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LỜI CẢM ƠN 

Để hoàn thành tốt bài báo cáo khóa luận tốt nghiệp, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 

đến: 

- Cô GS. TS. Nguyễn Kim Phi Phụng đã tận tình hướng dẫn, động viên, khuyến 

khích, tạo mọi điều kiện và dành thời gian quý báu của mình đọc và góp ý, sửa lỗi 

cho tôi trong suốt quá trình làm khóa luận. 

- Chị Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Mỹ Liên, anh Ths. Trương Anh Vũ đã tận tình 

giúp đỡ tôi về mặt tinh thần lẫn vật chất, truyền đạt mọi kinh nghiệm mà anh chị 

có, giúp tôi hoàn thành khóa luận một cách tốt nhất. 

- Thầy Nghiên cứu sinh Dương Thúc Huy đã nhận lời phản biện cho đề tài của tôi. 

- Quí thầy cô của khoa Hóa đã tận tình dạy dỗ tôi trong suốt bốn năm qua để tôi có 

kiến thức hoàn thành khóa luận của mình.  

- Các anh chị cao học và các bạn cùng khóa đã trao đổi, thảo luận, động viên giúp 

tôi hoàn thành tốt khóa luận này. 

- Và quan trọng nhất là cha mẹ đã ủng hộ, tiếp sức và là nguồn động viên lớn lao 

trên suốt con đường học tập của con. 
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CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT  

 
C : Chloroform 

d : Mũi đôi (doublet)  

DEPT  : Distortionless Enhancement by Polarization Transfer 

EA : Ethyl Acetate 

H : Hexane 

HMBC : Heteronuclear Multiple Bond Coherence 

HR–ESI–MS : High Resolution ElectroSpary Ionization Mass Spectroscopy 

HSQC : Heteronuclear Single Quantum Coherence  

J  : Hằng số ghép (coupling constant)  

M : Methanol 

NMR  : Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy 

s  : Mũi đơn (singlet)  

t : Mũi ba (triplet)  
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lí do  

Nước ta nằm trong vùng nhiệt đới, gió mùa có điều kiện môi trường tự nhiên thuận 

lợi tạo nên một hệ thực vật rất phong phú và đa dạng. Chính sự phong phú, đa dạng đó 

mà ngành hóa học hợp chất thiên nhiên phát triển rất mạnh mẽ, góp phần rất lớn vào sự 

phát triển của y học, chăm sóc sức khỏe cho người dân. 

Từ lâu, dân gian đã biết dùng các loài Boerhavia diffusa Linn. hay còn gọi là nam 

sâm bò để tăng cường sức đề kháng cho sức khoẻ và điều trị một số bệnh: giúp tan mủ, 

điều trị bệnh giun Dracunculus, viêm mắt, chữa hen suyễn, phù thũng, thiếu máu và làm 

thuốc nhuận tràng…. 

Chúng tôi chọn khảo sát thành phần của cây Boerhavia diffusa Linn. góp phần bổ 

sung thành phần hóa học của chi Boerhavia, từ đó giúp cho việc khai thác và sử dụng hợp 

lý nguồn tài nguyên thực vật. 

2. Mục đích  

Cô lập và xác định cấu trúc của một số chất tinh khiết có trong cây Boerhavia diffusa 

Linn. họ Bông Phấn (Nyctaginaceae). 

3. Phương pháp nghiên cứu 

- Thực nghiệm.  

- Sử dụng các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại NMR, MS kết hợp so sánh với 

các tài liệu tham khảo. 

4. Kết quả nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện đề tài tôi đã cô lập được hai hợp chất sau:  

 VDIF10 là methyl 2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propenoate. 

 VDIF6 là trans-N-4-hydroxyphenylethyl-3-[4-hydroxy-3- 

methoxyphenyl]propenamide. 
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CHƯƠNG I  TỔNG QUAN 

1.1 Đặc tính thực vật 
Nam sâm bò tên khoa học là Boerhaavia diffusa Linn. Cây được đặt tên theo tên của 

bác sĩ nổi tiếng người Hà Lan ở thế kỉ thứ 18 là Hermann Boerhaave.[16] 

Ngoài ra còn có những tên gọi khác như “punarnava” theo tiếng Phạn, “spreading 

hogweed” theo tiếng Anh và “erva tostão” ở Brazil. Cái tên “punarnava” dịch theo tiếng 

Phạn có nghĩa là “tươi tốt mãi mãi”, nó xuất phát từ đặc điểm cây lâu năm, cây sẽ ngủ 

suốt mùa khô, và khi mùa mưa tới, cây hồi sinh từ chính rễ củ dự trữ của mình. 

Nam sâm bò còn có tên là sâm đất, sâm rừng, sâm quy bầu, là loại thảo mộc, thuộc 

chi Boerhaavia, họ Bông Phấn (Nyctaginaceae) (họ Bốn Giờ), lớp hai lá mầm, thuộc 

ngành cây hạt kín.[3] 

Chi Boerhaavia có khoảng hơn 40 loài, phân bố rộng rãi ở những vùng nhiệt đới, cận 

nhiệt đới và một số nước vùng ôn đới. Nam sâm bò được tìm thấy ở Úc, Trung Quốc, Ai 

Cập, Pakistan, Sudan, Sri Lanka, Nam Phi và một vài nước Trung Đông.[16] 

Theo Phạm Hoàng Hộ, ở Việt Nam chỉ mới xác định được ba loài thuộc chi 

Boerhaavia đó là Boerhaavia diffusa (Nam sâm bò), Boerhaavia erecta (Nam sâm đứng), 

và Boerhaavia chinensis (Nam sâm Trung Quốc).[2] 

 
Hình 1.1: Hình toàn cây và các bộ phận cây Nam sâm bò Boerhaavia diffusa L. 

1.1.1. Mô tả thực vật[2],[16],[25],[38]  
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Nam sâm bò là loài cỏ dại lâu năm, sống dai. Cỏ bò hay bò rồi đứng, hay leo, dài trên 

dưới 1 m, có nhánh lan rộng. Rễ mập, hình thoi, phù như củ, từ rễ chính mọc ra thêm 

nhiều rễ con, nhỏ hơn, rễ thường có màu vàng sáng, nâu hay xám nâu, có vị đắng. 

Thân có lông đầu phù, tiết, hình trụ, cứng hoặc mọng nước, có màu xanh hoặc hơi đỏ 

tía, phình to và cứng ở phần đốt. 

Lá mọc đối, dầy, nhiều thịt, dài 2-4 cm, rộng 2-3 cm. Phiến lá xoan tròn dài, hình tim, 

có mép lượn sóng. Mặt trên lá trơn láng, có màu xanh lục, mặt dưới lá có lông màu trắng 

đục, cuống dài 1-1,5 cm. 

Hoa lưỡng tính, nhỏ, màu hồng hay đỏ, mọc thành cụm 4-10 hoa, tạo hình chùy, cọng 

hoa ngắn 0,2-2 mm, ống 2 mm, đầu nhụy hình khiên, có 1-3 tiểu nhụy, hoa nở vào 

khoảng 4 giờ chiều. Quả nhỏ, hình trứng, dài 2-3 mm, có lông dính, 5 cạnh tròn và  

Bảng 1.1: Hàm lượng xấp xỉ các chất có trong cây[13] 

Thành phần Hàm lượng (%) 
Protein 2,26 ± 0,02 

Chất béo 1,61 ± 0,06 

Độ ẩm 82,22 ± 4,16 

Carbohydrat 10,56 ± 0,12 

Hình 1.2 : Mô hình cây Nam sâm bò 



7 
 

Chất xơ 2,40 ± 0,03 

Tro 0,96 ± 0,01 

   

Bảng 1.2: Một số vitamin chứa trong cây[13] 

Vitamin Hàm lượng (mg/100g) 

Vitamin B2 22,00 ± 4,25 

Vitamin B3 97,00 ± 8,01 

Vitamin C 44,80 ± 5,78 

 

lông tiết trĩn, có và không có cọng. Do có lông dính, nên dễ dàng dính vào quần áo và 

lông động vật, giúp cây có thể phân tán từ nơi này sang nơi khác. 

1.1.2. Phân bố 

Chủ yếu ở vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới và một số vùng ôn đới, sống được ở độ cao 0 

– 2000 m so với mặt nước biển. Ở Việt Nam cây mọc hoang ở dựa lộ, vườn, sân. Phân bố 

nhiều ở vùng Ninh Thuận, Bình Thuận, Ninh Hòa, và đảo Trường Sa – là những vùng đất 

cát khô cằn. 

1.1.3. Thu hái 

Cây ra hoa kết quả quanh năm, phát triển dồi dào nhất vào mùa mưa từ tháng 4 tới 

tháng 6. Hạt nảy mầm trước khi có gió mùa, hạt trưởng thành được hình thành khoảng từ 

tháng 10 tới tháng 11. Có thể thu hái rễ, thân, lá quanh năm, đào rễ (tốt nhất là 

Bảng 1.3: Hàm lượng các khoáng chất sau khi đã loại chất béo trong lá cây Nam sâm bò[13] 

Khoáng chất Hàm lượng (mg/100g) 

Natri 162,50 ± 4,56 

Kali 0,91 ± 0,07 

Calci 174,09 ± 2,73 

Sắt 0,012 ± 0,001 

Magie 8,68 ± 0,06 

Mangan 0,43 ± 0,02 

Iod 0,002 ± 0,00 

Nhôm 0,46 ± 0,03 
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vào mùa thu), rửa sạch, phơi hay sấy khô. 

1.2 Nghiên cứu thành phần hóa học 
Năm 2000, ở Nigeria, Ujowundu và cộng sự[13]  tiến hành nghiên cứu các chất dinh 

dưỡng trong cây Boerhavia diffusa L. và báo cáo hàm lượng các vitamin, khoáng chất 

trong cây ở bảng 1.1, 1.2 và 1.3.  

 

1.2.1 Cấu trúc hóa học của các hợp chất phân lập chi Boerhaavia:  

  

 Steroid 

3 5
10

6

8

14
11 17

20
19

H18

HO

21 22

24
25

26

28
29

β -Sitosterol[18],[33],[46]

(1)

27

3 5
10

6

8

14
11 17

20
19

H18

HO

21 22

24
25

26

28
29

β -Sitosterol[18],[33],[46]

(1)

27 H

HO

OH

Ecdysone[48]

(3)

HO

H

OH

 

HO

Boerhavisterol[19]

(4)

H

O

Daucosterol[19]

(5)

O

OH
HOHO

OH

 
 

 Triterpenoid 

3 5

10

13

12

2625

HO

Ursolic acid[33]

(6)

27

17
18

COOH
28

29

30

24 23

H O

Boerhavilanostenyl benzoate[43]

(7)

O

O

OH

OH

HO
O

O

 
 

 Flavonoid 



9 
 

9
10 11 11a

7a8

12
12a

6a
O

H3C

6 O
4a

1a

1
2 3

4

OOH

HO
OCH3

Boeravinone A[9],[24]

(8)

O

H3C
O

OOH

HO
OH

Boeravinone B[9],[24]

(9)

O

H3C
O

OOH

H3CO

Boeravinone C[19],[26],[33]

(10)

H

OH
OH

 
 
 

O

H3C
O

OOH

HO
OCH3

Boeravinone D[27]

(11)

OH

O

H3C
O

OOH

HO
OH

Boeravinone E[27]

(12)

OH

O

H3C
O

OOH

HO
O

Boeravinone F[27]

(13)

OH

 
 

O O

OOH

H3CO
OCH3

Boeravinone G[9],[11]

(14)

OH

O O

OOH

H3CO
OCH3

Boeravinone H[9],[11]

(15)

OHH3C

O O

OOH

H3CO
OH

Boeravinone I[9],[11]

(16)

H3C

OH

 

O O

OOH

HO

Boeravinone J[9],[11]

(17)

H3C
OH

O O

OOH

HO

Coccineone B[9]

(18)

OH O O

OOH

H3CO

9-O-Methyl-10-hydroxy
-coccineone B[9]

(19)

OH

HO

 
 

O O

OOH

H3CO

Coccineone E[9]

(20)

H3CO

H

OH

O O

OOH

H3CO

6-O-Demethylboeravinone H[9]

(21)

H3C

OH

OH
O O

OOH

H3CO

10-Demethylboeravinone C[9]

(22)

OH
OH

H

 

O O

OOH

H3CO

6,10,11-Trihydroxy-9-
methoxyrotenone[9]

(23)

HO

OH

O O

OOH

HO

Diffusarotenoid[5]

(24)

H3C

O

OH

O

7
6

510
98

4
3
2

O 6'

OOH

HO

5,7-Dihydroxy-3',4'-dimethoxy-
6,8-dimethylf lavone[5]

(25)

1'

H3C

2' 3' 4'

OCH3

CH3
5'

OCH3

 
 



10 
 

O

OOH

H3CO

3,3',5'-Trihydroxy-
7-methoxyflavone[5]

(26)

OH

OH O

OOH

HO

Kaempferol[5]

(27)

OH

OH

O

OOH

HO

3'-Methoxyquercetin[5]

(28)

OH

OH
OH

OCH3

 
 

O

OOH

H3CO

Eupalitin 3-O-
galactopyranoside[5]

(29)

O

OH

H3CO

O

OH
HO

OH OH
O

OOH

HO

Isorhamnetin[5]

(30)

OH

OH
OCH3

O

OOH

HO

Quercetin[5]

(31)

OH

OH
OH

 
 

O

OOH

HO

2-O-Methylbronisof lavone[5]

(32)

OCH3

H3C

O

OH

HO

Proanthocyanidin[19],[33]

(33)

OH

OH
OH

OHO

OH
OH

OH
OH

O

OH

HO

Catechin[47]

(34)

OH

OH
OH

 
 

 Alkaloid[43] 

 

N

NHOOC
COOH

HO
COOH

O
O

O

HO
HO

OH

O

OH
HOOC

HO

Amarantin
(35)

N

NHOOC
COOH

HO
COOH

O
O

OH
HO

HO
OH

Neobetanin 5-O-β -D-glucopyranoside
(36)

 
 



11 
 

 

 Lignan[43]  
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 Xanthone[43]  

O
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(39)
 

 Carbohydrates[43]: fructose, galactose, glucose, xylose, sucrose.Amino acid[43]: 

alanine, aspartic acid, glutamic acid, glycine, histidine, leucine, methionine, proline, 

serine, threonine, tyrosine, valine. 

 Acid béo[43]: palmitic acid, stearic acid, arachidic acid, behenic acid, oleic acid. 

Bên cạnh đó cây còn chứa một lượng lớn KNO3.
[16]

 Ngoài ra còn có triacontan và 

hentriacontan, fructose, galactose, glucose, xylose, sucrose và một glycoprotein có phân 

tử lượng là 16-20kDa.[34],[38] 
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1.3 Nghiên cứu về dược tính 
Dược tính của cây Nam sâm bò rất phong phú và có một lịch sử phát triển rất lâu đời. 

Tùy vào từng mùa cũng như từng bộ phận của cây và từng loại cao mà có dược tính khác 

nhau.  

1.3.1. Tác dụng dược lý trong dân gian và y học cổ truyền 

Lá cây được sử dụng như  một loại rau.  

Nghiên cứu tính chất dược lý đã chứng minh rằng rễ của Boerhaavia diffusa thể hiện 

một loạt các thuộc tính: ức chế miễn dịch,[37] chống viêm,[10] chống vi khuẩn,[36] chống 

độc cho gan, chống hen suyễn, các bệnh da liễu và chống stress.[32],[40] 

Ở Ấn Độ người ta dùng cây làm thuốc chữa rất nhiều bệnh như chữa đau bao tử, trừ 

giun sán, thuốc hạ sốt, chữa phong, chữa bệnh lậu, chứng khó tiêu, chứng phù nề, vàng 

da, thiếu máu, điều hòa kinh nguyệt. [17] 

Ở nước ta, trong dân gian cũng đã sử dụng cây Nam sâm bò để chữa hen suyễn, phù 

thũng, thiếu máu và làm thuốc nhuận tràng.[3] 

1.3.2 Tác dụng dược lý cụ thể  

1.3.2.1 Thân lá 

Trong các thử nghiệm in vitro xác nhận cao ethanol của lá cây có đặc tính chống vi 

khuẩn, như vi khuẩn gây bệnh lậu, vi khuẩn Helicobacter pylori, vi khuẩn Salmonella  

typhi, vi khuần Salmonella enteritidis, vi khuẩn Shigella flexneri và vi khuẩn Escherichia 

coli. Ngoài ra còn có vi khuẩn Bacillus, vi khuẩn Pseudomonas, và Staphylococcus.[22],[41] 

 Năm 2003, Rupjyotibharali và cộng sự[42] đã  báo cáo khả năng ngăn ngừa ung thư da 

ở trên chuột của dịch chiết EtOH 80% từ thân và lá cây, với liều 50 mg/kg trọng lượng cơ 

thể/ngày. 

Rất nhiều loại cao trích của cây (cao ether dầu hỏa, cao chloroform, cao ethyl acetate 

và cao ethanol) đã được kiểm tra về khả năng chống nấm. Kết quả cho thấy các cao trích 

này có thể ức chế sự hình thành bào tử của một số loại nấm ngoài da như Microsporum 

gypseum, M. fulvum và M. canis.[6] 

Từ xưa Nam sâm bò đã được dùng như một loại thuốc trị tiểu đường hiệu quả. Việc 

dùng hằng ngày cao nước của lá cây với liều 200 mg/kg trọng lượng cơ thể liên tục trong 

bốn tuần đối với chuột bị tiểu đường đã cho thấy sự giảm đáng kể lượng đường trong 
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máu và tăng lượng insulin một cách rõ rệt. Nghiên cứu mới đây của Pari và cộng sự đã 

kết luận lá cây Nam sâm bò có khả năng làm giảm lượng đường trong máu cũng như các 

haemoglobin glycosyl hóa và làm tăng lượng haemoglobin tổng cộng và insulin tạo ra từ 

tế bào β của tuyến tụy.[29] 

Khi dùng với lượng thích hợp cao MeOH 70% của cây Nam sâm bò cho thấy khả 

năng làm ức chế sự hình thành di căn trên dòng tế bào. Khi dùng lượng cao 0,5 mg/kg thể 

trọng cho thấy khả năng ức chế sự hình thành di căn vào khoảng 95% so với nhóm động 

vật không được điều trị.[45] 

Năm 1984, Ramabhimaiah và cộng sự[41] đã xác nhận cây Nam sâm bò có khả năng 

chống tăng huyết áp. 

Năm 1991, Lami và cộng sự[27] đã tìm thấy hợp chất liriodendrin (37) có khả năng 

khóa kênh ion Ca2+ trong tế bào đơn ở tâm nhĩ của tim ếch, làm hồi phục và giảm nhịp 

tim. Vì vậy có thể ứng dụng để chữa một số bệnh về tim mạch như tăng huyết áp, thiếu 

máu cục bộ, và loạn nhịp tim. 

 1.3.2.2 Rễ 

Chiết xuất dung dịch rễ Nam sâm bò với liều 2 mg/kg thể hiện một tính chất bảo vệ 

các enzym khác nhau chẳng hạn như huyết thanh glutamic oxaloacetic transaminase, 

huyết thanh transaminase glutamic pyruvic và bilirubin trong huyết thanh chống lại tổn 

thương gan ở chuột.[14] 

Rễ Nam sâm bò được sử dụng để điều trị bệnh thận và viêm bàng quang, làm thuốc 

lợi tiểu.[7],[43] Nó cũng được sử dụng trong điều trị rắn và chuột cắn.[49]  

 

Bảng 1.4: Khả năng ức chế tác nhân gây co thắt dạ dày acetylcholine- của các rotenoid (lượng 

ung 30 µg/Ml) cô lập được trong cây Nam sâm bò[9] 

Rotenoid Khả năng ức chế (%) 

Boeravinone D Không có tác dụng 

Boeravinone E 100 

6-O-Demethylberavinone H 100 

Boeravinone H Không có tác dụng 

Boeravinone G 60,0 ± 6,9 

Boeravinone C Không có tác dụng 
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10-Demethylboeravinone C 19,4 ± 1,3 

Coccineone E 25,2 ± 2,0 

2’-O-Methylabronisoflavone 36,8 ± 3,2 

Boeravinone F 50,0 ± 8,2 

Coccineone B Không có tác dụng 

9-O-Methyl-10-hydroxycoccineone B 36,1 ± 3,3 

Papaverine 72,3 ± 7,6 

Ghi chú: Sử dụng papaverine làm chất chứng dương 

 

Singh và Udupa (1972) [45] đã báo cáo bột rễ khô của Nam sâm bò cho thấy khả năng 

chữa bệnh giun sán hiệu quả khi trẻ em cũng như người lớn dùng trong  một tháng. 

Barthwal và cộng sự (1990,1991) [8] và nhóm Hiruma và cộng sự (2000) [12] đã khẳng 

định khả năng chống phân hủy fribin (tế bào tơ huyết) và kháng viêm của rễ cây. Cây 

được đề nghị như là một phương thuốc để điều trị chứng rong kinh ở phụ nữ. 

Trong một nghiên cứu gần đây, Mehrotra và cộng sự[31] đã báo cáo rằng chiết xuất 

ethanol của Nam sâm bò cho thấy hoạt động miễn dịch đáng kể trên tế bào của người và 

cũng như trên các tế bào chuột. 

Cao nước của bột rễ khô cho thấy khả năng kháng virus đầy triển vọng đối với một 

vài loại virus thực vật. [30],[4] 

 

Bảng 1.5: Khả năng ức chế tế bào ung thư vú của các rotenoid[9],[11],[23] 

Rotenoid Lượng ung (µM) Khả năng ức chế (%) 

Boeravinone G 5 92 ± 6,5 

Boeravinone H 5 68 ± 6,1 

Boeravinone E 10 56 ±5,0 

Boeravinone B 10 55 ± 5,8 

Boeravinone C 10 31 ± 4,2 

Coccineone B 10 29 ± 5,3 

Boeravinone A 10 27 ± 5,1 

Coccineone E 10 15 ± 5,2 

6-O-Demethylboeravinone H 20 15 ± 3,1 

Boeravinone I 20 12 ± 5,4 

Boeravinone J 20 15 ± 3,1 
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1.1.1. Tác dụng dược lý của các hợp chất cô lập được trong cây Nam sâm bò: 

Thử nghiệm về hoạt tính ức chế acetylcholine của một số hợp chất rotenoid cho thấy 

boeravinone E (12), boeravinone G (14) và 6-O-demethylboeravinone H (21) có  

hoạt tính chống sự co thắt rõ rệt.[9] 

Bên cạnh đó, còn cho thấy boeravinone G, H and D có khả năng chống oxy hóa hữu 

hiệu. Trong đó boeravinone G cho thấy khả năng rõ rệt nhất.[9],[11],[23] 

Lami, Kadota và cộng sự[27] đã tìm thấy liriodendrin (37) có khả năng khóa kênh ion 

Ca2+ trong tế bào đơn ở tâm nhĩ của tim ếch, làm hồi phục và giảm nhịp tim, vì vậy có thể 

ứng dụng để chữa một số bệnh về tim mạch như tăng huyết áp, thiếu máu cục bộ, và loạn 

nhịp tim.  

Adesina và cộng sự[4] đã báo cáo kết quả dược tính của hypoxanthine 9-L-arabinosid 

tạo sự ức chế và làm  giảm số lần đập của tim trên mèo và chuột. 

Ngoài ra các rotenoid thu được từ cây Nam sâm bò được nghiên cứu về khả năng ức 

chế tế bào ung thư vú. Trong đó boeravinone G (14) và boeravinone H (15) có hoạt tính 

nhất ngay cả khi dùng liều rất nhỏ (boeravinone G ức chế 92 ± 5,6 %). Trong khi 

boeravinone A, B, C, E, (8), (9), (10), (12) và coccineone B (18) thì cho hoạt tính thấp 

hơn. 6-O-demethylboeravinone H (21) và boeravinone I, J (16), (17) cho thấy hoạt tính 

rất yếu.[9],[11],[23] 

Theo Phan Đức Bình, [1] acid ursolic (6) có tác dụng kháng nhiều dòng tế bào ung thư 

khác nhau. Nó còn ức chế tác nhân gây phát triển khối u TPA, chống sỏi mật và tái tạo tế 

bào gan, có hoạt tính lợi tiểu, giải độc. Ngoài ra, báo cáo cho thấy acid ursolic còn cho 

thấy khả năng ngăn chặn sự phát triển của nấm gây viêm âm đạo ở phụ nữ Candida 

albicans và nấm Microsporium lenosum. 

Độc tính của các cao chiết từ cây cũng được thử nghiệm trên chuột, cho thấy không 

có độc tố nào trong cao, không thấy bất kì tác nhân gây quái thai hay gây đột biến nào 

cho dù dùng liều lên tới 5g/kg thể trọng. Và khi đối với chuột đang mang thai, cao trích 

không gây nên chết non hay ngộ độc phôi thai và gây quái thai hay sảy thai.[31],[35],[41] 
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CHƯƠNG II  THỰC NGHIỆM 

2.1 Trích ly và cô lập hợp chất 
2.1.1 Hóa chất 

- Dung môi: n-hexane, chloroform, ethyl acetate, methanol, acetic acid 

(Chemsol). 

- Thuốc thử hiện hình vết trên bảng mỏng: H2SO4 30%, FeCl3/alcol, vaniline – 

sulfuric, sấy nóng bản mỏng. 

- Sắc ký lớp mỏng pha thường: Silica gel GF254 (Merck). 

- Sắc ký cột pha thường: silica gel (Himedia) (230-400 Mesh). 

2.1.2 Thiết bị: 

- Các thiết bi dùng để trích ly như lọ thủy tinh, becher, bình lóng. 

- Máy cô quay chân không (BUCHI). 

- Cột sắc ký. 

- Bình triển khai sắc kí lớp mỏng. 

- Cân phân tích (SARTORIOUS BL 210S). 

- Bếp cách thủy (MEMMERT). 

- Các thiết bị ghi phổ: 

Phổ 1H–NMR, 13C–NMR và 2D NMR được ghi bằng máy Bruker Avance 500III (phổ 
1H đo với tần số 500 MHz  and phổ 13C NMR đo với tần số 125 MHz). Gía trị độ dịch 

chuyển hóa học được đo bằng đơn vị ppm. Gía trị độ dịch chuyển hóa học của proton 

được chuẩn theo dung môi CDCl3 ở δH 7,24. Phổ 13C được chuẩn theo tín hiệu ở giữa của 

dung môi CDCl3 ở δC 77,23. 

Tất cả phổ được ghi tại phòng phân tích Trung tâm của, Đại học Khoa học, Đại học 

Quốc gia - Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.1.3 Nguyên liệu: 
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Sơ đồ 1: Sơ đồ điều chế cao và cô lập hợp chất hữu cơ 

Lá cây Boerhaavia diffusa L. đỏ tía đã được hái tại Phan Thiết, Việt Nam vào tháng 

Bảy năm 2010 và được định danh bởi dược sĩ Phan Đức Bình và nhà thực vật học Võ 

Văn Chi. Mẫu cây được ký hiệu Boerhaavia diffusa (kí hiệu US-A003) và lưu tại Bộ môn 

Hóa hữu cơ, khoa Hóa, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành Phố 

Hồ Chí Minh. 

Cao MeOH (500 g) 

Dịch nước methanol còn lại Cao hexane (40 g) 

Cao methanol – nước còn lại 
(340 g) 

-Ngâm, tận trích bằng methanol 

-Lọc, cô quay thu hồi dung môi 

-Trích lỏng-lỏng với dung môi 

-Thu hồi dung môi 

EA1 
(2,1 g) 

 

 

-Sắc kí cột, sắc kí lớp mỏng.  

Cao ethyl acetate (20 g) 

Lá cây khô (5 kg) 

VDIF10 
(4 mg) 

EA2 
(3,8 g) 

 

 

EA3 
(2,3 g) 

 

 

EA4 
(2,7 g) 

 

 

EA5 
(4,5 g) 

 

 

EA6 
(3,5 g) 

 

 VDIF6 
(4 mg) 
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Lá cây khô (5 kg) được xay thành bột và ngâm dầm với MeOH (20 lít × 5 lần) ở nhiệt 

độ phòng trong 24 giờ. Dịch trích được thu hồi dung môi ở áp suất kém nhiều lần để thu 

được cao trích thô methanol. Sử dụng đơn dung môi trích lỏng - lỏng với cao methanol, 

đơn dung môi từ không phân cực đến phân cực hexane, ethyl acetate  và dịch nước 

methanol còn lại. Các dịch trích này được thu hồi dung môi ở áp suất kém thu được các 

loại cao tương ứng, cao hexane (H, 40 g), cao ethyl acetate (EA, 20 g) và cao methanol - 

nước còn lại (M, 340 g). Sắc kí lớp mỏng các loại cao này với hệ dung môi C-M 9:1 thu 

được kết quả như hình 2.1. 

 

A: Cao methanol thô 
C: Cao elthyl acetate 
B: Cao hexane 
M: Cao methanol 

Hình 2.1: Sắc kí lớp mỏng các cao thu được từ sơ đồ 1 

2.2 Sắc kí cột trên cao ethyl acetate 
Cao etyl acetat EA được sắc ký cột với những hệ dung môi có độ phân cực tăng dần 

từ H 100%, H-EA (9:1), (8:2), (6:4), E:M (95:5), (9:1), (8:2) tới MeOH 100%. 

Kết quả sắc ký cột thu được sáu phân đoạn (EA1 – EA6). Sắc ký lớp mỏng cho thấy 

phân đoạn EA1 có các vết chính rõ đẹp. Do đó phân đoạn EA1 được chọn để tiếp tục sắc 

ký cột. Bên cạnh đó chọn thêm phân đoạn EA4 sắc ký cột, giải ly lần lượt bằng các hệ 

dung môi có tinh phân cực tăng dần.  

2.2.1 Sắc kí cột silica gel cho phân đoạn EA1 
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Phân đoạn EA1 (2,1 g) được tiến hành sắc kí cột silica gel với hỗn hợp dung môi 

H-E có độ phân cực tăng dần. Dịch giải ly từ cột sắc kí được gom thành các phân 

đoạn có thể tích 50 ml. Sau đó, tiến hành sắc kí lớp mỏng trên các phân đoạn thu 

được. Các phân đoạn giống nhau được cô quay thu hồi dung môi thu được tám phân 

đoạn (EA1.1-EA1.8) trình bày trong bảng 2.1. 

 

Bảng 2.1: Kết quả sắc kí cột của phân đoạn EA1 

Phân đoạn Dung môi giải ly 
Trọng lượng 

(mg) 
Sắc kí lớp mỏng Ghi chú 

EA1.1 H:EA (95:5) 79 Nhiều vết Chưa khảo sát 

EA1.2 H:EA (95:5) 195 Nhiều vết Chưa khảo sát 

EA1.3 H:EA (95:5) 346 Nhiều vết Chưa khảo sát 

EA1.4 H:EA (9:1) 153 Vết tím rõ Khảo sát 

EA1.5 H:EA (9:1) 233 Nhiều vết Chưa khảo sát 

EA1.6 H:EA (8:2) 172 Vết dài Chưa khảo sát 

EA1.7 H:EA (8:2) 234 Vết dài Chưa khảo sát 

EA1.8 H:EA (5:5) 314 Vết dài Chưa khảo sát 

Ghi chú: H (Hexane), EA (Ethyl acetate) 

Phần cao thu được từ phân đoạn EA1.4 có khối lượng (153 mg). Sau đó tiếp tục sắc kí 

cột silica gel nhiều lần, giải ly bằng hệ dung môi có độ phân cực tăng dần. Kết quả thu 

được chất bột màu trắng (4 mg). Kiểm tra bằng sắc kí bản mỏng với hệ dung môi H-E 

(9:1) cho một vết rõ, màu tím, Rf = 0,25. Hợp chất này được kí hiệu là VDIF10. 

2.2.2 Sắc kí cột silica gel cho phân đoạn EA4 

Phân đoạn EA4 (2,7 g) được tiến hành sắc kí cột silica gel với hỗn hợp dung môi C-M 

có độ phân cực tăng dần. Dịch giải ly từ cột sắc kí được gom thành các phân đoạn có thể 

tích 50 ml. Sau đó, tiến hành sắc kí lớp mỏng trên các phân đoạn thu được. Các phân 

đoạn giống nhau được cô quay thu hồi dung môi thu được năm phân đoạn (EA4.1-

EA4.5) trình bày trong bảng 2.2. 

 

Bảng 2.2: Kết quả sắc kí cột của phân đoạn EA4 
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Phân đoạn Dung môi giải ly 
Trọng lượng 

(mg) 
Sắc kí lớp mỏng Ghi chú 

EA4.1 C 100% 570 Vết không rõ Chưa khảo sát 

EA4.2 C:M (95:5) 820 Vết tách rõ Khảo sát 

EA4.3 C:M (9:1) 640 Vết không rõ Chưa khảo sát 

EA4.4 C:M (9:1) 120 Vết dài Chưa khảo sát 

EA4.5 C:M (8:2) 360 Vết dài Chưa khảo sát 

Ghi chú: C (Chloroform), M (Methanol) 

 

2.2.2.1 Sắc kí cột silica gel cho phân đoạn EA4.2 

Phân đoạn EA4.2 (820 mg) được tiến hành sắc kí cột silica gel với hỗn hợp dung môi C-

M có độ phân cực tăng dần. Dịch giải ly từ cột sắc kí được gom thành các phân đoạn có 

thể tích tương ứng. Sau đó, tiến hành sắc kí lớp mỏng trên các phân đoạn thu được. Các 

phân đoạn giống nhau được cô quay thu hồi dung môi thu được năm phân đoạn 

(EA4.2.1-EA4.2.5) trình bày trong bảng 2.3. 

 

Bảng 2.3: Sắc kí lớp mỏng phân đoạn EA4.2 820 mg 

Phân đoạn Dung môi giải ly 
Trọng lượng 

(mg) 
Sắc kí lớp mỏng Ghi chú 

EA4.2.1 H:EA (6:4) 88 Vết không rõ Chưa khảo sát 

EA4.2.2 H:EA (1:1) 120 Vết tách rõ Khảo sát 

EA4.2.3 H:E A (1:1) 245 Nhiều vết tách Chưa khảo sát 

EA4.2.4 EA 100% 100 Vết dài Chưa khảo sát 

EA4.2.5 EA100% 252 Vết dài Chưa khảo sát 

Ghi chú: H (Hexane), EA (Ethyl acetate) 

 

2.2.2.2 Sắc kí cột silica gel cho phân đoạn EA4.2.2 

Phân đoạn EA4.2.2 (120 mg) được tiến hành sắc kí cột silica gel với hỗn hợp dung 

môi C-M có độ phân cực tăng dần. Dịch giải ly từ cột sắc kí được gom thành các phân 

đoạn tương ứng. Sau đó, tiến hành sắc kí lớp mỏng trên các phân đoạn thu được. Khi 
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chấm sắc ký bản mỏng với hệ dung môi C-M (9:1) cho vết màu xanh Rf = 0,25, rõ nhưng 

vẫn còn lẫn tạp chất. Sắc kí lớp mỏng điều chế trên thu được hợp chất tinh khiết, đó là 

chất bột màu trắng (4 mg). Hợp chất này được kí hiệu là VDIF6. 

. 
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CHƯƠNG III  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khảo sát cấu trúc hóa học hợp chất VDIF10 
Hợp chất VDIF10 (4 mg) thu được từ phân đoạn EA1 (Sơ đồ 1), có những đặc điểm sau: 

• Chất bột màu trắng. 

• Phổ 1H-NMR (CDCl3) (Phụ lục 1a và bảng 3.1) 

• Phổ 13C kết hợp với phổ DEPT-NMR (CDCl3) (Phụ lục 2b, 2c và bảng 3.1) 

• Phổ HSQC, HMBC (CDCl3) (Phụ lục 2d, 2e và bảng 3.1) 

Phổ 1H-NMR của VDIF10 có hai tín hiệu mũi đôi ghép cặp nhau với hằng số ghép 

lớn δH 7,62 (d; J = 16,0 Hz; H-7) và δH 6,28 (d; J = 16,0 Hz; H-8) đặc trưng cho hai 

proton của nhóm –CH=CH- với cấu hình E. 

Ngoài ra trên phổ 1H-NMR của VDIF10 còn xuất hiện thêm ba tín hiệu của proton 

methin thơm ghép nhau theo kiểu ABX tại δH 7,08 (1H; d; J = 2 Hz; H-6) , δH 6,91 (1H; 

d; J = 8; H-5), δH 7,025 (1H; d; J = 1,5; H-2), cho thấy đây là nhân thơm mang ba nhóm 

thế ở vị trí 1,3,4. Cuối cùng trên phổ 1H-NMR còn xuất hiện một tín hiệu của nhóm 

hydroxyl tại δH 5,87 và hai nhóm methoxy với hai tín hiệu tại δH 3,92 (3H; s; 3-OCH3) và  

δH 3,79 (3H; s; 9-OCH3). 

Phổ 13C kết hợp phổ DEPT-NMR cho thấy hợp chất VDIF10 có 11 carbon. Trong đó, 

một carbon carbonyl liên hợp δC 167,8 (C-9), hai carbon hương phương tứ cấp gắn với 

oxy tại δC 146,9 (C-3), δC 148,1 (C-4), ba carbon methin olefin hương phương tại δC 

109,6 (C-2), δC 114,9 (C-5), δC 123,1 (C-6), hai carbon methin olefin tại δC 145,0 (C-7), 

δC 115,4 (C-8) và hai carbon thuộc nhóm methoxy tại δC 56,1 (3-OCH3), δC 51,6 (9-

OCH3).  

Phổ HMBC cho thấy có tương quan từ δH 7,62 (d; J = 16,0 Hz; H-7) và δH 6,28 (d; J 

= 16,0 Hz; H-8) đến δC 167,8 (C-9), cho thấy carbon carbonyl gắn vào –CH=CH-. 

Có thể xác định một nhóm mehtoxy gắn vào C-3 thông qua tương quan HMBC từ tín 

hiệu δH 3,92 (3H; s; 3-OCH3) đến tín hiệu δC 146,9. Nhóm methoxy còn lại gắn vào C-9 

thông qua tương quan HMBC từ tín hiệu δH 3,79 (3H; s; 9-OCH3) đến tín hiệu δC 167,8  

Bảng 3.1: Phổ 1H, 13C-NMR và HMBC của hợp chất VDIF10 và hợp chất so sánh methyl 

ferulate.[28] 
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Vị trí 
Loại 

carbon 

VDIF10 

(CDCl3) 

Methyl ferulate[28] 

(CDCl3) 

δH (ppm) 

J (Hz) 
δC (ppm) 

HMBC 

(1H       13C) 

δH (ppm) 

J (Hz) 

1 >C= - 127,2 - - 

2 =CH- 7,02 d (1,5) 109,6 3, 6 7,00 d (1,9) 

3 >C= - 146,9 - - 

4 >C= - 148,1 - - 

5 =CH- 6,91 d (8,0) 114,9 1, 3 6,91 d (8,1) 

6 =CH- 7,08 dd (8,0; 

2,0) 

123,1 2, 5 
7,07 dd (8,1; 1,9) 

7 =CH- 7,62 d (16,0) 145,0 2, 6, 8, 9 7,20 d (15,9) 

8 =CH- 6,28 d (16,0) 115,4 1, 9 6,28 d (15,9) 

9 >C=O - 167,8 - - 

3-OCH3 -OCH3 3,92 s 56,1 3 3,90 s 

4-OH - 5,87 s - 3, 5 5,89 s 

9-OCH3 -OCH3 3,79 s 51,6 9 3,78 s 

 

Bên cạnh đó, từ δH 7,62 (d; J = 16,0 Hz; H-7) đến δC 109,6 (C-2) và δC 123,1 (C-6) giúp 

xác định nhóm –CH=CH- gắn vào nhân thơm tại vị trí C-7 (Hình 3.1). 

Phổ HSQC không cho tương quan giữa proton tại δH 5,87 (1H; s), nhưng với phổ 

HMBC thấy tương quan giữa proton đó với tín hiệu δC 146,9 (C-3) và tín hiệu δC 114,9 

(C-5) nên có thể đề nghị tín hiệu đó là của nhóm hydroxyl –OH.  

Dựa vào dữ liệu phổ 1H-NMR, 13C-NMR, 2D-NMR và phổ 1H-NMR của tài liệu 

tham khảo[28] cấu trúc hóa học của VDIF10 được đề nghị là methyl ferulate hay methyl 

2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propenoate. 

. 
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Hình 3.1: Một số tương quan HMBC quan trọng của VDIF10 

3.2. Khảo sát cấu trúc hóa học hợp chất VDIF6 
Hợp chất VDIF6 (4 mg) thu được từ phân đoạn EA1 (Sơ đồ 1), có những đặc điểm 

sau: 

• Chất bột màu trắng. 

• 1H, 13C và DEPT-NMR (CD3OD) (Phụ lục 2a, 2b, 2c và bảng 3.2) 

• HSQC và HMBC quang phổ (CD3OD) (Phụ lục 2d, 2e và bảng 3.2). 

• Phổ HR-ESI-MS cho mũi ion giả phân tử ở m/z 312,1222 [M-H]- (Phụ lục 2f) 

• Hấp thu UV254, thuốc thử H2SO4, Vaniline – sulfuric: xanh nhạt, thuốc thử FeCl3: 

vết màu xanh đen. 

Phổ 1H-NMR của hợp chất VDIF6 cho thấy hai tín hiệu mũi đôi ghép cặp nhau với 

hằng số ghép lớn δH 7,45 (d; J = 16,0 Hz; H-3) và δH 6,42 (d; J = 15,5 Hz; H-2) đặc 

trưng cho hai proton của nhóm –CH=CH- với cấu hình E. Bên cạnh đó, ba tín hiệu của 

proton methin thơm ghép nhau theo kiểu ABX tại δH 7,14 (1H; d; J = 2 Hz; H-5) , δH 

7,05 (1H; d; J = 2 và J = 8 Hz; H-9), δH 7,025 (1H; d; J = 8 Hz; H-8), cho thấy đây là 

nhân thơm mang ba nhóm thế ở vị trí 1,3,4. Tín hiệu mũi đôi ở δH 7,08 (2H; d; J= 8,5 Hz; 

H-4’ và H-8’), δH 6,74 (2H; d; J = 8,5 Hz; H-5’ và H-7’) cho thấy sự hiện diện nhân thơm 

thứ hai có cấu trúc đối xứng. Ngoài ra, còn thấy hai tín hiệu mũi ba của hai nhóm 

methylene nằm kề nhau tại δH 3,49 (t; J = 7,5 Hz; H-1’) và δH 2,78 (t; J = 7,5 Hz, H-2’). 

Bảng 3.2: Phổ 1H, 13C-NMR và HMBC của hợp chất VDIF6 và hợp chất so sánh  

trans–N –feruloyltyramine.[15],[49] 

Vị trí 
Loại 

carbon 
VDIF6 

(CD3OD) 

trans–N–feruloyltyramine 

(CD3OD) 
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δH (ppm) 

J (Hz) 
δC (ppm) 

HMBC 

(1H       13C) 

δH (ppm)[15] 

J (Hz) 
δC (ppm)[49] 

1 >C=O - 169,2 -  169,2 

2 =CH- 6,42 d (15,5) 118,8 1, 4 6,42 d (15,8) 118,7 

3 =CH- 7,45 d (16,0) 141,9 1, 2, 4, 5, 9 7,44 d (15,8) 142,0 

4 >C= - 128,3 -  128,3 

5 =CH- 7,14 d (2,0) 111,7 3, 6, 7, 9 7,11 d (1,8) 111,5 

6 - - 149,3 -  149,3 

7 - - 149,8 -  149,9 

8 =CH- 6,82 d (8,0) 116,5 4; 6; 7 6,80 d (8,1) 116,5 

9 =CH- 
7,05 dd (8,0; 

2,0) 
123,2 3, 5, 7 

7,02 dd (8,2; 

1,8) 
123,2 

1’ -CH2- 3,50 t (7,0) 42,4 1, 2’, 3’ 3,47 t (7,7) 42,5 

2’ -CH2- 2,78 t (7,5) 35,7 1’, 3’, 4’, 8’ 2,75 t (7,7) 35,8 

3’ >C= - 131,3   131,3 

4’ =CH- 7,08 d (8,5) 130,7 2’, 3’, 6’’ 7,05 d (8,5) 130,7 

5’ =CH- 6,74 d (8,5) 116,3 3’, 4’, 6’ 6,72 d (8,5) 116,3 

6’ - - 156,8 -  156,9 

7’ =CH- 6,74 d (8,5) 116,3 3’, 5’, 6’ 6,72 d (8,5) 116,3 

8’ =CH- 7,08 d (8,5) 130,7 2’, 3’, 4’ 7,05 d (8,5) 130,7 

6-

OCH3 
-OCH3 3,91 s 56,4 - 3,88 s 56,4 

 

 

Phổ 13C kết hợp phổ DEPT-NMR cho thấy hợp chất VDIF6 có sự hiện diện của 18 

carbon trong đó có một carbon carbonyl liên hợp tại δC 167.8 (C-1), ba carbon tứ cấp 

hương phương gắn với oxy tại δC 156,8 (C-6’), δC 149,8 (C-7) và δC 149,3 (C-6), hai 

carbon methin olefin tại δC 141,9 (C-3) δC 118,8 (C-2), hai carbon tứ cấp hương phương 

không gắn oxy tại δC 131,3 (C-3’), δC 128,3 (C-4), một nhóm methoxy tại δC 56,4 (6-

OCH3).  

Phổ HMBC cho thấy tương quan giữa δH 3,4 (2H; t; J = 7,5 Hz; H-1’) đến δC 167,8 

(C-1) và δC 131,3 (C-3’) điều này phù hợp với công thức đề nghị. Bên cạnh đó, từ δH 7,4 

(d; J = 16,0 Hz; H-3) đến δC 128,3 (C-4) và δC 118,8 (C-2) giúp xác định nhóm       -



26 
 

CH=CH- gắn vào nhân thơm tại vị trí C-3. Tín hiệu δH 2,78 (2H; t; J =7,5 Hz; H-2’) 

tương quan đến δC 42,4 (C-1’) và δC 131,3 (C-3’) nên vòng thơm còn lại gắn với C2’ tại 

C-3’.  

Ngoài ra có thể xác định được C-6 gắn với một nhóm methoxy do tương quan HMBC 

giữa tín hiệu δH 3,91 (3H; s; 6-OCH3) với tín hiệu δC 149,3 (C-6). Vậy hai carbon còn lại 

(C-7 và C-6’) sẽ gắn với nhóm hydroxyl –OH (Hình 3.2). 

Thêm nữa, phổ khối lượng HR-ESI-MS với mũi ion phân tử giả tại ở m/z 312,1222 

[M-H]- tương ứng với công thức phân tử [(C18H18NO4 – H) với M = 312,1231, sai số 

0,9%o] nên hợp chất VDIF6 được đề nghị là N-4-hydroxyphenylethyl-3-[4-hydroxy-3-

methoxyphenyl]propenamide hay trans–N–feruloyltyramine.[15],[49] 
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Hình 3.2: Một số tương quan HMBC quan trọng của VDIF6
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CHƯƠNG IV  KẾT LUẬN 

4.1 Kết luận 
Việc góp phần khảo sát thành phần hóa học của cây Boerhaavia diffusa Linn., thu hái 

tại Phan Thiết đã thu được những kết quả như sau: 

Từ phân đoạn EA1 cao ethyl acetate  đã cô lập được hợp chất VDIF10 , sử dụng các 

phương pháp phân tích hóa lí hiện đại như phổ NMR, kết hợp so sánh với các tài liệu 

tham khảo đã đề nghị cấu trúc VDIF10 như sau: 

HO

OCH3

OCH3

O

 
Methyl 2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propenoate  

Từ phân đoạn EA4 cao ethyl acetate đã cô lập được hợp chất VDIF6 , sử dụng các 

phương pháp phân tích hóa lí hiện đại như phổ NMR, phổ MS phân giải cao, kết hợp so 

sánh với các tài liệu tham khảo đã đề nghị cấu trúc VDIF6 như sau: 

HO

OCH3

N
H

O
OH

 

N-4-Hydroxyphenylethyl-3-[4-hydroxy-3-methoxyphenyl]propenamide 

4.2 Đề xuất 
Do còn nhiều hạn chế, vì vậy, thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu những phân đoạn 

còn lại, đồng thời tiến hành thử hoạt tính sinh học đối với các loại cao và các hợp chất đã 

cô lập được. 
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1a: Phổ 1H-NMR của hợp chất VDIF10 



 

34 
 

 

Phụ lục 1b: Phổ 13C-NMR của hợp chất VDIF10 
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Phụ lục 1c: Phổ DEPT của hợp chất VDIF10 
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Phụ lục 1d: Phổ HMBD của hợp chất VDIF10 



 

37 
 

 

Phụ lục 1e: Phổ HSQC của hợp chất VDIF10 
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Phụ lục 2a: Phổ 1H-NMR của hợp chất VDIF6 



 

39 
 

 

Phụ lục 2b: Phổ 13C-NMR của hợp chất VDIF6 



 

40 
 

 

Phụ lục 2c: Phổ DEPT của hợp chất VDIF6 
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Phụ lục 2d: Phổ HMBC của hợp chất VDIF6 
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Phụ lục 2e: Phổ HSQC của hợp chất VDIF6 
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Phụ lục 2f: Phổ MS của hợp chất VDIF6 
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