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Những đóng góp mới của luận án: 

 

Đã tổng hợp thành công chemodosimeter RT, chemodosimeter FS, và chemosensor RS 

đi từ các dẫn xuất rhodamin và fluorescein. Chemodosimeter RT có phát xạ huỳnh quang cực 

đại tại 560 nm khi kích thích ở bước sóng 530 nm. Chemodosimeter FS có phát xạ huỳnh 

quang cực đại tại 537 nm khi kích thích ở bước sóng 509 nm. Chemosensor RS có phát xạ 

huỳnh quang cực đại tại 552 nm khi kích thích ở bước sóng 500 nm. 

Đặc tính huỳnh quang cũng như sự biến đổi đổi tín hiệu huỳnh quang trước và sau khi các 

chemodosimeter và chemosensor tương tác với Hg(II) đã được nghiên cứu thông qua phân tích 

trạng thái kích thích bằng phương pháp TD-DFT và nghiên cứu bản chất các liên kết từ phân 

tích NBO. Theo đó, các chemodosimeter RT, FS tương tác với Hg(II) gây nên phản ứng tách 

loại lưu huỳnh và đóng vòng guanidine, làm mở vòng lactam, dẫn đến sư ̣phát huỳnh quang của 

RT, FS. Trong khi đó chemosensor RS taọ phức với Hg(II) làm mở vòng spirolactam dẫn đến 

sư ̣phát huỳnh quang của RS. 

Chemodosimeter RT có thể phát hiện chọn lọc Hg(II) với giới hạn phát hiện và giới hạn 

định lượng là 8 ppb và 28 ppb. Chemodosimeter FS có thể phát hiện chọn lọc Hg(II) với giới 

hạn phát hiện và giới hạn định lượng là 8 ppb và 30 ppb. Chemosensor RS có thể phát hiện 

choṇ loc̣ Hg(II) với giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng là 26 ppb và 90 ppb. 
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New contributions of the thesis: 

Chemodosimeter RT, chemodosimeter FS, and chemosensor RS have been 

successfully synthesized from rhodamine and fluorescein derivatives. 

Chemodosimeter RT shows a maximum emission at 560 nm when excited at 530 nm. 

Chemodosimeter FS exhibits  a maximum emission at 537 nm when excited at 509 nm. 

Chemosensor RS displays a maximum emission at 552 nm when excited at 500 nm. 

Fluorescent properties and changes in fluorescence before and after the 

interactions between chemodosimeters/chemosensor with Hg(II) have been 

investigated through the excited state analysis using TD-DFT method and getting 

insight into bonds by NBO analysis. Accordingly, the chemodosimeters RT, FS, 

interact with Hg(II), followed by desulfurization, causing a guanidine ring-closure and 

a lactam ring-opening, therefore the fluorescence of RT, FS. Meanwhile the 

chemosensor RS coordinates with Hg(II) to open the spirolactam ring, giving rise to 

the fluorescence of RS. 

Chemodosimeter RT can selectively detect Hg(II) with LOD and LOQ of 8 ppb 

and 28 ppb, respectively. Chemodosimeter FS can selectively detect Hg(II) with LOD 

and LOQ of 8 ppb and 30 ppb, respectively. Chemosensor RS can selectively detect 

Hg(II) with LOD and LOQ of 26 ppb and 90 ppb, respectively. 
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