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TÓM TẮT 
Nghiên cứu thành phần hóa học của loài Gnetum latifolium thu hái ở Tây 

Nguyên, Việt Nam, đã phân lập và xác định được 3 hợp chất là Genetifolin E (1), 
(±)-bisisorhapotingenin A (2) và Gnetifolin K (3). Cấu trúc của các hợp chất này 
được xác định bằng dữ liệu phổ NMR. Các hợp chất 2, 3 lần đầu tiên được tìm 
thấy từ loài Gnetum latifolium. 

Keywords: Gnetum latifolium, stilbenoid, Gnetifolin K, bisisorhapotingenin A. 

ABSTRACT 
A phytochemical study of Gnetum latifolium stems, collecting from Tay 

Nguyen province, Viet Nam, has resulted in the isolation and determination of 
three compounds, including Genetifolin E (1), (±)-bisisorhapotingenin A (2)and 
Gnetifolin K (3). The chemical structures of these compounds were characterized 
by NMR-spectral. Compounds 2, 3 were found in the speciesGnetum latifoliumfor 
the first time. 

Keywords: Gnetum latifolium, stilbenoid, Gnetifolin K, Piceid, 
bisisorhapotingenin A.  
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chi Dây gắm có tên khoa học là Gnetum thuộc họ 
Gnetaceae, bao gồm 35 loài, chủ yếu phân bố ở Nam Á, 
Đông Nam Á, châu Phi và Nam Mỹ. Trên thế giới, thân và rễ 
của một số loài thuộc chi này được sử dụng trong các bài 
thuốc điều trị đau thắt lưng, thấp khớp, đau chân tay, chấn 
thương, nhiễm trùng đường hô hấp [1-3]. Trong các nghiên 
cứu được công bố, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng các loài 
thuộc chi này có chứa nhiều hợp chất stilbenoid, alkaloid 
và flavonoid [4-6]. Các hợp chất này từ lâu đã được chứng 
minh khả năng chống oxi hóa, kháng khuẩn, hạ huyết áp, 
chống ung thư, kháng viêm một cách hiệu quả [7,8]. 

Stilbenoid là một họ polyphenol nổi tiếng với các hoạt 
động sinh học đa dạng nhưng phân bố hạn chế trong thực 
vật. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là có khoảng 100 hợp chất 
stilbenoid được tìm thấy trên 15 loài thuộc chi Gnetum, 
dường như đây là thành phần đặc trưng của chi [2, 3, 9, 10]. 
Với các khả năng ức chế tế bào ung thư, kháng viêm và 
quét gốc tự do mạnh của các stilbenoid nên các hợp chất 
này đã đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực phát triển 
dược phẩm và thực phẩm chức năng [11]. 

2. THỰC NGHIỆM 
2.1. Đối tượng 

Mẫu thân cây Dây gắm lá rộng được thu hái tại tỉnh Tây 
Nguyên, Việt Nam vào tháng 11 năm 2020. Tên khoa học 
(Gnetum latifoliumvar. funiculare Markgr.) do CN. Nguyễn 
Tiến Hiệp - Viện Sinh Thái và Tài nguyên Sinh vật xác định. 
Tiêu bản số N20/01 được giữ tại Khoa Công nghệ Hóa, 
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Phổ NMR được đo trên thiết bị Bruker AM500 FT-NMR 

spectrometer, tại tần số 150MHz đối với 13C NMR và 
600MHz đối với 1H NMR.  

HPLC điều chế AGILENT 1100 HPLC, cột J’sphere H-80 
(250mm × 20mm), tốc độ dòng 3mL/phút. Silica gel 40 - 
63µm và Sephadex LH-20 sử dụng trong sắc ký cột (CC). Sắc 
ký lớp mỏng TLC silica gel 60 F254 (0.25mm, Merck).  

2.3. Thực nghiệm 
Mẫu thân Gắm cọng (Gnetum latifolium) sau khi sấy khô, 

nghiền nhỏ (9,2kg bột) được ngâm với methanol trong bể 
siêu âm trong 4 giờ (20L × 3 lần). Dịch chiết methanol được 
lọc, sau đó cô quay dưới áp suất giảm thu được 800 g cặn 
chiết methanol. Cặn chiết này được phân bố đều trong 
nước cất (4 lít) và chiết lần lượt với các dung môi độ phân 
cực tăng dần (n-hexane, dichloromethane và ethyl acetate), 
sau đó loại bỏ dung môi dưới áp suất giảm thu được các 
cặn chiết tương ứng n-hexane (GL1), dichloromethane 
(GL2), ethyl acetate (GL3) và pha nước (GL4).  

Cặn ethylacetate (GL3) được chạy trên cột sắc kí silica 
gel pha thường với hệ dung môi rửa giải gradient 
dichloromethane/ methanol 20/12,5/1 (v/v) thu được 4 
phân đoạn (GL3A-GL3D). Phân đoạn GL3B được phân tách 
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trên cột sắc kí pha đảo RP-18 với hệ dung môi rửa giải 
acetone/nước (tỉ lệ 1:2, v/v) thu được 3 phân đoạn (GL3B1 - 
GL3B3). Hợp chất 1 (22,1mg) tại tR 35.3 thu được từ phân 
đoạn GL3B1 khi chạy trên máy HPLC,dung môi rửa giải 20 
% ACN trong nước, tốc độ dòng 3mL/phút. Phân đoạn 
GL3C1 thu được khi phân tách GL3C trên cột sắc kí 
sephadex rửa giải bằng hệ dung môi methanol/ nước 2/1 
(v/v), được phân tách trên máy HPLC, dung môirửa giải 20 
% ACN trong nước, thu được hợp chất 2 (16,3mg) tại tR40.0. 

Pha nước tiếp tục được cho hấp phụ trên cột Diaion LH-
20 để loại bỏ muối, các chất tạp bẩn vô cơ và đường đơn 
bằng nước (5 lít), sau đó lần lượt rửa giải bằng MeOH/ nước 
(tỉ lệ 25, 50, 75, 100% MeOH, 2 lít).Loại bỏ dung môi bằng 
cách cất quay thu được 4 phân đoạn GL4A-GL4D, tương 
ứng. Phân đoạn GL4A + GL4B, được phân tách trên cột 
silica gel pha thường, dung môi rửa giải gradient 
dichloromethane/ methanol tỉ lệ 20/12,5/1 (v/v.) thu 
được 4 phân đoạn nhỏ (GL4A1-GL4A4). Phân đoạn GL4A3 
được phân tách trên cột sắc kí pha đảo RP-18 với hệ dung 
môi rửa giải acetone/ nước (tỉ lệ 1/3, v/v) thu được phân 
đoạn GL4A3A, GL4A3B. Hợp chất 3 (25,1mg, tại tR 39.6.) 
được tinh chế từ phân đoạn GL4A3A trên máy HPLC với hệ 
dung môi rửa giải 13% ACN trong nước. 

Gnetifolin E (1): Bột vô định hình màu vàng; 1H-NMR 
(CD3OD, 600 MHz) δH7.17 (d, J = 1.8Hz,H-2′), 7.14 (d,  
J = 7.8Hz, H-5′), 7.06 (dd, J = 1.8 và7.8Hz, H-6′), 7.00 (d,  
J = 16.2Hz, H-β), 6.90 (d, J = 16.2Hz, H-α), 6.51 (d, J = 1.8Hz, 
H-2 và H-6), 6.22 (t, J = 1.8Hz,H-4), 4.93 (d, J = 7.2Hz, H-1′′), 
3.91 (s, 3′-OCH3), 3.90(d, J = 12.0Hz,Ha-6′′), 3.72(dd, J = 4.8 và 
12.0Hz, Hb-6′′), 3.53 (m, H-2′′), 3.50 (m, H-5′′), 3.44 (m, H-3′′), 
3.43 (m, H-4′′); 13C-NMR (CD3OD, 150 MHz) δC159.6 (C-3 và  
C-5), 150.9 (C-3′), 147.6 (C-4′), 140.9 (C-1), 134.0 (C-1′), 129.1 
(C-β), 128.9 (C-α), 120.9 (C-6′), 117.9 (C-5′), 111.2 (C-2′), 106.0 
(C-2 và C-6), 103.0 (C-4), 102.6 (C-1′′), 78.1 (C-3′′), 77.8 (C-5′′), 
74.9 (C-2′′), 71.3 (C-4′′), 62.5 (C-6′′), 56.7 (3′-OCH3). 

(±)-bisisorhapotingenin A (2): Chất rắn màu vàng 
nhạt; 1H-NMR (CD3OD, 600MHz) δH6.89 (d,J = 1.5Hz, H-2′), 
6.84 (d, J = 16.0Hz, H-7), 6.81 (d, J = 7.5Hz, H-5′), 6.79 (dd,  
J = 1.5, 7.5Hz, H-6′), 6.68* (s, H-5, H-6 và H-14), 6.67 (brs,  
H-2), 6.58 (d, J = 16.0Hz, H-8), 6.29 (d, J = 2.5Hz, H-12), 6.22 
(d, J = 2.4Hz, H-10′ và H-14′), 6.21 (t, J = 2.5Hz, H-12′), 5.39 (d,  
J = 9.5Hz, H-7′), 4.39 (d, J = 9.5Hz, H-8′), 3.82 (s, 3′-OCH3), 
3.79 (s, 3-OCH3);13C-NMR (CD3OD, 150MHz) δC162.7 (C-11), 
160.1 (C-11′ và C-13′), 159.8 (C-13), 149.2 (C-3′), 149.1 (C-3), 
147.7 (C-4′), 147.6 (C-4), 147.2 (C-9′), 136.7 (C-9), 134.1 (C-1′), 
131.0 (C-1), 130.2 (C-7), 123.9 (C-8), 122.0 (C-6), 120.3 (C-10), 
119.8 (C-6′), 116.2 (C-5′), 116.0 (C-5), 110.4 (C-2′), 108.8 (C-2), 
107.7 (C-10′ và C-14′), 104.2 (C-14), 102.3 (C-12′), 97.0 (C-12), 
95.1 (C-7′), 58.6 (C-8′), 56.4 (3′-OCH3), 56.3 (3-OCH3). 

Gnetifolin K (3): Dạng chất rắn màu nâu; 1H-NMR 
(CD3OD, 600MHz) δH7.18 (s, H-2′), 7.14 (d, J = 8.4Hz, H-5′), 
7.07 (d, J = 8.4Hz, H-6′), 7.05(d, J = 16.2Hz, H-β), 6.96 (d,  
J = 16.2Hz, H-α), 6.84 (brs, H-2), 6.67 (brs, H-6); 6.50 (dd,  
J = 1.8 và 2.4Hz,H-4), 4.93 (d, J = 7.2Hz, H-1′′ và H-1′′′), 3.95 
(dd, J = 1.8 và 12.0Hz,Ha-6′′′), 3.92 (s, 3′-OCH3), 3.90 (dd,  

J = 1.8 và 12.0Hz,Ha-6′′), 3.73 (dd, J = 4.8, 12.0Hz,Hb-6′′ và  
Hb-6′′′), 3.51 (m, H-2′′′), 3.50 (m, H-3′′′và H-5′′′), 3.48 (m, H-2′′), 
3.43 (m, H-5′′), 3.43 (t, J = 9.0Hz, H-4′′và H-4′′′); 13C-NMR 
(CD3OD, 150MHz) δC160.4 (C-5), 159.5 (C-3), 150.9 (C-3′), 
147.7 (C-4′), 141.0 (C-1), 133.9 (C-1′), 129.7 (C-β), 128.5 (C-α), 
121.1 (C-2′), 117.9 (C-5′), 111.4 (C-6′), 108.6 (C-6), 107.3 (C-2), 
104.5 (C-4), 102.6 (C-1′′′), 102.3 (C-1′′), 78.2 (C-5′′), 78.1  
(C-5′′′), 78.0 (C-3′′), 77.8 (C-3′′′), 74.9 (C-2′′ và C-2′′′), 71.4 (C-4 
′′′), 71.4 (C-4′′), 62.5 (C-6′′ và C-6′′′), 56.8 (3′-OCH3). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Các hợp chất 1-3 được phân lập từ thân lá loài Gắm 

cọng bằng các phương pháp sắc ký cột lặp lại và HPLC điều 
chế.Cấu trúc của chúng được xác định là Genetifolin E (1), 
(±)-bisisorhapotingenin A (2) và Gnetifolin K (3) bằng cách 
phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân và so sánh với số 
liệu phổ đã công bố (hình 1) [5,12,13]. 

Phổ 1H-NMR của 1 xuất hiện tín hiệu của 3 proton thơm 
meta tại δH 6.51 (2H, d, J = 1.8Hz) và 6.22 (1H, t, J = 1.8Hz) ba 
proton thơm thuộc hệ ABX tại δH 7.17 (1H, d, J = 1.8Hz), 7.14 
(1H, d, J = 7.8Hz) và 7.06 (1H, dd, J = 1.8, 7.8 Hz), hai proton 
olefin của liên kết đôi có cấu hình E tại δH 6.90 (1H, d,  
J = 16.2Hz) và 7.00 (1H, d, J = 16.2Hz), một proton anome tại 
δH 4.93 (1H, d, J = 7.2Hz) đặc trưng cho một phân tử đường 
và một nhóm methoxy tại δH 3.91 (3H, s). Phổ 13C-NMR và 
HSQC của 1 cho biết tín hiệu của 21 nguyên tử cacbon bao 
gồm 6 cacbon không liên kết trực tiếp với hydro, 13 
methine, 1 methylene và 1 carbon methoxy. Số liệu phổ 1H- 
và 13C-NMR của 1 giống với số liệu phổ NMR của genetifolin 
E [5].  

Cấu trúc của 2 được xác định bằng các dữ liệu phổ NMR. 
Phổ 1H-NMR của 2 xuất hiện tín hiệu của 2 proton olefin tại 
δH 6.84 (d, J = 16.0Hz) và 6.58 (d, J = 16.0Hz) cho phép xác 
định liên kết đôi có cấu hình trans, 2 proton methine của 
vòng dihydrobenzofuran tại δH 5.39 (d, J = 9.6Hz) và 4.39 (d, 
J = 9.6Hz), 11 proton thơm trong khoảng δH 6.89-6.21 và hai 
nhóm methoxy tại δH 3.82 (s) và 3.79 (s). Phân tích phổ 13C-
NMR và HSQC cho thấy sự xuất hiện của 30 carbon, trong 
đó có 13 carbon không liên kết trực tiếp với proton, 15 
carbon methine và 2 carbon methoxy. Các tương tác HMBC 
giữa H-6 (δH 6.68) và C-4 (δC 147.6)/C-2 (δC 108.8), giữa H-5 
(δH 6.68) và C-1 (δC 131.0)/C-3 (δC 149.2), giữa proton 
methoxy (δH 3.79) và C-3 (δC 149.2) gợi ý sự có mặt của vòng 
thơm thế ABX và vị trí của nhóm methoxy tại C-3 và nhóm 
hydroxyl tại C-4. Tương tác HMBC giữa H-7 (δH 6.84) và C-9 
(δC 136.7)/C-2 (δC 108.8)/C-6 (δC 122.0), giữa H-8 (δH 6.58) và 
C-10 (δC 120.3)/C-14 (δC 104.2) cho biết sự có mặt của thơm 
thế 1,3,4,5. Ngoài ra tương tác HMBC giữa H-7′ (δH 5.39)/H-8′ 
(δH 4.39) và C-10 (δC 120.3)/C-11 (δC 162.7) gợi ý sự có mặt 
của vòn dihydrobenzofuran. Hằng số tương tác lớn giữa  
H-7′ và H-8′ (J = 9.6Hz) gợi ý cấu hình của H-7′ và H-8′ là 
trans. Tương tác HMBC từ H-7 (δH 5.39) đến C-1  
(δC 134.1)/C-2 (δC 134.1)/C-6 (δC 119.8), từ H-2′(δH 6.89)/H-6′ 
(δH 6.79) đếnC-4 và từ proton methoxy (δH 3.82) đến C-3 
(δC 149.1) gợi ý vị trí của nhóm methoxy và hydroxy lần lượt 
tại C-3′ và C-4′ của nhóm phenyl và vị trí vòng thơm này tại 



                          CÔNG NGHỆ 

   Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ● Tập 58 - Số 2 (4/2022)                                                            Website: https://jst-haui.vn 120

KHOA HỌC  P-ISSN 1859-3585      E-ISSN 2615-9619 

C-7′ của  dihydrobenzofuran. Tương tác HMBC giữa H-8 (δH 
4.39) và C-9 (δC 147.2)/C-10(14) (δC 107.0), giữa H-10′ (14′) 
(δH 6.22) và C-8′ (δC 58.6)/C-12′ (δC 102.3) và giữa H-12′  
(δH 6.21) và C-11′/C-13′ (δC 160.1) đã gợi ý của một vòng 
thơm đối xứng, có nhóm hydroxy tại C-11′/C-13′ và vòng 
thơm này C-8′. Từ các bằng chứng phổ trên, kết hợp so 
sánh với tài liệu tham khảo, hợp chất 2 được xác định là (±)-
bisisorhapotingenin A [12]. 

 
Hình 1. Cấu trúc của hợp chất 1 - 3 phân lập từ loài Gắm cọng (Gnetum 

latifolium) 

 
Hình 2. Các tương tác chính HMBC (HC) của các chất 2 và 3 

Cấu trúc của 3 được xác định bằng các dữ liệu phổ NMR. 
Phổ 1H-NMR của 3 xuất hiện tín hiệu của 3 proton thơm có 
tương tác meta tại δH 6.50 (1H, dd, J = 1.8, 2.4Hz), và 6.67 
(1H, br s) và 6.84 (br s), ba proton thơm thuộc hệ ABX tại δH 
7.18 (1H, br s), 7.14 (1H, d, J = 8.4Hz) và 7.07 (1H, d,  
J = 8.4Hz), hai proton olefin của liên kết đôi có cấu hình E tại 
δH 6.96 (1H, d, J = 16.2Hz) và 7.05 (1H, d, J = 16.2Hz), hai 
proton anome tại δH 4.93 (2H, d, J = 7.2Hz) của 2 đơn vị 
đường và một nhóm methoxy tại δH 3.90 (3H, s). Phổ 13C-
NMR và HSQC của 3 cho biết tín hiệu của 27 nguyên tử 
carbon bao gồm 6 carbon không liên kết trực tiếp với 
hydro, 18 methine, 2 methylene và 1 carbon methoxy. Phân 
tích số liệu phổ NMR của 3 cho thấy hợp chất này giống với 

1, nhưng có thêm 1 đơn vị đường. Dựa trên số liệu phổ 
NMR (δC 102.3, 74.9, 78.0, 71.3, 78.2 và 62.5) và tín hiệu của 
proton anome tại δH 4.93 (d, J = 7.2Hz), cho phép dự đoán 
đường thứ 2 là β-glucopyranosid. Đường này gắn với C-3 
của stilben được xác định qua các tương tác HMBC giữa H-β 
(δH 7.05) và C-1′ (δC 133.9)/C-2′ (δC 121.1)/C-6′ (111.4); giữa 
H-2′(δH 7.18) và C-1′(δC 133.9)/C-3′(δC 150.9)/C-4′(δC 147.7)  
và glc H-1″ (δH 4.93) và C-3 (δC 159.5). Vị trí của các nhóm 
thế còn lại cũng được khẳng định dựa trên các tương tác 
HMBC. Từ các số liệu phổ trên và so sánh với  tài liệu, cấu 
trúc của hợp chất 3 được khẳng định là gnetifolin K [13]. 

4. KẾT LUẬN 
Từ thân và lá của loài Gắm cọng (Gnetum latifolium) đã 

phân lập và xác định được cấu trúc của  3 hợp chất stilben 
là Genetifolin E (1), (±)-bisisorhapotingenin A (2) và 
Gnetifolin K (3) [14,15]. Theo các kết quả nghiên cứu đã 
công bố thì hợp chất 2, 3 là 2 chất lần đầu tiên được phân 
lập từ loài này.  
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