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

- Đã tính toán đầy đủ các thông số cấu trúc, năng lượng của bộ 23 chất là các dẫn 

xuất phổ biến của BPA. Kết quả cho thấy phân tử BPA và các dẫn xuất của nó đều có 

cấu trúc không gian hình "cánh quạt" với hai vòng phenyl phân bố gần như so le nhau. 

 - Đã xây dựng mối liên hệ định lượng giữa cấu trúc phân tử mô phỏng và hoạt 

tính estrogen của BPA và các dẫn xuất thông qua việc sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật 

độ và các phương pháp toán học thống kê (phương pháp hồi quy đa biến tuyến tính, 

phương pháp mạng neuron nhân tạo). Các mô hình QSAR thu được có khả năng tái lập 

tốt, khả năng tổng quát và ngoài dự đoán ở mức độ cao 
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estR =0,98;  0,99; Q = 0,98R  ). Các thông số C12, EHOMO, C3, µ, C13 và C6 có 

tác động mạnh nhất đến hoạt tính estrogen của nhóm chất nghiên cứu. 

- Đã phát hiện được sự xuất hiện các nguyên tử halogen làm tăng độc tính của 

phân tử, đặc biệt là sự xuất hiện của các halogen trên các vòng thơm. Hoạt tính estrogen 

của phân tử tăng theo chiều tăng độ phân cực trong các liên kết C12 – C11 và C12 – 

C13 tức là theo chiều giảm độ dài mạch carbon R1 và R2. Sự có mặt của các nhóm thế 

chênh lệch về khả năng hút và đẩy electron tại các vị trí thế số 2 và số 7 (hoặc số 4 và 

số 9) trên vòng benzen góp phần quan trọng làm tăng hoạt tính estrogen của phân tử. 

Ngược lại, sự có mặt của các nhóm alkyl tại các vị trí này dẫn đến sự giảm moment 

lưỡng cực của phân tử, gây ra biểu hiện giảm hoạt tính estrogen của phân tử. 

 - Đã thiết kế được 6 phân tử mới có tính định hướng mang hoạt tính estrgen 

thấp hơn hẳn so với các phân tử trong bộ 23 chất nghiên cứu.  

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

Kết quả nghiên cứu thu được có thể sử dụng để cảnh báo về sự nguy hại của sự 

tồn dư BPA trong việc sử dụng các vật liệu chế tạo trên cơ sở các dẫn xuất của BPA. 

Các nhà sản xuất cần lưu tâm đến việc loại trừ sự có mặt của BPA trong các sản phẩm 

(BPA Free!). Dự đoán các hoạt tính estrrogen của một số dẫn xuất BPA bằng phương 

pháp hóa tính toán trước khi nghiên cứu thực nghiệm. 



13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Tiếp tục dự đoán hoạt tính estrogen của các chất là dẫn xuất của BPA (chưa 

được nghiên cứu) bằng phương pháp hóa tính toán. 

- Kết hợp với các nhà nghiên cứu thực nghiệm về hoạt tính sinh học để đánh giá 

hoạt tính estrogen của các dẫn xuất BPA đã được dự đoán hoạt tính thông qua tính toán 

lý thuyết. Qua đó đánh giá tính đúng đắn của nghiên cứu hóa lý thuyết và hóa thực 

nghiệm trong công tác nghiên cứu hoạt tính của phân tử. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

- Built up the set of quantum structural parameters by computing based on the 

software of Gaussian 09. 

- Based on MLR - Multiple Linear Regression and ANN – Artificial Neural 

Network it is evaluated the compacts of quantum structural parameters onto bioactivities of 

studied compounds. The particular set of parameters of C11, EHOMO, C3, µ, C13 and C6 is 

mostly influencing to estrogene activities of those compounds 

- It is established an quantitative relationship of molecular structure and 

bioactivities of BPA and derivatives using method of Density Functional Theory and 

statistical mathematical methods (MLD and ANN). QSAR Models obtained have been 

well rebuilt, generanization and external prediction of high levels 

( t

2 22

estR =0,98;  0,99; Q = 0,98R  ). 

- When halogen atoms linked to aromic carbon rings, it is increased in estrogen 

toxicology of molecules.  The larger in polarity of C12 – C11 và C12 – C13 bonds or length in 

carbon chain in R1 and R2 the higher in toxicology of molecules. Presences of substituted 

groups those are diferent in electron attraction and repeltsion ability on C2 and C7 (or C4 

and C9) of the ring have strongly increased estrogene activity of the molecule. However, 

that is opposite way in the case of alkyl groups added in since descreasing in molecular 

dipole moments. 

- Designed new 6 compounds those are BPA derivative of BPS with lower 

estrogene activities than those of set of 23 compounds studied. 

12. Paratical applicability, if any: 

Results obtained can be used for warning the harmful effects by BPA residue in 

all materials made from BPA and derivatives. Manufacturers should be considered in 

clearance any presence of BPA in their products with sign “BPA Free”. 

13. Further research directions, if any 

Working with experimental researchers to find out in details of relationship 

between single parameter to single bioactivity of BPA and derivatives. 
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