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Tóm tắt nội dung của luận án: 

1.   Khảo sát quy trình tách curcuminoid kết hợp tách tinh dầu từ nguyên liệu củ Nghệ vàng 
(Curcuma longa L.) Bình Dương. Ưu điểm của phương pháp là tận thu được nguồn tinh 
dầu từ củ nghệ, trích ly curcuminoid mà không cần qua giai đoạn loại béo bằng dung môi 
hữu cơ. Curcuminoid thu được có độ tinh khiết cao (96.2 %) và hiệu suất trích ly cao 
(7.8% tính trên khối lượng khô tuyệt đối) cho thấy tính khả thi của phương pháp khi triển 
khai ở quy mô lớn. Tinh dầu thu được chiếm 1.1 % trên nguyên liệu tươi (độ ẩm 87%) 
với các thành phần chính gồm turmerone (38.9%),  ar-turmerone (19.7%) và curlone 
(22.4%) và lượng nhỏ α-phellandrene, zingiberene, eucalyptol.  

2.   Khảo sát trích ly curcuminoid theo phương pháp Soxhlet và phương pháp đun hồi lưu trực 
tiếp có sự hỗ trợ của vi sóng. Phương pháp trích ly trực tiếp có sự hỗ trợ vi sóng  giúp rút 
ngắn thời gian trích ly (30 phút so với 3 giờ), tuy nhiên hiệu suất trích ly và độ tinh khiết 
của curcuminoid thu được đều thấp hơn so với phương pháp Soxhlet. 

3.    Nghiên cứu quy trình phân lập 3 thành phần curcumin, demethoxycurcumin và 
bisdemethoxycurcumin từ hỗn hợp curcuminoid. Định danh, định tính và xác định cấu 
trúc của các thành phần thu được. 

4.    Tổng hợp 30 dẫn xuất của curcuminoid, gồm 22 dẫn xuất của curcumin, 1 dẫn xuất của 
demethoxycurcumin và 7 dẫn xuất của bisdemethoxycurcumin. Trong số đó có 10 dẫn 
xuất hoàn toàn mới chưa từng được công bố trong các công trình trong và ngoài nước. 
Các dẫn xuất đều được định danh và xác định cấu trúc bằng các phương pháp phân tích 
phổ MS, IR, NMR. 

5.    Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm, kháng oxy hóa và kháng tế bào ung thư của 
curcuminoid và các dẫn xuất: 

o Curcuminoid và các dẫn xuất thể hiện hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm khá thấp với 
các chủng vi khuẩn, vi nấm khảo sát. 



o Curcuminoid và các dẫn xuất đều thể hiện hoạt tính quét gốc tự do DPPH cao hơn so 
với chất đối chứng vitamin C, tuy nhiên các dẫn xuất tạo thành không giúp làm tăng 
đáng kể hoạt tính bắt gốc tự do DPPH của curcumin. Kết quả cũng chứng minh nhóm 
OCH3 đóng vai trò quan trọng trong hoạt tính kháng DPPH của curcumin và cơ chế cho 
nguyên tử H của nhóm OH phenol đóng vai trò quyết định trong phản ứng trung hòa 
gốc tự do DPPH của curcumin và dẫn xuất. 

o Curcuminoid và các dẫn xuất đều thể hiện hoạt tính kháng peroxide hóa lipid cao hơn so 
với chất đối chứng trolox, tuy nhiên hầu hết các dẫn xuất đều thể hiện hoạt tính thấp hơn 
so với curcumin. 

o Thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào của curcuminoid và các dẫn xuất trên 3 dòng tế 
bào : ung thư gan HepG2, ung thư phổi Lu và ung thư màng tim RD cho thấy: ngoại trừ 
N-phenylpyrazole curcumin (3) thể hiện hoạt tính với 3 dòng tế bào khảo sát, isoxazole 
curcumin (1) và pyrazole curcumin (2) thể hiện hoạt tính gây độc tế bào HepG2 cao hơn 
curcumin, các dẫn xuất còn lại đều có hoạt tính thấp hơn so với curcumin.  

o Curcumin và các dẫn xuất  thể hiện hoạt tính mạnh trong thử nghiệm gây độc tế bào ung 
thư tuyến tiền liệt  PC3. Nhiều dẫn xuất thể hiện hoạt tính cao hơn so với curcumin, 
chứng tỏ việc biến đổi cấu trúc curcumin thành các dẫn xuất pyrazole đã giúp cải thiện 
hoạt tính gây độc tế bào ung thư tuyến tiền liệt của hợp chất này. Trong số đó, đáng chú 
ý là dẫn xuất mới methyl pyrazolecurcumincarboxylate (dẫn xuất 19) có hoạt tính cao 
gấp 38 lần curcumin đồng thời có độ chọn lọc rất tốt (chỉ số SI =26). Ngoài ra với cấu 
trúc thỏa mãn “rule of 5” của Lipinski, dẫn xuất này cũng được dự đoán có tính khả 
dụng theo đường uống khá tốt. Chính vì vậy, dẫn xuất 19 rất có tiềm năng để tiếp tục 
nghiên cứu phát triển thành thuốc đối với ung thư tuyến tiền liệt.   
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