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Tóm tắt nội dung đề tài: 

1. Mục tiêu đề tài 

Các dẫn xuất 1,3,4-oxadiazole có rất 

nhiều hoạt tính quan trọng và có tiềm năng 

phát triển các loại thuốc mới.1 Hiện nay, tình 

trạng vi khuẩn kháng kháng sinh ngày càng 

phát triển, tạo nguy cơ cho nhiều căn bệnh 

nguy hiểm. Đó đã trở thành nỗi lo cho xã hội. 

Để góp phần tìm ra các hợp chất mới có khả 

năng kháng khuẩn làm cơ sở cho việc nghiên 

cứu phát triển thuốc kháng sinh mới, đề tài 

đã được thực hiện nhằm mục tiêu là tổng hợp 

hai dẫn xuất 1,3,4-oxadiazole mới và khảo 

sát hoạt tính kháng khuẩn ở mức độ in vitro 
của chúng. 

2. Tính mới và tính sáng tạo 

Trên thế giới đã có nhiều công trình 

nghiên cứu và tổng hợp các dẫn xuất 

oxadiazole nhằm tìm ra các hợp chất mới có 

hoạt tính cao, khắc phục nhiều căn bệnh. Tuy 

nhiên, trong nước chỉ có một vài nghiên cứu 

về tổng hợp dẫn xuất oxadiazole nhưng sử 

dụng các tác nhân có tính độc cao.2 Đặc biệt, 

chưa có công trình nghiên cứu khung 

oxadiazole kết hợp với khung naphthalene. 

Vì vậy, việc tổng hợp và đánh giá hoạt tính 

của một số dẫn xuất naphthalene-1,3,4-

oxadiazole vừa có ý nghĩa khoa học vừa 
mang tính thực tiễn.  

3. Kết quả nghiên cứu 

Phương pháp tổng hợp khung 1,3,4-

oxadiazole được áp dụng trong nghiên cứu 

này là sự ngưng tụ/oxy hóa giữa hydrazide 

và aldehyde. Hai dẫn xuất 1,3,4-oxadiazole 

được tổng hợp bao gồm 2-phenyl-5-(3,4,5-

trimethoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole (6a) và 

2-(4-methoxy-6-methylnaphthalen-2-yl)-5-
phenyl-1,3,4-oxadiazole (8b) (Sơ đồ 1). 

 

Sơ đồ 1. Quy trình tổng hợp dẫn xuất 1,3,4-
oxadiazole 

Aldehyde (6b) được tổng hợp từ 4-

methylcarbaldehyde (1b) (Sơ đồ 2). Quy 

trình bao gồm 5 bước với hiệu suất tổng đạt 

29%. Cuối cùng là sự ngưng tụ giữa ldehyde
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(6b) và hydrazide (3a) tạo dẫn xuất mang khung kết hợp naphthalene-1,3,4-oxadiazole 
oxadiazole (8b) với hiệu suất đạt 84%. 

 

 

Sơ đồ 2. Quy trình tổng hợp aldehyde (6b) 

Hai hợp chất (6a) và (8b) cho thấy có 

khả năng ức chế sự phát triển của ba dòng 

vi khuẩn là Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus và Bacillus cereus 

(Bảng 1, 2 và 3), trong đó hợp chất (8b) có 

khả năng kháng các dòng vi khuẩn 

Escherichia coli và Bacillus cereus hiệu 

quả hơn hợp chất (6a) và kháng sinh 

vancomycin HCl. Hợp chất (6a) có khả 

năng kháng dòng vi khuẩn Staphylococcus 

aureus hiệu quả hơn hợp chất (8b) và 

kháng sinh vancomycin HCl. Kết quả 

nghiên cứu này tạo tiền đề cho những 

nghiên cứu tiếp theo nhằm phát triển các 
loại kháng sinh mới. 

Bảng 1. Khả năng kháng khuẩn trên dòng vi 

khuẩn E.coli 

Nồng 
độ 

µg/mL 

E.coli 

Vancomycin (8b) (6a) 

8 13.67 ± 1.53d  14.00 ± 0.00e  12.00 ± 1.00c  

16 15.67 ± 0.58c 15.33 ± 0.58d     15.33 ± 0.58b 

32 17.00 ± 1.00bc 17.00 ± 1.00c 16.00 ± 0.00b 

64 18.00 ± 0.00ab 18.67 ± 0.58b 17.67 ± 0.58a 

128 19.00 ± 1.00a 20.00 ± 0.00a 18.33 ± 0.58a 

MIC  8 µg/mL  8 µg/mL  8 µg/mL 

 

Bảng 2. Khả năng kháng khuẩn trên dòng vi 

khuẩn B. cereus 

Nồng 
độ 

µg/mL 

Đường kính vòng vô khuẩn d ± SE (mm) 

Vancomycin (8b) (6a) 

8 - 3.00 ± 0.00d - 

16 - 4.00 ± 0.00c - 

32 - 5.00 ± 0.00b 13.00 ± 0.00b 

64 - 5.00 ± 0.00b 14.00 ± 0.00b 

128 - 6.33 ± 0.58a 16.33 ± 0.58a 

MIC >128 µg/mL  8 µg/mL 32 µg/mL 

Bảng 3. Khả năng kháng khuẩn trên dòng vi 

khuẩn S.aureus 

Nồng độ 

(μg/ml) 

Đường kính vòng vô khuẩn d ± SE (mm) 

Vancomycin (8b) (6a) 

8 11.33 ± 1.16c 5.00 ± 0.00d 10.67 ± 0.58c 

16 13.67 ± 0.58b 6.00 ± 1.00cd 12.00 ± 1.00c 

32 13.67 ± 0.58b 6.67 ± 0.58c 13.67 ± 0.58b 

64 15.00 ± 1.00b 9.00 ± 1.00b 17.67 ± 0.58a 

128 17.33 ± 1.53a 
10.33 ± 
0.58a 

18.00 ± 1.00a 

MIC  8 µg/mL  8 µg/mL  8 µg/mL 

Ghi chú: Các mẫu tự theo sau các giá trị trong cùng một 
cột khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 
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4. Đóng góp về mặt kinh tế-xã hội, giáo 

dục và đào tạo, an ninh quốc phòng và 

khả năng áp dụng thực tế 

Kết quả nghiên cứu bổ sung cơ sở lý thuyết 

về phương pháp tổng hợp hữu cơ, và 

phương thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn 

ở mức độ in vitro. Bên cạnh đó nghiên cứu 

đã tìm ra hai cấu trúc 1,3,4-oxadiazole mới 

thể hiện hoạt tính kháng khuẩn, làm cơ sở 

cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm phát 

triển các dòng kháng sinh mới góp phần 

khắc phục tình trạng kháng kháng sinh hiện 

nay.
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