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TÓM TẮT 

Từ phần trên mặt đất của mẫu cây bảy lá một hoa (Paris chinesis Franch.) thu hái tại Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng. Qua quá trình sơ 

chế thu được nguyên liệu dầu. Sau đó tiến hành định tính các nhóm chất bằng phương pháp hóa học đặc trưng và phương 

pháp sắc kí lớp mỏng hiệu năng cao (TLC) được tiến hành trên bản mỏng silicagel pha thường Merck 60 F254, pha đảo Merck 

RP-18 F254. Sử dụng 2 bước sóng 254nm và 366nm để thu hình ảnh. Kết quả cho thấy phần trên mặt đất cây bảy lá một hoa 

có chứa nhiều saponin, ngoài ra còn có các hợp chất: tannin, glycoside, coumarin, anthranoid, chất béo, caroten, sterol. Từ đó 

lựa chọn phương pháp chiết để thu được lượng saponin nhiều nhất. 

ABSTRACT 

From the tree on the ground of seven leaves a floral pattern (Paris chinesis Franch.), it was collected in Dalat-Lam Dong 

Province. Through the washing process, it became material collected oil. Then the team conducted qualitative nature with 

characteristic chemical methods and chromatographic methods of high-performance thin-layer high with plate (TLC) was 

conducted on silica gel plate Merck usually 60 F254¬ phase, phase Merck island RP-18 F254. Using 254nm and 366nm to 

capture the image. On the ground shows that seven leaves a flowering plant that contains many saponins, in addition to the 

compounds: tannins, glycosides, coumarin, anthranoid, fat, carotene, sterols. Since the team found selected extraction method 

to obtain the most amount of saponins. 

 


