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Tóm tắt: 
 

Rễ cây sống đời được ngâm chiết ở điều kiện thường trong 4 dung môi là n-hexane, chlorofom, 

ethyl acetate, methanol, thành phần hóa học trong 4 dịch chiết được xác định bằng phương pháp 

GC-MS định danh được lần lượt 4, 7, 9, 3 cấu tử. Trong đó có những cấu tử có hoạt tính sinh học 

quý như 2,3-Dihydro-3,5- dihydroxy -6- methyl-4Hpyran-4 được tìm thấy trong chlorofom và 

ethyl acetate là chất có tính oxy hóa mạnh. Cao thu được từ dịch chiết methanol phân lập bằng 

phương pháp sắc kí cột thu được một cấu tử KPR3 tinh sạch. Phối hợp các phương pháp phổ:1H-

NMR, 13C- NMR, HMBC, HSQC, so sánh với tài liệu tham khảo, cấu trúc của KPR3 là 

epifriedelanol, lần đầu tiên được phân lập từ cây sống đời. Epifriedelanol có thể ngăn chặn lão hóa 

tế bào, ức chế đáng kể NF-kappa B và có hoạt tính chống ung thư.  

          Từ khóa: Cây sống đời; Epifriedelanol; Kháng khuẩn; Bryophyllin;Chống lão hóa; Sắc kí 
cột.                

 
Abstract:    
 

Root of plants is extracted in 4 solvents: n-hexane, chloroform, ethyl acetate and methanol. The 

chemical composition of the 4 extracts obtained by the GC-MS method contains 4, 7, 9, 3 

constituents. Among them, there are biodegradable biomolecules such as 2,3-Dihydro-3,5-dihydroxy-

6-methyl-4H-pyran-4 found in chlorofom and ethyl acetate as a strongly oxidizing agent. KPR3 has 

been isolated from methanol extract by column chromatography. Combining the spectral methods: 
1H-NMR, 13CNMR, HMBC, HSQC and compared  with references, structure of KPR3 has been 

epifriedelanol. This substance is first isolated from this plant. Epifriedelanol can prevent cellular 

aging, significantly inhibit NF-kappa B and have anti-cancer activity.  
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