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

Từ các dẫn xuất 4-amino-3-mercapto-1,2,4-triazole đã tổng hợp được 64 hợp chất gồm: 

15 dẫn xuất 1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4-thiađiazepine, 15 dẫn xuất 7H-1,2,4triazolo[3,4-b]-1,3,4-

thiađiazine, 12 dẫn xuất 6-(6-X-cumarin-3-yl)-1,2,4-triazolo-[3,4-b]-1,3,4-thiađiazine, 12 dẫn xuất  

6-(2-R-quinolin-4-yl)-1,2,4-triazolo-[3,4-b]-1,3,4-thiađiazole và 10 dẫn xuất quinolino[3,2-f]-1,2,4-

triazolo[3,4-b]-1,2,4-thiađiazepine. Các sản phẩm thu được đều ở dạng tinh thể, độ sạch được 

kiểm tra bằng sắc ký lớp mỏng và đo nhiệt độ nóng chảy. Tất cả các hợp chất trên chưa tìm thấy 

trong các tài liệu tham khảo. 

Cung cấp một hệ thống dữ liệu tin cậy về phổ hổng ngoại, cộng từ hạt nhân(1D-NMR, 2D-

NMR) và phổ khối lượng của các sản phẩm tổng hợp được và thông qua việc nghiên cứu phổ thì 

cấu trúc các hợp chất đã được xác định. 

Đã tiến hành thử hoạt tính kháng khuẩn-kháng nấm của 36 hợp chất và hoạt tính AChE 

của 6 hợp chất. Kết quả cho thấy, tất cả các hợp chất thử nghiệm đều biểu hiện hoạt tính kháng 



khuẩn, chống nấm tốt và  đặc biệt đã phát hiện 1 trong 6 hợp chất thử nghiệm  có chứa vòng 

triazolothiađiazepine có hoạt tính AChE với phần trăm kìm hãm sự hoạt động của enzim tới 50,6% 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

Có khả năng ứng dụng để tổng hợp một số chất có hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn. 

 13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu tổng hợp của một số dị vòng ngưng tụ 

chứa O, S, N (như triazolothiazin, triazolotriazol và triazolothiazepin) có hoạt tính sinh học. 
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