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

+ Đã tổng hợp được hai N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glycopyranosyl)-thiosemicacbazid từ 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-

α-D-glucopyranosyl và  2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl isothioxyanat tương ứng bằng phản ứng với 

hydrazin hydrat.  

+ Từ N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicacbazid đã tổng hợp được 17 acetophenon N-

(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-thiosemicarbazon thế và 10 benzaldehyd N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-

D-glucopyranosyl)thiosemicarbazon thế. 

+ Từ N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid đã tổng hợp được 7 acetophenon N-

(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-thiosemicarbazon thế và 21 benzaldehyd N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-

D-galactopyranosyl)thiosemicarbazon thế. 

+ Từ các hợp chất N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-thiosemicarbazon của acetophenon và 

benzaldehyd thế đã tổng hợp được 20 hợp chất 2-iminothiazolidin-4-on bằng phản ứng với ethyl bromoacetat theo 

phương pháp tổng hợp nhờ lò vi sóng. 

+ Đã tổng hợp được 5 hợp chất 4,5-dihydrothiazole và 6 hợp chất 2,3-dihydrothiazole và bằng phản ứng của 

benzaldehyd N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)thiosemicarbazon thế với anhydrid aceic và ω-

bromoacetophenon tương ứng. 

+ Cấu trúc của các hợp chất đã tổng hợp được xác nhận bằng các phương pháp phổ hiện đại như phổ IR, phổ 



NMR (1H NMR, 13C NMR) kết hợp kĩ thuật phổ hai chiều (COSY, HSQC và HMBC) và phổ MS.  

+ Đã tiến hành thăm dò hoạt tính sinh học của các hợp chất đã tổng hợp. Cụ thể:  Đã thử hoạt tính sinh học của 

13 hợp chất acetophenon N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)thiosemicarbazon thế. Hầu hết các dẫn 

xuất thiosemicarbazon này đều thể hiện hoạt tính kháng trực khuẩn Gram-(-) Echerichia coli, cầu khuẩn Gram-(+) 

Staphylococous epidermidis và nấm men Candida albicans. Đã thăm dò hoạt tính bắt gốc tự do DPPH của các N-

(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)thiosemicarbazon của accetophenon thế. Đã thử hoạt tính sinh học 

của các N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)thiosemicarbazon của benzaldehyd thế và nhận thấy rằng 

phần lớn các hợp chất này đều thể hiện hoạt tính ức chế vi khuẩn Gram-(+), Gram-(−) và nấm men. Các chất tổng 

hợp đều thể hiện khả năng bắt giữ gốc tự do DPPH, có ý nghĩa chống oxy hóa. Trong đó dẫn xuất thế N(CH3)2, 3-

OMe-4-OH, và 3-OEt-4-OH thể hiện hoạt tính tốt hơn cả chất chuẩn resveratrol.  

+ Đã nhận thấy mối tương quan tuyến tính giữa hằng số nhóm thế Hammett (σ) và độ dịch chuyển hóa học 

carbon-13 của nguyên tử carbon ở liên kết imin trên các hợp chất 2-iminothiazolidin-4-on. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Không 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Không  
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