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Abstract
The methanol extract of fruits of Pandanus odoratissimus L. f. was partitioned in increasing polarity of organic
solvents: n-hexane, chloroform and ethyl acetate. From the CHCl3 extract, four phenolic compounds, including
vanillin (1), and three lignan compounds, (+)-pinoresinol (2); (+)-syringaresinol (3); and (+)-medioresinol were
isolated. Their structures were determined on the basis of analysis of spectral data, including 1D-, 2D-NMR and ESIMS.
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1. MỞ ĐẦU
Pandanus odoratissimus L. f. (Dứa dại) thuộc
chi Pandanus, là loại cây tiểu mộc, một lá mầm, cao
từ 3-5 m, thân to 15 cm, lá dài rộng và có gai, quả
rộng 19 cm; dài 27 cm, phân bố nhiều ở các vùng
ven biển các tỉnh miền Trung [1]. Quả của loài cây
này thường được sử dụng trong các bài thuốc dân
gian chữa các bệnh như tiểu buốt, trĩ [2]. Về thành
phần hóa học, các nghiên cứu đã cho thấy chi
Pandanus có các lớp chất lignans, monoterpen và
sequiterpen, alkaloid, các dẫn xuất benzofuran và
các axit mạch thẳng [2]. Trong bài báo này chúng tôi
công bố kết quả phân lập và xác định cấu trúc hóa
học bốn hợp chất phenolic, gồm vanillin (1), và ba
hợp chất dạng lignans: (+)-pinoresinol (2),
(+)-syringaresinol (3) và (+)-medioresinol (4), được
tách từ quả của cây Pandanus odoratissimus L. f
Các hợp chất lignan trên có một số tác dụng sinh học
đáng chú ý như kháng khuẩn [3], kháng viêm [4],
kháng ký sinh trùng sốt rét [5], diệt tế bào ung thư
bạch cầu [6], kháng nấm [7], chống oxi hóa - bảo vệ
tế bào gan [8].
2. THỰC NGHIỆM
2.1. Nguyên liệu và thiết bị

Phổ khối ion hóa bụi điện tử ESI-MS được ghi
trên máy LC-MSD-Trap-SL Agilent 1100 tại Viện
Hóa học các hợp chất thiên nhiên. Phổ cộng hưởng
từ hạt nhân một chiều và hai chiều được ghi trên
máy Bruker Avance 500 MHz tại Viện Hoá học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Sắc ký lớp mỏng TLC được thực hiện trên bản mỏng
Silica gel Merck 60 F254, RP18 F254s. Sắc ký cột được
thực hiện trên chất hấp phụ là Silica gel (Merck) và
cột sắc ký pha đảo RP-18 (Merck).
Mẫu quả cây Pandanus odoratissimus L. f. được
thu hái vào tháng 9 năm 2013 tại khu vực ven biển
Lăng Cô, Thừa Thiên–Huế. Mẫu nguyên liệu được
nhà thực vật Ngô Văn Trại, nguyên cán bộ Viện
Dược liệu, định tên khoa học. Tiêu bản số C-516
được lưu giữ tại phòng Hoạt chất sinh học, Viện Hóa
học các hợp chất thiên nhiên.
2.2. Xử lý mẫu thực vật và phân lập các chất
Mẫu quả cây Dứa dại (3,5 kg) được loại bỏ phần
hỏng, xay nhỏ, ngâm chiết với metanol (3 x 2,5 lít) ở
nhiệt độ phòng. Cô quay cất loại dung môi thu được
cao tổng metanol (320 g) (PO). Cao tổng này được
thêm nước cất, và chiết phân bố lần lượt với các
dung môi n-hexan, cloroform, etyl axetat, thu được
các phần chiết tương ứng PO-A (56,7g, n-hexan);
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PO-B (24,4g, CHCl3); PO-C (12g, EtOAc); còn lại
là dịch nước PO-D. Cao chiết cloroform PO-B được
tiến hành phân tách trên sắc ký cột silica gel pha
thường với các hệ dung môi rửa giải là n-hexan:etyl
axetat gradient (20:1, v/v) thu được 12 nhóm phân
đoạn từ PO-1B đến PO-12B. Tiếp tục phân tách các
phân đoạn 5B, 9B và 11B, 12B trên bằng sắc ký cột
silica gel pha thường với hệ dung môi rửa giải là
n-hexan:axeton, thu được ba hợp chất 1 (20 mg), 2
(35 mg), 3 (260 mg), và 4 (15 mg) từ các phân đoạn
trên, tương ứng.
Vanillin (1): C8H8O3, chất bột màu trắng. 1HNMR (500 MHz, CDCl3), δ (ppm): 9,83 (1H, s, 1CHO), 8,63 (1H, s, 4-OH), 7,46 (1H, dd, 8; 2 Hz, H6), 7,44 (1H, d, 2 Hz, H-2), 7,01 (1H, d, 8 Hz, H-5),
3,93 (3H, s, 3-OCH3). 13C-NMR (125 MHz, CDCl3),
δ (ppm): 191,02 (d, 1-CHO), 153,52 (s, C-4), 148,96
(s, C-3), 130,74 (s, C-1), 126,93 (d, C-6), 115,92 (d,
C-5), 110,93 (d, C-2), 56,93 (q, 3-OCH3).
(+)-Pinoresinol (2): C20H22O6, chất bột màu
vàng. Phổ APCI-MS (-): m/z 357 [M-H]-, 179
[M/2]-. 1H-NMR (CD3COCD3, 500 MHz), δ (ppm):
7,54 (1H, s, 4-OH), 6,99 (1H, d, 2 Hz, H-2; H-2'),
6,83 (1H, dd, 8; 2 Hz, H-6, H-6'), 6,79 (1H, d, 8 Hz,
H-5, H-5'), 4,68 (1H, d, 4,5 Hz, H-7, H-7'), 4,20
(1H, dd, 9,0; 6,5 Hz, Ha-9; Ha-9'), 3,83 (3H, s, 3OMe; 3'-OMe), 3,08 (1H, m, H-8; H-8'), 3,80 (1H,
dd, 9,0; 3,5 Hz, Hb-9; Hb-9'). 13C-NMR
(CD3COCD3, 125 MHz), δ (ppm): 148,39 (s, C-3; C3'), 146,18 (s, C-4; C-4'), 134,11 (s, C-1; C-1'),
119,57 (d, C-6; C-6'), 115,28 (d, C-5; C-5'), 110,59

(d, C-2; C-2'), 86,59 (d, C-7; C-7'), 72,16 (t, C-9, C9'), 56,22 (q, 3-OMe; 3'-OMe), 55,16 (d, C-8, C-8').
(+)-Syringaresinol (3): C22H26O8, tinh thể hình
kim, màu vàng. Phổ ESI-MS (+): m/z 231,4
[M/2+Na]+. 1H-NMR (CDCl3, 500 MHz), δ (ppm):
6,58 (2H, s, H-2; H-2'; H-6; H-6'), 5,52 (1H, s, 4OH; 4'-OH), 4,73 (1H, d, 4,5 Hz, H-7; H-7'), 4,28
(1H, dd, 9,0; 7,0 Hz, Ha-9; Ha-9'), 3,92 (1H, d, 3,5
Hz, Hb-9; Hb-9'); 3,91 (6H, s, 3-OMe; 3'-OMe; 5OMe; 5'-OMe), 3,09 (1H, m, H-8; H-8'). 13C-NMR
(CDCl3, 125 MHz), δ (ppm): 147,14 (s, C-3; C-3';
C-5; C-5'), 134,26 (s, C-4; C-4'), 132,07 (s, C-1; C1'), 102,66 (d, C-2; C-2'; C-6; C-6'), 86,06 (d, C-7;
C-7'), 71,79 (t, C-9, C-9'), 56,36 (q, 3-OMe, 3'-OMe;
5-OMe, 5'-OMe), 54,33 (d, C-8; C-8').
(+)-Medioresinol (4): C21H24O7, chất bột màu
vàng, 1H-NMR (CDCl3, 500 MHz), δ (ppm): 6,89
(2H, t, 7,5 Hz, H-2, H-5), 6,82 (1H, dd, 8; 2 Hz, H6), 6,58 (2H, t, 6,5 Hz, H-2', H-6'), 5,59 (1H, s, 4OH), 5,49 (1H, s, 4'-OH), 4,75 (1H, d, 4,5 Hz, H-7),
4,72 (1H, d, 4,5 Hz, H-7'), 4,26 (2H, m, Ha-9, Ha-9'),
3,90 (9H, br s, 3,3',5'-OMe), 3,88 (2H, m, Hb-9, Hb9'), 3,09 (2H, m, H-8, H-8'). 13C-NMR (CDCl3, 125
MHz), δ (ppm): 147,18 (s, C-3'; C-5'), 146,73 (s, C3), 145,28 (s, C-4), 134,33 (s, C-4'), 132,92 (s, C-1),
132,17 (s, C-1'), 118,96 (d, C-6), 114,30 (d, C-5),
108,62 (d, C-2), 102,83 (d, C-2'), 102,77 (d, C-6'),
86,16 (d, C-7'), 85,84 (d, C-7), 71,88 (t, C-9), 71,64
(t, C-9'), 56,44 (q, 3',5'-OMe), 56,40 (q, 3-OMe),
54,43 (d, C-8'), 54,14 (d, C-8).

Hình 1: Cấu trúc hợp chất 1-4 phân lập từ loài Pandanus odoratissimus L. f.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Hợp chất 1 được phân lập dưới dạng chất rắn
màu trắng. Phổ 13C-NMR/DEPT của hợp chất 1 cho

tín hiệu của 8 cacbon, bao gồm một nhóm metoxy δC
56,93 (3-OCH3); sáu cacbon vòng thơm gồm ba
cacbon bậc 4 và ba cacbon bậc 3; và một cacbon
thuộc nhóm andehit nằm trong vùng trường thấp δC
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Chiết tách một số chất thuộc nhóm…

191,02 (1-CHO). Tương ứng, phổ 1H-NMR cho thấy
tín hiệu của 3 proton metin thơm dạng duplet ở δH
7,44 (1H, d, 2 Hz, H-2); ở δH 7,01 (1H, d, 8 Hz, H-5)
và proton double doublet ở δH 7,46 (1H, dd, 8; 2 Hz,
H-6), đặc trưng cho các proton của một vòng thơm
thế 1,3,4. Ngoài ra, phổ 1H-NMR còn cho thấy tín
hiệu singlet của nhóm hydroxyl δH 8,63 (4-OH);
nhóm chức andehit δH 9,83 (1-CHO); và nhóm
metoxy δH 3,93 (3-OCH3). Vị trí của các nhóm thế
được khẳng định với phổ hai chiều HMBC bởi các
cặp tương tác 1-CHO với C-1, C-2 và C-6; 4-OH với
C-3, C-4; và 3-OCH3 với C-3. Kết hợp các dữ kiện
phổ 1D, 2D-NMR và tài liệu tham khảo [2], cấu trúc
của hợp chất 1 được xác định là vanillin.
Hợp chất 2 được phân lập dưới dạng chất bột
màu vàng. Phổ APCI-MS (-) cho pic ion giả phân tử
dạng [M-H]- ở m/z 357 và pic ion mảnh [M/2]- ở m/z
179, cho thấy 2 có công thức phân tử C20H22O6. Do
hợp chất 2 có tính đối xứng nên phổ 13CNMR/DEPT của hợp chất 2 có 10 vạch tín hiệu của
20 cacbon, bao gồm 2 nhóm metoxy OCH3, 10
cacbon metin CH, 2 cacbon metilen CH2, 6 cacbon
bậc bốn C4. Phổ 1H-NMR cho thấy có sáu proton
metin thơm ở δH 6,99 (d, J2-6 = 2 Hz, H-2 & H-2'), δH
6,79 (d, J5-6 = 8 Hz, H-5 & H-5'), và δH 6,83 (dd, J5-6
= 8; J2-6 = 2 Hz, H-6 & H-6'), đặc trưng cho hai vòng
phenyl đối xứng thế 1,3,4 của 2. Ngoài ra, phổ 1HNMR của 2 còn có hai nhóm metoxy 3,3'-OCH3 (δH
3,83, s) và phenolic hydroxyl 4,4'-OH (δH 7,54, s).
Sự có mặt của một vòng bis-tetrahydofuran đối xứng
trên 2 được thể hiện với tín hiệu của proton
oxymetin H-7 & H-7' (δH 4,68, d, 4,5 Hz), hai proton
metin multiplet H-8; H-8' ở δH 3,08, m), và proton
oxymetilen không tương đương double-doublet H-9
& H-9' [δH 3,80 (dd, 9,0; 3,5 Hz) và δH 4,20 (dd, 9,0;
6,5 Hz)]. Dữ kiện phổ hai chiều HSQC, HMBC,
COSY, và NOESY đã khẳng định cấu trúc, vị trí liên
kết của các nhóm thế trong hợp chất 2. So sánh với
các tài liệu tham khảo chúng tôi kết luận hợp chất 2
có tên là (+)-pinoresinol [9].
Hợp chất 3 được phân lập dưới dạng tinh thể
hình kim, màu vàng. Phổ ESI-MS (+) cho pic ion
mảnh [M/2+Na]+ ở m/z 231,4, cho thấy 3 có công
thức phân tử C22H26O8. Phân tích dữ kiện phổ một
chiều 1H, 13C-NMR và DEPT của 3 cho thấy hợp
chất này với hai vòng phenyl đối xứng liên kết qua
cầu nối bis-tetrahydofuran tương tự như của hợp
chất 2. So với hợp chất 2, hợp chất 3 có nhiều hơn
hai nhóm metoxy đối xứng ở δH 3,91 (3-OMe; 3'OMe; 5-OMe; 5'-OMe) và δC 56,36. Trên phổ 13CNMR của hợp chất 3, tín hiệu cacbon của vòng thơm
ở δC 147,14 (C-5 & C-5') chuyển về phía trường
thấp hơn so với chất 2, đồng thời phổ HMBC có
tương tác giữa proton 5-OMe & 5'-OMe với C-5 &
C-5'. Kết hợp dữ kiện phổ 1D, 2D và tài liệu tham

khảo, hợp chất 3 được xác định là (+)-syringaresinol
[10].
Hợp chất 4 được phân lập dưới dạng bột màu
vàng. Phổ 13C-NMR/DEPT của hợp chất 4 cho tín
hiệu của 18 cacbon, bao gồm 3 cacbon metoxy, gồm
δC 56,44 (3',5'-OMe) và δC 56,40, (3-OMe); hai
cacbon metilen ở δC 71,88 (C-9) và δC 71,64 (C-9'), 9
cacbon metin CH, còn lại là 7 cacbon bậc bốn C4.
Khác với hợp chất 2 và 3 thuộc dạng đối xứng, các
tín hiệu của phổ 1H-NMR hợp chất 4 xuất hiện đầy
đủ tương ứng với số proton có trong phân tử, 5
proton metin thơm trong vùng trường yếu từ 6,586,89 ppm, chín proton của ba nhóm metoxy 3,3',5'OMe (δH 3,90, 9H), hai proton singlet phenolic
hydroxyl 4-OH và 4'-OH lần lượt ở δH 5,59 và δH
5,49. Tương tự hợp chất 2 và 3, phổ 1D-NMR và
2D-NMR còn khẳng định sự tồn tại hệ vòng bistetrahydrofuran, bốn proton metin cầu nối trong và
ngoài vòng ở δH 4,75 (1H, d, 4,5 Hz, H-7); 4,72 (1H,
d, 4,5 Hz, H-7') và δH 3,09 (2H, m, H-8 & H-8'), bốn
proton không tương đương ứng với hai nhóm
oxymetilen [δH 3,88 (2H, m, Hb-9 & Hb-9') và δH
4,26 (2H, m, Ha-9 & Ha-9')]. So sánh với tài liệu
tham khảo chúng tôi kết luận hợp chất này có tên
(+)-mediresinol. (+)-mediresinol đã được phân lập
từ loài Spatholobus suberctus [11]. Theo một số
công trình nghiên cứu trước đây, ba hợp chất lignan
được phân lập trên có hoạt tính sinh học đáng chú ý
như kháng nấm, chống oxi hóa, kháng viêm, chống
ung thư. Hợp chất (+)-pinoresinol có tác dụng chống
oxi hóa, giảm sự hình thành các chất trung gian gây
viêm thông qua sự ức chế trung tâm hoạt động kB
(NF-kB) và quá trình phosphoryl hóa c-Jun, do đó
có tác dụng bảo vệ tế bào gan [8], (+)-syringaresinol
với tác dụng kháng viêm và chống sốt rét [5], và (+)medioresinol bên cạnh tác dụng làm giảm nguy cơ
về bệnh tim mạch còn có tác dụng kháng nấm rất tốt
[7]. Với những hoạt tính trên, các hợp chất lignan
được tách chiết từ quả dứa dại cần được nghiên cứu
sâu hơn về tác dụng sinh học để có thể đưa vào sử
dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh tật cho cộng đồng.
Lời cảm ơn. Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn
Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế và
Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên đã tài trợ
kinh phí cho công trình này.
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