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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

Luận án đã nghiên cứu thành phần hóa học của ba loài thực vật có giá trị thuộc chi Artemisia (Asteraceae) 

và chi Curcuma (Zingiberaceae) là cây Ngải rừng (Artemisia roxburghiana Bess., Asteraceae), cây Thanh 

cao Bắc Bộ (Artemisia dubia Wall. ex Bess. var. longeracemosa Pamp. forma tonkinensis Pamp., 

Asteraceae), và cây Nghệ Quảng Tây (Curcuma kwangsiensis S. G. Lee et C. F. Ling, Zingiberaceae).  

+ Lần đầu tiên đã nghiên cứu về thành phần hóa học của cây Ngải rừng (Artemisia roxburghiana Bess., 

Asteraceae) của Việt Nam. Đã phân lập được 19 hợp chất từ lá cây này và xác định cấu trúc của chúng 

bằng các phương pháp vật lý hiện đại (IR, MS, 1D và 2D NMR) là 3-oxofriedelan (friedelin) (AR1), friedelan-

3β-ol (epifriedelanol) (AR2), roxbughianin A (AR3), axit tetracosanoic (AR4), β-sitosterol (AR5), docosyl p-

coumarat (AR6), tetracosyl p-coumarat (AR7), achillin (AR8), axit eicosanoic (AR9), 1-O-palmitoylglycerol 

(AR10), 1-O-stearoylglycerol (AR11), axit palmitic (AR12), 23(Z)-cycloart-23-en-3β,25-diol (AR13), 1β,10β-

epoxyachillin (AR14), roxbughianin B (AR15), 1-octacosanol (AR16), 11-epi-8α-hydroxyarborescin (AR17), 

24(R)-cycloart-25-en-3β,24-diol (AR18), và 24(S)-cycloart-25-en-3β,24-diol (AR19).  

Trong số các chất được phân lập có 3 hợp chất mới là roxbughianin A, roxbughianin B, và 11-epi-8α-

hydroxyarborescin. 



+ Lần đầu tiên đã nghiên cứu về thành phần hóa học của cây Thanh cao Bắc Bộ (Artemisia dubia Wall. ex 

Bess. var. longeracemosa Pamp. forma tonkinensis Pamp., Asteraceae) của Việt Nam. Đã phân lập được 

13 hợp chất từ lá cây này và xác định cấu trúc của chúng bằng các phương pháp vật lý hiện đại (IR, MS, 1D 

và 2D NMR) là calotropoleanyl ester  (AD1), axit nonacosanoic (AD2), 13(18)-oleanen-3β-ol (AD3), α-amyrin 

(AD4), axit docosanoic (AD5), axit tetracosanoic (AD6), β-sitosterol (AD7), stigmasterol (AD8), 1-O-

palmitoylglycerol (AD9), 1-O-stearoylglycerol (AD10), axit palmitic   (AD11), 6-metoxy-1H-indol-3-

metylcarboxylat (AD12), và β-sitosterol 3-O-β-D-glucopyranosit  (AD13).  

Trong số các chất được phân lập 6-metoxy-1H-indol-3-metylcacboxylat là hợp chất ancaloit khung indol lần 

đầu tiên được phân lập từ thiên nhiên. 

+ Lần đầu tiên đã nghiên cứu về thành phần hóa học của cây Nghệ Quảng Tây (Curcuma kwangsiensis 

S.G. Lee et C.F. Ling, Zingiberaceae) của Việt Nam. Đã phân lập được 5 hợp chất từ thân rễ của cây này và 

xác định cấu trúc của chúng bằng các phương pháp vật lý hiện đại (UV, IR, CD, MS, 1D và 2D NMR) là β-

sitosterol (CK1), axit tricosanoic (CK2), gweicurculacton (CK3), (1R,4R,5S,8S)-4-hydroxy-1,8-epoxyguaia-

7(11),9-dien-12,8-olid (CK4), và 2-oxo-guaia-1(10),3,5,7(11),8-pentaen-12,8-olid (CK5).  

Trong số các chất được phân lập (1R,4R,5S,8S)-4-hydroxy-1,8-epoxyguaia-7(11),9-dien-12,8-olid là một 

chất guaianolid mới có cầu oxi giữa C-1 và C-8. Chất 2-oxo-guaia-1(10),3,5,7(11),8-pentaen-12,8-olid là 

chất lần đầu tiên được tìm thấy trong họ thực vật Zingiberaceae. Cấu trúc lập thể tuyệt đối của các chất CK3 

và CK4 đã được xác định bằng phổ nhị sắc tròn. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

Chi Artemisia và Curcuma là hai chi thực vật lớn thuộc họ Cúc và họ Gừng có nhiều ứng dụng thực tiễn 

trong công nghiệp dược phẩm và thực phẩm. Các kết quả của nghiên cứu này góp phần tạo cơ sở khoa học 

cho việc sử dụng khoa học và hợp lý các cây thuốc được nghiên cứu. Nghiên cứu đã xây dựng được một 

thư viện mẫu các hóa chất thực vật, đặc biệt là các sesquitecpen lacton dạng guaianolid với các cấu trúc 

hiếm, cho các nghiên cứu hóa học và y sinh tiếp theo nhằm mục đích phát hiện các kiểu cấu trúc dẫn đường 

mới cho các chương trình phát triển thuốc.  

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

Thư viện mẫu các hóa chất thực vật, đặc biệt là các sesquitecpen lacton, cần được tiếp tục mở rộng qua 

các nghiên cứu biến cải cấu trúc và thử nghiệm sinh học với nhiều đích phân tử khác nhau nhằm mục đích 

phát hiện các hợp chất dẫn đường mới cho nghiên cứu phát triển thuốc. 
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