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

Trong thời gian nghiên cứu, các nội dung của luận án đã được hoàn thành với những kết quả chính như 

sau: 

- Đã hoàn thiện và ứng dụng phương pháp mới thân thiện hơn với môi trường là thiocacbamoyl hóa các 

dẫn xuất axetamidobenzoyl hidrazit bằng TMTD và đã điều chế được 7 dẫn xuất 5-(axetamidoaryl)-1,3,4-

oxadiazol-2-thiol với hiệu suất cao, trong đó có 6 hợp chất mới. 

- Đã nghiên cứu phản ứng giữa 5-(axetamidoaryl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol với các α-cloaxetanilit thế và đã 

xác định được là, tùy theo điều kiện tiến hành, phản ứng có thể tạo thành hai sản phẩm khác nhau là 2-

(N-arylcacboxamidometylthio)-5-(axetamidoaryl)-1,3,4-oxadiazol, hoặc 2-(arylamino)-5-(axetamidoaryl)-

1,3,4-oxadiazol. 

- Đã xác định được cơ chế phản ứng giữa 5-(axetamidoaryl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol với các α-

cloaxetanilit thế và đã chứng minh được sự chuyển hóa 2-(N-arylcacboxamidometylthio)-5-

(axetamidoaryl)-1,3,4-oxadiazol thành 2-(arylamino)-5-(axetamidoaryl)-1,3,4-oxadiazol là sự chuyển vị 

nội phân tử kết hợp tách loại. 

- Đã nghiên cứu xác định các sản phẩm tổng hợp được bằng các phương pháp Vật lý và Hóa lý hiện đại 

(phổ IR, NMR và MS). Kết quả cho thấy cấu trúc của các hợp chất phù hợp với dự kiến. 

- Đã thử hoạt tính sinh học của một số hợp chất tổng hợp được. Kết quả cho thấy hầu hết các sản phẩm 

có khả năng diệt vi khuẩn Gr-(-), Gr-(+) và chống nấm, trong đó, các hợp chất trong dãy 2-(N-



arylcacboxamidometylthio)-5-(4’-axetamido-2-bromaryl)-1,3,4-oxadiazol có khả năng chống nấm mốc 

cao. 

12. Khả  năng ứng dụng thực tiễn 

Thiocacbamoyl hóa hidrarit với tetrametylthiuram disulfua là một trong những phương pháp tốt nhất dùng 

để tổng hợp các dẫn xuất 1,3,4-oxadiazol-2-thiol. Dẫn xuất 1,3,4-oxadiazol-2-thiol tổng hợp bằng 

phương pháp này cho hiệu suất cao, giá thành hợp lý đã  làm tăng khả năng sử dụng các chất này như 

tiền chất trong tổng hợp Hữu cơ, đặc biệt là tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo 

1. Dựa trên cơ chế đã tìm ra, xây dựng phương pháp mới để tổng hợp các arylamino trên cơ sở phản 

ứng giữa 1,3,4-oxadiazol-2-thiol với các arylamin trong sự có mặt của xúc tác là các α-cloaxetanilit thế. 

2. Thay thế các H trong nhóm SH của các dẫn xuất 1,3,4-oxadiazol-2-thiol bằng các base trong nhóm 

purin hoặc pyrimidin nhằm tổng hợp các chất tương tự nucleozit có hoạt tính sinh học để thay thế các 

thuốc chống ung thư và virut. 
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