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TÓM TẮT 
Nhằm tìm kiếm kháng thể mới giúp cho việc ngăn chặn các mầm bệnh do vi sinh vật gây ra, 

nghiên cứu này thông báo một số kết quả nhận được về ảnh hưởng kháng khuẩn và kháng nấm của 
một số glycozylthiosemicacbazon. Một số N - (2,3,4,6 - tetra - O - axetyl - β - D - galactopyranozyl) 
thiosemicacbazone của benzaldehit thế đã được tổng hợp thành công. Hoạt tính kháng khuẩn, kháng 
nấm của chúng cũng được khảo sát bằng phương pháp khuyếch tán thạch trên một số tế bào. Kết 
quả nhận được cho thấy, các chất tổng hợp thể hiện hoạt tính ức chế sự phát triển của các tế bào 
Klebsiella pneumonia, Staphyloccous epidermidis và Candida albicans tại nồng độ chất ức chế 40 µL 
với bán kính vòng vô khuẩn 15 - 26 mm. Mối liên hệ cấu trúc hóa học và hoạt tính sinh học của các 
chất đã đươc tìm thấy với hệ số tương quan trong khoảng từ  0,91 - 0,99. 

Từ khóa: Galactopyranozơ, kháng khuẩn, kháng nấm, thiosemicacbazon. 

SUMMARY 
The effect of synthetic N - (2, 3, 4, 6 - tetra - O - acetyl - β -D-galactopyranosyl) thiosemicarbazone 

benzaldehydes against the growth of bacteria and fungi were investigated. The results showed that all 
compounds significantly inhibited the growth of Klebsiella pneumonia, Staphyloccous epidermidis 
and Candida albicans at concentration of 40µL. The structure-bioactivity relationships were studied 
and the regression equation built with relative coefficients in the range of 0.91 - 0.99. 

Key words: Anti - bacteria, anti - fungi, galactopyranose, thiosemicarbazone. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

Vi sinh vËt nh− vi khuÈn, nÊm, mèc lμ 
nh÷ng sinh vËt cã tÕ bμo tæng hîp, cã kh¶ 
n¨ng ph¸t triÓn rÊt nhanh trong ®iÒu kiÖn 
thuËn lîi vÒ nhiÖt ®é, ®é Èm. §¹i ®a sè 
chóng g©y h¹i cho vËt chñ còng nh− ¶nh 
h−ëng ®Õn søc kháe con ng−êi. Dùa vμo ®Æc 
®iÓm cÊu t¹o cña vi sinh vËt, nguêi ta chia 
thμnh c¸c nhãm kh¸c nhau, ch¼ng h¹n vi 
khuÈn Gram d−¬ng nh− Staphylococcus 
aureus, S. epidermidis, Corynebacterrium, 
Diphtheroids; vi khuÈn Gram ©m nh− 
Escherricia coli, Klebcila pneumonia, 

Proteus vulgaris, Psrudomnas pyocynans, 
Salmonella typhi, Vibrro cholera vμ mét sè 
lo¹i nÊm nh− nÊm men, nÊm sîi… (Alcamo, 
1997). Sù th©m nhËp cña vi khuÈn, nÊm mèc 
t¹o ra mèi nguy h¹i cho c¶ c¸c c¬ thÓ sèng vμ 
vËt dông. C¸c tÝnh chÊt vèn cã cña vËt dông, 
®Æc biÖt c¸c s¶n phÈm n«ng s¶n lμ m«i 
tr−êng tèt cho sù ph¸t triÓn cña c¸c vi sinh 
vËt. Nh÷ng tÝnh chÊt cña n«ng phÈm nh− 
thμnh phÇn hãa häc, c¸c chuyÓn hãa hãa häc, 
sinh häc trong n«ng phÈm còng lμ ®iÒu kiÖn 
tèt cho sù ph¸t triÓn cña vi khuÈn, nÊm mèc. 
ViÖc xö lý kh¸ng khuÈn, kh¸ng nÊm cã t¸c 
dông: ng¨n chÆn c¸c mÇm bÖnh do vi sinh 
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vËt g©y ra, kiÓm so¸t ®−îc sù th©m nhËp cã 
h¹i cña vi khuÈn, ng¨n chÆn sù trao ®æi chÊt 
cña s¶n phÈm víi vi sinh vËt nh»m gi¶m sù 
t¹o mïi, kiÓm so¸t sù g©y bÈn, tr¸nh biÕn 
mμu vμ lμm gi¶m chÊt l−îng s¶n phÈm. Do 
®ã, vÊn ®Ò nghiªn cøu sö dông chÊt kh¸ng 
nÊm, kh¸ng khuÈn trë nªn cã nhiÒu ý nghÜa 
vμ lμ ý t−ëng ®Æc biÖt trong viÖc b¶o qu¶n 
c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp. C¸c chÊt nμy 
kh«ng nh÷ng lμm t¨ng gi¸ trÞ sö dông cña 
c¸c s¶n phÈm, tr¸nh nÊm mèc hay thèi mμ 
cßn ®Ó b¶o vÖ søc kháe con ng−êi.  

ë n−íc ta, do ®iÒu kiÖn khÝ hËu nãng 
Èm, nhiÒu vïng cã tr×nh ®é vÖ sinh thÊp 
trong khi viÖc ®iÒu trÞ bÖnh l¹i kh«ng ®Õn 
n¬i ®Õn chèn ®· lμm cho c¸c mÇm bÖnh do 
vi khuÈn, nÊm g©y ra ph¸t triÓn ngμy cμng 
trÇm träng. Trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn lμ c¸c 
bÖnh vÒ ®−êng ruét, bÖnh ngoμi da... Mét sè 
vi sinh vËt cßn thÊy cã biÓu hiÖn chèng l¹i 
c¸c chÊt kh¸ng sinh th«ng th−êng. V× vËy, 
viÖc t×m kiÕm c¸c chÊt kh¸ng sinh míi cã 
t¸c dông hiÖu qu¶ trong phßng ngõa còng 
nh− ®iÒu trÞ bÖnh lμ vÊn ®Ò thiÕt thùc vμ 
cÇn ®−îc nghiªn cøu s©u réng. Nh÷ng n¨m 
gÇn ®©y, nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ 
chÊt kh¸ng khuÈn tæng hîp hay ho¹t chÊt 
chiÕt suÊt tõ tù nhiªn ®−îc c«ng bè (Tr−¬ng 
Ph−¬ng vμ cs., 2002). Trong lÜnh vùc t×m 
kiÕm kh¸ng thÓ míi, thiosemicacbazon vμ 
mét sè phøc chÊt kim lo¹i cña nã ®· ®−îc 
nhiÒu nhμ khoa häc quan t©m nghiªn cøu 
réng r·i. NhiÒu hîp chÊt thÓ hiÖn ho¹t tÝnh 

sinh häc cao ®−îc t×m thÊy nh− kh¶ n¨ng 
kh¸ng khuÈn, kh¸ng nÊm, chèng viªm, diÖt 
tÕ bμo ung th−, kh¸ng virus nh− virus sèt 
rÐt mμ ®Æc biÖt lμ kh¶ n¨ng øc chÕ víi virus 
HIV (Bal et al., 2005; Kizicikli et al., 2007; 
Genova et al., 2004). Víi môc ®Ých nghiªn 
cøu t×m kiÕm kh¸ng thÓ míi, c«ng tr×nh nμy 
th«ng b¸o mét sè kÕt qu¶ nhËn ®−îc vÒ ¶nh 
h−ëng kh¸ng khuÈn vμ kh¸ng nÊm cña mét 
sè glycozylthiosemicacbazon. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P  
      NGHI£N CøU 

2.1. Hãa chÊt vμ t¸c nh©n 

C¸c chñng vi khuÈn: trùc khuÈn Gram 
©m K. pneumonia, cÇu khuÈn Gram d−¬ng 
S. epidermidis, nÊm men Candida albicans 
®−îc nu«i cÊy t¹i Khoa Vi sinh, BÖnh viÖn 
19-8 (Bé C«ng an). Hîp chÊt  
thiosemicacbazon lμ hãa chÊt tæng hîp, 
Phßng Tæng hîp h÷u c¬ 1, Khoa Hãa häc, 
Tr−êng §¹i häc Khoa häc tù nhiªn, §¹i häc 
Quèc gia Hμ Néi. 

2.2. Tæng hîp c¸c hîp chÊt benzandehit  
       N - (2, 3, 4, 6 - tetra - O - axetyl -β - D-  
       galactopyranozyl) thiosemicacbazon 
       thÕ 

C¸c dÉn xuÊt galactopyranozyl 
thiosemicacbazon 1a - g ®−îc tæng hîp nh− 
trong c«ng tr×nh ®· c«ng bè (NguyÔn §×nh 
Thμnh vμ cs., 2006). 
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1a-g: R=m-NO2 (a), p-Cl (b), o-NO2 (c), p-NO2 (d),
          p-N(CH3)2 (e), 3,4-O2CH2, (f), 5-Br-2-OH (g)

a b
c

1a-g: R=m-NO2 (a), p-Cl (b), o-NO2 (c), p-NO2 (d), p-N(CH3)2 (e), 
3,4-O2CH2 (f), 5-Br-2-OH (g) 
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2.3. Ph−¬ng ph¸p kh¶o s¸t tÝnh kh¸ng 
       nÊm, kh¸ng khuÈn 

L¸ng vi khuÈn vμ nÊm ®· nu«i cÊy lªn 
bÒ mÆt cña m«i tr−êng Miieller - Hinton 
(MH), Sabourous (SBR), th¹ch t−¬ng (TT) 
trªn ®Üa canh thang nu«i cÊy qua ®ªm ë tñ 
Êm 370C, ®ôc lç vμ nhá thÓ tÝch dung dÞch 
t−¬ng øng (25, 50 vμ 100 μl) dung dÞch chÊt 
thö, ®Ó trong tñ Êm 370C kho¶ng 18 - 24 
giê, sau ®ã ®äc kÕt qu¶ b»ng viÖc ®o ®−êng 
kÝnh vßng v« khuÈn (tÝnh b»ng mm), phèi 
hîp víi c¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®Ó kh¶o 
s¸t ho¹t tÝnh sinh häc cña c¸c hîp chÊt nμy. 

2.4. Xö lý sè liÖu thùc nghiÖm 

C¸c th«ng sè ph©n tö cña c¸c chÊt tæng 
hîp ®−îc tÝnh to¸n tèi −u hãa ph©n tö theo 
ph−¬ng ph¸p AM1 sö dông phÇn mÒm 
Hyperchem Professional 8.0.5. Ph−¬ng tr×nh 
håi quy ®−îc x©y dùng theo ph−¬ng ph¸p håi 
quy ®a biÕn b»ng phÇn mÒm Statgraphic 5.0. 
C¸c phÐp thö ho¹t tÝnh ®−îc tiÕn hμnh ®éc 
lËp, lÆp l¹i 3 lÇn, lÊy kÕt qu¶ trung b×nh víi 
sai sè < 5%. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

¶nh h−ëng kh¸ng khuÈn, nÊm cña c¸c 
glycozylthiosemicacbazon ®−îc nghiªn cøu 
theo ph−¬ng ph¸p khuyÕch t¸n th¹ch tÕ bμo. 
C¸c hîp chÊt ®−îc thö víi 3 nång ®é kh¸c 
nhau t−¬ng øng lμ 10, 20, 40 g/mL. B¸n kÝnh 
vßng v« khuÈn ®−îc ®o vμ tÝnh to¸n nh− 

trong B¶ng 1. ë thÓ tÝch 25 μl (hay ë nång ®é 
10 g/ml) c¸c dÉn xuÊt trªn ®Òu kh«ng thÓ 
hiÖn ho¹t tÝnh kh¸ng trùc khuÈn Gram ©m 
K. pneumonia. §iÒu thó vÞ ë ®©y lμ ë nång ®é 
nμy th× c¸c chÊt kh«ng kh¸ng cÇu khuÈn 
Gram d−¬ng S. epidermidis, nÊm men C. 
albicans mμ kÝch thÝch c¸c vi khuÈn nμy 
ph¸t triÓn. ë thÓ tÝch 50 μl (hay nång ®é 20 
μg/ml) c¸c dÉn xuÊt thÓ hiÖn ho¹t tÝnh sinh 
häc ®¸ng kÓ víi vßng v« khuÈn tõ 10 mm 
®Õn 16 mm khi thö víi trùc khuÈn Gram ©m 

K. pneumonia trõ dÉn xuÊt víi nhãm thÕ o-
NO2 kh«ng cã vßng v« khuÈn. Víi cÇu khuÈn 
Gram d−¬ng S. epidermidis vμ nÊm men C. 
albicans c¸c dÉn xuÊt nμy còng kh«ng cã 
vßng v« khuÈn nh−ng kÝch thÝch cÇu khuÈn 
Gram d−¬ng S. epidermidis vμ nÊm men C. 
albicans ph¸t triÓn. ë thÓ tÝch 100 μl (hay 
nång ®é 40 μg/ml) th× hÇu hÕt c¸c dÉn xuÊt 
nμy ®Òu thÓ hiÖn ho¹t tÝnh sinh häc râ rÖt 
víi vßng v« khuÈn t−¬ng øng nh− sau: kh¸ng 
trùc khuÈn Gram ©m K. pneumonia víi vßng 
v« khuÈn tõ 18 mm ®Õn 26 mm, tÊt c¶ c¸c 
dÉn xuÊt ®Òu cã ho¹t tÝnh sinh häc; kh¸ng 
cÇu khuÈn Gram d−¬ng S. epidermidis víi 
vßng v« khuÈn tõ 15 mm ®Õn 22 mm; kh¸ng 
nÊm men C. albicans víi vßng v« khuÈn tõ 
15 mm ®Õn 26 mm trõ dÉn xuÊt víi nhãm 
thÕ p-N(CH3)2 ë nång ®é nμy kh«ng cã vßng 
v« khuÈn nh−ng kÝch thÝch kh¸ng nÊm men 
C. abbicans ph¸t triÓn. 

Mèi quan hÖ gi÷a ho¹t tÝnh sinh häc vμ 
cÊu tróc ph©n tö cña c¸c glycozyl 
thiosemicacbazon ®· ®−îc kh¶o s¸t. B»ng 
c¸ch tèi −u hãa ph©n tö, sö dông phÇn mÒm 
Hyperchem Professional 8.0.5, c¸c th«ng sè 
ph©n tö dïng trong tÝnh to¸n QSAR theo m« 
h×nh Hansch ®−îc tÝnh to¸n vμ dÉn ra ë 
b¶ng 2.  

Khi sö dông ph−¬ng ph¸p håi qui ®a 
biÕn trong phÇn mÒm STATGRAPHIC 5.0, 
chóng t«i nhËn ®−îc c¸c ph−¬ng tr×nh håi 
qui ®a biÕn m« t¶ sù phô thuéc cña ho¹t tÝnh 
sinh häc vμo c¸c th«ng sè ph©n tö nh− sau: 

[Gr(−)]  =  121,1319  +  1,0099  −  
                         0,5165LUMO 

 R2 = 0,91;   F(2,4) = 9,97      P<0,028 

[Gr(+)]  = 39,3813  +  0,2083 logP  −  
                        1,0467MR + 0,3548ZNb − 
                        0,0303ZNc + 0,0407 LUMO  

 R2 = 0,99;   F(5,1)  =  2593,5    P<0,015 

[NÊm] =  720,7638 − 0,4488 − 1,6388P + 
                       0,1438logP + 0,3495ZNb +  
                       1,1036HOMO  

R2 = 0,99;  F(5,1)= 667,47    P<0,029 
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B¶ng 1. ¶nh h−ëng øc chÕ cña c¸c glycozylthiosemicacbazon 
®Õn sù ph¸t triÓn cña mét sè vi sinh vËt kiÓm ®Þnh 

Đường kính vòng vô khuẩn 
(mm) 

Trực khuẩn Gram âm 
K. pneumonia 

Cầu khuẩn Gram dương 
S. epidermidis 

Nấm men 
C. albicans 

Hợp 
chất 

10 
μg/mL 

20 
μg/mL 

40 
μg/mL 

10 
μg/mL 

20 
μg/mL 

40 
μg/mL 

10 
μg/mL 

20 
μg/mL 

40 
μg/mL 

1a 0 15 25 0 ↑(*) 0 ↑ 20 0 ↑ 0 ↑ 22 

1b 0 10 20 0 ↑ 0 ↑ 22 0 ↑ 0 ↑ 26 

1c 0 0 20 0 ↑ 0 ↑ 22 0 ↑ 0 ↑ 26 

1d 0 15 20 0 ↑ 0 ↑ 20 0 ↑ 0 ↑ 15 

1e 0 16 26 0 ↑ 0 ↑ 15 0 ↑ 0 ↑ 0 ↑ 

1f 0 16 18 0 ↑ 0 ↑ 20 0 ↑ 0 ↑ 15 

1g 0 12 22 0 ↑ 0 ↑ 20 0 ↑ 0 ↑ 15 

(*). Không có vòng vô khuẩn nhưng kích thích vi khuẩn phát triển 

Tõ c¸c ph−¬ng tr×nh håi qui nhËn ®−îc 
cho thÊy, víi mçi chñng vi khuÈn kh¸c nhau, 
ho¹t tÝnh sinh häc cña c¸c galactozyl 
thiosemicacbazon trªn thay ®æi phô thuéc 
vμo c¸c th«ng sè ph©n tö.  

Trong t¸c dông øc chÕ sù ph¸t triÓn cña 
cÇu khuÈn Gram d−¬ng S. epidermidis, c¸c 
yÕu tè nh− ®é khóc x¹ ph©n tö (MR), hÖ sè 
ph©n bè octanol - n−íc (logP), mËt ®é ®iÖn 
tö trªn nguyªn tö nit¬ Nb, Nc vμ møc n¨ng 
l−îng LUMO cña ph©n tö cã ¶nh h−ëng ®Õn 
ho¹t tÝnh sinh häc cña ph©n tö. Sù t¨ng 
mËt ®é ®iÖn tö trªn nguyªn tö nit¬ (Nb) hay 
sù t¨ng hÖ sè ph©n bè octanol - n−íc cña 
ph©n tö dÉn ®Õn t¨ng kh¶ n¨ng øc chÕ sù 
ph¸t triÓn cña chñng vi khuÈn nμy. §ång 
thêi c¸c chÊt cã ®é khóc x¹ ph©n tö cao còng 
nh− mËt ®é ®iÖn tö trªn nguyªn tö nit¬ (Nc)  

lín cã xu h−íng lμm gi¶m ho¹t tÝnh cña 
ph©n tö.  

ë nÊm men C. abbicans, chóng t«i l¹i 
thÊy r»ng, c¸c yÕu tè cña ph©n tö nh− tÝnh 
ph©n cùc cña ph©n tö (®−îc thÓ hiÖn qua 
th«ng sè −a dÇu π), ®é ph©n cùc ph©n tö (P), 
hÖ sè ph©n bè octanol - n−íc, mËt ®é ®iÖn tö 
trªn nguyªn tö nit¬ (Nb) vμ tr¹ng th¸i n¨ng 
l−îng HOMO cã ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t tÝnh 
cña ph©n tö. T−¬ng tù víi cÈu khuÈn Gram 
d−¬ng S. epidermidis, sù t¨ng mËt ®é ®iÖn tö 
trªn nguyªn tö nit¬ (Nb) hay sù t¨ng hÖ sè 
ph©n bè octanol - n−íc cña ph©n tö ®Òu dÉn 
®Õn sù t¨ng gi¸ trÞ ho¹t tÝnh sinh häc. Tuy 
nhiªn víi nÊm men C. abbicans, sù t¨ng tÝnh 
ph©n cùc ph©n tö hay lμm t¨ng ®é ph©n cùc 
ph©n tö sÏ lμm gi¶m gi¸ trÞ ho¹t tÝnh sinh 
häc.  
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B¶ng 2. C¸c gi¸ trÞ th«ng sè ph©n tö trong nghiªn cøu QSAR theo m« h×nh Hanhsch cña mét sè hîp chÊt 1a-g 

Hoạt tính 
(đường kính 

vòng vô khuẩn, mm) R Hợp 
chất π MR S V lgP P LUMO HOMO ZNa ZNb ZNc 

Gr (-) Gr (+) Nấm 

o-NO2 1c -0,28 7,36 750,08 1370,96 1,78 51,27 -8.572944 -0.929589 -0.3331 -0.2260 -0.0156 20 22 26 

m-NO2 1a -0,28 7,36 789,99 1399,76 1,78 51,27 -8.381837 -0.791693 -0.3324 -0.2659 0.0137 25 20 22 

p-NO2 1d -0,28 7,36 793,03 1401,19 1,78 51,27 -8.502198 -1.057144 -0.3320 -0.2638 0.0169 20 20 15 

p-Cl 1b 0,71 6,03 787,32 1384,29 2,34 51,36 -8.261570 -0.321926 -0.3329 -0.2633 -0.0006 20 22 26 

p-N(CH3)2 1e 0,18 15,55 827,69 1475,28 2,09 54,45 -7.928232 -0.080841 -0.3351 -0.2599 -0.0120 26 15 0 

3,4-CH2O2 1f 0,05 5,83 839,75 1440,22 1,51 51,77 -8.706717 -0.571030 -0.2905 -0.2791 -0.0415 18 20 15 

5-Br-2-OH 1g 0,19 9,38 797,39 1414,59 2,33 52,69 -8.396665 -0.389327 -0.3310 -0.2567 -0.0556 22 20 15 

Ghi chú:      π: thông số ưa dầu Hanhsch; σ: hằng số nhóm thế Hammett; MR: độ khúc xạ phân tử; S: diện tích bề mặt phân tử; V: thể tích phân tử;  
                             lgP: hệ số phân bố octanol-nước; P: độ khả phân cực; ZNa, ZNb, ZNc: mật độ điện tích trên nguyên tử nitơ của nhóm thiosemicacbazon;  
                            HOMO: mức năng lượng của obitan bị chiếm cao nhất; LUMO: mức năng lượng của obitan chưa bị chiếm thấp nhất;  
                            Gr(-): hoạt tính kháng khuẩn Gram âm K. pneumonia; Gr(+): hoạt tính kháng khuẩn Gram dương S. epidermidis;  
                            Nấm: hoạt tính kháng nấm men C. abbicans.  

                   Các giá trị thông số QSAR của các phân tử được tính toán dựa trên sự tối ưu hóa phân tử theo phương pháp hoá lượng tử AM1,  
                            sử dụng phần mềm HyperChem Pro 8.0.5. 
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C¸c gi¸ trÞ ho¹t tÝnh kh¸ng trùc khuÈn 
Gram ©m K. pneumonia chØ thay ®æi nhÑ 
theo tÝnh ph©n cùc vμ tr¹ng th¸i n¨ng l−îng 
LUMO cña ph©n tö. Cã thÓ trong tr−êng hîp 
nμy, ®Æc tr−ng vÒ sù t−¬ng ®ång trong cÊu 
tróc hãa häc lμ yÕu tè chÝnh g©y ra t¸c dông 
øc chÕ ph¸t triÓn cña chñng vi khuÈn nμy. 
C¸c gi¸ trÞ hÖ sè x¸c ®Þnh R2 cña ph−¬ng 
tr×nh håi qui nhËn ®−îc (0,91 víi trùc khuÈn 
Gram ©m K. pneumonia; 0,99 víi cÇu khuÈn 
Gram d−¬ng S. epidermidis vμ nÊm men C. 
abbicans) cã ý nghÜa cho phÐp dù ®o¸n tr−íc 
kh¶ n¨ng thÓ hiÖn ho¹t tÝnh cña ph©n tö cã 
cÊu tróc gièng galactozylthiosemicacbazon 
víi c¸c chñng vi khuÈn nμy, tõ ®ã cho phÐp 
®Þnh h−íng trong tæng hîp chän läc c¸c ho¹t 
chÊt víi tõng môc ®Ých sö dông kh¸c nhau. 

C¸c ¶nh h−ëng d−¬ng tÝnh nhËn ®−îc 
cña c¸c chÊt tæng hîp víi c¸c vi khuÈn lμ 
nh÷ng kÕt qu¶ ban ®Çu, hy väng c¸c s¶n 
phÈm deaxetyl hãa cã kh¶ n¨ng mang l¹i kÕt 
qu¶ kh¶ quan, lμ nh÷ng chÊt kh¸ng khuÈn 
kh¸ng nÊm m¹nh.  

4. KÕT LUËN 
KÕt qu¶ nhËn ®−îc cho thÊy c¸c chÊt 

tæng hîp ®Òu thÓ hiÖn kh¶ n¨ng øc chÕ sù 
ph¸t triÓn cña trùc khuÈn Gram ©m K. 
pneumonia ë nång ®é 20 g/mL, cÈu khuÈn 
Gram d−¬ng S. epidermidis vμ nÊm men C. 
abbicans ë nång ®é chÊt øc chÕ 40 g/mL víi 
b¸n kÝnh vßng v« khuÈn 12 - 26 mm. MÆt 
kh¸c, c¸c kÕt qu¶ nhËn ®−îc cßn cho thÊy 
r»ng, ë nång ®é thÊp, 10 g/mL vμ 20 g/mL 
c¸c chÊt cã ¶nh h−ëng kÝch thÝch sù ph¸t 
triÓn cña c¸c vi khuÈn nμy. C¸c th«ng sè 
ph©n tö nh− tÝnh ph©n cùc ph©n tö, kh¶ 
n¨ng chuyÓn vËn cña c¸c chÊt trong hÖ n−íc 

 
 

 

- dÇu vμ mËt ®é ®iÖn tö trªn nguyªn tö nit¬ 
trong khung thiosemicacbazon lμ c¸c yÕu tè 
cã ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ trÞ ho¹t tÝnh sinh häc. 
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