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NGUYỄN VĂN LĨNH

NGHIÊN CỨU THÀ NH PHẦN HÓA HỌC
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Thư viê ̣n Viê ̣n Dươ ̣c liê ̣u
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A.
1. Đặt vấn đề
Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, có nguồn tài nguyên
thực vật rất phong phú và đa dạng, trong đó có hơn 5.000 loài cây thuốc.
Nhân dân ta từ lâu đã biết sử dụng cây cỏ đề phòng và chữa bệnh nhưng
cho tới nay mới có rất ít cây thuốc được nghiên cứu một cách hệ thống và
đầy đủ, đưa ra dạng bào chế hiện đại sử dụng trong cộng đồng. Tuy nhiên
còn nhiều cây thuốc vẫn còn sử dụng tùy theo từng địa phương, chưa
được nghiên cứu hoặc nghiên cứu chưa hệ thống và đầy đủ, nhất là thành
phần hóa học và tác dụng sinh học.
Tiên hạc thảo hay còn gọi là Long nha thảo Agrimonia pilosa
Ledeb. var. pilosa là cây mọc tự nhiên ở một số t nh miền núi phía

c.

Theo kinh nghiệm dân gian toàn cây được s c uống trị thổ huyết, b ng
huyết, đại tiện ra máu, lị, sốt r t, tràng nhạc, ung th ng. Tuy nhiên, việc
sử dụng mới ch dừng lại ở kinh nghiệm, ở Việt Nam chưa có nhiều
nghiên cứu về Tiên hạc thảo.

ác minh cơ sở khoa học cho việc sử

dụng Tiên hạc thảo làm thuốc, đề tài:
một số tác dụng sinh học cây

ghiên cứu thành phần hóa học,
iên hạc thảo (Agrimonia pilosa

Ledeb.var. pilosa)" đƣợc thực hiện với mục tiêu :
1. Nghiên cứu về đặc đi m thực vật đ thẩm định tên khoa học và
ác định được đặc đi m vi học của mẫu nghiên cứu.
2. Chiết xuất, phân lập và ác định cấu trúc hóa học các hợp chất
phân lập được từ mẫu nghiên cứu.
3. Nghiên cứu độc tính và một số tác dụng sinh học trên thực
nghiệm góp phần chứng minh tác dụng chữa bệnh của Tiên hạc thảo theo
kinh nghiệm dân gian.
2. ội dung c a u n án
-

tả đặc đi m h nh thái thực vật, phân tích đặc đi m của cơ
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quan sinh sản hoa, quả đ thẩm định tên khoa học của mẫu nghiên cứu.
- Xác định đặc đi m vi phẫu, bột dược liệu, nhằm tiêu chuẩn hóa
dược liệu Tiên hạc thảo.
- ịnh tính các nhóm chất trong dược liệu nghiên cứu.
- Chiết uất phân lập một số hợp chất trong phần trên mặt đất và rễ
của mẫu nghiên cứu.
- Xác định cấu trúc hóa học các hợp chất đã phân lập được.
*
- Thử độc tính cấp , độc tính bán trường diễn của dịch chiết toàn
phần.
-

ánh giá tác dụng chống viêm ,chống o y hóa, bảo vệ gan của

dịch chiết phần trên mặt đất và rễ cây.
- Thử tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư in vitro của các
chất sạch đã phân lập được.
ngh a c a u n án
ây là lần đầu tiên loài Tiên hạc thảo mọc tự nhiên ở Việt Nam được
nghiên cứu đầy đủ về thực vật, thành phần hóa học và tác dụng sinh học.
- Tên khoa học của Tiên hạc thảo ở Việt Nam đã được ác định giúp
cho các kết quả nghiên cứu về hóa học và tác dụng sinh học được kh ng
định r nguồn gốc.
- Lần đầu tr nh bày đầy đủ đặc đi m vi học góp phần nhận biết và
tiêu chuẩn hóa dược liệu.
- ết quả nghiên cứu về thành phần hóa học đã phát hiện 18 hợp chất
lần đầu tiên phân lập từ loài Agrimonia pilosa Ledeb.var.pilosa. Trong đó
có 2 hợp chất mới.
-

ết quả nghiên cứu về độc tính và tác dụng sinh học chứng minh

dược liệu ít độc, dược liệu có tác dụng chống viêm, chống o y hóa bảo vệ
gan, đã góp phần giải thích kinh nghiệm sử dụng của người dân địa
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phương, là cơ sở khoa học mở ra tri n vọng nghiên cứu đầy đủ hơn đ có
th sử dụng rộng rãi dược liệu này trong cộng đồng.
h ng đóng góp mới c a u n án
ã ác định đầy đủ tên khoa học của mẫu nghiên cứu,
m tả chi tiết đặc đi m thực vật, đặc đi m vi học góp phần tiêu chuẩn hóa
và ki m nghiệm dược liệu.
- ết quả định tính cho thấy phần trên mặt đất và phần rễ Tiên hạc
thảo đều chứa các nhóm chất: tanin, chất b o, steroid, flavonoid và
saponin. Trong đó flavonoid là nhóm chất chính.
-

ã phân lập và ác định cấu trúc hóa học 18 hợp chất (15 hợp

chất từ phần trên mặt đất và 07 hợp chất từ rễ có 04 hợp chất trùng với
phần trên mặt đất . Trong đó có 2 hợp chất mới, 7 hợp chất lần đầu tiên
c ng bố phân lập từ chi Agrimonia, 01 hợp chất lần đầu tiên c ng bố từ
loài Agrimonia pilosa.
độ í

à

- Lần đầu tiên c ng bố Tiên hạc thảo kh ng có độc tính cấp và
kh ng có độc tính bán trường diễn ở mức liều sử dụng và bằng đường
uống
- Lần đầu tiên c ng bố: Cao lỏng phần trên mặt đất CL1 và cao
lỏng phần rễ CL2 của Tiên hạc thảo liều 2,1g/kg và 4,2g/kg ttc đều có
tác dụng làm giảm khối lượng u hạt r rệt so với nhóm chứng p <0,05
và đều có tác dụng chống viêm mạn tương đương với diclofenac 15mg/kg
th trọng chuột.
-

ã chứng m nh Cao lỏng phần trên mặt đất CL1 và cao lỏng rễ

CL2 của Tiên hạc thảo có tác dụng bảo vệ gan, chống o y hóa trên m
h nh gây tổn thương gan chuột bằng CCl4.
* Thử nghiệm khả n ng ức chế sinh NO của 09 chất sạch phân lập
được cho thấy chất AP-4 th hiện hoạt tính ức chế sinh NO ở mức yếu
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với giá trị IC50 = 91,07 µg/ml. Các mẫu còn lại chưa th hiện hoạt tính ở
các nồng độ nghiên cứu.
Thử nghiệm đánh giá hoạt tính gây độc trên 3 dòng tế bào ung thư
cho thấy cả 09 chất sạch được phân lập được từ cây Tiên hạc thảo đều
kh ng có tác dụng.
ố cục c a u n án g m:
Luận án có 146 trang, gồm 4 chương, 52 bảng, 52 h nh, 121 tài liệu
tham khảo và 23 phụ lục. Các phần chính trong luận án: đặt vấn đề 2
trang , tổng quan 33 trang , nguyên, vật liệu và phương pháp nghiên cứu
(24 trang , kết quả nghiên cứu 68 trang , bàn luận 17 trang , kết luận và
kiến nghị (2 trang).

Chƣơng :

Q

ã tập hợp và tr nh bày một cách hệ thống các kết quả nghiên cứu
từ trước đến nay về thực vật, thành phần hóa học và tác dụng sinh học
của chi Agrimonia L. trên thế giới và ở Việt Nam.
Chƣơng 2:
2

YÊ , V

VÀ P ƢƠ

P

P

Ê

Ứ

Đối tƣợng nghiên cứu
ẫu cây Tiên hạc thảo có đầy đủ các bộ phận rễ, thân, lá, hoa,

quả, hạt thu thập tại huyện Trùng

hánh, t nh Cao ằng tháng 08 n m

2013.
Tiêu bản được lưu giữ tại Phòng tiêu bản
liệu - Viện Dược liệu - NI

hoa tài nguyên dược

số hiệu TB-9965A, TB-9965

và phòng

Tiêu bản thực vật Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm
hoa học và C ng nghệ Việt Nam.
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2 2 Phƣơng pháp nghiên cứu
- Thẩm định tên khoa học loài nghiên cứu trên cơ sở phân tích đặc
đi m h nh thái thực vật, so sánh với các tài liệu đã c ng bố của loài và các
khóa phân loại thực vật.
- Xác định đặc đi m vi phẫu phần trên mặt đất, phần rễ và đặc đi m
bột dược liệu bằng phương pháp hi n vi.
- ịnh tính các nhóm chất bằng phản ứng hóa học đặc trưng.
- Xác định cấu trúc các hợp chất phân lập được dựa trên các th ng
số vật lý và các phương pháp phổ

S, N R 1 chiều và 2 chiều.

- Thử độc tính cấp của cao lỏng CL1, CL2 theo phương pháp của
Litchfield – Wilcoxon.
- Thử độc tính bán trường diễn của cao lỏng CL1, CL2.
- Thử tác dụng chống viêm cấp và viêm mạn
- Thử tác dụng giảm đau trên m h nh gây đau bởi phiến nóng.
- Thử tác dụng bảo vệ gan, chống o y hóa trên m h nh gây tổn
thương gan cấp bằng CCl4.
- Thử tác dụng gây độc tế bào ung thư in vitro của các chất sạch
phân lập từ Tiên hạc thảo, đối với dòng tế bào ung thư gan: (Hep G2),
ung thư vú (MCF-7) và dòng tế bào ung thư phổi (Lu-1).
Chƣơng :

Q

Ê

Ứ

t quả nghiên cứu về thực v t
3

đ
C n cứ vào khóa phân loại và bản m

tả các loài thuộc chi

Agrimonia L. của Li Chaoluan và cộng sự 2003 cho ph p kh ng định
các mẫu Tiên hạc thảo thu hái ở Trùng
pilosa Ledeb.var.pilosa, họ Rosaceae.

hánh, Cao ằng là Agrimonia
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3.

*Vi ph u á: phần gân chính phía trên hơi l m, phía dưới lồi ngoài
cùng là lớp bi u b cấu tạo từ một hàng tế bào tròn, nhỏ ếp đều đặn, rải
rác có l ng che chở, sau bi u b là m dầy. ó libe gỗ gân chính gồm
cung libe bao phía dưới m gỗ. Rải rác có các tinh th calci o alat h nh
khối hoặc h nh cầu gai, các tế bào m mềm lớn, thành mỏng. Phần
phiến lá có bi u b giống phần gân lá, m giậu thường kh ng r các lớp
tế bào.
* Vi ph u v thân: mặt c t thân tròn, từ ngoài vào trong có lớp
bi u b tế bào nhỏ rải rác có l ng che chở. Dưới bi u b là m dầy cấu tạo
từ 2-3 lớp tế bào nhỏ thành dày.
đám này tạo thành vòng gần liên tục.

cứng tập hợp thành từng đám, các
mềm có các tế bào lớn, h nh đa

giác thành mỏng. ó libe - gỗ bao gồm cung libe nằm ở phía trên m gỗ .
mềm ruột là những tế bào to, h nh đa giác, thành mỏng.
*

đ

ộ

: ột dược liệu có màu ám, mùi đặc biệt,

vị nhạt. Soi dưới kính hi n vi thấy những mảnh bi u b thân, lá, những
mảnh m mang tinh th calci o alat h nh khối, h nh cầu gai, những mảnh
phiến lá thường mang các bó mạch dẫn và các tinh th calci o alat h nh
khối, mảnh m mềm mang l ng che chở hoặc l ng tiết. L ng tiết có chân
2-3 tế bào, đầu cấu tạo từ 4-6 tế bào.

ột số l ng che chở bề mặt có các

mụn lồi. Nhiều mảnh bi u b mang lỗ khí. Rải rác có các tinh th calci
o alat h nh cầu gai , h nh khối, những mảnh mạch và các tế bào m cứng
có thành dày.
2

t quả nghiên cứu về thành phần hóa học
í
ết quả định tính kết luận cây Tiên hạc thảo có chứa các nhóm

chất: tanin, chất b o, steroid, flavonoid và saponin.
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Phần trên mặt đất mẫu nghiên cứu 5kg được nghiền nhỏ, ngâm
chiết trong methanol (10L x 3 lần, mỗi lần 60 phút . Cất loại methanol
được 700 g cặn chiết. Cặn chiết được chiết lần lượt bằng dichloromethan
và ethyl acetat. Loại dung m i được cặn dichloromethan AP-D (320 g),
ethyl acetat BAP-E (80 g), cặn nước BAP-W 80 g và phần kh ng tan khi
chiết BAP-S (200 g). Phần BAP-E 80 g được phân tách trên cột s c ký,
được 7 phân đoạn từ BAP-1A đến BAP-1H. Phần BAP-1D (10 g) tiến
hành s c ký cột silica gel pha đảo được 7 phân đoạn là AP-2A (200 mg),
BAP-2B (300 mg), BAP-2C (500 mg), BAP-2D (2 g), BAP-2E (1 g),
BAP-2G 1 g và AP-2H 2 g tương ứng. BAP-2D tiến hành s c ký trên
cột silica gel pha thường được 3 phân đoạn nhỏ là
BAP-3

AP-3A (500 mg),

300 mg và AP-3C (1 g). BAP-3A tiến hành s c ký trên cột

silica gel pha đảo được chất sạch BAP-1 (50 mg). BAP-3B tiến hành s c
ký trên cột silica gel pha đảo được chất sạch BAP-2 (15 mg). BAP-2E tiến
hành phân lập trên cột silica gel pha đảo được 3 phân đoạn BAP-4A (100
mg), BAP-4

500 mg và AP-4C (300 mg). BAP-4A phân lập trên cột

silica gel pha đảo được chất sạch BAP-6 (7 mg). BAP-4B tiến hành s c ký
trên cột silica gel pha đảo được chất sạch BAP-4 10 mg và

AP-4B1

(100 mg), BAP-4B2 (150 mg). Chất sạch BAP-5 7 mg thu được bằng
cách tiến hành s c ký lớp mỏng điều chế phân đoạn BAP-4B1. Chất sạch
BAP-31 7 mg thu được bằng s c ký cột pha thường từ phân đoạn BAP4B2 (150 mg). BAP-2C được phân lập trên cột sephadex LH-20 được chất
sạch BAP-8 (40 mg). BAP-2G tiến hành s c ký trên cột silica gel pha đảo
được 4 phân đoạn BAP-5A (150 mg), BAP-5B (200 mg), BAP-5C (200
mg và

AP-5D (300 mg). BAP-5A tiến hành s c ký trên cột silica gel

pha đảo được chất sạch BAP-12 (8 mg). BAP-5D tiến hành s c ký trên cột
sephadex LH-20, được chất sạch BAP-13 (15 mg). Cặn chiết nước (BAP-
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W = 80g) cho chạy qua cột dianion HP-20, được 3 phân đoạn: BAP-6A (5
g), BAP-6

15 g và AP-6C 20 g . Phân đoạn BAP-6A 5g được phân

lập trên cột silica gel pha đảo được 3 phân đoạn là AP-7A (1 g), BAP-7B
(300 mg và AP-7C 1 g . Phân đoạn BAP-7A tiếp tục s c ký trên cột
silica gel pha thường, được chất sạch BAP-16 16 mg . Phân đoạn BAP7 được phân tách trên cột sephadex LH-20, được phân đoạn BAP-7B1
(30 mg). Chất sạch BAP-20 5 mg thu được bằng cách tinh chế phân
đoạn BAP-7 1 trên bản mỏng điều chế. Phân đoạn BAP-7C tiến hành s c
ký cột silica gel pha đảo được phân đoạn BAP-7C1 (50 mg). Chất sạch
BAP-18 7 mg thu được bằng cách tinh chế phân đoạn BAP-7C1 trên bản
mỏng điều chế. Phân đoạn BAP-6

15 g được phân tách trên cột s c ký

silica gel pha thường, được 3 phân đoạn BAP-8A (1 g), BAP-8

3 g và

BAP-8C (5 g). BAP-8A tiến hành s c ký cột silica gel pha thường được
phân đoạn BAP-8A1 (200 mg). BAP-8A1 tiến hành s c ký trên cột
sephadex LH-20, được chất sạch BAP-28 (7 mg). BAP-8B tiến hành s c
ký cột silica gel pha đảo được phân đoạn BAP-8B1 (300 mg). Chất sạch
BAP-29 7 mg thu được bằng cách tinh chế phân đoạn BAP-8 1 trên cột
sephadex LH20. BAP-8C tiến hành s c ký cột silica gel pha thường, được
phân đoạn BAP-8C1 (400 mg). BAP-8C1 tiến hành s c ký trên cột pha
đảo, được chất sạch BAP-30 (10 mg).
à
Mẫu rễ Tiên hạc thảo kh

3kg được nghiền nhỏ, ngâm chiết

trong methanol (5 L x 3 lần, mỗi lần 60 phút . Cất loại methanol thu
được 300 g cặn chiết. Cặn chiết được chiết lần lượt bằng diclometan
và ethyl acetat mỗi loại 3 lần, mỗi lần 2 lít . Loại dung m i thu
được cặn diclometan

ARD 60 g , ethyl acetat

ARE 52 g và lớp

nước BARW. Cặn chiết nước cho chạy qua cột Dianion HP-20, được
4 phân đoạn:

ARW1 6 g ,

ARW2 12 g ,

ARW3 8 g và
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ARW4 15 g . Phân đoạn BARW2 tiến hành s c ký cột silica gel
pha đảo được 3 phân đoạn là

ARW2A 3 g ,

ARW2

2,5 g ,

ARW2C 4,3 g . Phân đoạn BARW2B tiếp tục phân tách trên cột
s c ký silica gel pha thường được 3 phân đoạn BARW3A (0,5 g),
ARW3

0,2 g và ARW3C 1,2 g . Hợp chất BAR1 (10 mg) thu

được sau khi tinh chế phân đoạn
pha đảo. Hợp chất
phân đoạn

ARW3A trên cột s c ký silica gel

AR2 8 mg thu được khi tiến hành tinh chế

ARW3

trên cột Shephadex LH-20. Phân đoạn

ARW2C được phân tách trên cột s c ký sử dụng silica gel pha
thường, được 3 phân đoạn chính là ARW4A 0,9 g , ARW4
g và

ARW4C 1,3 g . Tinh chế

1,1

AR4W4A trên cột s c ký pha

thường được hợp chất BAR3 (11 mg). Hợp chất BAR4 (15 mg) thu
được khi cho phân đoạn BARW4C qua cột s c ký pha đảo. Cặn phân
đoạn ethyl acetat được hòa tan bằng methanol, bổ sung silica gel pha
thường t lệ 1/1, trộn đều rồi cất loại dung m i đến kh , phân tách
trên cột s c ký silica gel pha thường, thu được 6 phân đoạn chính là
ARE1,

ARE2,

ARE3,

ARE4,

ARE5,

ARE6. Phân đoạn

BARE1 (5,2 g) tiếp tục được phân tách thành 3 phân đoạn,
ARE1A,
Phân đoạn

ARE1 ,

ARE1C trên cột s c ký silica gel pha thường.

ARE1A 1,2 g được tinh chế trên cột s c ký sử dụng

silica gel pha thường thu được hợp chất BAR7 (40 mg). Hợp chất
AR9 19 mg thu được sau khi tinh chế phân đoạn BARE1C (0,9 g)
trên cột s c ký silica gel pha thường.

ARE3 4,8 g được tách 4

phân đoạn nhỏ bằng cột s c ký silica gel pha đảo BARE3A BARE3D. Tinh chế

ARE3C 0,8 g trên cột s c ký sử dụng silica

gel pha thường, được hợp chất BAR6 (30 mg). Dựa trên kết quả đo
phổ 1H-N R và 13C-NMR cho thấy có 4 hợp chất phân lập được từ phần
trên mặt đất trùng với 4 hợp chất phân lập được từ phần rễ cụ th là AR1
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trùng với BAP-2,

AR2 trùng với BAP-8,

AR3 trùng với BAP-28 và

AR4 trùng với BAP-30.
ằng phương pháp s c ký cột từ phần trên mặt đất đã phân lập được
15 hợp chất ký hiệu là AP-1, BAP-2, BAP-4, BAP-5, BAP-6, BAP-8,
BAP-12, BAP-13, BAP-16, BAP-18, BAP-20, BAP-28, BAP-29, BAP30, BAP-31. Từ phần rễ phân lập được 07 chất ký hiệu là BAR1, BAR2,
AR3, AR4, AR6, AR7, AR9, có 4 chất trùng với 4 chất đã phân
lập ở phần trên mặt đất

AR1 = AP-2, BAR2 = BAP-8, BAR3 = BAP-

28, BAR4 = BAP-30).
đ
*

ợp chất

đ
P-1 (Quercetin-3-O-β-D-galactopyranosid) : thu

được dạng chất bột, màu vàng. Phổ 1H-NMR δH 7,66 (1H, dd, J = 1,5, 8,5
Hz), 7,53 (1H, brs và 6,81 (1H, d, J = 8,5Hz ; 6,38 1H, s và 6,18 1H,
s); 5,36 (1H, d, J = 7,5 Hz . Trên phổ 13C-N R và DEPT uất hiện 21
tín hiệu carbon, bao gồm: 15 tín hiệu carbon đặc trưng cho một hợp chất
flavonoid dạng quercetin một tín hiệu carbon carbonyl tại δC 177,4; 9 tín
hiệu carbon kh ng liên kết trực tiếp với hydro; 5 tín hiệu carbon methin
và 6 tín hiệu đặc trưng cho một đơn vị đường một tín hiệu carbon
anomer tại δC 101,8, 4 tín hiệu carbon o imethin và một tín hiệu carbon
o ymethylen tại δC 60,1.
*

ợp chất

P-2 (=BAR-1) ((-)-Aromadendrin 3-O-β-D-

glucopyranosid): thu được dưới dạng bột màu vàng. Phổ 1H-NMR : H
7,34 (2H, d, J = 8,5 Hz và 6,50 2H, d, J = 8,5 Hz); H 5,91 (2H, s) , H
4,69 (1H, d, J = 7,5 Hz . Phổ

C-NMR và HSQC ác định hợp chất
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BAP-2 có 21 tín hiệu C với 15 tín hiệu đặc trưng cho một hợp chất dạng
flavonoid và 01 phân tử đường. ao gồm δc ppm 83,4(C-2), 77,7(C-3),
196,4 (C-4), 165,5(C-5), 97,3(C-6), 169,2(C-7), 96,4(C-8), 164,1(C9), 102,3(C-10), 128,5(C-1′ , 130,5(C-2′ , 115,9(C-3′ , 159,0(C-4′ ,
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115,9(C-5′ , 130,5(C-6′ , 104,6(C-1′′ , 75,5(C-2′′ , 77,9(C-3′′ ,
71,6(C-4′′ , 77,8(C-5′′ , 62,9(C-6′′ . Cấu h nh tuyệt đối tại vị trí C2 và
C3 được ác định là 2S, 3S dựa trên kết quả phân tích phổ lưỡng s c
tròn CD của hợp chất BAP-2 [CD (MeOH): []25(nm) - 2.816 (320), +
4.036 (292), + 2.983 (230), - 4.910 (215)] .
*

ợp chất

P-4 ( Naringenin-7-O-β-D-glucopyranosyd): ột

v định h nh màu vàng. Phổ 1H-NMR : 1,4 tại δH 7,34 (2H, d, J = 8,5 Hz)
và 6,84 2H, d, J = 8,5 Hz); δH 6,21 1H, s và 6,23 1H, s ; δH 5,00 (1H,
d, J = 7,5 Hz). Phổ
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C-NMR, 80,6(C-2), 44,1(C-3), 198,5(C-4),

164,6(C-5), 98,0(C-6), 167,0(C-7), 96,9(C-8), 164,6(C-9), 105,0(C10), 130,9(C-1′ , 129,1 C-2′, 6′ , 116,4 C-3′, 5′ , 159,1 C-4′ ,
104,6(C-1′′ , 75,5 C-2′′ , 77,9 C-3′′ , 71,6 C-4′′ , 77,8 C-5′′ , 62,9 C6′′ .Tương tác H

C giữa 2 proton H-2′/H-6′ δH 7,34 với C-2 (δC

83,4)/ C-4′ δC 159,1 ; giữa proton H-2 (δH 5,40 với C-3(δC 44,1)/ C-4
(δC 198,5)/ C-1′ δC 130,9)/C-2,C-6(δC 129,1 và giữa proton anome
H-1′′ δH 5,00 với C-7 (δC 167,0 cho ph p kh ng định đây là một hợp
chất dạng flavanon với sự có mặt của phân tử đường glucose tại vị trí
C-7.
*

ợp chất

P-5 (Leucosid): chất r n màu vàng. Trên phổ khối

lượng uất hiện pic m/z 603,2 [M+Na]+, suy ra

= 580 tương ứng với

c ng thức C26H28O15. Phổ H-NMR : δH8,09 (2H, d, J = 8,5 Hz), 6,91
1

(1H, d, J = 8,5Hz); 2 tín hiệu proton vòng thơm δH 6,41 1H, s và 6,22
(1H, s); 2 proton anome δH 5,46 (1H, d, J = 7,5 Hz và 4,77 1H, d, J =
6,5 Hz).Phổ 13C-NMR: 158,5(C-2), 135,0(C-3), 179,6(C-4), 160,0(C5), 99,9(C-6), 162,2(C-7), 94,5(C-8), 158,5(C-9), 105,7(C-10),
122,8(C-1′ , 132,3 C-2′, 6′ , 116,2 C-3′, 5′ , 161,5 C-4′ , 100,9 C1′′ , 82,5 C-2′′ , 78,1 C-3′′ , 71,1 C-4′′ , 77,1 C-5′′ , 62,4 C-6′′ ,
105,5(C-1′′), 75,0(C-2′′), 78,4(C-3′′), 71,0(C-4′′), 66,7(C-5′′)
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* ợp chất
P-6 ( grimopi osid ( ợp chất mới)): thu được
dưới dạng chất bột, màu tr ng. C ng thức phân tử được ác định là
C16H24O7 ,[M-H]- tại m/z 327,1453 trên phổ khối lượng phân giải cao HRESI- S tính toán lý thuyết cho c ng thức [C16H23O7]: 327,1444 . hối
lượng phân tử = 328. Phổ 1H-NMR : δH 6,45 (1H, t, J = 2,0 Hz), 6,41
(1H, t, J = 2,0 Hz và 6,33 1H, t, J = 2,0 Hz). δH 4,86 (1H, d, J = 7,5 Hz);
δH 1,20 (3H, d, J = 7,0 Hz và 0,83 1H, t, J = 7,0 Hz . Phổ 13C-NMR
151,4(C-1), 107,9(C-2), 160,1(C-3), 102,5(C-4), 159,3(C-5),
109,2(C-6), 43,2(C-7), 32,0(C-8), 12,6(C-9), 22,3(C-10), 102,2(C1), 74,9(C-2), 78,1(C-3), 71,4(C-4), 78,1(C-5), 62,5(C-6), phổ
HSQC cho ph p ác định sự có mặt một nhóm sec-butyl. (δC 160,1 và
159,3) . Phổ H
C cho thấy có sự tương tác của proton thuộc nhóm
methyl H-10 (δH 1,20 với C-1(δC 151,4)/ C-7 (δC 43,2)/ C-8 (δC 32,0 ; từ
proton H-7 (δH 2,49 tới C-1 (δC 151,4)/ C-2 (δC 107,9)/ C-6 (δC 109,2).
H-2 (δH 6,45 và proton anome H-1 (δH 4,86 tới C-3 (δC 160,1 . Cấu
h nh tuyệt đối của hợp chất BAP-6 được ác định là 7R dựa vào phân tích
số liệu phổ CD trên cả 2 dải phổ CD âm negative CD bands tại 1Bb và
1
La (θ192= -1,84 và θ228 = -0,87). ối chiếu với các tài liệu đã c ng bố, ác
định đây là hợp chất mới, đề nghị đặt tên là Agrimopilosid A.
* ợp chất
P-8 = (BAR2) (2S, 3S-(-)-glucodistylin): Chất bột
1
màu vàng. Trên phổ H-NMR : δH 5,91 (2H, s), 6,78 (1H, d, J = 8,0 Hz),
6,82 (1H, d, J = 8,0 Hz và 6,99 1H, s ; δH 4,69 (1H, d, J = 8,0 Hz) . Phổ
13
C-NMR 83,4(C-2), 77,8(C-3), 196,1(C-4), 165,5(C-5), 96,4(C-6),
169,1(C-7), 97,4(C-8), 164,0(C-9), 102,3(C-10), 128,9(C-1′ ,
116,3(C-2′ , 145,9 C-3′ , 146,9 C-4′ , 116,0 C-5′ , 121,2 C-6′ ,
104,6(C-1′′ , 75,4 C-2′′ , 77,8 C-3′′ , 71,4 C-4′′ , 77,8 C-5′′ ,
62,8(C-6′′ .
*

ợp chất

P-12 (Isolariciresinol- α-O-β-D-glucopyranosid):

chất bột màu tr ng. Phổ 1H-NMR : δH 6,80 (1H, d, J = 2,0 Hz), 6,76 (1H, d,
J = 8,0 Hz và 6,66 1H, dd, J = 2,0, 8.0 Hz ; δH 6,67 1H, s và 6,20 1H,

13
s ; δH 4,14 (1H, d, J = 7,5 Hz và i δH 3,83 3H, s và 3,20 3H, s . Phổ 13CNMR 33,9(C-1), 39,6(C-2), 65,3(C-2a), 46,0(C-3), 69,6(C-3a), 47,9(C-4),
117,4(C-5), 145,2(C-6), 147,2(C-7), 112,5(C-8), 129,2(C-9), 134,4(C-10),
138,7(C-1), 114,4(C-2), 148,9(C-3), 145,9(C-4), 116,1(C-5), 123,2(C6), 105,2(C-1), 75,2(C-2), 78,2(C-3), 71,7(C-4), 77,9(C-5), 62,8(C6), 56,4(C-7-OCH3), 56,5(C-3′-OCH3).
*

ợp chất

P-

( grimopi osid

(hợp chất mới)): chất bột,

màu tr ng. C ng thức phân tử của AP-13 được ác định là C15H22O7 bởi
sự uất hiện của pic ion giả phân tử [ -H]- tại m/z 313,1298 trên phổ
khối lượng phân giải cao HR-ESI- S tính toán lý thuyết cho c ng thức
[C15H21O7]-: 313,1287). M = 313. Trên phổ 1H-N R của hợp chất BAP13 uất hiện tín hiệu của 3 proton vòng thơm thế 1,3,5 tại δH 6,37 (1H, t,
J = 2,0 Hz), 6,41 (1H, t, J = 2,0 Hz), và 6,50 (1H, t, J = 2,0 Hz); một
proton anomer δH 4,86 (1H, d, J = 7,5 Hz); 6 proton thuộc nhóm CH3 δH
1,21 (6H, d, J = 7,0 Hz). Phổ
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C-NMR 152,6(C-1), 107,3(C-2),

160,1(C-3), 102,5(C-4), 159,3(C-5), 108,6(C-6), 35,5(C-7), 24,2(C8), 24,3(C-9), -(C-10), 102,2(C-1′), 74,9(C-2′), 78,1(C-3′), 71,4(C4′), 78,1(C-5′), 62,5(C-6′).

ối chiếu với các tài liệu ác định đây là

một hợp chất mới, đề nghị đặt tên là Agrimopilosid B.
*

ợp chất

P-16 (Vanilic acid-4-O-β-D-glucopyranosid):

chất dạng dầu, kh ng màu. Trên phổ khối lượng uất hiện pic m/z 353 [M
+ Na]+, suy ra

= 330 tương ứng với c ng thức C14H18O9.

Trên phổ 1H-NMR uất hiện 3 proton thơm: δH7,64 (1H, s), 7,20
(1H, d, J = 8,5 Hz), 7,63 (1H, d, J = 8,5 Hz); δH 5,02 (1H, d, J = 7,5 Hz)
và 3 proton của nhóm metho y δH 3,91 s. Phổ
114,5(C-2),

150,1(C-3),

151,2(C-4),

13

C-NMR 128,8(C-1),

116,4(C-5),

124,5(C-6),

171,0(C-7), 102,1(C-1′ , 74,8 C-2′ , 77,8 C-3′ , 71,3 C-4′ , 78,2 C5′ , 62,4 C-6′ , 56,7 C-3-OCH3).
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*

ợp chất

P-18 (Vanillolosid): chất dạng dầu, kh ng màu.

Trên phổ khối lượng uất hiện pic m/z 339 [M + Na]+, suy ra M = 316
tương ứng với c ng thức C14H20O8. Phổ 1H-N R uất hiện các tín hiệu
của vòng thơm thế 1,3,4 tại δH 7,04 (1H, d, J = 2,0 Hz), 7,15 (1H, d, J =
8,0 Hz và 6,90 1H, dd, J = 2,0, 8,0 Hz, H-6); 01 proton anomer 4,89
(1H, d, J = 7,5 Hz) ,01 nhóm metho y δH 3,89 3H, s và 2 proton
o ymetylen ở δH 4,56 (2H, brs). Phổ 13C-NMR 137,8(C-1), 112,7(C-2),
150,9(C-3), 147,3(C-4), 118,0(C-5), 120,7(C-6), 65,0(C-7), 103,0(C1′ , 74,9 C-2′ , 77,9 C-3′ , 71,4 C-4′ , 78,2 C-5′ , 62,5 C-6′ ,
56,7(C-3-OCH3),
*

ợp chất

P-20 (Adenosin): dạng bột v định h nh, màu

tr ng. ết quả phân tích phổ 1H, 13C-N R, DEPT, H

C và HSQC cho

thấy đây là hợp chất dạng amino acid có chứa phân tử đường. Trên phổ
C và DEPT uất hiện 10 tín hiệu carbon với 3 tín hiệu carbon bậc 4, 5

13

tín hiệu carbon methin với 2 tín hiệu carbon olefin của nối đ i và một tín
hiệu carbon o imethylen. Phổ
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C-NMR: -(C-1), 152.3(C-2), -(C-3),

149.0(C-4), 119.3(C-5), 156.1(C-6), -(C-7), 139.9(C-8), 87.9(C-1’),
73.4(C-2’), 70.6(C-3’), 85.8(C-4’), 61.6(C-5’), (C-2’-OH).
*

ợp chất

P-28 = (BAR3) (Quercetin): chất bột màu vàng.

Trên phổ H-N R uất hiện tín hiệu 5 proton vòng thơm thuộc 2 hệ
1

tương tác spin-spin A X [tại H 7,42 (1H, d, J = 2,0 Hz), H 6,88 (1H, d,
J = 8,5 Hz và H 7,64 (1H, dd, J = 8,5; 2,0 Hz ] và AX tại [H 6,18 (1H,
d, J = 2,0 Hz) và H 6,38 (1H, d, J = 2,0 Hz)] . Phổ 13C-NMR 147,9(C2), 137,2(C-3), 177,3(C-4), 162,4(C-5), 99,2(C-6), 165,5(C-7),
94,4(C-8),

158,2(C-9),

104,5(C-10),

124,1(C-1′ ,

116,0 C-2′ ,

146,2(C-3′ , 148,7 C-4′ , 116,2 C-5′ , 121,7 C-6′ .
*

ợp chất

P-29 (Kaempferol): chất bột màu vàng. Trên phổ

H-N R của AP-29 uất hiện tín hiệu 6 proton vòng thơm tại H 6,20

1

15
(1H, brs), H 6,40 (1H, brs), 6,92 (2H, d, J = 8,5 Hz), 8,08 (2H, d, J = 8,5
Hz . ên cạnh đó, trên phổ 13C-N R và DEPT uất hiện tín hiệu của 15
carbon, trong đó có 6 carbon methin và 9 carbon kh ng liên kết trực tiếp
với hydro. Phổ
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C-NMR 148,1(C-2), 137,1(C-3), 177,3(C-4),

162,4(C-5), 99,3(C-6), 165,5(C-7), 94,5(C-8), 158,2(C-9), 104,5(C10), 123,7(C-1′ , 130,7 C-2′ , 116,3 C-3′ , 160,5 C-4′ , 116,3 C-5′ ,
130,7(C-6′ .
*

ợp chất

P-30 = (BAR4) (Rutin): chất bột màu vàng. Trên

phổ H-N R của AP-30 có 5 proton vòng thơm H 7,69 (1H, brs), 7,65
1

(1H, brd, J = 8,5 Hz), 6,89 (1H, d, J = 8,5 Hz), 6,42 (1H, brs), 6,23 (1H,
brs); 2 proton anomer H 5,12 (1H, d, J = 7,5 Hz và 4,54 1H, brs ; một
nhóm methyl 1,14 (3H, d, J = 6,0 Hz). Phổ
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C-NMR: 158,5(C-2),

135,6(C-3), 179,4(C-4), 163,0(C-5), 99,9(C-6), 166,0(C-7), 94,9(C8), 159,4(C-9), 105,6(C-10), 123,1(C-1′ , 117,7 C-2′ , 145,8 C-3′ ,
149,8(C-4′ , 116,1(C-5′ , 123,6 C-6′ , 104,7 C-1′′ , 75,7 C-2′′ ,
78,2(C-3′′ ,

71,4 C-4′′ ,

77,2 C-5′′ ,

68,6 C-6′′ ,

102,4 C-1′′′ ,

72,3(C-2′′′ , 72,1 C-3′′ , 73,9 C-4′′′ , 69,7 C-5′′′ , 17,9 C-6′′′).
*

ợp chất

P-31 ( (+)-Catechin): dạng tinh th , màu vàng. Phổ

H-N R uất hiện tín hiệu của 5 proton vòng thơm, H 5,94 (1H, d, J =

1

2,5 Hz, H-6), 5,87 (1H, d, J = 2,5 Hz, H-8 và 3 proton thuộc vòng thơm
thế 1,3,4 tại H 6,85 (1H, d, J = 2,0 Hz, H-2′ , 6,78 (1H, d, J = 8,0 Hz, H5′ , 6,73 1H, dd, J = 2,0, 8,0 Hz, H-6′). 01 nhóm methin H 4,58 (1H, d,
J = 7,5 Hz, H-2 và 2 proton nhóm methylen 2,53 (1H, dd, J = 8,0, 16,0
Hz), 2,87 (1H, dd, J = 5,0, 16,0 Hz . Phổ 13C-NMR 82,9(C-2), 68,8(C3),

28,5(C-4),

157,8(C-5),

96,3(C-6),

157,6(C-7),

95,5(C-8),

155,9(C-9), 100,8(C-10), 132,2(C-1′), 115,3(C-2′), 146,3(C-3′),
146,3(C-4′), 116,1(C-5′), 120,0(C-6′).
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*

ợp chất

R7 ( grimono id) : Hợp chất AR7 thu được dưới

dạng bột, màu vàng. Phổ 1H-N R của BAR7 uất hiện tín hiệu A X tại
δH 6,23 (1H, d, J = 1,5 Hz, H-5); 6,19 (1H, d, J = 2,0 Hz, H-7 ; và một hệ
A2B2 tại δH 6,85 (2H, d, J = 8,5 Hz, H-3' và H-5'); 7,15 (2H, d, J = 8,5 Hz,
H-2' và H-6') . 01 nhóm metho y, 3,71 (3H, s, OCH3). Phổ

13

C-NMR

169,3(C-1), 78,1(C-3), 32,1(C-4), 106,8(C-5), 164,5(C-6), 100,9(C7), 163,4(C-8), 100,2(C-9), 142,2(C-10), 36,0(C-1), 29,5(C-2),
132,9(C-1), 129,2(C-2), 113,8(C-3), 157,5(C-4), 113,8(C-5),
129,2(C-6), 54,9(C-4-OMe).
*

ợp chất

R6 ( grimono id-6-O-β-D-glucopyranosid): thu

được dưới dạng bột v định h nh, kh ng màu. 1H-N R uất hiện một
tín hiệu dạng A X, 01 hệ A2B2 δH 6,49 (2H, s, H-5 và H-7 ; δH 6,85
(2H, d, J = 8,5 Hz, H-3' và H-5'); 7,16 (2H, d, J = 8,5 Hz, H-2' và H-6');
01 proton anomer 4,97 (1H, d, J = 7.0 Hz), 3,71 (3H, s, OCH3). Phổ 13CN R và DEPT 169,1(C-1), 78,4(C-3), 32,1(C-4), 107,2(C-5),
163,2(C-6),

101,7(C-7),

163,0(C-8),

102,5(C-9),

142,0(C-10),

35,9(C-1),

29,5(C-2),

132,8(C-1),

129,2(C-2),

113,8(C-3),

157,5(C-4), 113,8(C-5), 129,2(C-6), 55,0(C-4-OMe), 99,7(C-Glc1), 73,1(C-Glc-2), 76,4(C-Glc-3), 69,5(C-Glc-4), 77,1(C-Glc-5),
60,6(C-Glc-6).
* ợp chất

R9 ( , 2, 3,19-tetrahydroxyurs-12-en-28-oic

acid): thu được dưới dạng bột, màu tr ng. Phổ 1H-NMR cho 7 tín hiệu
methyl 0,79, 0,83, 1,02, 1,22, 1,28 và 1,01 và 0,95 (3H, d, J = 6,5 Hz).
Phổ 13C-NMR 83,8(C-1), 73,6(C-2), 80,1(C-3), 39,0(C-4), 52,8(C-5),
18,1(C-6), 33,0(C-7), 41,3(C-8), 48,2(C-9), 43,0(C-10), 28,4(C-11),
130,2(C-12), 137,3(C-13), 40,6(C-14), 27,2(C-15), 26,2(C-16),
47,7(C-17), 53,3(C-18), 73,2(C-19), 41,3(C-20), 25,7(C-21), 37,8(C-

17
22), 28,6(C-23), 16,6(C-24), 12,6(C-25), 16,9(C-26), 24,5(C-27),
nd(C-28), 27,2(C-29), 16,2(C-30), (C-COOMe).
ảng t ng hợp c ng thức 8 chất phân p đƣợc t
ợp chất
P-1:
Quercetin-3-O-β-Dgalactopyranosid

ợp chất
P-2 = BAR1
(-)-Aromadendrin-3-O-β-Dglucopyranosid

ợp chất
P-6:
Agrimopilosid A
Hợp chất mới

iên hạc thảo

ợp chất P-5:
Leucosid

ợp chất AP-4
Naringenin-7-O-β-Dglucopyranosid

ợp chất BAP-8 = BAR2
2S, 3S-(-)-Glucodistylin
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ợp chất
P-12
Isolariciresinol-3α-O-β-Dglucopyranosid

ợp chất
P-13
Agrimopilosid B
Hợp chất mới

ợp chất
P-16:
Vanilic acid-4-O-β-Dglucopyranosid

ợp chất
P-18:
Vanillolosid

ợp chất
P-20:
Adenosin

ợp chất
P-28 = BAR3
Quercetin
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ợp chất

P-29:

Kaempferol

P-30 = BAR4

Quercetin-3-O-rutinosid

ợp chất
P-31
(+)-Catechin

ợp chất

ợp chất

R7

Agrimonolid

ợp chất
R6
Agrimonolid-6-O-β-Dglucopyranosid

ợp chất

R9

1 , 2, 3 ,19-tetrahydroxyurs12-en-28-oic acid
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t quả nghiên cứu về độc t nh và tác dụng sinh học
ộ

í

đ

đ

L

à
CL2
Ở l thử chuột nh t tr ng đã uống cao lỏng ở mức liều thấp nhất
tương đương 75,0g/kg th trọng đến liều cao nhất tương đương 345,0g/kg
th trọng đ đánh giá độc tính cấp của Tiên hạc thảo nhưng kh ng có
chuột nào chết, kh ng uất hiện triệu chứng bất thường nào, do đó chưa
t m thấy LD50 .
độ í
ết quả nghiên cứu cho thấy ở các mức liều đã dùng, các cao lỏng
CL1 và CL2 được cho thỏ uống liên tục trong 8 tuần kh ng gây ảnh
hưởng lên t nh trạng chung và sự phát tri n th trọng của thỏ; kh ng ảnh
hưởng các sóng điện tim ở đạo tr nh DII của thỏ; kh ng làm thay đổi các
ch số huyết học hồng cầu, huyết s c tố, hematocrit, th tích trung
b nh hồng cầu, bạch cầu, ti u cầu và các ch tiêu sinh hóa đánh giá
chức n ng gan, thận (hoạt độ các enzym AST, ALT trong máu,
Albumin huyết tương, Cholesterol toàn phần trong máu, Glucose
máu, Creatinin máu); kh ng gây tổn thương m bệnh học gan, lách,
thận. Các kết quả này cho thấy dược liệu Tiên hạc thảo kh ng có độc
tính bán trường diễn, chứng tỏ dược liệu có tính an toàn cao khi sử
dụng ở các mức liều và thời gian thử nghiệm dài ngày.
* Trên m h nh gây phù bàn chân chuột
L dùng cao lỏng CL1, CL2 liều cao 4,2g/kg th trọng có tác dụng ức
chế phù bàn chân chuột tương đương với l dùng Diclofenac liều
15mg/kg th trọng p < 0,05 bảng 3.35 .
* Trên m h nh gây u hạt bằng amiant
Cao lỏng phần trên mặt đất CL1 và cao lỏng phần rễ CL2 của Tiên
hạc thảo liều 2,1g/kg và 4,2g/kg th trọng chuột đều có tác dụng làm
giảm khối lượng u hạt r rệt so với nhóm chứng p <0,05 . Ở liều cao
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CL1 và CL2 đều có tác dụng chống viêm mạn tương đương với
diclofenac 15mg/kg th trọng chuột bảng 3.36 .
ả

đ

* Trên m h nh gây phù viêm chân chuột bằng carrageenin c ng
cho kết quả với liều 2,1g/kg th trọng chuột và 4,2g/kg th trọng chuột
cao lỏng phần trên mặt đất CL1 và cao lỏng phần rễ CL2 đều có tác
dụng giảm đau, làm t ng ngưỡng đau p<0,05 so với l chứng bệnh lý,
tác dụng giảm đau tương đương với diclofenac liều 15mg/kg th trọng
chuột bảng 3.37 .
* Với phương pháp oster, gây đau bằng acid acetic
Cao lỏng phần trên mặt đất CL1 và cao lỏng phẩn rễ CL2 với mức
liều 3,6g dược liệu/kg và 7,2g dược liệu/kg th trọng chuột đều làm giảm
số cơn đau quặn ở chuột nh t so với l chứng bệnh lý có ý nghĩa thống kê
p<0,01 và có tác dụng giảm đau trên m h nh gây đau quặn tương
đương với diclofenac liều 20mg/kg th trọng chuột bảng 3.38 .
* Với phương pháp mâm nóng
Cao lỏng phần trên mặt đất CL1 và cao lỏng phần rễ CL2 với liều 3,6g
dược liệu/kg th trọng chuột và liều 7,2g dược liệu/kg th trọng chuột đều
có thời gian đáp ứng đau của chuột dài hơn có ý nghĩa thống kê so với l
chứng bệnh lý p<0,05 bảng 3.37 . Như vậy , cao lỏng Tiên hạc thảo
CL1 và CL2 ở cả 2 mức liều đều th hiện tác dụng giảm đau trên m h nh
gây đau bởi mâm nóng bảng 3.39 .
ả
*
hi cho chuột uống cao lỏng phần trên mặt đất CL1 và cao lỏng phần rễ
CL2 Tiên hạc thảo liều 3,6g/kg và liều 7,2g/kg liên tục trong 7 ngày
trước khi gây độc đã hạn chế hoạt độ AST và ALT một cách r rệt, có ý
nghĩa thống kê p<0,01 và có tác dụng bảo vệ tế bào gan tương đương
silymarin liều 67mg/kg/24h bảng 3.40 .
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Ở các l gây độc gan có dùng CL1, CL2 ở 2 mức liều 3,6g/kg th trọng
chuột và 7,2g/kg th trọng chuột đều giảm, sự khác biệt so với l chứng
sinh học có ý nghĩa thống kê với p<0,01, và tương đương với l dùng
silymarin liều 67mg/kg bảng 3.41).
nghiên cứu đã cho thấy hàm lượng

DA gan

chuột ở các l gây độc bằng CCl4 có dùng thuốc silymarin và CL1, CL2 ở
2 mức liều 3,6g/kg th trọng chuột và 7,2g/kg th trọng chuột đều giảm
so với l chứng gây độc, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p<0,01 , tác
dụng chống o y hóa tương đương silymarin liều 67mg/kg.
ứ

3.3.6.

NO à

ạ

độ

à

ạ

ả

09 chất sạch chiết xuất từ Tiên hạc thảo được khảo sát hoạt tính ức
chế sinh NO và hoạt tính gây độc tế bào ung thư Ung thư gan HepG2,
ung thư vú MCF-7, ung thư phổi SK-LU-1). Kết quả cho thấy, ch có
mẫu BAP-4 (Naringenin-7-O-β-D-glucopyranosid) th hiện hoạt tính ức
chế sinh NO ở mức yếu với giá trị IC50 = 91,07 µg/ml,các mẫu còn lại
chưa th hiện hoạt tính ở các nồng độ nghiên cứu. Với tác dụng gây độc
tế bào ung thư HepG2,

CF-7,SK-LU-1 , các mẫu nghiên cứu chưa th

hiện hoạt tính ở các nồng độ nghiên cứu 0,8µg/ml, 4µg/ml, 20µg/ml và
100µg/ml .
Chƣơng : À

N

ã có một số ý kiến bàn luận về giá trị khoa học và ý nghĩa thực
tiễn về kết quả của Luận án.
Về thực v t
-

ã m tả chi tiết có đầy đủ ảnh chụp kèm theo về đặc đi m h nh

thái thực vật ác định được tên khoa học của loài Tiên hạc thảo nghiên
cứu thu hái ở huyện Trùng

hánh, Cao

Ledeb.var. pilosa thuộc họ Rosaceae .

ằng là: Agrimonia pilosa
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- ã ác định các đặc đi m vi phẫu và đặc đi m bột dược liệu góp
phần tiêu chuẩn hóa dược liệu.
2 Về thành phần hóa học
- ã phân lập và ác định cấu trúc hóa học 15 hợp chất từ phần trên
mặt đất và 07 hợp chất từ rễ trong đó có 4 chất trùng với phần trên mặt
đất loài Agrimonia pilosa Ledeb. var. pilosa.
* Trong 18 hợp chất đã phân lập có : 2 hợp chất mới là
agrimopilosid A (BAP-6 và Agrimopilosid

AP-13 ; 7 hợp chất lần

đầu tiên c ng bố phân lập từ chi Agrimonia là: Naringenin-7-O-β-Dglucopyranosid (BAP-4), Leucosid (BAP-5), 2S, 3S-(-)-Glucodistylin
(BAP-8 = BAR2), Isolariciresinol-3α-O-β-D-glucopyranosid (BAP-12),
Vanilic acid-4-O-β-D-glucopyranosid (BAP-16), Vanillolosid (BAP-18);
Adenosin (BAP-20 và 01 hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ loài A.
pilosa là Quercetin-3-O-β-D-galactopyranosid (BAP-1 .08 hợp chất đã
được c ng bố phân lập từ Agrimonia pilosa Ledeb là -)-aromadendrin 3O-β-D-glucopyranosid (BAP-2 = BAR1), quercetin (BAP28 = BAR3),
kaempferol (BAP29), quercetin-3-O-rutinosid (BAP30 = BAR4), (+)catechin

(BAP31);

agrimonolid-6-O-β-D-glucopyranosid

(BAR6),

AR7 và 1, 2, 3,19-tetrahydroxyurs-12-en-28-oic

agrimonolid
acid (BAR9).

ết quả nghiên cứu về thành phần hóa học đã góp phần làm
phong phú thêm tri thức về hóa thực vật của chi Agrimonia L. nói
chung và loài Agrimonia pilosa Ledeb.var.pilosa nói riêng.
3. Về độc t nh và tác dụng sinh học
ộ

í

: Cao lỏng phần trên mặt đất CL1 cho chuột uống

tối đa 360g dược liệu/kg và cao lỏng phần rễ CL2 liều 345g/kg đều
kh ng quan sát thấy hiện tượng ngộ độc và kh ng có chuột nào chết

24
sau 72 giờ theo d i. h ng ác định được liều LD 50.
* ộ í
Cao lỏng Tiên hạc thảo CL1 và
CL2 kh ng th hiện độc tính bán trường diễn trên m h nh thử nghiệm
ở thỏ.
: Các cao lỏng phần trên mặt đất CL1 và cao lỏng
phần rễ CL2 của Tiên hạc thảo với các mức liều 2,1 và 4,2g/kg/ngày
trên chuột đều th hiện r tác dụng chống viêm cấp trên m h nh gây
phù chân chuột bằng Carrageenin và tác dụng chống viêm mạn trên m
h nh gây u hạt.
*
ả đ
Cao lỏng CL1 và CL2 của Tiên hạc thảo
đều có tác dụng giảm đau trên tổ chức viêm, trên m h nh gây đau quặn
và trên phiến nóng ở chuột nh t tr ng với liều thử nghiệm.
*
ả
: Các cao lỏng phần trên mặt đất
CL1 và cao lỏng phần rễ CL2 của Tiên hạc thảo với các mức liều 3,6g
và 7,2g/kg/ngày trên chuột nh t tr ng đều th hiện r tác dụng chống o y
hóa làm giảm DA gan và phục hồi GSH gan và bảo vệ gan làm giảm
AST, ALT, giảm trọng lượng tương đối của gan, giảm tổn thương m
bệnh gan so với l chứng gây độc .
* ác dụng ức ch sinh O và gây độc t bào c a 9 chất sạch
Hợp chất Naringenin-7-O-β-D-glucopyranosid (BAP24 th hiện
hoạt tính ức chế sinh NO ở mức yếu với giá trị IC50 = 91,07 µg/ml. Còn 8
chất khác chưa th hiện hoạt tính ức chế NO ở các nồng độ nghiên cứu.
09 chất sạch chưa th hiện hoạt tính gây độc 3 dòng tế bào ung thư
(HepG2, MCF-7, SK-LU-1) ở các nồng độ nghiên cứu 0,8µg/ml,
4µg/ml, 20µg/ml và 100µg/ml).
- Cần nghiên cứu dạng bào chế thích hợp từ Tiên hạc thảo đ đánh
giá tác dụng trên lâm sàng theo hướng chống viêm, giảm đau.
- Cần nghiên cứu ây dựng quy tr nh nhân giống và trồng, thu hái, sơ
chế, bảo quản theo GACP đ có nguyên liệu chất lượng cao, ổn định phục
vụ cho sản xuất thuốc.

