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Abstract: In this study, six phenolic compounds were isolated from the ethyl acetate of Cornus
officinalis, including: Gallic acid (1), dimethyl malate (2), 1,4-dimethyl ester 2-(2-formyl-1Hpyrrol-1-yl)butanedioic acid (3), stageobester A (4), coroffester (5), and methyl caffeate (6). The
structure of the compounds was determined by such spectroscopic methods as MS, NMR and by
comparison with the published NMR data. This is the first time compounds 3-5 have been isolated
from this species.
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Các hợp chất phenolic phân lập từ quả Sơn thù du
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Tóm tắt: Sáu hợp chất phenolic đã được phân lập từ cao ethyl acetat của quả Sơn thù du bao gồm:
Acid gallic (1), dimethyl malat (2), acid 1,4-dimethyl ester 2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)butanedioic
(3), stageobester A (4), coroffester (5) và methyl caffeat (6). Cấu trúc của các hợp chất được xác
định bằng các phương pháp phổ MS, NMR và kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo. Đây là lần đầu
tiên các hợp chất 3-5 được phân lập từ loài này.
Từ khóa: Cornus officinalis, acid gallic, dimethyl malat, acid 1,4-dimethyl ester 2-(2-formyl-1Hpyrrol-1-yl) butanedioic, stageobester A, coroffester, methyl caffeat.

1. Mở đầu 
Sơn thù du hay Thù du có tên khoa học là
Cornus officinalis Sieb. et Zucc., thuộc họ Thù
du - Cornaceae, là vị thuốc y học cổ truyền của
Trung Quốc, có vị chua, hơi chát, tính mát, có
tác dụng bổ gan thận, cường dương và ích tinh.
Quả của loài này được sử dụng làm thuốc chữa
phong thấp, tê thấp, đau lưng mỏi gối, ù tai, thận
suy, đi tiểu nhiều [1]. Trên thế giới (chủ yếu là
Trung Quốc) đã có nhiều công trình nghiên cứu
về loài này ở các lĩnh vực hóa học và dược lý.
Các nghiên cứu chỉ ra sự có mặt của các nhóm
flavonoid, tannin [2], iridoid [3], triterpen [4],
phenolic, acid hữu cơ [5], tinh dầu [6],… với các
tác dụng từ cao chiết cũng như các hợp chất chất
tinh khiết phân lập từ loài này như chống ung thư
[7], chống viêm, giảm đau [8], chống oxy hóa
[9], bảo vệ gan, thận, tác dụng trên tim mạch
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[10], thần kinh [11], tiểu đường [12],… Hiện
nay, ở Việt Nam chưa phát hiện được loài này.
Tuy nhiên, y học cổ truyền của Việt Nam đã sử
dụng rất nhiều vị thuốc này trong các bài thuốc
bắc [13]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình
bày kết quả chiết xuất, phân lập và xác định cấu
trúc của các hợp chất phenolic.
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Quả sơn thù du (Cornus officinalis, họ
Cornaceae) được mua tại tỉnh An Huy, Trung
Quốc vào tháng 2 năm 2018 bởi TS. Nghiêm
Tiến Chung - Trung tâm Trồng và Chế biến cây
thuốc Hà Nội. Mẫu nghiên cứu được lưu lại
Khoa Hóa Thực vật - Viện Dược liệu.
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2.2. Dung môi, hóa chất
Dung môi dùng trong chiết xuất, phân lập
bao gồm: Ethanol 96% (EtOH), methanol
(MeOH), n-hexan, ethyl acetat (EtOAc),
dichloromethan (DCM) và n-butanol (BuOH).
Pha tĩnh dùng trong sắc ký cột là silica gel pha
thường (0,040 - 0,063 mm, Merck), pha đảo RPC18 (30 - 50 µm, FuJisilisa Chemical Ltd) và
MCI gel (75 - 150 µm). Bản mỏng tráng sẵn DCAlufolien 60 F254 (Merck, 0,25 mm) và bản
mỏng pha đảo RP-18 F254 (Merck, 0,25 mm).
Dung dịch H2SO4 10% trong EtOH 96%.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp chiết xuất
Dược liệu quả Sơn thù du được chiết bằng
phương pháp chiết nóng với dung môi EtOH
96%. Từ cao tổng EtOH 96% phân tán trong
nước nóng và chiết lỏng - lỏng lần lượt bằng các
dung môi hữu cơ có độ phân cực tăng dần: nhexan, DCM, EtOAc và BuOH.
2.3.2. Phương pháp phân lập
Phân lập các hợp chất bằng sắc ký cột với
chất hấp phụ là silica gel pha thường, RP-C18 và
MCI gel. Theo dõi các phân đoạn bằng sắc ký
lớp mỏng pha thường và pha đảo. Phát hiện chất
bằng đèn tử ngoại hoặc dùng thuốc thử, hơ nóng
để phát hiện vết chất.
2.3.3. Phương pháp xác định cấu trúc
Cấu trúc của các hợp chất phân lập được xác
định dựa trên các tính chất lý hóa và các dữ liệu
phổ bao gồm phổ khối lượng (MS), phổ cộng
hưởng từ hạt nhân (NMR) và kết hợp so sánh với
tài liệu tham khảo.
3. Kết quả và bàn luận
3.1. Chiết xuất và phân lập
Quả Sơn thù du (5,0 kg) được chiết nóng với
EtOH 96% (3 lần x 10L x 3 h) ở 70°C. Lọc loại
bã dược liệu, gộp các dịch chiết và cất thu hồi
dung môi dưới áp suất giảm thu được 1,2 kg cao
tổng EtOH 96%. Phân tán cao tổng (1,0 kg) trong
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nước nóng và chiết lỏng - lỏng mỗi dung môi 3
lần với tỉ lệ 1:1, lần lượt với các dung môi có độ
phân cực tăng dần: n-hexan, DCM, EtOAc và
BuOH. Gộp các dịch chiết phân đoạn và cất thu
hồi dung môi dưới áp suất giảm thu được 22,2 g
cao n-hexan, 42,2 g cao DCM, 75,2 g cao
EtOAc, 55,8 g cao BuOH và 704,0 g cặn nước.
Cao EtOAc (70,0 g) được phân tách bằng
sắc ký cột silica gel, rửa giải bằng hệ dung môi
DCM/MeOH (100→0%) thu được 8 phân đoạn
(1A-1H). Phân đoạn 1D (8,0 g) được phân tách
bằng sắc ký cột silica gel với hệ dung môi rửa
giải gradient DCM/MeOH (100→0%) thu được
12 phân đoạn nhỏ (2A-2M). Phân đoạn 2A (1,0
g) được phân lập bằng sắc ký cột pha đảo với hệ
dung môi rửa giải MeOH-H2O (11:9, v/v) thu
được 4 hợp chất 2 (741,2 mg), 3 (3,9 mg), 4 (77,9
mg) và 5 (6,6 mg). Phân đoạn 2C (2,42 g) được
phân tách bằng sắc ký cột MCI gel với dung môi
rửa giải MeOH-H2O (1:1, v/v) thu được 9 phân
đoạn nhỏ (3A-3I). Phân đoạn 3D (343,0 mg)
được phân lập bằng sắc ký cột silica gel RP-C18,
rửa giải bằng hệ MeOH-H2O (11:9, v/v) thu
được hợp chất 6 (19,2 mg). Hợp chất 1 (500,0
mg) thu được từ phân đoạn 1E (15,0 g) bằng sắc
ký cột silica gel với hệ dung môi rửa giải
DCM/MeOH (90→0%).
3.2. Tính chất vật lý và dữ liệu phổ của các hợp
chất phân lập được từ phân đoạn EtOAc
Hợp chất 1: chất bột màu trắng; 1H-NMR
(500 MHz, CD3OD) δH: 7,01 (2H, s, H-2, H-6);
13
C-NMR (125 MHz, CD3OD) δC: 170,4 (C-7),
146,3 (C-3, C-5), 139,6 (C-4), 121,9 (C-1), 110,3
(C-2, C-6).
Hợp chất 2: dạng gôm màu vàng; 1H-NMR
(500 MHz, CDCl3) δH: 4,39 (1H, dd, J = 6,5; 4,5
Hz, H-2), 3,62 (3H, s, 4-OCH3), 3,54 (3H, s, 1OCH3), 2,70 (1H, dd, J = 16,0; 4,5 Hz, H-3), 2,62
(1H, dd, J = 16,0; 6,5 Hz, H-3); 13C-NMR (125
MHz, CDCl3) δC: 173,5 (C-4), 170,9 (C-1), 67,0
(C-2), 38,3 (C-3), 52,4 (4-OCH3), 51,7 (1OCH3).
Hợp chất 3: chất bột màu vàng; 1H-NMR
(500 MHz, CD3OD) δH: 9,42 (1H, s, 2-CHO),
7,30 (1H, m, H-5), 7,13 (1H, dd, J = 4,0; 2,0 Hz,
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H-3), 6,31 (1H, dd, J = 4,0; 2,5 Hz, H-4), 5,92
(1H, m, H-2ʹ), 3,71 (3H, s, 4ʹ-OCH3), 3,64 (3H,
s, 1ʹ-OCH3), 3,40 (1H, dd, J = 17,0; 5,5 Hz, H3ʹ), 3,07 (1H, dd, J = 17,0; 9,0 Hz, H-3ʹ); 13CNMR (125 MHz, CD3OD) δC: 181,0 (2-CHO),
172,1 (C-1ʹ), 170,9 (C-4ʹ), 134,0 (C-5), 132,6
(C-2), 127,8 (C-3), 111,1 (C-4), 59,0 (C-2ʹ), 53,2
(4ʹ-OCH3), 52,4 (1ʹ-OCH3), 37,8 (C-3ʹ); HRESI-MS (negative): m/z 238,0758 [M-H]-.
Hợp chất 4: chất bột màu vàng; 1H-NMR
(500 MHz, CD3OD) δH: 7,32 (2H, s, H-2, H-6),
5,63 (1H, t, J = 6,0 Hz, H-2ʹ), 3,89 (6H, s, 3,5OCH3), 3,78 (3H, s, 1ʹ-OCH3), 3,73 (3H, s, 4ʹOCH3), 3,06 (2H, d, J = 6,0 Hz, H-3ʹ); 13C-NMR
(125 MHz, CD3OD) δC: 171,5 (C-1ʹ), 171,1 (C4ʹ), 166,8 (C-7), 149,0 (C-3, C-5), 142,6 (C-4),
120,2 (C-1), 108,4 (C-2, C-6), 70,2 (C-2ʹ), 56,8
(3,5-OCH3), 53,1 (1ʹ-OCH3), 52,6 (4ʹ-OCH3),
36,9 (C-3ʹ).
Hợp chất 5: dạng gôm màu vàng; HR-ESIMS: m/z 355,1050 [M-H]-.
Cấu trúc I: 1H-NMR (500 MHz, CD3OD) δH:
7,33 (2H, s, H-2, H-6), 5,64 (1H, t, J = 6,0 Hz,
H-2ʹ), 4,20 (2H, q, J = 7,0 Hz, 1ʹ-OCH2CH3),
3,90 (6H, s, 3,5-OCH3), 3,79 (3H, s, 4ʹ-OCH3),
3,06 (2H, d, J = 6,0 Hz, H-3ʹ), 1,26 (3H, t, J =
7,0 Hz, 1ʹ-OCH2CH3); 13C-NMR (125 MHz,
CD3OD) δC: 171,1 (C-1ʹ), 171,0 (C-4ʹ), 166,9 (C7), 149,1 (C-3, C-5), 142,9 (C-4), 129,4 (C-1),
108,5 (C-2, C-6), 70,2 (C-2ʹ), 62,2 (1ʹOCH2CH3), 56,8 (3,5-OCH3), 53,1 (4ʹ-OCH3),
37,3 (C-3ʹ), 14,5 (1ʹ-OCH2CH3).
Cấu trúc II: 1H-NMR (500 MHz, CD3OD)
δH: 7,33 (2H, s, H-2, H-6), 5,60 (1H, t, J = 6,0
Hz, H-2ʹ), 4,26 (2H, q, J = 7,0 Hz, 4ʹ-OCH2CH3),
3,90 (6H, s, 3,5-OCH3), 3,74 (3H, s, 1ʹ-OCH3),
3,05 (2H, d, J = 6,0 Hz, H-3ʹ), 1,29 (3H, t, J =
7,0 Hz, 4ʹ-OCH2CH3); 13C-NMR (125 MHz,
CD3OD) δC: 171,5 (C-1ʹ), 170,6 (C-4ʹ), 166,8 (C7), 149,1 (C-3, C-5), 142,9 (C-4), 129,6 (C-1),
108,5 (C-2, C-6), 70,3 (C-2ʹ), 62,9 (4ʹOCH2CH3), 56,8 (3,5-OCH3), 52,6 (1ʹ-OCH3),
37,0 (C-3ʹ), 14,4 (4ʹ-OCH2CH3).
Hợp chất 6: chất bột màu vàng nhạt; 1HNMR (500 MHz, CD3OD) δH: 7,52 (1H, d, J =
16,0 Hz, H-7), 7,02 (1H, d, J = 2,0 Hz, H-2), 6,92

(1H, dd, J = 8,0; 2,0 Hz, H-6), 6,76 (1H, d, J =
8,0 Hz, H-5), 6,24 (1H, d, J = 16,0 Hz, H-8), 3,73
(3H, s, 9-OCH3); 13C-NMR (125 MHz, CD3OD)
δC: 169,7 (C-9), 149,6 (C-4), 146,9 (C-7), 146,8
(C-3), 127,7 (C-1), 122,9 (C-6), 116,5 (C-5),
114,8 (C-8), 115,1 (C-2), 52,0 (9-OCH3).
3.3. Biện giải cấu trúc của các chất đã phân
lập được
Cấu trúc hóa học của các hợp chất (1-6) được
xác định trên cơ sở phân tích các dữ liệu phổ và
so sánh với tài liệu tham khảo (Hình 1).
Hợp chất 1 thu được dưới dạng bột màu
trắng. 2 tín hiệu singlet tại δH 7,01 (2H, s, H-2,
H-6) trên phổ 1H-NMR và các cặp carbon tại δC
146,3 (C-3, C-5) và 110,3 (C-2, C-6) trên phổ
13
C-NMR gợi ý sự có mặt của vòng benzen đối
xứng trong cấu trúc của 1. Ngoài ra, trên phổ 13CNMR còn xuất hiện tín hiệu của các carbon
không liên kết với hydro tại δC 121,9 (C-1),
139,6 (C-4) và 1 carbon carboxyl tại δC 170,4 (C7). Từ những dữ liệu trên, kết hợp với tài liệu
[14], cho phép kết luận 1 là acid gallic (Hình 1).
Hợp chất 2 được phân lập dưới dạng gôm
màu vàng. Phổ 1H-NMR của 2 xuất hiện tín hiệu
của 2 nhóm methoxy tại δH 3,62 (3H, s, 4-OCH3)
và 3,54 (3H, s, 1-OCH3); 1 proton hydroxyl tại
δH 4,39 (1H, dd, J = 6,5; 4,5 Hz, H-2) và 2 proton
methylen tại δH 2,70 (1H, dd, J = 16,0; 4,5 Hz,
H-3), 2,62 (1H, dd, J = 16,0; 6,5 Hz, H-3). Trên
phổ 13C-NMR của 2 cũng xuất hiện các tín hiệu
carbon của 2 nhóm methoxy tại δC 52,4 (4OCH3) và 51,7 (1-OCH3); 1 carbon hydroxyl tại
δC 67,0 (C-2), 1 carbon methylen tại δC 38,3 (C3) và 2 carbon carbonyl tại δC 173,5 (C-4) và
170,9 (C-1). Những dữ liệu phân tích trên kết
hợp so sánh tài liệu [15], có thể khẳng định 2 là
dimethyl malat (Hình 1).
Hợp chất 3 có dạng bột màu vàng. Phổ 1HNMR của 3 xuất hiện tín hiệu proton của nhóm
aldehyd tại δH 9,42 (1H, s, 2-CHO), 3 proton
olefinic tại δH 7,30 (1H, m, H-5), 7,13 (1H, dd, J
= 4,0; 2,0 Hz, H-3), 6,31 (1H, dd, J = 4,0; 2,5 Hz,
H-4) với hằng số J nhỏ (2,0 - 4,0 Hz) gợi ý sự có
mặt của vòng furfural. Ngoài ra, trên phổ proton
còn xuất hiện các tín hiệu của nhóm methoxy tại
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δH 3,71 (3H, s, 4ʹ-OCH3) và 3,64 (3H, s, 1ʹOCH3), 1 nhóm methin tại δH 5,92 (1H, m, H-2ʹ)
và 1 nhóm methylen tại δH 3,40 (1H, dd, J = 17,0;
5,5 Hz, H-3ʹ), 3,07 (1H, dd, J = 17,0; 9,0 Hz, H3ʹ). Trên phổ 13C-NMR cũng xuất hiện các tín
hiệu của carbon aldehyd tại δC 181,0 (2-CHO), 2
carbon carbonyl tại δC 172,1 (C-1ʹ), 170,9 (C-4ʹ),
3 carbon olefin tại δC 134,0 (C-5), 127,8 (C-3),
111,1 (C-4), 1 carbon không liên kết với proton
tại δC 132,6 (C-2), 1 carbon methin tại δC 59,0
(C-2ʹ), 2 carbon methoxy tại δC 53,2 (4ʹ-OCH3),
52,4 (1ʹ-OCH3) và 1 carbon methylen tại δC 37,8
(C-3ʹ). Vị trí của nhóm methoxy được xác định
lần lượt tại C-4ʹ và C-1ʹ dựa trên các tương tác
giữa proton δH 3,71 với carbon δC 170,9 (C-4ʹ)
và proton δH 3,64 với carbon δC 172,1 (C-1ʹ) trên
phổ HMBC. Ngoài ra, tương tác giữa proton δH
7,30 (1H, m, H-5) với carbon δC 59,0 (C-2ʹ) trên
phổ HMBC và sự chuyển dịch về phía trường
cao của C-2ʹ (δC 59,0) trong cấu trúc của 3 so với
2 (δC 67,0) cho thấy vị trị gắn của vòng fufural
tại C-2ʹ. Công thức phân tử của 3 được xác định
là C11H12NO5 (M = 238,0715) dựa trên pic ion
giả phân tử tại m/z 238,0758 [M-H]- trên phổ
HR-ESI-MS (negative). Từ những phân tích trên
kết hợp với tài liệu [16], 3 được xác định là 1,4dimethyl
ester
2-(2-formyl-1H-pyrrol-1yl)butanedioic acid (Hình 1).
Hợp chất 4 được phân lập dưới dạng bột màu
vàng. Phổ 1H-NMR chỉ ra sự có mặt của proton
aromatic tại δH 7,32 (2H, s, H-2, H-6), 4 nhóm
methoxy tại δH 3,89 (6H, s, 3,5-OCH3), 3,78 (3H,
s, 1ʹ-OCH3), 3,73 (3H, s, 4ʹ-OCH3), 1 nhóm
methylen tại δH 3,06 (2H, d, 6,0 Hz, H-3ʹ) và 1
proton hydroxyl methin tại δH 5,63 (1H, t, J = 6,0
Hz, H-2ʹ). Tín hiệu proton tại δH 7,32 (2H, s, H2, H-6) và 3,89 (6H, s, 3,5-OCH3) gợi ý vòng
benzen ở dạng đối xứng tương tự như 1. Phổ 13CNMR và DEPT cho thấy sự có mặt của 15 carbon
trong đó có 7 carbon không liên kết với proton
(4 aromatic và 3 carbonyl), 3 carbon methin (2
aromatic và 1 oxy hóa), 1 carbon methylen và 4
carbon methoxy. Vị trí của các nhóm methoxy
được xác định lần lượt tại C-3, C-5, C-4ʹ và C-1ʹ
thông qua tương tác giữa proton với carbon δH
3,89 → δC 149,0 (C-3, C-5), δH 3,73 → 171,1 (C4ʹ) và δH 3,78 → δC 171,5 (C-1ʹ). Tương tác giữa
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nhóm benzoyl với C-2ʹ của dimethyl 2hydroxysuccinat được khẳng định qua tương tác
HMBC giữa H-2ʹ (δH 5,63) với C-7 (δC 166,8).
Phổ HR-ESI-MS của 4 xuất hiện pic ion giả phân
tử tại m/z 341,0888 [M-H]- tương ứng với công
thức phân tử C15H17O9 (M = 341,0873). Các dữ
liệu phân tích trên kết hợp với tài liệu [17], 4
được xác định là stageobester A (Hình 1).
Hợp chất 5 được phân lập dưới dạng gôm
màu vàng. Phổ 1D-NMR của 5 được xác định là
một hỗn hợp gồm 2 cấu trúc với tỉ lệ 4 (I) : 3 (II).
So sánh dữ liệu phổ của 5 và 4 cho thấy có sự
giống nhau với các tín hiệu của vòng benzen đối
xứng thế 1,3,4,5 và 2 nhóm methoxy (δH 3,90, δC
56,8) thế tại vị trí 3 và 5 được chứng minh qua
các tương tác giữa proton methoxy và các carbon
tương ứng (I, II: δH 3,90 → δC 149,1). Ngoài ra,
trên phổ của 5 cũng cho thấy sự xuất hiện dẫn
xuất của acid 2-hydroxysuccinic với 2 nhóm
carbonyl (I: δC 171,1, 171,0; II: δC 171,5, 170,6),
1 nhóm methylen (I: δH 3,06, δC 37,3; II: δH 3,05,
δC 37,0) và 1 nhóm hydroxyl methin (I: δH 5,64,
δC 70,2; II: δH 5,60, δC 70,3). Tuy nhiên khác với
4, 5 có sự xuất hiện nhóm CH3CH2O- (I: δH 4,20,
1,26, δC 62,2, 14,5; II: δH 4,26, 1,29, δC 62,9,
14,4) thay vì nhóm OCH3 như trong cấu trúc của
4 với các vị trí được hoán đổi cho nhau. Vị trí
của nhóm CH3CH2O- được xác định thông qua
tương tác HMBC giữa proton methylen của
CH3CH2O- với carbon carbonyl (I: δH 4,20 → δC
171,1, II: δH 4,26 → δC 170,6). Vị trí của nhóm OCH3 còn lại được xác định dựa trên sự tương
tác giữa proton methoxy và carbon carbonyl của
acid 2-hydroxysuccinic (I: δH 3,79 → δC 171,0;
II: δH 3,74 → δC 171,5). Ngoài ra, trên phổ
HMBC cũng cho thấy sự tương tác của nhóm
benzoyl tại C-2ʹ trong các cấu trúc của 5 (I: δH
5,64 → δC 166,9; II: δH 5,60 → δC 166,8). Phổ
HR-ESI-MS của 5 xuất hiện pic ion giả phân tử
tại m/z 355,1050 [M-H]- tương ứng với công
thức phân tử C16H19O9 (M = 355,1029). Theo tra
cứu trên trang SciFinder, cả hai cấu trúc của 5
đều mới, do đó, 5 được đặt tên là coroffester
(Hình 1).
Hợp chất 6 thu được dưới dạng bột màu vàng
nhạt. Phổ 1H-NMR xuất hiện các tín hiệu proton
aromatic tại δH 7,02 (1H, d, J = 2,0 Hz, H-2),
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6,92 (1H, dd, J = 8,0; 2,0 Hz, H-6), 6,76 (1H, d,
J = 8,0 Hz, H-5) gợi ý vòng benzen thế 1,3,4.
Ngoài ra, trên phổ proton còn xuất hiện các tín
hiệu olefinic ở dạng trans tại δH 7,52 (1H, d, H7), 6,24 (1H, d, H-8) với hằng số tương tác lớn
(J = 16,0 Hz) và 1 nhóm methoxy tại δH 3,73
(3H, s, 9-OCH3). Phổ 13C-NMR và DEPT cho
thấy sự có mặt của 10 carbon trong đó có 4C (1
aromeric (δC 127,7), 1 carbonyl (δC 169,7) và 2
oxy hóa (δC 149,6 và 146,8)), 5CH (δC 146,9,

122,9, 116,5, 114,8 và 115,1) và 1 OCH3 (δC
52,0). So sánh dữ liệu phổ của 6 và hợp chất
methyl caffeat trong tài liệu [18] cho thấy có sự
trùng khớp. Do đó, 6 được xác định là methyl
caffeat (Hình 1).
Như vậy, từ quả của Sơn thù du đã phân lập
và xác định cấu trúc của 6 hợp chất, trong đó 1
hợp chất mới (5) và 2 hợp chất (3 và 4) lần đầu
tiên từ loài Cornus officinalis.

Hình 1. Cấu trúc và các tương tác HMBC chính (→) của các hợp chất phân lập từ quả Sơn thù du (1-6).

4. Kết luận
Từ cao ethyl acetat của quả Sơn thù du đã
phân lập được 6 hợp chất trong đó có 1 hợp chất
mới (5: coroffester), 2 hợp chất lần đầu tiên phân
lập từ loài Cornus officinalis (3: acid 1,4dimethyl
ester
2-(2-formyl-1H-pyrrol-1yl)butanedioic và 4: stageobester A) và 3 hợp
chất cũ trong loài (1: acid gallic, 2: dimethyl
malat và 6: methyl caffeat).
Lời cám ơn
Nghiên cứu này được tài trợ bởi đề tài khoa
học công nghệ chuyên sâu “Chiết xuất, phân lập
và xác định cấu trúc của một số hợp chất từ quả
Sơn thù du (Cornus officinalis), họ Sơn thù
(Cornaceae)”.
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