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SUMMARY 

Phytochemical investigation on the methanol extract of the aerial parts of 

Hypericum hookerianum Wight & Arn. collected in Sa Pa (Lao Cai, Vietnam) led to the 

isolation of eight flavonoids (1–8). These isolates were identified as kaempferol (1), 

hyperoside (2), astilbin (3), engeletin (4), isorhamnetin-3-O-β-D-glucopyranoside (5), 

rutin (6), nicotiflorin (7) and 3,8′′-biapigenin (8) by spectroscopic analyses and comparison 

with those reported in the literature. All flavonoids have been firstly isolated from H. 

hookerianum. This is the first report on the occurrence of isorhamnetin-3-O-β-D-

glucopyranoside (5) in the genus Hypericum. 

Từ khóa: Hypericum hookerianum, flavonoid, isorhamnetin-3-O-β-D-glucopyranosid.  

Đặt vấn đề 

Cây Ban Hooker (Hypericum hookerianum Wight & Arn.) là một loài cây thân thảo 

thuộc họ Ban (Hypericaceae), được phân bố ở Trung Quốc, Nepal, Ấn Độ và một số quốc 

gia Đông Nam Á [1-2]. Ở Việt Nam cây Ban Hooker được phát hiện nhiều ở vùng núi Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai [2-3]. Loài H. hookerianum được người dân ở Trung Quốc và Ấn Độ sử 

dụng trong y học cổ truyền để điều trị viêm bàng quang, làm lành các vết thương, chống 

trầm cảm, kích thích thần kinh trung ương [1-2]. Tại Việt Nam, đồng bào miền núi thường 

dùng lá cây Ban Hooker chữa đau mắt cho gia súc [2]. Cho đến nay, chưa có nghiên cứu 

nào báo cáo về thành phần flavonoid trong loài H. hookerianum. Bài báo này trình bày quy 

trình chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc của 08 hợp chất flavonoid từ phần trên mặt 

đất của cây ban Hooker.    

Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu 

Nguyên liệu 

Nguyên liệu dùng trong nghiên cứu là phần trên mặt đất của cây ban Hooker thu hái 

tại xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai vào tháng 06/2016. Mẫu được xác định tên khoa 

học là Hypericum hookerianum Wight & Arn. bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Khoa Tài nguyên Dược liệu, Viện 

Dược liệu (Mã số tiêu bản: HH20160619). Mẫu nghiên cứu hiện được lưu giữ tại Khoa Hóa 

Phân tích - Tiêu chuẩn, Viện Dược liệu.  

Hóa chất, dung môi 

 Hóa chất: bản mỏng tráng sẵn pha thường silica gel F254 (Merck), pha đảo RP18 F254s, 

chất hấp phụ silica gel pha thường (cỡ hạt 63-200 μm), pha đảo RP-18 (30-50 μm) (Merck, 

Darmstadt, Germany), Sephadex LH-20 (Sigma–Aldrich, St. Louis, MO, USA), acid 
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sulfuric 10 %/ethanol. Dung môi công nghiệp n-hexan, ethyl acetat, dicloromethan 

(CH2Cl2), methanol (MeOH), nước cất (H2O). 

Thiết bị, dụng cụ 

 Các loại cột sắc ký, đèn tử ngoại, máy đo phổ khối Agilent 1100 LC/MSD (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, USA), máy đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR, 13C-

NMR, DEPT, HSQC, HMBC) Bruker AM500 FT-NMR (Bruker, Billerica, MA USA). 

Phương pháp nghiên cứu  

Chiết xuất, phân lập các hợp chất 

 Chiết xuất các hợp chất từ dược liệu bằng methanol theo phương pháp ngâm ở nhiệt 

độ phòng. Phân đoạn cao tổng bằng dung môi có độ phân cực tăng dần dicloromethan, ethyl 

acetat và n-butanol. Phân lập các chất bằng sắc ký cột với các chất hấp phụ silica gel pha 

thường, pha đảo RP-18, Sephadex LH-20. Sắc ký lớp mỏng dùng để theo dõi vết các chất 

từ dịch chiết phân đoạn và kiểm tra độ tinh khiết các chất phân lập. 

Xác định cấu trúc các chất phân lập 

 Xác định cấu trúc của các chất phân lập được dựa trên phân tích kết quả phổ khối 

(MS), phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, HMBC, HSQC) sử dụng 

chất nội chuẩn là TMS (tetramethyl silan) và so sánh các dữ liệu thu được từ thực nghiệm 

với các dữ liệu đã công bố. 

Chiết xuất, phân lập và dữ kiện phổ của các hợp chất phân lập 

 Phần trên mặt đất cây ban Hooker đã phơi khô (5,0 kg) được cắt nhỏ, ngâm chiết với 

methanol ở nhiệt độ phòng (chiết 3 lần, mỗi lần 4 ngày). Dịch chiết được gộp lại và cất loại 

methanol dưới áp suất giảm thu được cắn chiết đã cô khô (487 g). Cắn chiết được phân tán 

vào nước cất (0,5 lít) thành hỗn dịch rồi lắc, chiết phân đoạn lần lượt với dicloromethan 

(0,5 lít × 3 lần), ethyl acetat (0,5 lít × 3 lần), n-butanol (0,5 lít × 3 lần). Các dịch chiết 

dicloromethan, ethyl acetat và n-butanol được tách riêng, cất loại dung môi dưới áp suất 

giảm thu được các phần cắn tương ứng: cắn phân đoạn dicloromethan (89 g), cắn phân đoạn 

ethyl acetat (78 g) và cắn phân đoạn n-butanol (86 g). Cắn phân đoạn EtOAc (75 g) được 

đưa qua cột sắc ký silica gel, rửa giải bằng hệ dung môi CH2Cl2/MeOH với tỷ lệ methanol 

tăng dần từ 0 đến 100% thu được 09 phân đoạn PĐE1-PĐE9. Phân đoạn PĐE1 (4,8 g) tiếp 

tục được phân tách bằng cột silica gel pha đảo RP-18 rửa giải gradient với hệ dung môi 

MeOH/H2O (1/2; 1/1; 2/1) thu được 05 phân đoạn (PĐE1.1-PĐE1.5). Chất số 1 (15 mg) 

được tinh sạch từ phân đoạn PĐE1.4 sử dụng cột silica gel pha thường với hệ dung môi rửa 

giải n-hexan/ethyl acetat (2/1; 1/1). Phân đoạn PĐE1.2 được đưa lên cột silica gel pha 

thường rửa giải bằng pha động CH2Cl2/aceton (5/1; v/v) thu được chất số 8 (48 mg). Phân 

đoạn PĐE4 (5,6 g) được phân tách trên cột silica gel pha đảo RP-18 với dung môi gradient 

MeOH/H2O (1/3; 1/2; 1/1; 2/1) thu được 06 phân đoạn (PĐE4.1-PĐE4.6). Phân đoạn 

PĐE4.5 được làm sạch trên cột silica gel pha đảo RP-18 sử dụng hệ dung môi MeOH/H2O 

(1/1; 2/1) thu được chất số 2 (22 mg). Các hợp chất 3 (11 mg), 4 (13 mg) và 5 (16 mg) thu 

được từ phân đoạn PĐE4.3 khi đưa lên cột silica gel pha đảo RP-18 với dung môi 

aceton/H2O (1/2; 1/1). Phân đoạn PĐ4.1 được tinh chế trên cột silica gel pha đảo RP-18 sử 

dụng dung môi MeOH/H2O (1/2) thu được 6 (23 mg) và 7 (14 mg).    

Chất số 1: Bột màu vàng. Phổ ESI-MS (m/z) 287 [M+H]+. Phổ 1H-NMR (CD3OD; 

500 MHz): δH 6,20 (1H, br s, H-6); 6,40 (1H, br s, H-8); 8,08 (2H, d, J=8,5 Hz, H-2′; H-
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6′); 6,92 (2H, d, J=8,5 Hz, H-3′; H-5′). Phổ 13C-NMR (CD3OD; 125 MHz): xem bảng 1. 

Chất số 2: Bột màu vàng. Phổ ESI-MS (m/z) 465 [M+H]+. Phổ 1H-NMR (CD3OD; 

500 MHz): δH 6,22 (1H, d, J=2,0 Hz, H-6); 6,42 (1H, d, J=2,0 Hz, H-8); 7,85 (1H, d, J=2,0 

Hz, H-2′); 6,89 (1H, d, J=8,0 Hz, H-5′); 7,61 (1H, dd, J=2,0; 8,0 Hz, H-6′); 5,19 (1H, d, 

J=8,0 Hz, H-1′′). Phổ 13C-NMR (CD3OD; 125 MHz): xem bảng 1. 

Chất số 3: Bột màu vàng. Phổ ESI-MS (m/z) 449 [M−H]–. Phổ 1H-NMR (CD3OD; 

500 MHz): δH 5,09 (1H, d, J=10,5 Hz, H-2); 4,59 (1H, d, J=10,5 Hz, H-3); 5,92 (1H, d, 

J=2,0 Hz, H-6); 5,94 (1H, d, J=2,0 Hz, H-8); 6,98 (1H, br s, H-2′); 6,86 (1H, d, J=8,0 Hz, 

H-5′); 6,88 (1H, d, J=8,0 Hz, H-6′); 4,08 (1H, br s, H-1′′); 1,20 (3H, d, J=6,5 Hz, H-6′′). 

Phổ 13C-NMR (CD3OD; 125 MHz): xem bảng 1. 

Chất số 4: Bột màu vàng. Phổ ESI-MS (m/z) 433 [M−H]−. Phổ 1H-NMR (CD3OD; 

500 MHz): δH 5,15 (1H, d, J=10,5 Hz, H-2); 4,62 (1H, d, J=10,5 Hz, H-3); 5,92 (1H, d, 

J=2,0 Hz, H-6); 5,94 (1H, d, J=2,0 Hz, H-8); 7,37 (2H, d, J=7,5 Hz, H-2′; H-6′); 6,86 (2H, 

d, J=7,5 Hz, H-3′; H-5′); 4,04 (1H, br s, H-1′′); 1,20 (3H, d, J=6,0 Hz, H-6′′). Phổ 13C-NMR 

(CD3OD; 125 MHz): xem bảng 1.  

Chất số 5: Bột màu vàng. Phổ ESI-MS (m/z) 477 [M−H]−. Phổ 1H-NMR (CD3OD; 

500 MHz): δH 6,22 (1H, d, J=2,0 Hz, H-6); 6,42 (1H, d, J=2,0 Hz, H-8); 7,94 (1H, d, J=2,0 

Hz, H-2′); 6,93 (1H, d, J=8,0 Hz, H-5′); 7,61 (1H, dd, J=2,0; 8,0 Hz, H-6′); 5,41 (1H, d, 

J=7,5 Hz, H-1′′); 3,96 (3H, s, 3′-OCH3). Phổ 13C-NMR (CD3OD; 125 MHz): xem bảng 1.  

Chất số 6: Bột màu vàng. Phổ ESI-MS (m/z) 633 [M+Na]+. Phổ 1H-NMR (DMSO-d6; 

500 MHz): δH 6,19 (1H, d, J=2,0 Hz, H-6); 6,38 (1H, d, J=2,0 Hz, H-8); 7,53 (1H, br s, H-

2′); 6,84 (1H, d, J=8,0 Hz, H-5′); 7,54 (1H, dd, J=8,0 Hz, H-6′); 5,34 (1H, d, J=7,5 Hz, H-

1′′); 3,29 (1H, m, H-6′′a); 3,71 (1H, d, J=10,5 Hz, H-6′′b); 4,39 (1H, d, J=1,5 Hz, H-1′′′); 

0,99 (3H, d, J=6,5 Hz, H-6′′′). Phổ 13C-NMR (DMSO-d6; 125 MHz): xem bảng 1.  

Chất số 7: Bột màu vàng. Phổ ESI-MS (m/z) 593 [M−H]−. Phổ 1H-NMR (CD3OD; 

500 MHz): δH 6,22 (1H, d, J=1,5 Hz, H-6); 6,41 (1H, br s, H-8); 8,08 (2H, d, J=8,5 Hz, H-

2′; H-6′); 6,91 (2H, d, J=8,5 Hz, H-3′; H-5′); 5,14 (1H, d, J=7,0 Hz, H-1′′); 3,54 (1H, dd, 

J=5,5; 11,5 Hz, H-6′′a); 3,83 (1H, dd, J=1,5; 11,5 Hz, H-6′′b); 4,54 (1H, br s, H-1′′′); 1,14 

(3H, d, J=6,5 Hz, H-6′′′). Phổ 13C-NMR (CD3OD; 125 MHz): xem bảng 1.  

Chất số 8: Bột màu vàng. Phổ ESI-MS (m/z) 537 [M−H]–. Phổ 1H-NMR (aceton-d6; 

500 MHz): δH 6,33 (1H, d, J=2,0 Hz, H-6); 6,57 (1H, d, J=2,0 Hz, H-8); 7,49 (2H, d, J=9,0 

Hz, H-2′, H-6′); 6,77 (2H, d, J=9,0 Hz, H-3′, H-5′); 6,60 (1H, s, H-3′′); 6,34 (1H, s, H-6′′); 

7,67 (2H, d, J=9,0 Hz, H-2′′′, H-6′′′); 6,87 (2H, d, J=9,0 Hz, H-3′′′, H-5′′′); 13,09 (1H, s, 5-

OH); 12,96 (1H, s, 5′′-OH). Phổ 13C-NMR (aceton-d6; 125 MHz): δC 165,1 (C-2), 111,3 (C-

3), 183,3 (C-4), 162,9 (C-5), 99,8 (C-6), 165,1 (C-7), 94,6 (C-8), 160,8 (C-9), 105,5 (C-

10), 124,8 (C-1′), 130,9 (C-2′), 116,0 (C-3′), 163,4 (C-4′), 116,0 (C-5′), 130,9 (C-6′), 165,2 

(C-2′′), 103,9 (C-3′′), 182,1 (C-4′′), 161,9 (C-5′′), 99,8 (C-6′′), 165,1 (C-7′′), 100,4 (C-8′′), 

156,4 (C-9′′), 105,5 (C-10′′), 123,2 (C-1′′′), 129,0 (C-2′′′), 116,8 (C-3′′′), 163,1 (C-4′′′), 

116,8 (C-5′′′), 129,0 (C-6′′′).                                                   

Bảng 1. Số liệu phổ 13C-NMR (125 MHz) của các chất 1–7 (C ppm) 

Vị trí 1a 2a 3a 4a 5a 6b 7a 

2 148,1 158,4 83,9 83,8 158,7 156,5 158,6 

3 137,1 135,8 78,6 78,7 135,4 133,3 135,5 
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4 177,3 179,6 196,0 196,0 179,4 177,3 179,4 

5 162,4 163,0 165,5 165,5 163,1 161,2 163,0 

6 99,3 99,9 97,3 97,4 99,9 98,6 100,1 

7 165,5 166,1 168,6 168,6 166,0 164,0 166,5 

8 94,5 94,7 96,3 96,3 94,8 93,5 95,0 

9 158,2 158,8 164,1 164,1 158,5 156,4 159,4 

10 104,5 105,6 102,5 102,2 105,8 103,9 105,6 

1′ 123,7 122,9 129,2 128,6 123,1 121,5 122,8 

2′ 130,7 117,8 116,3 130,0 114,4 116,2 132,4 

3′ 116,3 145,8 146,5 116,4 148,4 144,7 116,1 

4′ 160,5 150,0 147,4 159,4 150,8 148,4 161,5 

5′ 116,3 116,1 115,5 116,4 116,0 115,2 116,1 

6′ 130,7 123,0 120,5 130,0 123,9 121,1 132,4 

1′′  105,6 102,1 102,5 103,7 101,2 104,7 

2′′  73,2 71,8 71,8 75,9 74,0 75,8 

3′′  75,1 72,2 72,2 78,5 76,4 78,2 

4′′  70,0 73,8 73,8 71,5 70,5 71,5 

5′′  77,2 70,5 70,5 78,1 75,9 77,2 

6′′  62,0 17,9 17,8 62,6 66,9 68,6 

1′′′      100,7 102,4 

2′′′      70,0 72,1 

3′′′      70,3 72,3 

4′′′      71,8 73,9 

5′′′      68,2 69,7 

6′′′      17,7 17,9 

3′-

OCH3 
    56,8   

a Đo trong CD3OD; b Đo trong DMSO-d6 

Kết quả và bàn luận 

Hợp chất 1 thu được dưới dạng bột màu vàng. Phổ 13C-NMR của 1 xuất hiện tất cả 13 

tín hiệu cacbon, trong đó có một tín hiệu keton carbon tại δC 177,3 và 12 tín hiệu ở trường 

thấp đặc trưng cho carbon của vòng thơm hay của liên kết đôi C=C (δC 94,5-165,5). Phổ 
1H-NMR cho các tín hiệu của sáu proton vòng thơm tại δH 6,20-8,08 ppm. Các dữ kiện phổ 

NMR ở trên kết hợp với những tài liệu đã công bố về thành phần hóa học của các loài thuộc 

chi Hypericum [4] cho biết 1 là một flavonoid (chỉ có các nhóm thế hydroxy trong cấu trúc). 

Hai tín hiệu doublet của bốn proton thơm lần lượt ở δH 8,08 (2H, d, J = 8,5 Hz) và 6,92 

(2H, d, J = 8,5 Hz) được xác định là các proton ở vị trí H-2′, H-6′ và H-3′, H-5′ vòng B của 

một flavonoid [5], [6]. Do cacbon ở vị trí C-2′/C-6′ và C-3′/C-5′ đối xứng với nhau từng 

đôi một nên trên phổ 13C-NMR của 1 chỉ xuất hiện tín hiệu của 13 carbon tương ứng với 

15 cacbon như khung cơ bản C6-C3-C6 của một flavonoid. Hai tín hiệu proton ghép cặp 

meta δH 6,20 (br s) và 6,41 (br s) còn lại được xác định lần lượt là hai proton ở vị trí H-6 và 

H-8 vòng A. Phổ khối ESI-MS có pic ion m/z 287 [M+H]+ (positive) cho biết khối lượng 
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phân tử của 1 là M=286. Phân tích các dữ kiện phổ, tham khảo tài liệu đã công bố [5], [6], 

xác định chất số 1 là kaempferol. 

 
Hình 1. Công thức cấu tạo của các hợp chất 1–8   

Các dữ kiện phổ 1H-NMR và 13C-NMR của 2 gần giống với 1 cho biết 2 cũng là một 

flavonoid. Phổ 1H-NMR của hợp chất 2 xuất hiện tín hiệu của năm proton thơm thay vì sáu 

proton như trong hợp chất 1. Trong năm proton thơm của 2, có ba proton ghép cặp dưới 

dạng ABX được xác định là các proton ở vị trí H-2′ (δH 7,85 d, J = 2,0 Hz), H-5′ (δH 6,89, 

d, J = 8,0 Hz), H-6′ (δH 7,61, dd, J = 2,0; 8,0 Hz) vòng B của một flavonoid. Hai proton 

ghép cặp meta ở δH 6,22 (d, J = 2,0 Hz) và 6,42 (d, J = 2,0 Hz) còn lại được xác định lần 

lượt là hai proton ở vị trí H-6 và H-8 vòng A. Bên cạnh các tín hiệu của các vòng thơm, 

phổ 1H-NMR xuất hiện thêm các tín hiệu của một gốc đường với proton anome xuất hiện 

ở δH 5,19 (1H, d, J=8,0 Hz, H-1′′). Phổ 13C-NMR của 2 cho biết sự có mặt của 21 carbon, 

trong đó tín hiệu của gốc đường ở δC 105,6; 77,2; 75,1; 73,2; 70,0; 62,0. Như vậy chất số 2 

được xác định là một flavonoid-O-glycosid với phần aglycon là quercetin [7]. Phổ ESI-MS 

xuất hiện pic ion m/z 465 [M+H]+, kết hợp với các dữ liệu NMR gợi ý công thức phân tử 

của 2 là C21H20O12. Phân tích các dữ liệu phổ, so sánh với tài liệu tham khảo [8] xác định 

chất số 2 là hợp chất quercetin-3-O-β-D-galactopyranosid, hay biết đến với tên thường gọi 

là hyperoside. 

Hai hợp chất 3 và 4 cũng được xác định là các flavonoid-O-glycosid với một gốc 

đường trong cấu trúc. Các tín hiệu phổ NMR của 3 và 4 (Bảng 1) cho biết hai hợp chất này 

có cùng gốc đường α-L-rhamnopyranose [8]. Phần aglycon của 3 và 4 được xác định là các 

flavanonol với các tín hiệu của nhóm keton C-4 ở δC 196,0 và 02 oxymethin cacbon C-2 

(δC 83,9 đối với 3 và δC 83,8 đối với 4) và C-3 (δC 78,6 đối với 3 và δC 78,7 đối với 4). Sự 
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khác biệt giữa hai chất 3 và 4 nằm ở vòng B của khung aglycon. Theo đó các proton vòng 

B của hợp chất 3 ghép cặp ABX, trong khi các proton vòng B của 4 ghép cặp dưới dạng 

AA′BB′. Tín hiệu của proton H-2 và H-3 trong các hợp chất 3 và 4 xuất hiện dưới dạng 

doublet với hằng số ghép cặp J = 10,5 Hz cho biết proton H-2 và H-3 ở vị trí trans [9]. Phân 

tích số liệu phổ thu được của 3 và 4, tham khảo tài liệu đã công bố xác định các hợp chất 

đó lần lượt là astilbin và engeletin [10].   

Hợp chất 5 được xác định là một flavonoid glycosid với phần aglycon có chứa một 

nhóm thế methoxy [δH 3,96; δC 56,8]. Phổ 1H-NMR của 5 xuất hiện tín hiệu của ba proton 

ghép cặp dưới dạng ABX được xác định là các proton ở vị trí H-2′ (δH 7,69, d, J = 2,0 Hz), 

H-5′ (δH 6,93, d, J = 8,0 Hz), H-6′ (δH 7,61, dd, J = 2,0; 8,0 Hz) vòng B của một flavonoid. 

Hai proton ghép cặp meta ở δH 6,22 (d, J = 2,0 Hz) và 6,42 (br s) còn lại được xác định lần 

lượt là hai proton ở vị trí H-6 và H-8 vòng A. Gốc đường trong 5 được nhận định gồm sáu 

carbon và có cấu hình β từ hằng số ghép cặp J = 7,5 Hz của proton anome và số lượng 

carbon trên phổ 13C-NMR. So sánh phổ của chất số 5 và phổ của isorhamnetin-3-O-β-D-

glucopyranosid trong tài liệu [11], khẳng định 5 là hợp chất isorhamnetin-3-O-β-D-

glucopyranosid.    

Phần aglycon của hợp chất flavonoid 6 được dự đoán là quercetin dựa trên các tín hiệu 

phổ 1H và 13C-NMR (Bảng 1). Khác với các hợp chất 2−5, chất số 6 có hai gốc đường trong 

cấu trúc do trên phổ 13C-NMR xuất hiện thêm 12 tín hiệu carbon cùng với 15 tín hiệu carbon 

của khung aglycon. Hai gốc đường của 6 được xác định bao gồm một đường α-L-

rhamnopyranose và 01 đường β-D-glucopyranose dựa trên hằng số ghép cặp của các proton 

anome, độ chuyển dịch của các cacbon, và so sánh với tài liệu tham khảo [7], [12]. Hai gốc 

đường này liên kết với nhau tạo thành mảnh cấu trúc dạng α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-

β-D-glucopyranosyl do trên phổ HMBC xuất hiện tương tác H-1′′′ (δH 4,39) và C-6′′ (δC 

66,9). Gốc đường β-D-glucopyranose được xác định gắn vào vị trí C-3 của khung aglycon 

do xuất hiện tương tác HMBC của H-1′′ (δH 5,34, d, J=7,5 Hz,) và C-3 (δC 133,3) (Hình 2). 

Từ những phân tích ở trên, dự đoán 6 là hợp chất quercetin-3-O-α-L-rhamnopyranosyl-

(1→6)-β-D-glucopyranosid (tên gọi rutin) [7]. Phổ ESI-MS có đỉnh ion tại m/z 633 

[M+Na]+, cho biết công thức phân tử của 6 là C27H30O16 (M=610), phù hợp với công thức 

phân tử của hợp chất rutin. Do đó, chất số 6 được xác định là rutin.    

 
Hình 2. Các tương tác HMBC chính của chất số 6 

Chất số 7 thu được cũng là một flavonoid diglycosid với hai gốc đường liên kết với 

nhau tạo thành mảnh α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl tương tự như hợp 

chất 6. Điểm khác biệt chính giữa 6 và 7 là các tín hiệu của vòng B khung aglycon. Theo 
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đó, phổ 1H-NMR vòng B của 7 xuất hiện bốn proton tương tác với nhau dạng AA′BB′ thay 

vì tương tác dạng ABX như trong 6. Do đó, 7 được dự đoán là hợp chất kaempferol-3-O-

α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosid, tên thường gọi nicotiflorin. So sánh 

phổ thực nghiệm với số liệu phổ của hợp chất nicotiflorin [12] thấy hoàn toàn trùng khớp, 

cho phép khẳng định chất số 7 là nicotiflorin.    

Hợp chất 8 thu được dưới dạng bột màu vàng. Phổ 1H-NMR của 8 xuất hiện tín hiệu 

của hai nhóm proton thơm ghép cặp dưới dạng AA′BB′ ở δH 7,67 (2H, d, J = 8,5 Hz); 6,87 

(2H, d, J = 9,0 Hz); 7,49 (2H, d, J = 9,0 Hz); 6,77 (2H, d, J = 8,5 Hz), hai tín hiệu proton 

thơm ghép cặp dưới dạng meta ở δH 6,33 (d, J = 2,0 Hz); 6,57 (d, J = 1,5 Hz) và hai tín hiệu 

proton xuất hiện dưới dạng píc đơn ở δH 6,60 và 6,34 ppm. Phổ 13C-NMR của 8 xuất hiện 

26 tín hiệu trong đó có bốn tín hiệu cao gấp đôi so với các tín hiệu còn lại. Kết hợp với phổ 
1H-NMR xác định 8 có 30 nguyên tử carbon trong đó có tám carbon đối xứng với nhau 

từng đôi một. Với việc có 30 nguyên tử cacbon, bột màu vàng cùng với các tín hiệu trên 

phổ 1H-NMR dự đoán 8 là một hợp chất biflavonoid [13], [14]. Phổ ESI-MS có pic ion tại 

(m/z)=537 [M–H]–, kết hợp với dữ liệu phổ NMR cho biết công thức phân tử của 8 là 

C30H18O10 (M=538). So sánh những dữ liệu phổ thu được của 8 với hợp chất 3,8′′-biapigenin 

đã công bố [13] cho thấy có sự trùng khớp. Như vậy, 8 được xác định là 3,8′′-biapigenin, 

hợp chất có công thức phân tử C30H18O10.  

Kết luận 

Từ cao phân đoạn ethyl acetat phần trên mặt đất của cây ban Hooker (Hypericum 

hookerianum) thu hái ở Sa Pa, bằng các phương pháp sắc ký, chúng tôi đã phân lập và xác 

định cấu trúc hóa học của tám hợp chất flavonoid (1–8). Các hợp chất này lần lượt được 

xác định là kaempferol (1), hyperoside (2), astilbin (3), engeletin (4), isorhamnetin-3-O-β-

D-glucopyranosid (5),  rutin (6), nicotiflorin (7) và 3,8′′-biapigenin (8). Tất cả các flavonoid 

đều lần đầu tiên được phân lập từ loài H. hookerianum, trong đó hợp chất isorhamnetin-3-

O-β-D-glucopyranosid (5) lần đầu tiên được tìm thấy trong thành phần hóa học của một 

loài thuộc chi Hypericum. Đây là đóng góp mới của nghiên cứu góp phần làm phong phú 

thêm tri thức về hóa thực vật học của chi Hypericum nói chung và loài ban Hooker (H. 

hookerianum) nói riêng. 
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