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MỞ ĐẦU

xuất curcumin nhằm sử dụng vào mục ñích chữa bệnh và làm chất

1. Lý do chọn ñề tài

màu tự nhiên vừa hấp dẫn vừa có ñộ an toàn vệ sinh thực phẩm cao.

Việt Nam là một nước nông nghiệp, ñiều kiện khí hậu nhiệt

Tại Bình Định có một loài nghệ có thân rễ màu vàng tươi,

ñới ẩm nên thảm thực vật phát triển phong phú và ña dạng. Các loại

ñược sử dụng phổ biến ở ñịa phương. Loài nghệ này ñã ñược tác giả

cây có tinh dầu chiếm một lượng khá nhiều, trong ñó có họ

Nguyễn Thị Nghĩa nghiên cứu chiết tách chất màu năm 2005. Nhưng

Zingiberaceae. Các loài thực vật thuộc họ Zingiberaceae ñã có nhiều

chưa tìm ñược ñiều kiện tối ưu ñể tách chiết curcumin từ loài nghệ

ñóng góp thiết thực về mặt y học dân tộc cũng như cho ñời sống cộng

này. Vì thế chúng tôi chọn ñề tài: “ Nghiên cứu tìm ñiều kiện tối ưu

ñồng.

ñể chiết tách curcumin từ thân rễ loài nghệ Curcuma parviflora
Chi nghệ (Curcuma) thuộc họ Zingiberaceae là một loài cây

Wall. Aff ở Bình Định” nhằm tìm hiểu và ñưa ra những biện pháp

thảo mọc hoang hoặc ñược trồng hầu khắp Việt Nam, Từ xa xưa, củ

tối ưu ñể chiết tách curcumin ở loài nghệ này.

nghệ ñược biết ñến như một loại gia vị, thuốc gia truyền chữa ñược

2. Mục ñích nghiên cứu

nhiều bệnh, làm liền sẹo. Để nâng cao giá trị sử dụng các loài nghệ

Xác ñịnh loại dung môi phù hợp ñể chiết tách các hợp chất

thuộc chi Curcuma, ñã có nhiều công trình nghiên cứu về thành phần

curcumin có trong thân rễ nghệ Curcuma parviflora Wall. Aff.

hóa học và ñã ñem lại nhiều ứng dụng thiết thực trong thực tế.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới

* Đối tượng nghiên cứu: Thân rễ (rhizome) cây nghệ vàng

và trong nước thì trong nghệ nhà có một số hoạt chất gồm: curcumin,

(Curcuma parviflora Wall. Aff ñược thu tại xã Ân Nghĩa, huyện

tinh dầu, ngoài ra là tinh bột, chất béo. Trong ñó curcumin có hoạt

Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

tính sinh học ñộc ñáo như kháng nấm, kháng khuẩn, làm lành vết

* Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu các ñiều kiện về thời gian và

thương, thông mật, chống viêm loét dạ dày, ñại tràng…. Curcumin

dung môi ñể chiết tách curcumin tốt nhất.

còn là chất chống oxy hóa mạnh. Nó có khả năng tiêu diệt các gốc tự

4. Phương pháp nghiên cứu

do và các loại men ñộc hại gây ung thư có trong thức ăn, nước

+ Tổng quan: Tìm hiểu phương pháp nghiên cứu các hợp

uống… Phần lớn các tính năng này ñã ñược phát hiện từ lâu, nhưng

chất tự nhiên, tổng quan về ñặc ñiểm hình thái thực vật, thành phần

cho ñến thời gian gần ñây chưa có công nghệ hợp lý chiết tách và sản

hoá học, ứng dụng của các loài thuộc chi Curcuma họ Zingiberaceae.

xuất hoạt chất curcumin. Bởi vậy công nghệ chiết tách curcumin

+ Phương pháp chiết: chiết lỏng – lỏng, lỏng – rắn bằng các

trong nghệ là vô cùng quan trọng.

dung môi hữu cơ.

Chính vì lý do trên, trong nhiều năm qua ở Việt Nam cũng

+ Phương pháp tách và xác ñịnh cấu trúc của các cấu tử trong

như trên thế giới người ta ra sức tìm kiếm mọi công nghệ khả thi sản

dịch chiết: sắc ký khí - khối phổ liên hợp (GC/MS), sắc ký lỏng hiệu
năng cao (HPLC); sắc ký lỏng khối phổ (LC/MS).
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5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài

Chương 1
TỔNG QUAN

5.1. Ý nghĩa khoa học
Nghiên cứu tìm ñiều kiện tốt nhất ñể chiết tách curcumin từ

1.1 Khái quát về thực vật chi Curcuma, họ Zingiberaceae.

thân rễ nghệ.

1.2. Một số loài nghệ có ở Việt Nam

5.2. Ý nghĩa thực tiễn

1.3. Tình hình nghiên cứu một số loài nghệ trong nước và trên

- Tìm hiểu các ứng dụng quan trọng của curcumin.

thế giới.

- Nâng cao giá trị sử dụng của củ nghệ trong ñời sống.

1.3.1. Curcuma xanthorhiza Roxb. (Nghệ rễ vàng, nghệ cary)

6. Cấu trúc của luận văn

1.3.2. Curcuma longa Linn. (Nghệ nhà, uất kim, khương hoàng)

Gồm 3 chương:

1.3.3. Curcuma aeruginosa Roxb. (Nghệ xanh, Nghệ ten ñồng)

Chương 1: Tổng quan tài liệu

1.3.4. Curcuma alismatifolia Gagnep. (Nghệ lá từ cô, Nghệ lá trạch

Chương 2: Thực nghiệm

tả)

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

1.3.5. Curcuma amada Roxb

Kết luận và kiến nghị

1.3.6. Curcuma angustifolia Roxb. (Nghệ lá hẹp)
1.3.7. Curcuma aromatica Salisb. (Nghệ trắng, Nghệ rừng, Ngải
trắng, Nghệ sùi)
1.3.8. Curcuma caesia
1.3.9. Curcuma cochinchinenis Gagnep. (Nghệ Nam bộ)
1.3.10. Curcuma elata Roxb. (Mì tinh rừng)
1.3.11. Curcuma harmandii Gagnep.
1.3.12. Curcuma heyneana Valeton
1.3.13. Curcuma pierreana Gagnep. (Nghệ Pierre, bình tinh chét,
mì tinh Tàu)
1.3.14 . Curcuma trichosanta Gagnep.
1.3.15 . Curcuma zedoaria Roscoe. (Nghệ ñen, nga truật, tam nại)
1.4. Tình hình nghiên cứu loài nghệ vàng (Curcuma parviflora
Wall. Aff ) về mặt hóa học trong và ngoài nước
1.5. Công dụng của một số loài nghệ thuộc chi Curcuma
1.5.1. Tác dụng dược lý
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1.5.2. Trong các ngành khác

1.9.1. Sơ lược về HPLC.

1.6. Tìm hiểu về curcumin

1.9.2. Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (High Pressure

1.6.1. Cấu tạo

Liquid Chromatography - HPLC)

Chương 2
THỰC NGHIỆM

1.6.2. Một số tính chất của curcumin
1.6.3. Một số ứng dụng của curcumin
1.7. Một số chất có trong nghệ Curcuma parviflora Wall. Aff
1.7.1. α – Pinen

2.1. Chuẩn bị dụng cụ và hóa chất

1.7.2. α – Phellandren

2.1.2. Hóa chất

1.7.3. 1,8- Cineol

2.1.3. Nguyên liệu

1.7.4. Trans- Caryophyllen

2.2.Qui trình nghiên cứu

1.7.5. Ar – Curcumen

2.2.1. Chiết theo phương pháp ngâm chiết ở nhiệt ñộ thường.
2.2.Qui trình nghiên cứu

1.7.6. α – Zingiberen
1.7.7. β- Bisabolen

2.1.1. Dụng cụ

2.2.1. Chiết theo phương pháp ngâm chiết ở nhiệt ñộ thường.

1.7.8. β- Sesquiphellandren

Củ nghệ tươi

1.7.9. Ar- Tumeron
1.7.10. α - Tumeron

Làm sạch, ép tươi
Sấy khô

1.8. Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ.
1.8.1. Phương pháp tách.
1.8.1.1. Định nghĩa
1.8.1.2. Lựa chọn dung môi khi chiết.
1.8.1.3. Kĩ thuật chiết chất lỏng.

Dịch nước 1

Bã 1
Chiết n- hexan

Dịch 1

Dịch 1/ Chiết n- hexan

Bã 2

Dịch nước 2

1. 8.1.4. Chiết các chất rắn.
1.8.2. Phương pháp kết tinh lại.

Chiết clorofom

Dịch 2

1.8.2.1. Định nghĩa.
1.82.2. Chọn dung môi.
1.8.2.3. Các thao tác khi kết tinh.
1.9. Tìm hiểu về HPLC ( sắc ki lỏng hiệu năng cao ).

Bã 3
Chiết etanol

Dịch 3

clorofom
/
Dịch 2Chiết
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- Các dịch 1, 1/ ñược cô dung môi và phân tích GC/MS

2.3.4. Phương pháp chiết lỏng - lỏng

- Dịch 2, 3 ñem ñuổi dung môi thu kết tủa, phân tích LC/MS

2.3.5. Chiết tách curcumin bằng phương pháp chiết soxhlet với dung

/

- Dịch 2 ñem ñuổi d.m thu kết tủa, phân tích GC/MS

môi etyl axetat

2.2.2. Chiết theo phương pháp chiết soxhlet với dung môi phù hợp dựa

2.3.6. Phương pháp xác ñịnh thành phần trong các dịch chiết

trên kết quả của phương pháp ngâm chiết.

2.3.6.1. Xác ñịnh thành phần dịch chiết n- hexan bằng phương pháp

Làm sạch
Củ nghệ tươi

phân tích sắc ký khí khối phổ ( GC/MS)

xay
nghệ khô

bột nghệ

Sấy khô

2.3.6.2. Xác ñịnh thành phần cao dịch chiết clorofom và etanol từ bã
nghệ bằng phương pháp phân tích sắc ký lỏng khối phổ( LC/MS))

chiết soxhlet
ñuổi d.m

kết tinh
phân tích
chất màu
HPLC
(curcumin thô)
2.3. Phương pháp thực nghiệm

cao

Dịch nghệ

2.3.1. Mô tả cây nghệ Curcuma parviflora Wall. Aff
2.3.2. Lấy mẫu, xác ñịnh tên khoa học và xử lý mẫu
2.3.2.1. Lấy mẫu và xác ñịnh tên khoa học.
- Ngành:
Ngọc lan - Magnoliophyta (Hạt kínAngiosepermatophyta)
-

Lớp:

Hành - Liliopsida (Một lá mầm- Môncotyledones)

-

Bộ:

Gừng - Zingiberales

-

Họ:

Gừng - Zingiberaceae

-

Chi:

Nghệ - Curcuma

-

Loài:

Nghệ hoa nhỏ - Curcuma parviflora Wall

2.3.2.2. Xử lý mẫu
2.3.3. Phương pháp chiết rắn- lỏng
2.3.3.1. Chiết với dung môi n- hexan
2.3.2.2. Chiết với dung môi clorofom
2.3.2.3. Chiết với dung môi etanol

2.3.6.3. Xác ñịnh hàm lượng curcumin của mẫu rắn kết tinh trong
etylaxxetat bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
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tinh, kết quả không có chất kết tinh

CHƯƠNG 3
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Chúng tôi nhận thấy sau khi ngâm bã nghệ khô với n- hexan,

3.1. Kết quả xác ñịnh thành phần các chất có trong dịch chiết n-

lượng chất hòa tan trong dung môi ít nhất là 2,38 gam, nhiều nhất là

hexan.

3,82 gam nhưng khi tiến hành kết tinh không thu ñược một chất rắn
nào, ñiều ñó chứng tỏ dung môi n- hexan không hòa tan ñược các

3.1.1. Khối lượng chất hòa tan trong n- hexan
Kết quả khối lượng chất hòa tan trong n- hexan (Bảng 3.1)

chất rắn trong bột nghệ. Như vậy có thể hợp chất có màu vàng tan
trong n- hexan thuộc hợp chất carotenoid.

Bảng 3.1: Khối lượng chất hòa tan trong n- hexan
Ng

3.1.3. Thành phần hóa học của dịch n- hexan ñược chiết từ thân rễ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

51,

51,

51,

51,

51,

51,

51,

51,

51,

51,

(g)

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

m2

49,

48,

48,

48,

48,

48,

48,

48,

47,

47,

(g)

22

77

28

25

20

19

09

11

79

78

m

2,3

2,8

3,3

3,3

3,4

3,4

3,5

3,4

3,8

3,8

(g)

8

3

2

5

0

1

1
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1
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Curcuma Parviflora Wall

ày
m

1

Trong ñó: m1: khối lượng bã trước khi ngâm với hexan
m 2: khối lượng bã sau khi ngâm với hexan
m : Khối lượng chất hòa tan trong dung môi n- hexan
Từ kết quả bảng 3.1 chúng ta có thể nhận thấy theo thời gian
ngâm chiết tăng dần, lượng chất trong nghệ hòa tan trong dung môi
n- hexan hầu như tăng dần. Tuy nhiên ñến ngày thứ 10 khối lượng
chất tan trong n- hexan hầu như không ñổi so với ngày thứ 9.

3.1.3.1. Thành phần hóa học dịch n- hexan của thân rễ nghệ C.
Parviflora Wall ngâm bã sau 1 ngày
3.1.3.2. Thành phần hóa học dịch n- hexan của thân rễ nghệ C.
Parviflora Wall ngâm bã sau 2 ngày
3.1.3.3. Thành phần hóa học dịch n- hexan của thân rễ nghệ C.
Parviflora Wall ngâm bã sau 3 ngày
3.1.3.4. Thành phần hóa học dịch n- hexan của thân rễ nghệ C.
Parviflora Wall ngâm bã sau 4 ngày
3.1.3.5. Thành phần hóa học dịch n- hexan của thân rễ nghệ C.
Parviflora Wall ngâm bã sau 5 ngày
3.1.3.6. Thành phần hóa học dịch n- hexan của thân rễ nghệ C.
Parviflora Wall ngâm bã sau 6 ngày
3.1.3.7. Thành phần hóa học dịch n- hexan của thân rễ nghệ C.
Parviflora Wall ngâm bã sau 7 ngày

3.1.2. Khối lượng chất rắn kết tinh trong n- hexan
10 dịch cao n- hexan ñược ñặt trong tủ lạnh 1 tháng ñể kết

3.1.3.8. Thành phần hóa học dịch n- hexan của thân rễ nghệ C.
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Parviflora Wall ngâm bã sau 8 ngày

và ngày thứ 10, lượng chất rắn tách ra lại ít hơn ngày thứ 8, ñiều này

3.1.3.9. Thành phần hóa học dịch n- hexan của thân rễ nghệ C.

có thể là vì thời gian ngâm lâu, dung môi clorofom lại dễ bay hơi nên

Parviflora Wall ngâm bã sau 9 ngày

một phần chất rắn tan ra lại kết tinh trở lại. Điều này phù hợp với

3.1.3.10. Thành phần hóa học dịch n- hexan của thân rễ nghệ C.

thực nghiệm mà chúng tôi theo dõi ñó là trong bã sau khi ngâm với

Parviflora Wall ngâm bã sau 10 ngày

clorofom hai ngày cuối có nhiều tinh tinh thể màu nâu ñỏ bám vào.
Bảng 3.13: Khối lượng chất hòa tan trong clorofom.

Từ thành phần dịch chiết n- hexan cho thấy trong dịch chiết
bã nghệ bằng dung môi n- hexan chứa nhiều cấu tử ñược ñịnh danh,
chủ

yếu

là

các

hợp

chất

thuộc

nhóm

monotecpenoit,

Ngày
m

sesquitecpenoit… trong ñó có các cấu tử như Tumerone có hàm

(g)

lượng 31,650% ñến 47,850%, Ar- tumerone chiếm hàm lượng

m

14,828% ñến 21,753%, Curlone chiếm 12,727% ñến 19,210. Theo

(g)

thời gian ngâm chiết tăng dần, lượng Tumerone hầu như tăng dần,

m

nhưng ñến ngày thứ 8 thì giảm.

(g)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

49,22 48,77 48,28 48,25 48,20 48,19 48,09 48,11 47,79 47,78

1

2

43,30 42,85 42,28 42,15 42,09 41,85 41,70 41,54 41,50 41,50

5,92

5,92

6,00

6,10

6,11

6,34

6,39

6,57

6,29

6,28

Dung môi n- hexan không thể chiết curcumin trong bột nghệ,
tuy nhiên ta có thể dùng dung môi n- hexan ñể loại một số chất trước

Trong ñó: m1: khối lượng bã trước khi ngâm với clorofom.

khi chiết curcumin.

m 2: khối lượng bã sau khi ngâm với clorofom.

3.2. Kết quả xác ñịnh thành phần các chất có trong dịch chiết
clorofom
3.2.1. Khối lượng chất hòa tan trong clorofom.
Kết quả khối lượng chất hòa tan trong clorofom. (bảng 3.13)
Từ kết quả bảng 3.13 chúng ta có thể nhận thấy lượng chất
hòa tan trong clorofom ít phụ thuộc vào thời gian trong khoảng 5
ngày ñầu, từ ngày thứ nhất ñến ngày thứ 5. Từ ngày thứ 6 ñến ngày
thứ 8, lượng chất tách ra có phụ thuộc vào thời gian, lượng chất tách
ra tăng dần theo thời gian, tuy nhiên 2 ngày cuối cùng là ngày thứ 9

m : Khối lượng chất hòa tan trong dung môi
clorofom.
3.2.2. Khối lượng chất rắn kết tinh trong clorofom
10 cao clorofom thu ñược sau khi thu hồi dung môi từ các
dịch chiết bã nghệ C. Parviflora. Wall ñược ñặt vào tủ lạnh kết tinh.
Kết quả chất kết tinh ñược ghi lại ở bảng 3.14
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Bảng 3.14: Khối lượng rắn kết tinh trong clorofom
Ngày

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

m (g) 1,24 1,24 1,27 1,51 1,57 1,76 1,85 2,03 1,86 1,87
So sánh kết quả bảng 3.13 và 3.14 chúng tôi thấy lượng chất
màu kết tinh trong clorofom ít hơn nhiều so với lượng chất tách ra
trong dịch, ñiều này chứng tỏ trong quá trình chưng cất các dịch này
có nhiều chất nhựa. Theo thời gian ngâm chiết, lượng rắn kết tinh
cũng tỷ lệ thuận với lượng chất tách ra trong dung dịch. Và từ kết quả
ñó ta có thể kết luận rằng nếu dùng dung môi clorofom ñể tách các
chất màu trong bột nghệ bằng phương pháp ngâm chiết thì ta nên
ngâm chiết trong khoảng thời gian từ 5 ñến 8 ngày, cụ thể là kết quả
ở ngày thứ 8 là thu ñược khối lượng rắn kết tinh nhiều nhất. Nếu kéo
dài thời gian ngâm chiết lâu hơn thì dung môi clorofom dễ bay hơi
nên một phần chất rắn tách ra ñã bị kết tinh trở lại, ñiều này làm giảm
hiệu suất của quá trình chiết tách.
3.2.3. Thành phần hóa học trong dịch chiết clorofom
- Dịch clorofom chiết ñược từ dịch nghệ ñược thu hồi dung
môi và phân tích GC/MS. Tuy nhiên kết quả phân tích không thấy có
chất tách ra trong phần này.
- Chất kết tinh thu ñược từ dịch chiết với bã nghệ ngày thứ 8
ñược phân tích LC.

Hình 3.11: Sắc kí ñồ LC/MS của dịch clorofom của thân rễ nghệ
C. Parviflora Wall ngày thứ tám
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Từ phổ LC/MS của dịch chiết clorofom từ thân rễ nghệ C.
Parviflora Wall ngày thứ 8 ta nhận thấy rằng trong khoảng thời gian
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ñậm, ñiều ñó chứng tỏ chất màu còn rất nhiều trong bã, vì thế chắc
chắn hiệu suất tách curcumin rất thấp.

lưu RT = 6,91 – 7,46, phổ ñược xác ñịnh tại RT = 7,14 ñó là

Bảng 3. 15 : Khối lượng chất hòa tan trong etanol.

curcumin III có m/z = 306,5 – 307,5. Curcumin III có CTPT

Ng

C19H16O4 (M = 308)

ày

Trong khoảng thời gian lưu RT = 7,29 – 8,03, phổ ñược xác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

43,

42,

42,

42,

42,

41,

41,

41,

41,

41,

30

85

28

15

09

85

70

54

50

50

41,

40,

40,

40,

40,

38,

38,

38,

38,

38,

(g)

21

75

19

04

04

93

65

37

33

30

m

2,0

2,1

2,0

2,1

2,0

2,9

3,0

3,1

3,1

3,2

(g)

9

0

9

1

5

2

5

7

7

0

m

ñịnh tại RT = 7,65 ñó là curcumin II có m/z = 336,5 – 337,5

(g)

Curcumin II có CTPT C20H18O5 (M = 338)

m

Trong khoảng thời gian lưu RT = 8,0 – 8,83, phổ ñược xác
ñịnh tại RT = 8,29 ñó là curcumin I có m/z = 366,5 – 367,5
Curcumin I có CTPT C21H20O6 (M = 368)
3.3. Kết quả xác ñịnh thành phần các chất có trong dịch chiết

1

2

Trong ñó: m1: khối lượng bã trước khi ngâm với etanol

etanol
m 2: khối lượng bã sau khi ngâm với etanol.
3.3.1. Khối lượng chất tách ra trong etanol.
m : Khối lượng chất tách ra trong dung môi etanol

10 cao etanol thu ñược sau khi thu hồi dung môi từ các dịch
chiết bã nghệ C. Parviflora Wall ñược ñặt vào tủ lạnh kết tinh. Kết

3.3.2. Khối lượng chất rắn kết tinh trong etanol.
Các phần cao chiết từ các dịch chiết bã nghệ C. Parviflora.

quả khối lượng chất tách ra trong etanol. (Bảng 3.15)
Từ kết quả bảng 3.15 chúng ta có thể nhận thấy lượng chất

Wall bằng etanol ñược cho vào tủ lạnh ñể kết tinh. (Bảng 3.16)
Bảng 3.16: Khối lượng rắn kết tinh trong etanol

hòa tan trong etanol ít phụ thuộc vào thời gian trong khoảng 5 ngày
ñầu, từ ngày thứ nhất ñến ngày thứ 5. Từ ngày thứ 6 ñến ngày thứ 8,
lượng chất hòa tan có phụ thuộc vào thời gian, lượng chất hòa tan

Ngà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

y

tăng dần theo thời gian. Lượng chất hòa tan tăng dần theo thời gian

mrắn

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

1,0

1,0

ngâm chiết. Từ ñó chúng tôi nhận thấy rằng nếu chỉ dùng phương

(g)

3

4

3

7

8

5

9

0

7

8

pháp ngâm chiết thì thời gian dùng là rất dài, cụ thể ñến ngày thứ 10
chúng tôi thấy lượng chất hòa tan còn nhiều và bã còn màu vàng rất
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3.3.3. Thành phần hóa học trong dịch chiết etanol
- Chất kết tinh thu ñược từ dịch chiết với bã nghệ ngày thứ 8
ñược phân tích LC. Hình 3.12
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Từ phổ LC/MS của dịch chiết etanol từ thân rễ nghệ C.
Parviflora Wall ngày thứ 8 ta nhận thấy rằng trong khoảng thời gian
lưu RT = 6,84 – 7,62, phổ ñược xác ñịnh tại RT = 7,17 ñó là
curcumin III có m/z = 306,5 – 307,5
Trong khoảng thời gian lưu RT = 7,42 – 8,11, phổ ñược xác
ñịnh tại RT = 7,76 ñó là curcumin II có m/z = 336,5 – 337,5
Trong khoảng thời gian lưu RT = 8,07 – 8,91, phổ ñược xác
ñịnh tại RT = 8,37 ñó là curcumin I có m/z = 366,5 – 367,5
Như vậy trong dịch chiết etanol cũng có mặt cả 3 hợp chất
curcumin. Từ kết quả ñó ta có thể kết luận rằng dung môi etanol cũng
có thể tách curcumin trong bột nghệ bằng phương pháp ngâm chiết.
Từ kết quả bảng 3.16 chúng tôi thấy lượng chất rắn kết tinh
trong etanol tăng dần theo thời gian ngâm chiết, so sánh kết quả bảng
3.15 và 3.16 chúng tôi thấy khối lượng rắn kết tinh trong etanol tỷ lệ
thuận với khối lượng chất hòa tan trong dung dịch. Tuy nhiên trong
quá trình kết tinh và lọc chất rắn kết tinh chúng tôi gặp phải khó khăn
ñó là chất rắn kết tinh trong etanol là chất dẻo, dạng nhựa. Điều này
chứng tỏ nếu dùng dung môi có ñộ phân cực cao như etanol thì việc
tách chất màu ra khỏi bột nghệ sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình
chiết tách, dẫn dến việc loại nhựa ñể làm sạch curcumin là khó khăn.
Chính vì lý do ñó chúng tôi tiếp tục nghiên cứu ñể tách
curcumin bằng một loại dung môi có ñộ phân cực tương ñương
clorofom nhưng không ñộc, ñó là dung môi etyl axetat, và chúng tôi
cũng thay phương pháp ngâm chiết bằng phương pháp chiết sokklet,

Hình 3.12: Sắc kí ñồ LC/MS của dịch etanol của thân rễ nghệ C.
Parviflora Wall ngày thứ tám

vì chúng tôi nhận thấy các loại dung môi n- hexan, clorofom, etanol
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và phương pháp ngâm chiết ở nhiệt ñộ thường không phải là phương
pháp tối ưu ñể chiết curcumin ñạt hiệu suất cao.

( nghệ khô) (g)
Kết quả ñộ ẩm của nghệ tươi là: 69,4%

Dựa trên kết quả thí nghiệm theo phương pháp ngâm chiết

- Với phương pháp chiết và kết tinh như ñã nêu ở mục

chúng tôi nhận thấy clorofom và etanol ñều có thể sử dụng ñể chiết

2.3.4 và dùng hỗn hợp dung môi chiết là etylaxetat và dung dung

Curcumin. Ở phần clorofom, curcumin kết tinh nhiều hơn, ñẹp hơn,

môi kết tinh là etanol sau thời gian kết tinh 1 tuần thì thu ñược

dễ lọc lấy kết tủa và làm sạch hơn. Còn ở phần etanol hòa tan nhiều

11,08 tinh thể curcumin màu nâu ñỏ, không tan trong nước (hình

nhựa nên curcumin thu ñược ít tinh khiết hơn, chất rắn kết tinh bị hòa

3.13) và kết quả phân tích bằng máy HPLC

tan nhiều nhựa nên quá trình tách chất rắn kết tinh và làm sạch gặp
nhiều khó khăn.
3.4. Kết quả của quá trình chiết tách curcumin bằng dung môi
etyl axetat
Bảng 3.17: Kết quả của quá trình chiết tách curcumin bằng dung
môi etyl axetat

Khối lượng
nghệ tươi
(g)

1000

Khối
Khối lượng

lượng

nghệ khô (g)

curcumin
(g)

345

11,08

Hàm
lượng
curcumin
theo nghệ

Hàm
lượng
curcumin
theo nghệ
khô (%)

tươi (%)
1,108

Hình 3.13: Curcumin kết tinh
3,21

Độ ẩm của nghệ ñược tính theo công thức:

m
P= 1
m
Trong ñó: m là khối lượng mẫu trước khi sấy ( nghệ tươi) (g)
m1 là khối lượng mẫu bị mất sau khi sấy khi sấy

Bảng 3.18: Kết quả kiểm nghiệm curcumin bằng phương
pháp HPLC
Chỉ tiêu kiểm

Đơn vị

Kết

nghiệm

tính

quả

Curcumin

%

74,2

Phương pháp
HPLC-HPLC Liquid
Chromatography
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Bảng 3.19: So sánh sắc kí ñồ HPLC của curcumin chuẩn và sản
phẩm kết tinh.
Thời gian lưu

Curcumin kết tinh từ

(phút)

thân rễ nghệ C.

Curcumin chuẩn (%)

Parviflora Wall (%)

Hình 3.14: So sánh sắc kí ñồ HPLC của curcumin chuẩn và sản
phẩm kết tinh.

7,5

74,2

100

5,6

25,8

0
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
Từ quá trình chiết tách trên chúng tôi nhận thấy:
- Dung môi n- hexan hòa tan các hợp chất terpenoid và
carotenoid, nhưng hòa tan kém curcumin, vì vậy không thể dùng nhexan ñể tách curcumin từ thân rễ cây nghệ Curcuma Parviflora
Wall ñược.
- Dung môi clorofom hòa tan curcumin tương ñối tốt. Tuy
nhiên dung môi clorofom có ñộc tính cao và khi ngâm chiết ñến 10
ngày vẫn không chiết hết ñược lượng curcumin có trong bã nghệ nếu
chỉ dùng phương pháp ngâm chiết ở nhiệt ñộ thường.
- Dung môi etanol hòa tan tốt curcumin, tuy nhiên ñộ phân
cực của etanol cao nên còn rất nhiều hợp chất nhựa tan theo. Việc
tách nhựa ñể làm sạch curcumin tương ñối khó do ñó gây khó khăn
trong việc tinh chế curcumin.
- Nếu chỉ dùng phương pháp ngâm chiết ở nhiệt ñộ thường
thì dù ñi từ dung môi không phân cực ñến dung môi phân cực với
thời gian ngâm chiết nhiều ngày vẫn không phải là phương pháp tối
ưu ñể chiết tách curcumin. Phương pháp ngâm chiết ở nhiệt ñộ
thường làm kéo dài thời gian ngâm chiết.
- Đi từ nguyên liệu là nghệ tươi dẫn ñến việc chiết tách
curcumin phải xử lý hai mẫu dịch nước và bã nghệ gây ảnh hưởng
ñến thời gian và hiệu suất
- Bằng phương pháp chiết soxhlet với dung môi etylaxetat, từ
nguyên liệu bột nghệ khô, chúng tôi ñã chiết tách ñược lượng
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curcumin với ñộ tinh khiết 74,2% và hàm lượng curcumin chiếm
3,21% theo nghệ khô.
KIẾN NGHỊ
Tuy nhiên trong khoảng thời gian và ñiều kiện cho phép,
chúng tôi mới chỉ nghiên cứu tìm ñiều kiện tối ưu trong phạm vi nhỏ
là chọn dung môi ñộc lập, hướng tiếp theo, nếu ñiều kiện cho phép
chúng tôi sẽ nghiên cứu theo hệ dung môi, có thể sẽ ñưa ra ñiều kiện
tốt hơn nữa ñể chiết tách curcumin từ thân rễ loại nghệ Curcuma
parviflora Wall ở Bình Định.

