
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI ANTIDESMA
TỔNG QUAN 
Trên thế giới có một số nghiên cứu về hóa học và hoạt tính sinh học chi Antidesma. Nghiên cứu về
thành  phần  hóa  học  cho  thấy  các  cây  thuộc  chi  này  chứa  các  chất  thuộc  nhóm  alkaloid,
coumarinolignan, megastigmane, lignan glucoside, benzopyrannone, axit ferulic và đặc biệt rất
giàu các polyphenol, ngoài ra còn có tinh dầu. Các chất ankaloit phân lập được từ chi Antidesma
có khả năng chống nấm tốt, các chất polyphenol có khả năng chống oxi hóa mạnh. Tinh dầu của
một loài Antidesma có khả năng chống ký sinh trùng sốt rét. Dưới đây là danh mục các công trình
nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của chi Antidesma.
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MỤC TIÊU 
      Mục tiêu chính của đề tài  là nghiên cứu thành phần hóa học của một vài cây  Antidesma ở
Việt Nam. Đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất đã phân lập được nhằm tìm kiếm các
dược chất có hoạt tính sinh học.
NỘI DUNG 
+ Làm đề cương và viết tổng quan lý thuyết về đề tài
       + Làm siminar về tổng quan lý thuyết về tính cấp thiết của đề tài.
       + Thu thập mẫu nghiên cứu của loài Antidesma sp1., Antidesma sp2. và Antidesma sp3.  ở
Việt Nam.
       + Khảo sát hoạt tính sinh học dịch chiết metanol của các mẫu Antidesma
       + Sử dụng các phương pháp sắc ký để phân lập các hợp chất tinh khiết từ  loài Antidesma có
hoạt tính sinh học mạnh nhất.
       + Sử dụng các phương pháp hóa lý để xác định cấu trúc hóa học các hợp chất phân lập
được
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Các phương pháp phân lập các hợp chất: chủ yếu là các phương pháp sắc ký, bao gồm sắc ký
cột thường với chất hấp phụ là silica gel pha thường, cũng như các loại silica gel pha đảo ODS,
YMC (RP-8 hoặc RP-18) kết hợp với sắc ký lớp mỏng (TLC), và sắc ký lớp mỏng điều chế (PTLC),



sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)...
      Các phương pháp xác định cấu trúc các hợp chất: là sử dụng các phương pháp phổ hiện đại
bao gồm: Phổ hồng ngoại IR, phổ tử ngoại UV, phổ khối lượng MS, phổ cộng hưởng từ nhân một
chiều (1D) 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, Phổ cộng hưởng từ nhân hai chiều (2D): COSY, HMQC,
HMBC, ROESY ...
      Các phương pháp thử nghiệm hoạt tính sinh học: ho¹t tÝnh kh¸ng vi sinh vËt in vitro thực hiện
theo ph¬ng ph¸p hiÖn ®¹i cña Louis Maes §¹i häc Antwerp V¬ng quèc BØ (2005), ho¹t tÝnh
g©y ®éc tÕ bµo in vitro theo ph¬ng ph¸p cña Fresney R.I (1993) vµ Scudiero D.A (1988), hoạt
tính chống oxi hóa theo phương pháp của Shela G., Olga, M. B., Elena K., và cộng sự (2003).
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