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Cây Chóp mao là loài cây bụi, có tên khoa học là Salacia chinensis, thuộc họ Dây gối (Celastraceae).
Thân cây loài này được sử dụng như một vị thuốc dân gian để điều trị bệnh đái tháo đường, viêm
thấp khớp, đau lưng, giúp điều hòa kinh nguyệt… Mẫu bột khô thân cây Chóp mao, được thu hái
tại tỉnh Phú Yên và trích nóng với dung môi methanol thu được được cao chiết methanol. Tiến
hành phân tán hoàn toàn cao methanol vào nước và chiết lỏng-lỏng lần lượt với các dung môi
n-hexane, CHCl3 và EtOAc thu được các cao phân đoạn n-hexane, CHCl3 , EtOAc và nước. Sắc ký
cột nhiều lần trên cao phân đoạn CHCl3 của loài này đã phân lập được bốn hợp chất tinh khiết là
3-oxolup-20(29)-en-30-al (1), betulin-3-caffeate (2), 2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanol (3)
và acetosyringone (4). Cấu trúc hóa học của các hợp chất này đã được xác định dựa vào phân tích
dữ liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1D, 2D-NMR, kết hợp với so sánh tài liệu tham khảo. Nghiên
cứu hoạt tính ức chế enzyme α -glucosidase của các hợp chất phân lập cho thấy tất cả bốn hợp
chất 1–4 đều thể hiện khả năng ức chế enzyme α -glucosidase tại nồng độ thử nghiệm 100 µ M
với phần trăm ức chế (I) lần lượt là 9,5 ± 1,3, 70,89 ± 0,25, 44,2 ± 1,6 và 6,7 ± 1,7 %. Trong đó,
hợp chất betulin-3-caffeate (2) và 2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanol (3) có hoạt tính ức
chế enzyme α -glucosidase với giá trị IC50 lần lượt là 69,7 và 152,0 µ M, mạnh hơn chất đối chứng
dương acarbose (IC50 = 214,5 µ M).
Từ khoá: Chóp mao, Salacia chinensis, α -glucosidase
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Cây Chóp mao có tên khoa học là Salacia chinensis L.,
phân bố ở Ấn Độ, Myanmar, Trung Quốc, Thái Lan,
Malaysia, Indonesia, Philippin, Nhật Bản, Hàn Quốc,
Việt Nam 1,2 . Ở nước ta cây mọc tự nhiên rải rác ở
rừng thứ sinh, rừng thưa thuộc các vùng trung du các
tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ninh
Thuận, Đồng Nai, Phú Yên 1 . Đây là loài cây bụi cao
từ 2–3 m, nhánh không lông. Lá có phiến thon rộng,
dài 5–10 cm, dai, không lông, gân phụ 6-8 cặp và bìa
có răng nhỏ. Hoa mọc ở nách lá, có mùi thơm, cọng
5–6 mm, cánh hoa màu vàng cao 3 mm, dĩa mật cao,
tiểu nhụy 3, noãn sào 3 buồng, 2 noãn, phì quả màu
đen, cao 1 cm và hột đơn 3 .
Trong dân gian, cây được sử dụng trong một số bài
thuốc để điều trị đái tháo đường, viêm khớp, phong
thấp, đau lưng, mỏi cơ, giúp điều hòa kinh nguyệt, lợi
kinh, làm lạc thai, trị đau kinh nguyệt 3 . Các nghiên
cứu trước đây cho thấy thành phần hóa học của cây
Chóp mao rất đa dạng bao gồm các hợp chất triterpenoid, sesquiterpenoid, flavonoid, lignan, polyphenol… Các hợp chất này có hoạt tính sinh học như làm
giảm đường huyết trong máu, gây độc một số dòng tế

bào ung thư MCF7, LU, HepG2 và KB. Đặc biệt, loài
cây này chứa các hợp chất thiosugar sulfonium sulfate
có hoạt tính ức chế enzyme α -glucosidase mạnh 1,4–7 .
Cây Chóp mao có thành phần hóa học và hoạt tính
sinh học, tuy nhiên ở nước ta chưa có quan tâm
nghiên cứu nhiều đến loài này mà chỉ sử dụng trong
y học dân gian ở một số địa phương. Do đó chúng tôi
thực hiện nghiên cứu thành phần hóa học của thân
cây Chóp mao nhằm góp phần cung cấp thêm thông
tin để bổ sung vào bộ dữ liệu cơ sở về cây cỏ Việt Nam.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Đối tượng nghiên cứu
Mẫu thân cây Chóp mao được thu hái tại tỉnh Phú Yên
vào tháng 04 năm 2017 và được định danh bởi TS.
Đặng Lê Anh Tuấn, Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh
học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHCM. Sau khi thu hái, phơi khô, xay nhỏ thu được
10 kg bột khô. Mẫu thân cây (DMC-1701) được lưu
giữ tại Bộ môn Hóa dược, Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Trích dẫn bài báo này: Trúc D T T, Phú D H, Thọ L H, Trường D V N, Hải N X, Hoàng N M, Mai N T T, Nhân N
T. Thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme α -glucosidase của thân cây Chóp mao ( Salacia
chinensis L.). Sci. Tech. Dev. J. - Nat. Sci.; 5(3):1422-1428.
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Hóa chất và thiết bị
Máy ghi phổ cộng hưởng từ hạt nhân Bruker-500
MHz với dung môi CDCl3, CD3 COCD3 có chứa
chất nội chuẩn TMS, silica gel pha thường (Merck),
bản mỏng silica gel pha thường (Merck) và các dung
môi n-hexane, chloroform, ethyl acetate, ethanol và
methanol (Schalau, độ tinh khiết >99%).

Chiết xuất và phân lập
Từ 10 kg bột khô thân cây, đun hoàn lưu với MeOH
(3 L, 3 h x 3 lần). Dịch trích được thu hồi dung môi
dưới áp suất kém, thu được cao thô MeOH (400 g).
Cao MeOH được phân tán hoàn toàn vào nước và
tiến hành chiết lỏng-lỏng cao MeOH lần lượt với các
dung môi n-hexane, CHCl3 và EtOAc thu được các
cao phân đoạn n-hexane (25 g), cao CHCl3 (62 g), cao
EtOAc (20 g) và cao nước (290 g). Cao CHCl3 được
sắc ký cột pha thường với hệ dung môi n-hexane–
EtOAc (0–100% EtOAc), thu được 17 phân đoạn được
ký hiệu từ LC1 đến LC17. Phân đoạn LC7 (6,3 g)
được sắc ký cột silica gel pha thường bằng hệ dung
môi n-hexane–CHCl3 với độ phân cực tăng dần từ 0–
100% CHCl3 , thu được 6 phân đoạn (LC7.1 – LC7.6).
Tiếp tục sắc ký cột silica gel pha thường bằng hệ dung
môi -hexane–acetone với độ phân cực tăng dần từ 0–
70% acetone phân đoạn LC7.2, (148 mg) thu được
hợp chất 1 (2,9 mg). Phân đoạn LC8 (14 g) được
sắc ký cột silica gel pha thường bằng hệ dung môi hexane–EtOAc với độ phân cực tăng dần từ 0–100%
EtOAc, thu được 10 phân đoạn (pđ. LC8.1 – LC8.10).
Phân đoạn LC8.1 (201 mg) được tiếp tục sắc ký cột
silica gel pha thường bằng hệ dung môi n-hexane–
CHCl3 với độ phân cực tăng dần từ 0–100% CHCl3 và
sắc ký bản mỏng điều chế với hệ dung môi n-hexane–
EtOAc (9:1) thu được hợp chất 3 (4,3 mg). Phân đoạn
LC8.2 (250 mg) được sắc ký cột silica gel pha thường
bằng hệ dung môi n-hexane–acetone với độ phân cực
tăng dần từ 0–70% acetone thu được hợp chất 2 (4,8
mg). Sắc ký cột silica gel pha thường cho phân đoạn
LC9 (1,7 g), hệ dung môi CHCl3 –acetone với độ phân
cực tăng dần từ 0–70% acetone thu được 9 phân đoạn
từ LC9.1 đến LC9.9. Tiến hành sắc ký cột silica gel
pha thường hân đoạn LC9.3 (271 mg) với hệ dung
môi n-hexane–EtOAc với độ phân cực tăng dần từ 0–
100% EtOAc thu được hợp chất 4 (3,5 mg) (Hình 1).

Quy trình thử hoạt tính ức chế enzyme α glucosidase
Quy trình thử hoạt tính ức chế enzyme α -glucosidase
được thực hiện như sau: mẫu được hòa tan trong
dung dịch đệm phosphate 0,01 M, pH 7. Thêm 25 mL
enzyme α -glucosidase 0,2 U mL−1 , lắc đều, ủ trong
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5 phút tại nhiệt độ 370 C. Tiếp tục thêm 25 mL dung
dịch chất nền -nitrophenyl-α -D-glucopyranoside 3
mM và ủ trong 30 phút tại 370 C để phản ứng xảy ra.
Sau khi ủ, thêm 375 mL Na2 CO3 0,1 M để ngừng
phản ứng. Dung dịch sau đó được đo quang tại bước
sóng 401 nm. Mỗi mẫu thử được thực hiện tại 5 nồng
độ 250, 100, 50, 25, 10 µ M, mỗi nồng độ thực hiện
3 lần. Khả năng ức chế enzyme α -glucosidase được
đánh giá thông qua giá trị phần trăm ức chế (I%):
I% =

Acontrol − Asample
× 100%
Acontrol

Trong đó:
Acontrol : Giá trị mật độ quang của dung dịch không
chứa mẫu khảo sát.
Asample : Giá trị mật độ quang của dung dịch chứa
mẫu khảo sát.
Dựa trên phần trăm ức chế tại các nồng độ khác nhau
của mẫu thử, đánh giá khả năng ức chế enzyme α glucosidase của mẫu thử thông qua giá trị IC50 . Giá
trị IC50 được định nghĩa là nồng độ của một mẫu
thử mà tại đó nó có thể ức chế được 50% enzyme α glucosidase. Quy trình sử dụng acarbose là chất đối
chứng dương.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Hợp chất 1 có màu trắng, tan tốt trong dung môi
CHCl3 . Sắc kí lớp mỏng pha thường với hệ dung môi
giải ly n-hexane–acetone (8:2) cho vết tròn, hiện vết
với thuốc thử H2 SO4 10%, hơ nóng cho vết màu nâu.
Phổ 1 H-NMR (500 MHz, CDCl3 ) của hợp chất 1 cho
tín hiệu các proton của 6 nhóm methyl đặc trưng của
khung lupane [dH 1,07 (3H, s, H-23), 1,05 (3H, s, H26), 1,02 (3H, s, H-24), 0,93 (3H, s, H-27), 0,92 (3H,
s, H-25) và 0,83 (3H, s, H-28)], 2 proton olefin [dH
6,28 (1H, brs, H-29a) và 5,91 (1H, brs, H-29b)], 1 proton aldehyde [dH 9,51 (1H, s, H-30)] cùng nhiều proton methyl và methylene tại vị trí [δ H 1,00 – 2,49].
Phổ 13 C-NMR (125 MHz, CDCl3 ) của hợp chất 1 có
tín hiệu cộng hưởng của 30 carbon tương ứng với các
carbon khung lup-3-one. Ở vùng từ trường cao xuất
hiện các tín hiệu của 6 carbon methyl [dC 26,8 (C23), 21,2 (C-24), 17,9 (C-28), 15,9 (C-26), 16,0 (C25) và 14,5 (C-27)], cùng với các tín hiệu carbon methine và methylene ở vị trí [δ C 21,6 – 49,8]. Ở vùng
từ trường thấp có sự xuất hiện tín hiệu của 2 carbon
olefin [δ C 157,7 (C-20) và 133,4 (C-29)], một carbon
carbonyl aldehyde [δ C 195,2 (C-30)] và một carbon
carbonyl ketone [δ C 217,9 (C-3)] (Bảng 1). Phân tích
phổ HSQC và HMBC của hợp chất 1 cho phép xác
định nhóm carbon carbonyl ketone tại vị trí C-3 thông
qua tương quan HMBC giữa các proton H-24, H-23
và H-2 với carbon C-3; nhóm aldehyde tại vị trí C-20
thông qua tương quan HMBC của proton olefin H-29
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Hình 1: Cấu trúc các hợp chất được phân lập từ thân cây Chóp mao (Salacia chinensis L.)

với carbon carbonyl aldehyde C-30 và carbon olefin
C-20, proton nhóm aldehyde H-30 với carbon C-20.
Từ các dữ liệu phổ 1D, 2D-NMR kết hợp so sánh tài
liệu tham khảo 8 , cấu trúc của hợp chất 1 được đề nghị
là 3-oxolup-20(29)-en-30-al.
Hợp chất 2 ở dạng bột màu trắng, tan tốt trong dung
môi acetone. Sắc kí lớp mỏng pha thường với hệ dung
môi giải ly n-hexane–CHCl3 –acetone (8:1:1), hiện vết
với thuốc thử H2 SO4 10%, hơ nóng cho vết màu nâu.
Phổ 1 H NMR (500 MHz, acetone-d6 ) của hợp chất
2 xuất hiện tín hiệu các proton của 6 nhóm methyl
đặc trưng của khung lupane [dH 1,70 (3H, s, H-30),
1,08 (3H, s, H-24), 1,05 (3H, s, H-27), 0,93 (3H, s,
H-25), 0,92 (3H, s, H-26) và 0,89 (3H, s, H-23)], 2
proton olefin [dH 4,71 (1H, dd, J = 2,2; 1,6 Hz, H29a) và 4,57 (1H, dd, J = 2,2; 1,2 Hz, H-29b)], 1 proton oxymethine [dH 4,55 (1H, dd, J = 10,0; 5,5 Hz,
H-3)], 2 proton oxymethylene [dH 3,75 (1H, d, J =
10,3 Hz, H-28a) và 3,30 (1H, d, J =10,3 Hz, H-28b)],
cùng nhiều proton methyl và methylene tại vị trí [δ H
0,92 – 2,47]. Ở vùng trường thấp của hợp chất 2 xuất
hiện các xuất hiện tín hiệu của nhóm trans-caffeoyl,
bao gồm 2 proton olefin ghép trans [δ H 7,55 (1H, d,
J = 15,5, H-7’) và 6,29 (d, 15,5, H-8’)], 3 proton thơm
thơm ghép cặp với nhau hệ ABX [δ H 7,16 (1H, d, J
= 2,2, H-2’), 7,05 (1H, dd, J = 8,2; 2,2 Hz, H-6’), 6,87
(1H, d, J = 8,2 Hz, H-5’)]. Phổ 13 C NMR (125 MHz,
acetone-d6 ) của hợp chất 2 xuất hiện tín hiệu cộng
hưởng của 39 carbon. Ở vùng từ trường cao xuất hiện
các tín hiệu của 6 carbon methyl [dC 27,9 (C-23), 19,3
(C-30), 17,1 (C-25), 16,6 (C-26), 16,5 (C-24) và 15,2
(C-27)] và các tín hiệu carbon methine và methylene
ở vị trí [δ C 21,7 – 49,6]. Ở vùng từ trường thấp có
sự xuất hiện tín hiệu 2 carbon olefin [dC 151,7 (C20) và 110,0 (C-29)], 1 carbon oxymethine [dC 81,0
(C-3)], 1 carbon oxymethylene [dC 59,8 (C-28)], cùng
với các tín hiệu của nhóm trans-caffeoyl gồm carbon
carbonyl ester [δ C 167,2 (C-9’)], 2 carbon olefin [δ C
145,3 (C-7’) và 116,4 (C-8’)], 6 carbon thơm [δ C 116,3
– 146,4] (Bảng 1). Dữ liệu phổ HSQC và HMBC của

hợp chất 2 xuất hiện các tương quan giữa proton H7’ với C-1’, C-6’ và C9’; H-8’ với C-1’, C-9’ cho phép
xác định có sự hiện diện của một nhóm trans-caffeoyl.
Nhóm trans-caffeoyl này được xác định tại vị trí carbon oxymethine C-3 thông qua tương quan HMBC
giữa proton oxymethine H-3 tại dH 4.55 với C-9’ tại
dC 81,0. Từ các dữ liệu phổ 1D, 2D-NMR, kết hợp so
sánh tài liệu tham khảo hợp chất betulin-3-caffeate 9
cho thấy có sự tương đồng. Vậy hợp chất 2 được đề
nghị là là betulin-3-caffeate.

Hình 2: Tương quan HMBC (mũi tên) chính của hợp
chất 1 và 2
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Bảng 1: Dữ liệu phổ 1 H-NMR, 13 C-NMR của hợp chất 1 và hợp chất 2
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Hợp chất 1 (CDCl3 )
δ H , J (Hz)
1,89 (ddd, 13,2; 7,5; 4,4)
1,30–1,40 (m)
2,49 (ddd, 15,6; 9,9; 7,5)
2,39 (ddd, 15,6; 7,6; 4,4)

1,30–1,40 (m)
1,40–1,44 (m)
1,40 (m)

1,30–1,40 (m)
1,30–1,40 (m)
1,00–1,10 (m)
1,64–1,70 (m)
1,00–1,10 (m)
1,40–1,50 (m)
1,64–1,70 (m)
2,77 (m)
2,10–2,20 (m)
1,30–1,40 (m)
1,07 (s)
1,02 (s)
0,92 (s)
1,05 (s)
0,93 (s)
0,83 (s)
6,28 (brs); 5,91 (brs)
9,51 (s)

δC
39,8
34,3
217,9
47,5
55,2
19,8
33,8
40,9
49,8
37,0
21,6
27,8
38,0
42,9
27,5
35,5
43,4
47,5
47,4
157,7
32,7
40,1
26,8
21,2
16,0
15,9
14,5
17,9
133,4
195,2

Hợp chất 2 (CD3 COCD3 )
δ H , J (Hz)
1,72 (m)
1,07 (m)
1,67 (m)
4,55 (dd, 10,0; 5,5)
0,92 (m)
1,52 (m)
1,51 (m)
1,44 (m)
1,43 (m)
1,40 (m); 1,30 (m)
1,11 (m)
1,7 (m)
1,70 (m); 1,00 (m)
1,99 (m); 1,37 (m)
1,62 (m)
2,47 (dt, 11,0; 5,5)
1,99 (m); 1,37 (m)
1,98 (m); 0,98 (m)
0,89 (s)
1,08 (s)
0,93 (s)
0,92 (s)
1,05 (s)
3,75 (d, 10,3); 3,30 (d, 10,3)
4,71 (dd, 2,2; 1,6); 4,57 (dd, 2,2; 1,2)
1,70 (s)
7,16 (d, 2,2)

6,87 (d, 8,2)
7,05 (dd, 8,2; 2,2)
7,55 (d, 15,5)
6,29 (d, 15,5)

δC
39,1
24,6
81,0
38,7
56,2
19,0
34,9
41,8
51,2
37,9
21,7
24,6
38,2
43,5
27,9
30,7
48,7
49,6
48,8
151,7
30,1
35,0
27,9
16,5
17,1
16,6
15,2
59,8
110,0
19,3
127,7
115,2
146,4
148,7
116,3
122,5
145,3
116,4
167,2
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Hợp chất 3 là chất bột màu vàng nhạt, tan tốt trong
chloroform. Sắc ký lớp mỏng với hệ dung môi nhexane–CHCl3 (5:5) cho vết tròn, hấp thu bước sóng
UV 254 nm, hiện vết với thuốc thử H2 SO4 10% hơ
nóng, cho vết màu vàng. Phổ 1 H-NMR (500 MHz,
CDCl3 ) của hợp chất 3 cho thấy có sự hiện diện tín
hiệu của 2 proton của vòng thơm có 4 nhóm thế ở
vị trí 1, 3, 4, 5 [dH 6,45 (2H, s, H-2’, H-6’)], 2 nhóm
methoxyl [dH 3,88 (6H, s, 3’-OCH3 , 5’-OCH3 )], 1
nhóm oxymethylene [dH 3,83 (2H, t, J = 6,5 Hz, H1)] và 1 nhóm methylene [dH 2,80 (2H, t, J = 6,5 Hz,
H-2)]. Phổ 13 C-NMR (125 MHz, CDCl3 ) của hợp
chất 3 xuất hiện 7 tín hiệu cộng hưởng của 10 carbon bao gồm sáu carbon thơm [δ C 147,0 (C-4’), 129,6
(C-1’), 133,5 (C-3’, C-5’), 105,8 (C-2’, C-6’)], một
carbon oxymethylene [δ C 63,9 (C-1)], một carbon
methylene [δ C 39,5 (C-2)] và hai carbon methoxyl
[δ C 65,5 (3’-OCH3 , 5’-OCH3 )] (Bảng 2). So sánh dữ
liệu phổ 1D-NMR của hợp chất 3 với hợp chất 2-(4hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanol 10 cho thấy có
sự tương đồng. Vậy hợp chất 3 là 2-(4-hydroxy-3,5dimethoxylpheny)ethanol.
Hợp chất 4 là chất bột không màu, tan tốt trong dung
môi CHCl3 và acetone. Sắc ký lớp mỏng với hệ dung
môi n-hexane–CHCl3 (5:5) cho vết tròn, hấp thu bước
sóng UV 254 nm, hiện vết với thuốc thử H2 SO4 10%
hơ nóng, cho vết màu đen. Phổ 1 H-NMR (500 MHz,
acetone-d6 ) của hợp chất 4 hiện diện tín hiệu của
2 proton thơm có 4 nhóm thế ở vị trí 1, 3, 4, 5 [dH
7,25 (2H, s, H-2’, H-6’)], 2 nhóm methoxyl [dH 3,96
(6H, s, 3’-OCH3 , 5’-OCH3 )], 1 nhóm methyl [dH 2,57
(3H, s, H-1)]. Phổ 13 C-NMR (500 MHz, acetoned6 ) của hợp chất 4 xuất hiện tín hiệu cộng hưởng
của 10 carbon bao gồm 6 carbon thơm [δ C 146,9 (C3’, C-5’), 141,2 (C-4’), 128,8 (C-1’), 106,0 (C-2’,6’)], 2
carbon methoxyl [δ C 56,7 (3’-OCH3 và 5’-OCH3 )],
1 carbon carbonyl ketone [δ C 196,6 (C-2)] và 1 carbon methyl [δ C 26,4 (C-1)] (Bảng 2). So sánh dữ liệu
phổ 1D-NMR của hợp chất 4 với hợp chất acetosyringone 11 cho thấy có sự tương đồng. Vậy hợp chất 4
là acetosyringone.
Thực hiện thử hoạt tính ức chế enzyme α -glucosidase
của các hợp chất phân lập được tại các nồng độ
thử nghiệm. Kết quả cho thấy cả bốn hợp chất 3oxolup-20(29)-en-30-al (1), betulin-3-caffeate (2), 2(4-hydroxy-3,5-dimethoxylphenyl)ethanol (3) và acetosyringone (4) đều có khả năng ức chế enzyme α glucosidase tại nồng độ thử 100 µ M với phần trăm ức
chế (I) lần lượt là 9,5 ± 1,3, 70,89 ± 0,25, 44,2 ± 1,6 và
6,7 ± 1,7 %. Trong đó, hợp chất 2 và 3 có hoạt tính ức
chế enzyme α -glucosidase mạnh với giá trị IC50 lần
lượt là 69,7 và 152,0 µ M, mạnh hơn chất đối chứng
dương arcarbose (IC50 = 214,5 µ M).

KẾT LUẬN
Từ cao CHCl3 của thân cây Chóp mao đã phân
lập được 4 hợp chất hữu cơ là 3-oxolup-20(29)-en30-al (1), betulin-3-caffeate (2), 2-(4-hydroxy-3,5dimethoxylphenyl)ethanol (3), và acetosyringone (4).
Cấu trúc hóa học của các hợp chất này được xác
định dựa vào phân tích phổ NMR kết hợp so sánh tài
liệu tham khảo. Nghiên cứu hoạt tính sinh học cho
thấy hợp chất betulin-3-caffeate (2), 2-(4-hydroxy3,5-dimethoxyphenyl)ethanol (3) có khả năng ức chế
enzyme α -glucosidase với giá trị IC50 lần lượt là 69,7
và 152,0 µ M. Nghiên cứu đã bổ sung thêm bằng
chứng cho thấy sự hiệu quả của các bài thuốc dân gian
có chứa thân cây Chóp mao trong điều trị đái tháo
đường.
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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
1 H-NMR: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của 1 H.
13 C-NMR: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của 13 C.

HSQC: Phổ tương quan hạt nhân giữa
thông qua 1 liên kết.
HMBC: Phổ tương quan hạt nhân giữa
thông qua 2, 3 liên kết.

13 C

và 1 H

13 C

và 1 H
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Hợp chất 3

Hợp chất 4

Vị trí

δ H , J (Hz)
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Chemical constituents and their α -glucosidase inhibitory activity
of the stem of Salacia chinensis L.
Truc Thanh Thi Duong1 , Phu Hoang Dang1 , Tho Huu Le1,* , Truong Nhat Van Do1 , Hai Xuan Nguyen1 ,
Hoang Minh Nguyen2 , Mai Thanh Thi Nguyen1 , Nhan Trung Nguyen1

ABSTRACT
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Salacia chinensis L., known as "Chop mao" in Vietnam, is a climbing shrub belonging to the Celastraceae family. The stem of S. chinensis L. is used as a traditional medicine to treat of diabetes,
rheumatoid arthritis, back pain, and regulate menstruation… The dried powdered stem of S. chinensis L. was collected in Phu Yen province and was extracted with methanol to yield the methanol
extract. The methanol extract was suspended in H2 O and partitioned successively with-hexane,
CHCl3 , EtOAc to obtain -hexane, CHCl3 , EtOAc, and H2 O fractions, respectively. The CHCl3 fraction was subjected to a series of chromatographic separation to afford four compounds, including
3-oxolup-20(29)-en-30-al (1), betulin-3-caffeate (2), 2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanol (3),
and acetosyringone (4). Their structures were elucidated on the basis of the spectroscopic analysis
and comparison with literature data. The isolated compounds were tested for their α -glucosidase
inhibitory activity. The result showed that all compounds (1– 4) possessed α -glucosidase inhibitory
activity at the testing concentration of 100 µ M with the percent inhibition values of 9.5 ± 1.3, 70.89
± 0.25, 44.2 ± 1.6, and 6.7 ± 1.7 %, respectively. In addition, betulin-3-caffeate (2) and 2-(4-hydroxy3,5-dimethoxyphenyl)ethanol (3) showed more potent α -glucosidase inhibitory activity, with IC50
values of 69.7 and 152.0 µ M, respectively, than that of the positive control acarbose (IC50 = 214.5
µ M).
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