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MỞ ĐẦU 

Sự đa dạng trong cấu trúc và khả năng tạo phức dễ dàng với 

nhiều ion kim loại của dẫn xuất thiosemicarbazone dẫn đến ứng 

dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học. Đây là lý do mà các 

dẫn xuất thiosemicarbzone và phức của chúng được nghiên cứu 

nhiều trong thực tiễn. Mặc dù, có nhiều công trình nghiên cứu 

thực nghiệm tổng hợp các ligand này và phức chất của chúng, 

nhưng các công trình nghiên cứu lý thuyết còn hạn chế. Đặt biệt 

là các nghiên cứu có sự kết hợp từ lý thuyết đến thực nghiệm. 

Với sự nỗ lực không ngừng của các nhà khoa học, các phương 

pháp toán học mới ra đời song song sự phát triển mạnh mẽ của 

khoa học máy tính dẫn đến hàng loạt các công cụ hóa tin ra đời 

ứng dụng rộng rãi trong hóa học tính toán. Dựa trên những thành 

tựu khoa học đó, trong đề tài này chúng tôi đã kết hợp các phương 

pháp toán học, các công cụ và kiến thức hóa học nhằm tìm kiếm 

một hướng đi trong nghiên cứu lý thuyết trên một nhóm đối tượng 

mới. Phương pháp này được gọi là mô hình hóa mối quan hệ định 

lượng cấu trúc – tính chất (QSPR) áp dụng trên đối tượng phức 

giữa thiosemicarbazone và các ion kim loại. Từ kết quả mô hình 

QSPR, chúng tôi thiết kế 44 thiosemicarbazone và 440 phức chất 

cùng nhóm cấu trúc và dự đoán hằng số bền các phức chất này 

dựa trên các mô tả trong mô hình và tiêu chuẩn lý thuyết. Trên 

kết quả dự báo, chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm tổng hợp hai 

ligand mới cùng với bốn phức tương ứng từ hai ligand này.  

Luận án này sẽ trình bày đầy đủ các nội dung từ lý thuyết đến 

thực nghiệm của những phần được đề cập ở trên. Luận án có tựa 

đề “Thiết kế, sàng lọc và tổng hợp một số dẫn xuất 

thiosemicarbazone và phức chất dựa trên tính toán hóa lượng 

tử kết hợp phương pháp mô hình hóa QSPR” do NCS. Nguyễn 
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Minh Quang thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Phạm 

Văn Tất và TS. Trần Xuân Mậu.  

Mục tiêu nghiên cứu 

Xây dựng các mô hình quan hệ cấu trúc – tính chất (QSPR) 

của phức chất giữa dẫn xuất thiosemicarbazone với các ion kim 

loại. Dựa trên mô hình xây dựng được, thiết kế các dẫn xuất mới 

và tổng hợp một vài thiosemicarbazone và các phức chất tương 

ứng với các ion kim loại phổ biến như Cu2+, Zn2+, Cd2+, Ni2+. 

Những đóng góp mới của luận án 

1. Sử dụng cơ học lượng tử với phương pháp bán thực 

nghiệm mới PM7 và PM7/sparkle để tối ưu hóa cấu trúc phức 

chất của thiosemicarbazone với các ion kim loại. Đây là nghiên 

cứu đầu tiên trên thế giới sử dụng phương pháp này. 

2. Luận án đã xây dựng mới 9 mô hình quan hệ định lượng 

cấu trúc và tính chất (QSPR) trên đối tượng phức ML và 2 mô 

hình trên đối tượng ML2 giữa các dẫn xuất thiosemicarbazone (L) 

với các ion kim loại (M) dựa trên tính toán hóa lượng tử kết hợp 

phương pháp mô hình hóa QSPR. 

3. Thiết kế mới 220 phức ML và 220 phức ML2 từ 44 dẫn 

xuất thiosemicarbazone mới với 5 ion kim loại (Cu2+, Ni2+, Cd2+, 

Zn2+, Ag+). Các dẫn xuất này được thiết kế dựa trên hai dẫn xuất 

phenothiazine và carbazole gắn vào khung cấu trúc 

thiosemicarbazone. Đồng thời, dự báo được hằng số bền của các 

phức này dựa trên các mô hình QSPR đã xây dựng. 

4. Tổng hợp thành công hai thiosemicarbazone mới  và bốn 

phức ML2 tương ứng với các ion kim loại như Cu2+, Zn2+, Ni2+, 

Cd2+. Kết quả tổng hợp các ligand và phức chất này đã được kiểm 

chứng qua các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại như phổ 

hấp thụ hồng ngoại FT-IR, phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-
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NMR, 13C-NMR kết hợp phổ DEPT 90, 135, CPD, HSQC và 

HMBC; phổ khối lượng phân giải cao HR-MS và phổ EDX. 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. THIOSEMICARBAZONE VÀ PHỨC CHẤT 

1.1.1. Dẫn xuất thiosemicarbazone  

1.1.2. Phức chất của thiosemicarbazone với các ion kim loại 

1.1.3. Hằng số bền của phức 

1.2. LÝ THUYẾT QSPR 

1.2.1. Giới thiệu 

1.2.2. Xây dựng dữ liệu 

1.2.3. Mô hình toán học và giải thuật  

1.2.4. Đánh giá mô hình QSPR 

1.3. TÍNH TOÁN LƯỢNG TỬ 

1.3.1. Cơ học phân tử 

1.3.2. Cơ học lượng tử 

1.4. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TỔNG HỢP  

1.4.1. Phương pháp tách chất 

1.4.2. Phương pháp xác định cấu trúc 

1.4.3. Phương pháp xác định công thức phức 

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  

NGHIÊN CỨU 

2.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Dẫn xuất thiosemicarbazone và phức của thiosemicarbazone 

với các ion kim loại ở hai dạng ML và ML2 (Hình 2.1). 

2.1.2. Nội dung nghiên cứu 

 Xây dựng các mô hình QSPR trên hai nhóm phức ML và ML2. 

 Thiết kế, sàng lọc và dự đoán hằng số bền của các phức chất 

mới dựa vào các mô hình QSPR. 
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 Đánh giá khả năng hình thành của hai phối tử các phối tử 

BEPT và BECT và một số phức của hai phối tử với các ion 

kim loại (Ni2+, Cd2+, Zn2+, Cu2+) trước khi tổng hợp; 

 Tổng hợp hai phối tử BEPT, BECT và các phức tương ứng 

Ni(II)-BEPT, Cd(II)-BEPT, Cu(II)-BECT và Zn(II)-BECT; 

 Xác định công thức phức, hằng số bền của phức và so sánh 

kết quả với các mô hình QSPR đã xây dựng. 

  
ML ML2 

Hình 2.1. Khung cấu trúc phức chất ML và ML2 trong nghiên cứu 

2.1.3. Sơ đồ nghiên cứu tổng quát: như hình 2.2. 

Hình 2.2. Sơ đồ nghiên cứu tổng quát 

2.2. CÔNG CỤ, HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Dữ liệu và phần mềm 

2.2.2. Hóa chất, dụng cụ và thiết bị 

2.3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QSPR 

2.3.1. Tính toán sàng lọc dữ liệu 

2.3.2. Phương pháp xây dựng mô hình QSPR 

Bộ dữ liệu

Hằng số bền

(logβ )

Tập luyện

Tập đánh 

giá ngoại

Tập hiệu 

chỉnh

Tập đánh 

giá nội

Mô hình 

dự đoán

Mô hình và giải thuật

MLR, PLSR, PCR, 

ANN, SVR, GA

Luyện mô hình

Chỉ số đánh giá

(R
2
, RMSE, F-stat,...)

Mô hình

Bộ mô tả phân tử

Sàng lọc dữ liệu

Dự đoán và 

đánh giá

Tối ưu hóa dữ liệu

Thiết kế hợp 

chất mới

Tổng hợp hợp 

chất mới

Miền ứng 

dụng

Tập dữ liệu
Chia bộ dữ liệu

(k-means, AHC)CV-LOO

Lựa chọn biến

Hiệu chỉnh 

tham số

Khảo sát cấu 

dạng bền
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2.3.3. Đánh giá mô hình 

2.4. THIẾT KẾ HỢP CHẤT MỚI 

2.4.1. Lựa chọn đối tượng thiết kế mới 

2.4.2. Thiết kế các dẫn xuất thiosemicarbazone và phức chất 

2.5. DỰ BÁO HẰNG SỐ BỀN VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG 

HÌNH THÀNH CỦA LIGAND VÀ PHỨC CHẤT MỚI  

2.5.1. Dự báo hằng số bền của phức chất mới 

2.5.2. Phân tích cấu dạng của ligand và phức chất 

2.6. TỔNG HỢP LIGAND VÀ PHỨC CHẤT 

2.6.1. Tổng hợp BEPT và BECT 

Quy trình tổng hợp của hai thiosemicarbazone BEPT và 

BECT như Hình 2.14 và Hình 2.15. 

Hình 2.14. Sơ đồ tổng hợp BEPT 

Hình 2.15. Sơ đồ tổng hợp BECT 

2.6.2. Tổng hợp phức chất 

Quá trình tổng hợp phức chất của ligand BEPT được thực hiện 

với hai ion kim loại là Ni2+ và Cd2+ như Hình 2.16. Trong khi đó, 
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quá trình tổng hợp phức chất của BECT thực hiện với hai ion kim 

loại là Cu2+ và Zn2+ như Hình 2.17. 

2.7. XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ BỀN CỦA PHỨC CHẤT 

2.7.1. Khảo sát công thức phức 

2.7.2. Xác định hằng số bền 

Hình 2.16. Sơ đồ tổng hợp phức chất Ni(II)/Cd(II)-BEPT 

Hình 2.17. Sơ đồ tổng hợp phức chất Cu(II)/Zn(II)-BECT 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QSPR 

3.1.1. Tính toán sàng lọc dữ liệu 

3.1.1.1. Dữ liệu thực nghiệm ban đầu 

 Ligand: 54 dẫn xuất thiosemicarbazone; 

 Nhóm phức ML: 292 giá trị hằng số bền logβ11.  

 Nhóm phức ML2: 135 giá trị hằng số bền logβ12  

3.1.1.2. Tối ưu hóa cấu trúc 

Tối ưu hóa cơ học phân tử trường lực MM+, giải thuật 

Polak-Ribiere ở mức gradient 0,05. Sau đó, tối ưu hóa cơ học 

lượng tử phương pháp bán thực nghiệm PM7 và PM7/sparkle.  

3.1.1.3. Sàng lọc dữ liệu: kết quả thu được như Bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Kết quả phân chia dữ liệu nghiên cứu 

Nhóm phức Dữ liệu ban đầu Số nhóm  

ML 292 giá trị logβ11 9 nhóm 

ML2 135 giá trị logβ12 2 nhóm 
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3.1.2. Mô hình QSPR và đánh giá mô hình 

3.1.2.1. Mô hình QSPR của phức chất ML 

a. Mô hình QSPR nhóm dữ liệu 1 

 Phương pháp: MLR, SVR và ANN có kết hợp giải thuật GA. 

 Tập dữ liệu gồm 108 phức ML.  

 Mô hình QSPRGA-MLR có dạng: 

logβ11 =  46,4335 + 5,3211×xp3 – 9,9711×xp5 + 2,9632×SaasC 

–  32,0753×Ovality + 0,0707×Surface  - 4,4522×nelem + 

7,2474×nrings (3.1)  

R2 = 0,9145; R2
adj = 0,8932; Q2

LOO = 0,8650; MSE = 1,2899. 

 Mô hình QSPRGA-ANN: I(k)-HL(5)-O(1). 

 Mô hình QSPRGA-SVR với các tham số tối ưu: C = 1,0;  = 

1,0;  = 0,1; số véc tơ hỗ trợ bằng 27.  

b. Mô hình QSPR nhóm dữ liệu 2 

 Phương pháp OLR (hay MLR) và ANN.  

 Tập dữ liệu: 69 phức tập luyện và 9 phức tập đánh giá ngoại. 

  Mô hình QSPROLR: 

logβ11 = 66,01 – 5,861×x1 + 0,00137×x2 + 7,246×x3 – 39,35×x4 

– 1,745×x5 + 2,07×x6 (3.2) 

R2
train = 0,898; Q2

LOO = 0,846; SE = 1,136. 

 Mô hình QSPRANN: I(6)-HL(6)-O(1). 

c. Mô hình QSPR nhóm dữ liệu 3 

 Phương pháp MLR, PCR và PLSR.  

 Tập dữ liệu: 62 phức tập luyện và 10 phức tập đánh giá ngoại 

  Mô hình QSPRMLR như sau: 

logβ11 = 8,402 + 0,0195×x1 + 13,690×x2 – 0,066×x3 + 0,885×x4 

+ 3,871×x5 – 3,184×x6 - 0,050×x7 + 2,961×x8 – 0,005×x9       (3.3) 

R2
train = 0,908; R2

CV = 0,850; MSE = 0,852. 

 Mô hình QSPRPCR được biểu diễn như phương trình (3.4): 
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logβ11  = 6,209 + 0,0214×x1 + 13,513×x2 – 0,065×x3 + 0,786×x4 

+ 3,867×x5 – 3,100×x6 – 0,052×x7+ 3,307×x8 – 0,006×x9 (3.4) 

R2
train = 0,914; R2

CV = 0,948; MSE = 0,827. 

 Mô hình QSPRPLSR như phương trình (3.5): 

logβ11  = 6,102 + 0,023×x1 + 13,467×x2 - 0,062×x3 + 0,802×x4 + 

3,884×x5 – 2,984×x6 – 0,049×x7+ 3,266×x8 – 0,006×x9 (3.5) 

R2
train = 0,908; R2

CV = 0,888; MSE = 0,661. 

d. Mô hình QSPR nhóm dữ liệu 4 

 Phương pháp MLR, PLSR và ANN.  

 Tập dữ liệu: 67 phức tập luyện và 10 phức tập đánh giá ngoại. 

 Mô hình QSPRMLR: 

log11 = -6,3488 – 6,0995×k0 + 0,0046×core-core repulsion + 

2,0513×Me7 – 0,2220×cosmo volume  + 0,6325×dipole + 

16,3524×x1 – 3,8747×LUMO 

R²train = 0,9404; Q2
LOO = 0,8714; RMSE = 0,8490. 

 Mô hình QSPRPLSR theo phương trình (3.6): 

log11 = –1,304 – 5,844×k0 + 0,0046×core-core repulsion + 

1,732×Me7 – 0,260×cosmo volume + 0,840×dipole +16,717×x1 – 

– 4,728×LUMO         (3.6) 

R²train = 0,954; Q2
LOO = 0,901; RMSE = 0,647. 

 Mô hình QSPRANN: I(7)-HL(10)-O(1)  

e. Mô hình QSPR nhóm dữ liệu 5 

 Phương pháp MLR, PCR và ANN.  

 Tập dữ liệu: 74 phức tập luyện và 10 phức tập đánh giá ngoại. 

 Mô hình QSPRMLR chọn như phương trình (3.7): 

logβ11 = 53,803 – 7,024×nelem – 0,070×cosmo area + 

0,534×xvp – 8,185×MaxNeg + 8,065×Hmin – 70,721×xch10 + 

+  0,371×SsCH3 (3.7) 

R2
train = 0,9446; Q2

LOO = 0,9262; RMSE = 0,5292. 
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 Mô hình QSPRPCR biến thực như như sau: 

logβ11 = 54,718 – 7,011×nelem – 0,0721×cosmo area + 0,544×xvp3 – 

7,040×MaxNeg + 7,944×Hmin – 79,413×xch10 + 0,352×SsCH3  (3.8) 

R2
train = 0,949; Q2

CV = 0,928; MSE = 0,292; RMSE = 0,540. 

 Mô hình QSPRANN: I(7)-HL(10)-O(1)  

f. Mô hình QSPR nhóm dữ liệu 6 

 Phương pháp MLR và ANN.  

 Tập dữ liệu: 64 phức tập luyện và 10 phức tập đánh giá ngoại.  

 Mô hình QSPRMLR như sau: 

logβ11 = 7,984  – 5,997×x1 + 3,044×x2 + 5,960×x3 – 24,356×x4 + 

26,688×x5 + 22,313×x6 – 0,00127×x7 – 0,227×x8 + 1,148×x9 + 

13,437×x10 + 0,089×x11 (3.9) 

R2
train = 0,926; Q2

LOO = 0,842; SE = 0,790. 

 Mô hình QSPRANN: I(11)-H(8)-O(1 

g. Mô hình QSPR nhóm dữ liệu 7 

 Phương pháp MLR, PCR và ANN.  

 Tập dữ liệu: 50 phức tập luyện và 10 phức tập đánh giá ngoại.  

 Mô hình QSPRMLR: 

logβ11 = 41,1432 + 9,1226×knopt + 0,4786×SHBa + 

19,0890×HOMO + 1,2860×xvpc4  + 15,4336×N4 + 

4,2962×LUMO + 14,8059×ionization potential + 0,8880×dipole 

+ 0,0273×MW + 11,8044×Maxneg – 0,0157×Hf  

R²train = 0,9296; Q2
LOO = 0,8673; MSE = 0,5878. 

 Mô hình QSPRPCR với các mô tả ban đầu như sau: 

logβ11 = 41,9783 + 9,4330×knopt + 0,4959×SHBa + 9,7945×HOMO  

+ 1,3160×xvpc4 + 16,4278×N4 + 4,4705×LUMO + 

15,4513×ionization potential  + 0,9287×dipole + 0,0291×MW +  

13,5302×Maxneg – 0,0184×Hf  (3.10) 

R2
train = 0.9236; Q2

CV = 0.9423; MSE = 0.4190. 



 

10 

 

 Mô hình QSPRANN: I(11)-HL(14)-O(1)  

h. Mô hình QSPR nhóm dữ liệu 8 

 Phương pháp OLS (hay MLR), PLS, PCR và ANN.  

 Tập dữ liệu: 50 phức tập luyện và 10 phức tập đánh giá ngoại. 

 Mô hình QSPROLS như sau: 

logβ11 = – 64,63  –24,58×x1 + 26,71×x2 – 0,0233×x3 – 0,355×x4 + 

25,47×x5 – 2,143×x6 + 0,531×x7 – 38,16×x8 – 0,0251×x9   (3.11) 

R2
train = 0,944; Q2

LOO = 0,903; MSE = 1,035. 

 Mô hình QSPRPLS như sau: 

logβ11 = – 55,976 – 26,729×x1 + 25,082×x2 – 0,020×x3 – 0,353×x4 

+ 24,146×x5 – 2,277×x6 + 0,504×x7 – 36,044×x8 – 0,021×x9   (3.12) 

R2
train = 0,934; R2

CV = 0,9658; MSE = 0,982. 

 Mô hình QSPRPCR như sau: 

logβ11 = – 64,064 – 23,655×x1 + 24,918×x2 – 0,022×x3 – 0,400×x4 + 

26,040×x5 – 1,840×x6 + 0,574×x7 – 36,476×x8 – 0,024×x9    (3.13)  

R2
train = 0,934; R2

CV = 0,9485; MSE = 1,147. 

 Mô hình QSPRANN: I(9)-HL(12)-O(1);  

i. Mô hình QSPR nhóm dữ liệu 9 

 Phương pháp MLR và ANN.  

 Tập dữ liệu: 76 phức tập luyện và 17 phức tập đánh giá ngoại. 

 Mô hình QSPRMLR như sau: 

logβ11 = 29,585 + 0,310×x1 – 0,120×x2 – 0,896×x3  

+ 0,249x4 – 1,342×x5  (3.14) 

R2
train = 0,821; Q2

LOO = 0,789; RMSE = 0,745. 

 Mô hình QSPRANN: I(5)-HL(10)-O(1).  

3.1.2.2. Mô hình QSPR của phức chất ML2 

a. Mô hình QSPR nhóm dữ liệu 1 

 Phương pháp MLR và ANN.  

 Tập dữ liệu: 51 phức tập luyện và 12 phức tập đánh giá ngoại. 
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 Mô hình QSPRMLR: ba mô hình tốt nhất. 

MLR7 
log12 = 27,570 – 5,6037×SaasC – 0,3342×LUMO + 

2,3297×xvp10. R²train = 0,994; Q2
LOO = 0,993 ; SE = 0,4342;  

MLR8 
log12 = -29,908 – 1,7203×SssO + 2,2188×xv0 – 

0,1902×xvpc4. R²train = 0,995; Q2
LOO = 0,993 ; SE = 0,4216;  

MLR9 
log12 = -50,622 + 288,0053×MaxQp + 3,8334×SdsCH + 

0,4518×xv1. R²train = 0,996; Q2
LOO = 0,996 ; SE = 0,3381;  

 Mô hình QSPRANN xây dựng từ QSPRMLR7 I(3)-HL(10)-O(1)  

b. Mô hình QSPR nhóm dữ liệu 2 

 Phương pháp MLR và ANN.  

 Tập dữ liệu: 79 phức tập luyện và 10 phức tập đánh giá ngoại. 

 Mô hình QSPRMLR: hai mô hình tốt nhất. 

MLR5 
log12 = -3,5632 + 0,03079×cosmo volume + 15,5589×C2 – 

0,0299×cosmo area. n = 79; R²train = 0,8994; Q2
LOO = 0,8867; 

RMSE = 0,5389;  

MLR8 
log12 = -12,7964 – 9,0030×knotp – 0,0431×cosmo area + 

6,4254×Hmin. n = 79; R²train = 0,9274; Q2
LOO = 0,0929; RMSE = 

0,4579;  

 Mô hình QSPRANN xây dựng từ QSPRMLR8 I(3)-HL(6)-O(1)  

3.2. THIẾT KẾ HỢP CHẤT MỚI 

3.2.1. Thiết kế dẫn xuất thiosemicarbazone 

Thiết kế mới 22 thiosemicarbazone mới dựa trên khung 10H-

phenothiazine và 22 hợp chất dẫn xuất thiosemicarbazone mới 

dựa trên khung 9H-carbazole tại nhóm R4.  

3.2.2. Thiết kế phức chất 

Thiết kế mới 220 phức chất ML và 220 phức chất ML2 từ 44 

ligand mới với 5 ion kim loại (Cu2+, Zn2+, Ni2+, Cd2+, Ag+). 

3.3. DỰ ĐOÁN HẰNG SỐ BỀN VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG 

HÌNH THÀNH CỦA CÁC LIGAND VÀ PHỨC CHẤT THIẾT 

KẾ MỚI 

3.3.1. Phức chất ML 

Hằng số bền của phức ML được dự báo qua ba mô hình của 

nhóm dữ liệu 1, 4 và 9. 
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3.3.2. Phức chất ML2 

Hằng số bền của phức ML2 được dự báo trên cả hai mô hình 

xây dựng được trên hai nhóm dữ liệu 1 và 2.  

3.3.3. Phân tích cấu dạng bền 

3.3.3.1. Cấu dạng bền của BEPT và BECT 

a. Đánh giá khả năng hình thành BEPT 

Hình 3.12 cho thấy cấu dạng bền có thể tồn tại ở mức năng 

lượng thấp thông qua thế năng bề mặt khi quay các góc lượng 

diện a1, a2, a3 và a4. 

 

 

 

 

 

Hình 3.12. Hàng rào năng lượng quay theo các góc lưỡng diện đối 

với BEPT; a) Góc lưỡng diện a1: H-N1-C2-N3 và a2: N1-C2-N3-N4; 

b) Góc lưỡng diện a3: C2 - N3 - N4 - C5 và a4: N4 - C5 - C6 - C7. 

b. Đánh giá khả năng hình thành BECT 

Kết quả tính toán cho BECT được trình bày trong Hình 3.13. 

Hình 3.13. Hàng rào năng lượng quay theo các góc lưỡng diện 

đối với BECT; a) Góc lưỡng diện a1: H-N1-C2-N3 và a2: N1-C2-N3-

N4; b) Góc lưỡng diện a3: C2 - N3 - N4 - C5 và a4: N4 - C5 - C6 - C7. 

3.3.3.2. Đánh giá khả năng tạo phức bằng tính toán lượng tử 
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a. Khả năng tạo phức của BEPT với các ion kim loại  

Cấu dạng các phức có năng lượng thấp nhất Cu(II)L2, 

Cd(II)L2, Ni(II)L2, Mn(II)L2, Zn(II)L2, Pb(II)L2 và Hg(II)L2 

tương ứng với số lượng của chúng được tìm thấy bằng cách tìm 

kiế. Khảo sát cho thấy các tìm kiếm cấu dạng dựa trên quy trình 

uốn xoắn đã thành công liên quan đến khả năng tìm kiếm sự phù 

hợp năng lượng thấp của phức giữa BEPT và các ion kim loại. 

b. Khả năng tạo phức của BECT với các ion kim loại 

Đối với phức của BECT, cấu dạng bền các phức Cu(II)L2, 

Cd(II)L2, Ni(II)L2, Mn(II)L2, Zn(II)L2, Pb(II)L2 và Hg(II)L2 

tương ứng với năng lượng thấp nhất của chúng được tìm. Như 

vậy, có thể khẳng định rằng kết quả khảo sát cho thấy các tìm 

kiếm cấu dạng dựa trên quy trình uốn xoắn là thành công đối với 

khả năng tìm kiếm sự phù hợp năng lượng thấp nhất của phức 

chất giữa BECT và các ion kim loại. 

3.4. TỔNG HỢP LIGAND VÀ PHỨC CHẤT 

3.4.1. Tổng hợp BEPT và phức Ni(II)-BEPT, Cd(II)-BEPT 

3.4.1.1. Giai đoạn ethyl hóa phenothiazine 

Giai đoạn này gắn nhóm ethyl lên phenothiazine. Hiệu suất 

phản ứng đạt được 85,85 %. 

3.41.2. Giai đoạn carbonyl hóa ethyl phenothiazine 

Giai đoạn này là giai đoạn carbonyl hóa ethyl phenothiazine. 

Hiệu suất phản ứng đạt được 82,10%. 

3.4.1.3. Giai đoạn brom hóa carbonyl phenothiazine 

Giai đoạn này thế brom trên carbonyl phenothiazine. Hiệu 

suất phản ứng đạt được 91,30%. 

3.4.1.4. Giai đoạn tổng hợp BEPT 

Giai đoạn này tạo BEPT, phản ứng cộng nucleophile của 

bromoethyl phenothiazine carbonyl với thiosemicarbazide hình 
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thành sản phẩm BEPT. Hiệu suất phản ứng 79,90%. 

3.4.1.5. Giai đoạn tổng hợp phức Ni(II)-BEPT và Cd(II)-BEPT 

Kết quả phức Ni(II)-BEPT với hiệu suất 76,73%. 

Kết quả phức Cd(II)-BEPT với hiệu suất 83,83%. 

3.4.2. Tổng hợp BECT và phức Cu(II)-BECT, Zn(II)-BECT 

3.4.2.1. Giai đoạn ethyl hóa carbazole 

Giai đoạn này gắn nhóm ethyl lên carbazole (1), cho sản phẩm 

trung gian (2). Hiệu suất phản ứng đạt được 95,59%. 

3.4.2.2. Giai đoạn carbonyl hóa ethyl carbazole 

Giai đoạn này là giai đoạn carbonyl hóa ethyl carbazole (2) 

cho hợp chất trung gian (3). Hiệu suất phản ứng đạt được 74,65%. 

3.4.2.3. Giai đoạn brom hóa carbonyl carbazole 

Giai đoạn này thế brom trên carbonyl carbazole, cho sản phẩm 

hợp chất trung gian (4). Hiệu suất phản ứng đạt được 62,92%. 

3.4.2.4. Giai đoạn tổng hợp BECT 

Giai đoạn này tạo BECT, phản ứng cộng nucleophile của 

bromoethyl carbazole carbonyl với thiosemicarbazide hình thành 

sản phẩm (5) là BECT. Hiệu suất phản ứng là 82,60%. 

3.4.2.5. Giai đoạn tổng hợp phức Cu(II)-BECT và Zn(II)-BECT 

Kết quả phức Cu(II)-BECT với hiệu suất 70,36%. 

Kết quả phức Zn(II)-BECT với hiệu suất 77,23%. 

3.4.3. Xác định cấu trúc của ligand và phức chất 

3.4.3.1. Cấu trúc của BEPT và BECT 

Cấu trúc của hai ligand được xác định qua các phổ sau đây: 

 Phổ FT-IR (Phụ lục 11, 27); 

 Phổ 1H-NMR (Phụ lục 12, 28); 

 Phổ 13C-NMR và phổ DEPT (Phụ lục 13, 29); 

 Phổ HR-MS (Phụ lục 14, 30); 

Dựa vào kết quả phân tích phổ FT-IR, 1H-NMR, 13C-NMR, 
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HR-MS kết hợp phổ DEPT có thể kết luận rằng BEPT/BECT đã 

được tổng hợp thành công. 

3.4.3.2. Cấu trúc của các phức chất  

Cấu trúc của các phức được xác định qua các phổ: 

 Phổ FT-IR (Phụ lục 15, 21, 31, 36); 

 Phổ 1H-NMR (Phụ lục 16, 22, 32, 37); 

 Phổ 13C-NMR và phổ DEPT (Phụ lục 17, 23, 33, 38); 

 Phổ HSQC và HMBC (Phụ lục 18, 24, 34, 39) 

 Phổ HR-MS (Phụ lục 19, 25, 35, 40); 

 Phổ EDX và SEM (Phụ lục 20, 26) 

Dựa vào kết quả phân tích phổ FT-IR, 1H-NMR, 13C-NMR, 

HR-MS kết hợp phổ DEPT, HSQC và HMBC có thể kết luận 

rằng các phức đã được tổng hợp thành công. 

3.5. XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ BỀN CỦA PHỨC 

3.5.1. Phức chất Ni(II)-BEPT và Cd(II)-BEPT  

3.5.1.1. Khảo sát thăm dò 

Khảo sát thăm dò cho thấy quá trình tạo phức diễn ra rất nhanh 

dựa trên hiện tượng thay đổi màu sắc giữa BEPT ban đầu và các 

phức của Ni2+ và Cd2+. 

3.5.1.2. Phức chất Cd(II)-BEPT 

a. Khảo sát max 

Phổ được quét trong khoảng bước sóng từ 200 đến 600 nm 

(Hình 3.16). Kết quả chọn bước sóng 408 nm để khảo sát.  

 

 

 

 

 

Hình 3.16. Phổ UV-Vis của BEPT và phức Cd(II)-BEPT 
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b. Khảo sát pH 

Biểu đồ cho thấy tại pH = 9 thì độ hấp thu quang là lớn nhất 

ở cả hai nồng độ khảo sát. Do đó, chọn pH = 9 cho các khảo sát 

tiếp theo. 

Hình 3.17. Ảnh hưởng của pH đến độ hấp thụ quang của phức 

Cd(II)-BEPT 

c. Khảo sát lực ion 

Từ kết quả, chọn lực ion với giá trị nồng độ KNO3 0,01 M để 

khảo sát tiếp theo. 

Hình 3.18. Ảnh hưởng của lực ion đến độ hấp thụ quang 

của phức Cd(II)-BEPT 

d. Khảo sát nồng độ BEPT  

Kết quả khảo sát chúng tôi chọn nồng độ ligand là 20 ppm 

tương ứng 10 mL từ nồng độ đầu 50 ppm. 

Hình 3.19. Ảnh hưởng của nồng độ BEPT đến độ hấp thụ 

quang phức Cd(II)-BEPT 
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e. Khảo sát thời gian bền màu của phức 

Dựa trên kết quả đo quang thấy rằng phức sau 60 phút có thể 

bị ảnh hưởng do sự tác động của ánh sáng kèm theo sự oxy hóa 

do sự khuếch tán không khí vào bên trong dung dịch. 

f. Xác định công thức phức  

Trong cả hai phương pháp sử dụng đều cho thấy rằng phức 

chất tạo thành có công thức là ML2. 

3.5.1.3. Phức chất Ni(II)-BEPT 

a. Khảo sát max 

Tiến hành quét phổ trong khoảng bước sóng từ 200 đến 600 

nm. Chọn bước sóng 424 nm để khảo sát các bước tiếp theo. 

Hình 3.22. Phổ UV-Vis của BEPT và phức Cd(II)-BEPT 

b. Khảo sát pH 

Biểu đồ cho thấy tại pH = 9 độ hấp thụ quang là lớn nhất ở 

hai cả nồng độ khảo sát. Do đó, chọn pH = 9 khảo sát tiếp theo. 

Hình 3.23. Ảnh hưởng của pH đến độ hấp thụ quang của phức 

Ni(II)-BEPT 

c. Khảo sát lực ion 
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Kết quả chọn lực ion với giá trị nồng độ KNO3 0,01 M để 

khảo sát bước tiếp theo cho phức này. 

Hình 3.24. Ảnh hưởng của lực ion đến độ hấp thụ quang đối 

với phức Ni(II)-BEPT 

d. Khảo sát nồng độ BEPT 

Kết quả khảo sát nồng độ BEPT khoảng trên 17,5 ppm thì độ 

hấp thu quang ổn định và không thay đổi.  

Hình 3.25. Ảnh hưởng của nồng độ BEPT đến độ hấp thụ 

quang phức Ni(II)-BEPT 

e. Khảo sát thời gian bền màu của phức 

Khảo sát thời gian bền màu có thể kết luận rằng việc thực 
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độ hấp thụ quang ổn định nhất. 

f. Xác định công thức phức 

Trong cả hai phương pháp sử dụng đều cho thấy rằng phức 

chất tạo thành có công thức là ML2. 

3.5.1.4. Hằng số bền của phức Cd(II)-BEPT và Ni(II)-BEPT và 

đánh giá mô hình 

Kết quả tính toán hằng số bền qua Datan 3.1 trong Bảng 3.35. 

Kết quả thu được cho thấy rằng giá trị thực nghiệm rất gần 

với giá trị dự đoán từ hai mô hình QSPRMLR và QSPRANN của 
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nhóm dữ liệu thứ 2 thuộc ML2. Bên cạnh đó, có thể so sánh kết 

quả thực nghiệm với các giá trị hằng số bền của các phức khác, 

từ kết quả cho thấy rằng, với các phức thực nghiệm trong luận án 

khi gắn vị trí R4 với dẫn xuất phenothiazine có cấu trúc dị vòng 

phức tạp hơn sẽ cho các giá trị hằng số bền lớn hơn. 

Bảng 3.35. Giá trị logβ12 thực nghiệm và dự đoán các phức  

TT Ligand 
Kim 

loại 

Thực 

nghiệm 

Dự đoán 

QSPRMLR QSPRANN 

1 BEPT Ni(II) 11,140 8,9813 11,9612 

2 BEPT Cd(II) 11,890 8,3473 11,8360 

3.5.2. Phức chất Cu(II)-BECT và Zn(II)-BECT 

Một cách tương tự, đối với phức của ion Cu2+ và Zn2+ với 

BECT cũng khảo sát các bước như hai phức vừa trình bày. 

3.5.2.1. Khảo sát thăm dò 

3.5.2.2. Phức chất Cu(II)-BECT và Zn(II)-BECT 

a. Khảo sát max; b. Khảo sát pH; c. Khảo sát lực ion;  

d. Khảo sát nồng độ BECT; e. Khảo sát thời gian bền màu của 

phức; f. Xác định công thức phức. 

3.5.2.3. Hằng số bền của phức Cu(II)-BECT và Zn(II)-BECT và 

đánh giá mô hình 

Kết quả tính toán hằng số bền qua Datan 3.1 trong Bảng 3.37. 

Bảng 3.37. Giá trị logβ12 thực nghiệm và dự đoán các phức  

TT Ligand 
Kim 

loại 

Hằng số bền, logβ12 

Thực 

nghiệm 

Dự đoán 

QSPRMLR QSPRANN 

1 BECT Cu(II) 11,730 10,0415 11,5213 

2 BECT Zn(II) 10,390 10,1578 11,8751 

Trên cơ sở kết quả thấy rằng giá trị thực nghiệm rất gần với 

giá trị dự đoán từ hai mô hình QSPRMLR và QSPRANN của nhóm 

dữ liệu 1 - ML2. Bên cạnh đó, có thể so sánh kết quả thực nghiệm 

với các giá trị hằng số bền của các phức khác cũng cho thấy các 
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phức thực nghiệm trong luận án khi gắn vào khung cấu trúc của 

thiosemicarbazone tại vị trí R4 với dẫn xuất carbazole có cấu trúc 

dị vòng phức tạp hơn sẽ cho các giá trị hằng số bền lớn hơn. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Về phần lý thuyết, chúng tôi đã trình bày đầy đủ cơ sở lý 

thuyết của phương pháp mô hình hóa mối quan hệ định lượng 

cấu trúc và tính chất dựa trên các phương pháp tính toán lượng 

tử kết hợp sử dụng các phương pháp thống kê và các phương 

pháp toán học hiện đại để xây dựng hàng loạt mô hình dự đoán 

trên đối tượng phức chất giữa thiosemicarbazone và các ion kim 

loại. Như vậy, trong phần này chúng tôi đã đạt được những kết 

quả cụ thể như sau: 

 Đã xây dựng mới 9 mô hình quan hệ định lượng cấu trúc 

và tính chất trên đối tượng phức ML và 2 mô hình trên đối 

tượng ML2 dựa trên các phương pháp thống kê và phương 

pháp máy học thông minh. Đây là tính mới của luận án, 

đều đó đã được chứng minh bởi vì các mô hình này đã 

được công bố qua 10 bài báo trong đó có một bài thuộc hệ 

thống SCI. Các mô hình này được xây dựng từ các dữ liệu 

thực nghiệm thu thập được từ các công trình đã được công 

bố trên các tạp chí uy tín bao gồm 292 giá trị logβ11 của 

phức ML và 135 giá trị logβ12 của phức ML2. 

 Mặt khác, cấu trúc của các phức chất ML và ML2 được tối 

ưu hóa cấu trúc cuối cùng bằng cơ học lượng tử với 

phương pháp bán thực nghiệm mới PM7 và PM7/sparkle. 
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Kết quả này cũng là một trong những điểm nổi bật của luận 

án vì đây là một trong những phương pháp mới ứng dụng 

trong nghiên cứu. 

 Bên cạnh đó,  44 dẫn xuất thiosemicarbazone đã được thiết 

kế mới và tạo phức với 5 ion kim loại phổ biến (Cu2+, Zn2+, 

Ni2+, Cd2+, Ag+). Các dẫn xuất này được thiết kế dựa trên 

hai dẫn xuất phenothiazine và carbazole gắn vào vị trí R4 

của khung cấu trúc thiosemicarbazone. Chúng tôi cũng đã 

sử dụng các mô hình xây dựng được để dự đoán hằng số 

bền của các phức chất thiết kế mới. Một số hằng số bền 

của các phức chất thiết kế mới của đã được công bố qua 

các bài báo. 

 Tiếp đến, để định hướng nghiên cứu thực nghiệm, chúng 

tôi lựa chọn hai dẫn xuất thiosemicarbazole đó là 2- ((6-

bromo-9-ethyl-9H-carbazol-3-yl) methylene) hydrazine-

1-carbothioamide và 2-((7-bromo-10-ethyl-10H-

phenothiazin-3-yl)methylene)hydrazine-1-

carbothioamide để tổng hợp và tạo phức với các ion kim 

loại như Cd2+, Ni2+, Cu2+ và Zn2+. Tuy nhiên, trước khi 

thực nghiệm tổng hợp, chúng tôi đã tiến hành khảo sát tìm 

kiếm cấu dạng bền bằng các tính toán lượng tử kết hợp các 

phương pháp Monte Carlo và giải thuật Metropolis của các 

phức chất giữa các ligand này với các ion kim loại có chứa 

ion nghiên cứu thực nghiệm. Kết quả cũng đã cho thấy 

rằng qua thế năng bề mặt tương tác, khả năng hình thành 

các ligand và phức chất là khả thi. 
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Về phần thực nghiệm, chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm 

tổng hợp ligand 2- ((6-bromo-9-ethyl-9H-carbazol-3-yl) 

methylene) hydrazine-1-carbothioamide với hai phức tương ứng 

với hai ion kim loại Cu2+, Zn2+ và ligand 2-((7-bromo-10-ethyl-

10H-phenothiazin-3-yl)methylene)hydrazine-1-carbothioamide 

với hai phức tương ứng với hai ion Cd2+, Ni2+. Hai ligand và bốn 

phức chất này hoàn toàn là những chất mới được tổng hợp thành 

công, đây cũng là tính mới trong Luận án. Kết quả các nghiên 

cứu này cụ thể như sau: 

 Trình bày đầy đủ quy trình tổng hợp với các số liệu cụ thể 

của hai dẫn xuất thiosemicarbazone này với các phức chất 

tương ứng. Kết quả tổng hợp các ligand và phức chất này 

đã được kiểm chứng qua các phương pháp phân tích hóa 

lý hiện đại như phổ hấp thụ hồng ngoại FT-IR, phổ cộng 

hưởng từ hạt nhân 1H-NMR, 13C-NMR kết hợp phổ DEPT 

90, 135, CPD, HSQC và HMBC; phổ khối lượng phân giải 

cao HR-MS và phổ EDX. Kết quả đã khẳng định được các 

ligand và phức chất này đã được tổng hợp thành công với 

các cấu trúc như mong đợi trong định hướng nghiên cứu. 

Một số kết quả sơ bộ cũng đã được công bố hai bài qua tạp 

chí quốc tế thuộc hệ thống ISI. 

 Bên cạnh đó, chúng tôi đã khảo sát khả năng tạo phức của 

chúng trong môi trường nước bằng phương pháp đo quang 

phổ UV-Vis. Chúng tôi cũng đã tìm được các yếu tố tối ưu 

cho quá trình tạo phức và xác định được công thức của các 

phức này qua hai phương pháp cổ điển là phương pháp Job 
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và phương pháp tỷ lệ mol. Đồng thời, chúng tôi cũng đã 

xác định hằng số bền của các phức chất này và kết quả cho 

thấy phù hợp với các mô hình dự đoán. 

KIẾN NGHỊ 

Tuy nhiên, như tôi đã trình bày, do đề tài trải dài qua nhiều 

lĩnh vực, do đó kết quả nghiên cứu này chỉ định hướng sử dụng 

các ligand này để làm thuốc thử trong phân tích trắc quang mà 

chưa thực nghiệm trong thực tế. Bên cạnh đó, chúng tôi đã xây 

dựng rất nhiều mô hình dự đoán hằng số bền các phức chất nhưng 

chỉ áp dụng dự đoán thiết kế mới trên một nhóm đối tượng. Vì 

vậy, chúng tôi cũng đề xuất việc áp dụng phương pháp mô hình 

hóa này để nghiên cứu thiết kế mới trên các nhóm đối tượng khác 

gắn trên khung cấu trúc của thiosemicarbazone, hoặc trên các 

nhóm phức chất của các ligand như: semicarbazone, 

pentamethylcyclopentadienyl azaindoles, theophylline… Ngoài 

ra, cũng có thể áp dụng phương pháp này để nghiên cứu hoạt tính 

sinh học trên hàng loạt các đối tượng có hoạt tính đã được nghiên 

cứu như thiosemicarbazone, thiazole , axít humic… Đây cũng là 

hướng nghiên cứu tiếp theo mà chúng tôi sẽ thực hiện trong thời 

gian tới. 

Hơn nữa, dẫn xuất thiosemicarbazone và phức chất của chúng 

được biết đến là những chất có khả năng kháng khuẩn, kháng 

nấm [39];  có hoạt tính sinh học rất lớn [15], [50]; đồng thời, 

chúng cũng có khả năng ức chế các tế bào ưng thư [113], [121]. 

Trên cơ sở đó, trong nghiên cứu của chúng tôi, một nội dung quan 

trọng trong phần kết quả này mà chúng tôi đã thực hiện nhưng 
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không công bố trong luận án này, đó là khả năng kháng ung thư 

của các ligand và phức rất khả quan. Hai ligand và các phức chất 

được tổng hợp được thực nghiệm hoạt tính sinh học bằng phương 

pháp SRB với ba dòng tế bào ung thư vú MCF-7, ung thư phổi 

NCI H50 và ung thư gan HepG2. Với ligand 2-((7-bromo-10-

ethyl-10H-phenothiazin-3-yl)methylene)hydrazine-1-

carbothioamide và hai phức tương ứng với ion Cd2+, Ni2+ nhận 

các giá trị IC50 rất cao với nồng độ tác chất thấp. Tuy nhiên, đối 

với ligand 2- ((6-bromo-9-ethyl-9H-carbazol-3-yl) methylene) 

hydrazine-1-carbothioamide và hai phức tương ứng với hai ion 

Cu2+, Zn2+ cho hoạt tính tương đối thấp. Như vậy, các dẫn xuất 

thiosemicarbazone và phức chất của chúng có rất nhiều ứng dụng 

trong thực tế, nhưng trong nghiên cứu này chưa sử dụng rộng rãi 

các kết quả thực nghiệm nghiên cứu như khảo sát hoạt tính sinh 

học, đánh giá khả năng tạo phức trên các ion kim loại khác. Vì 

vậy, những ưu điểm của phức chất tổng hợp này sẽ định hướng 

nghiên cứu tiếp theo trong thời gian sắp tới từ kết quả của luận 

án.
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PREFACE 

Because of the diverse structure and easy complexation with 

many metal ions of thiosemicarbazone derivatives, it has led to 

widely applications in many fields. This is reason 

thiosemicarbazone derivatives and their complexes are popularly 

studied in the practice. Although there are many experimental 

studies synthesized these ligands and their complexes, but the 

theoretical studies are still limited. Especially, the studies can be 

combined in a mix of theory and experiment. 

Due to the continuous efforts of scientists, the new 

mathematical methods have been discovered and the powerfully 

development of computer science led to the appearance of many 

chemometric tools applied widely in computational chemistry. 

So we have combined mathematical methods, software and 

understanding of chemistry in order to find an exact direction in 

theoretical research for a new substance group. This method were 

called the modeling of the quantitative structure property 

relationships (QSPR) applied on the complexes of 

thiosemicarbazone and metal ions. Furthermore, we designed 44 

new thiosemicarbazones and 440 new complexes in the same 

structural group and predicted the stability constants of these 

complexes based on the variable descriptions of the built model 

and the theoretical standards. From the predicted results, we have 

successfully synthesized two new ligands and four complexes 

from these two ligands. 

The thesis will be presented the full content from theory to 

experiment of the above mentioned sections. The thesis titled 

“Design, screening and synthesis of thiosemicarbazone 

derivatives and metal-thiosemicarbazone complexes using 
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quantum chemistry calculation and QSPR modeling methods” 

was carried out by Nguyen Minh Quang under the supervision of 

Assoc. Prof. Dr. Pham Van Tat and Dr. Tran Xuan Mau. 

Research objectives 

Build the quantitative structure and property relationships 

(QSPR) models for the complexes of thiosemicarbazones and 

metal ions. Design new thiosemicarbazone derivatives and 

synthesize several thiosemicarbazones and the complexes of the 

ligand with common metal ions (Cu2+, Zn2+, Cd2+, Ni2+) based on 

the established models. 

The new contributions of the thesis 

1. Using quantum mechanics with the new semi-empirical 

methods PM7 and PM7/sparkle to optimize the structural 

complexes of thiosemicarbazone with metal ions. This is the first 

study in the world used this method. 

2. The thesis has built nine new quantitative structure and 

property relationship (QSPR) models for ML complexes and two 

new QSPR models for ML2 complexes between 

thiosemicarbazones derivatives (L) and metal ions (M) basis of 

quantum chemistry calculation and QSPR modeling methods. 

3. The thesis has designed newly 44 thiosemicarbazones 

ligands, 220 ML and 220 ML2 complexes of these 

thiosemicarbazones with metal ions (Cu2+, Zn2+, Ni2+, Cd2+, 

Ag+). The derivatives were sketched based on the molecular 

skeleton of phenothiazine and carbazole derivatives. Besides, the 

stability constants of the new-designed complexes were 

predicted by using the developed QSPR models. 

4. Also the study has successfully synthesized two new 

thiosemicarbazone ligands and four new complexes (ML2) of 
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these ligands and metal ions (Cu2+, Zn2+, Cd2+, Ni2+). The 

ligands and complexes were verified through modern 

physicochemical analysis methods such as FT-IR, 1H-NMR, 

13C-NMR with DEPT 90, 135, CPD, HSQC, HMBC, HR-MS 

EDX and SEM. 

CHAPTER 1. INTRODUCTION 

1.1. THIOSEMICARBAZONE AND THEIR COMPLEXES 

1.1.1. Thiosemicarbazone derivatives 

1.1.2. The metal-thiosemicarbazone complexes 

1.1.3. The stability constants 

1.2. QSPR THEORY 

1.2.1. General 

1.2.2. Formation of data sets 

1.2.3. Math models and algorithms 

1.2.4. Validation of QSPR models 

1.3. QUANTUM CHEMISTRY 

1.3.1. Molecular mechanics 

1.3.2. Quantum mechanics 

1.4. EXPERIMENTAL STUDY 

1.4.1. Methods of chemical compounds separation 

1.4.2. Methods of the structural determination 

1.4.3. Method of the complex formulas determination 

Chapter 2. RESEARCH CONTENTS AND METHODS  

2.1. RESEARCH CONTENTS 

2.1.1. Research subjects 

Thiosemicarbazones and their complexes with metal ions in 

both ML and ML2 forms (Fig. 2.1). 

2.1.2. Research contents 
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 Building QSPR models for ML and ML2 complexes between 

metal ions and thiosemicarbazone derivatives. 

 Design and prediction for the stability constants of new 

complexes based on QSPR models. 

 The conformational analysis of BEPT and BECT ligands and 

complexes of two ligands with metal ions before synthesis; 

 Synthesis of BEPT, BECT ligands and complexes such as 

Ni(II)-BEPT, Cd(II)-BEPT, Cu(II)-BECT and Zn(II)-BECT; 

 Determination of the formula complex, the stability constants 

of the synthesized complexes and comparison the results with 

the built QSPR models. 

 
 

ML ML2 

Figure 2.1. The structural skeleton of ML and ML2 complexes 

2.1.3. General research diagram  

The research process of the thesis is done the following 

diagram (Figure 2.2). 

Figure 2.2. General research diagram 

2.2. Tools and measures of research 

2.2.1. Data and software  

Data collection

Property 

data (logβ )

Training Set

External 

Validation 

Set

Calibration 

Set

Internal 

Validation 

Set

Predictive 

models

Model or Algorithm

MLR, PLSR, PCR, 

ANN, SVR, GA

Traning models

Validation Performance

(R2, RMSE, F-stat,...)Model 

coefficient

Descriptors

Filtration

Prediction 

Validation

Optimization

Design 

newly
Synthesis

AD and 

Outlier

Dataset
Division

(k-means, AHC)CV-LOO

Selected 

Descriptors

Parameter 

Adjustment
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2.2.2. Chemicals, tools and instruments 

2.3. BUILDING OF QSPR MODELS 

2.3.1. Calculation and screening of dataset 

2.3.2. Methods of QSPR modeling  

2.3.3. Validation of QSPR models 

2.4. DESIGN OF NEW COMPOUNDS 

2.4.1. Selection of new-designed objects 

2.4.2. Design of the thiosemicarbazone and their complexes 

2.5. PREDICTION OF THE STABILITY CONSTANTS 

AND THE CONFORMATIONAL ANALYSIS OF NEW 

LIGANDS AND THEIR COMPLEXES 

2.5.1. Selection of ligands and metal ions for research 

2.5.2. Analysis and research of the stable structure of ligands and 

their complexes 

2.6. SYNTHESIS OF LIGANDS AND COMPLEXES 

2.6.1. Synthesis of BEPT and BECT ligands 

The synthesis process of both thiosemicarbazones BEPT and 

BECT is described as Fig 2.14 and Fig. 2.15. 

Figure 2.14. BEPT synthesis diagram 

 

 

 

 

 

Figure 2.15. BECT synthesis diagram 
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2.6.2. Synthesis of complexes 

The synthesis of complexes between BEPT ligand and Ni2+ 

and Cd2+ metal ions is carried out as Fig. 2.16. 

 

Figure 2.16. The synthesis diagram of Ni(II)-BEPT and Cd(II) 

–BEPT complexes 

Meanwhile, the synthesis of complexes between BECT ligand 

and Cu2+ and Zn2+ is shown in Fig 2.17. 

 

Figure 2.17. The synthesis diagram of Cu(II)-

BECT and Zn(II) –BECT complexes 

2.7. DETERMINATION OF THE STABILITY CONSTANTS  

2.7.1. Investigation of the Stoichiometry of complexes 

2.7.2. Determination of the stability constants 

CHAPTER 3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

3.1. BUILDING OF QSPR MODELS 

3.1.1. Calculation and screening of data  

3.1.1.1. The initial experimental data 

 Ligand: 54 thiosemicarbazone derivatives; 

 The 292 logβ11 values for ML complexes and the 135 

logβ12 values for ML2 complexes. 

3.1.1.2. Optimization of the structural complexes 

The structures of metal-thiosemicarbazone complexes were 

optimized by means of molecular mechanics with MM+ field and 

Polak-Ribiere algorithm at gradient level of 0.05. Thereafter, 
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these were optimized by using the semi-empirical quantum 

method with new version PM7 and PM7/sparkle for lanthanides. 

3.1.1.3. Screening the data 

The fully calculated dataset including descriptors and the 

stability constants of complexes were divided into small groups 

by the k-means and AHC algorithm indicated in Table 3.3. 

Table 3.3. Results of data division for research 

Complexes Original data Number of groups  

ML 292 logβ11 values 9 

ML2 135 logβ12 values 2 

3.1.2. QSPR models and validation of models 

3.1.2.1. QSPR models of ML complexes 

a. QSPR models of the first data group 

 Methods: MLR, SVR and ANN with the genetic algorithm; 

 Dataset: 108 logβ11 values of complexes. 

 The QSPRGA-MLR model is the following equation: 

logβ11 =  46,4335 + 5,3211×xp3 – 9,9711×xp5 + 2,9632×SaasC 

–  32,0753×Ovality + 0,0707×Surface  - 4,4522×nelem + 

7,2474×nrings (3.1) 

R2 = 0,9145; R2
adj = 0,8932; Q2

LOO = 0,8650; MSE = 1,2899. 

 The architecture of the QSPRGA-ANN model is I(7)-HL(5)-O(1). 

 The QSPRGA-SVR model with optimal parameters are C= 1,0; 

 = 1,0;  = 0,1; number of support vectors = 27.  

b. QSPR models of the second data group 

 Methods: OLR (MLR) and ANN; 

 Dataset: 69 logβ11 values of complexes for a training set and 

9 logβ11 values of complexes for an external validation set. 

 The QSPROLR model is the following equation: 

logβ11 = 66,01 – 5,861×x1 + 0,00137×x2 + 7,246×x3 – 39,35×x4 

– 1,745×x5 + 2,07×x6   (3.2) 
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R2
train = 0,898; Q2LOO = 0,846; SE = 1,136. 

 The architecture of the QSPRANN model is I(6)-HL(6)-O(1).  

c. QSPR models of the third data group 

 Methods: MLR, PCR and PLSR; 

 Dataset: 62 logβ11 values of complexes for a training set and 

10 logβ11 values of complexes for an external validation set. 

 The QSPRMLR model is the following equation: 

logβ11 = 8,402 + 0,0195×x1 + 13,690×x2 – 0,066×x3 + 0,885×x4 

+ 3,871×x5 – 3,184×x6 - 0,050×x7 + 2,961×x8 – 0,005×x9     (3.3) 

R2
train = 0,908; R2

CV = 0,850; MSE = 0,852. 

 The QSPRPCR model is the following equation: 

logβ11  = 6,209 + 0,0214×x1 + 13,513×x2 – 0,065×x3 + 0,786×x4 

+ 3,867×x5 – 3,100×x6 – 0,052×x7+ 3,307×x8 – 0,006×x9 (3.4) 

R2
train = 0,914; R2

CV = 0,948; MSE = 0,827. 

 The QSPRPLSR model is the following equation: 

logβ11  = 6,102 + 0,023×x1 + 13,467×x2 - 0,062×x3 + 0,802×x4 + 

3,884×x5 – 2,984×x6 – 0,049×x7+ 3,266×x8 – 0,006×x9 (3.5) 

R2
train = 0,908; R2

CV = 0,888; MSE = 0,661. 

d. QSPR models of the fourth data group 

 Methods: MLR, PLSR and ANN; 

 Dataset: 67 logβ11 values of complexes for a training set and 

10 logβ11 values of complexes for an external validation set. 

 The QSPRMLR model is the following equation: 

log11 = -6,3488 – 6,0995×k0 + 0,0046×core-core repulsion + 

2,0513×Me7 – 0,2220×cosmo volume  + 0,6325×dipole + 

16,3524×x1 – 3,8747×LUMO 

R²train = 0,9404; Q2
LOO = 0,8714; RMSE = 0,8490. 

 The QSPRPLSR model is the following equation: 
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log11 = –1,304 – 5,844×k0 + 0,0046×core-core repulsion + 

1,732×Me7 – 0,260×cosmo volume + 0,840×dipole +16,717×x1 –  

– 4,728×LUMO         (3.6) 

R²train = 0,954; Q2
LOO = 0,901; RMSE = 0,647. 

 The architecture of the QSPRANN model is I(7)-HL(10)-O(1).  

e. QSPR models of the fifth data group 

 Methods: MLR, PCR and ANN; 

 Dataset: 74 logβ11 values of complexes for a training set and 

10 logβ11 values of complexes for an external validation set. 

 The QSPRMLR model is the following equation: 

logβ11 = 53,803 – 7,024×nelem – 0,070×cosmo area + 

0,534×xvp – 8,185×MaxNeg + 8,065×Hmin – 70,721×xch10 + 

+ 0,371×SsCH3      (3.7) 

R2
train = 0,9446; Q2

LOO = 0,9262; RMSE = 0,5292. 

 The QSPRPCR model is the following equation: 

logβ11 = 54,718 – 7,011×nelem – 0,0721×cosmo area + 0,544×xvp3 – 

7,040×MaxNeg + 7,944×Hmin – 79,413×xch10 + 0,352×SsCH3  (3.8) 

R2
train = 0,949; Q2

CV = 0,928; MSE = 0,292; RMSE = 0,540. 

 The architecture of the QSPRANN model is I(7)-HL(10)-O(1).  

f. QSPR models of the sixth data group 

 Methods: MLR and ANN; 

 Dataset: 64 logβ11 values of complexes for a training set and 

10 logβ11 values of complexes for an external validation set. 

 The QSPRMLR model is the following equation: 

logβ11 = 7,984  – 5,997×x1 + 3,044×x2 + 5,960×x3 – 24,356×x4 + 

26,688×x5 + 22,313×x6 – 0,00127×x7 – 0,227×x8 + 1,148×x9 + 

13,437×x10 + 0,089×x11 (3.9) 

R2
train = 0,926; Q2

LOO = 0,842; SE = 0,790. 

 The architecture of the QSPRANN model is I(11)-HL(8)-O(1).  

g. QSPR models of the seventh data group 
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 Methods: MLR, PCR and ANN; 

 Dataset: 50 logβ11 values of complexes for a training set and 

10 logβ11 values of complexes for an external validation set. 

 The QSPRMLR model is the following equation: 

logβ11 = 41,1432 + 9,1226×knopt + 0,4786×SHBa + 

19,0890×HOMO + 1,2860×xvpc4  + 15,4336×N4 + 

4,2962×LUMO + 14,8059×ionization potential + 0,8880×dipole 

+ 0,0273×MW + 11,8044×Maxneg – 0,0157×Hf  

R²train = 0,9296; Q2
LOO = 0,8673; MSE = 0,5878. 

 The QSPRPCR model is the following equation: 

logβ11 = 41,9783 + 9,4330×knopt + 0,4959×SHBa + 9,7945×HOMO  

 + 1,3160×xvpc4 + 16,4278×N4 + 4,4705×LUMO + 

15,4513×ionization potential  + 0,9287×dipole + 

0,0291×MW +  13,5302×Maxneg – 0,0184×Hf  (3.10) 

R2
train = 0.9236; Q2

CV = 0.9423; MSE = 0.4190. 

 The architecture of the QSPRANN model is I(11)-HL(14)-O(1).  

h. QSPR models of the eighth data group 

 Methods: OLS (MLR), PLS, PCR and ANN; 

 Dataset: 50 logβ11 values of complexes for a training set and 

10 logβ11 values of complexes for an external validation set. 

 The QSPROLS model is the following equation: 

logβ11 = – 64,63  –24,58×x1 + 26,71×x2 – 0,0233×x3 – 0,355×x4 + 

25,47×x5 – 2,143×x6 + 0,531×x7 – 38,16×x8 – 0,0251×x9   (3.11) 

R2
train = 0,944; Q2

LOO = 0,903; MSE = 1,035. 

 The QSPRPLS model is the following equation: 

logβ11 = – 55,976 – 26,729×x1 + 25,082×x2 – 0,020×x3 – 0,353×x4 

+ 24,146×x5 – 2,277×x6 + 0,504×x7 – 36,044×x8 – 0,021×x9   (3.12) 

R2
train = 0,934; R2

CV = 0,9658; MSE = 0,982. 

 The QSPRPCR model is the following equation: 
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logβ11 = – 64,064 – 23,655×x1 + 24,918×x2 – 0,022×x3 – 0,400×x4 + 

26,040×x5 – 1,840×x6 + 0,574×x7 – 36,476×x8 – 0,024×x9    (3.13)  

R2
train = 0,934; R2

CV = 0,9485; MSE = 1,147. 

 The architecture of the QSPRANN model is I(9)-HL(12)-O(1).  

i. QSPR models of the ninth data group 

 Methods: MLR and ANN; 

 Dataset: 76 logβ11 values of complexes for a training set and 

17 logβ11 values of complexes for an external validation set. 

 The QSPRMLR model is the following equation: 

logβ11 = 29,585 + 0,310×x1 – 0,120×x2 – 0,896×x3  

+ 0,249x4 – 1,342×x5  (3.14) 

R2
train = 0,821; Q2

LOO = 0,789; RMSE = 0,745. 

 The architecture of the QSPRANN model is I(5)-HL(10)-O(1).  

3.1.2.2. QSPR models of ML2 complexes 

a. QSPR models of the first data group 

 Methods: MLR and ANN; 

 Dataset: 51 logβ12 values of complexes for a training set and 

12 logβ12 values of complexes for an external validation set. 

 Three QSPRMLR models are the best following models: 

MLR7 
log12 = 27,570 – 5,6037×SaasC – 0,3342×LUMO + 

2,3297×xvp10. R²train = 0,994; Q2
LOO = 0,993 ; SE = 0,4342;  

MLR8 
log12 = -29,908 – 1,7203×SssO + 2,2188×xv0 – 

0,1902×xvpc4. R²train = 0,995; Q2
LOO = 0,993 ; SE = 0,4216;  

MLR9 
log12 = -50,622 + 288,0053×MaxQp + 3,8334×SdsCH + 

0,4518×xv1. R²train = 0,996; Q2
LOO = 0,996 ; SE = 0,3381;  

 The QSPRANN model with the architecture I(3)-HL(10)-O(1) 

was found from QSPRMLR7 model. 

b. QSPR models of the second data group 

 Methods: MLR and ANN; 

 Dataset: 79 logβ12 values of complexes for a training set and 

10 logβ12 values of complexes for an external validation set. 

 Two QSPROLR models are the best following model: 
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MLR5 
log12 = -3,5632 + 0,03079×cosmo volume + 15,5589×C2 – 

0,0299×cosmo area. n = 79; R²train = 0,8994; Q2
LOO = 0,8867; 

RMSE = 0,5389;  

MLR8 
log12 = -12,7964 – 9,0030×knotp – 0,0431×cosmo area + 

6,4254×Hmin. n = 79; R²train = 0,9274; Q2
LOO = 0,0929; RMSE = 

0,4579;  

 The QSPRANN model with the architecture I(3)-HL(6)-O(1) was 

found from QSPRMLR8 model. 

3.2. DESIGN OF NEW COMPOUNDS 

3.2.1. Design of the thiosemicarbazone derivatives 

Forty-four new thiosemicarbazones were designed based on 

10H-phenothiazine and 9H-carbazole derivatives at R4 site of the 

structural skeleton of metal-thiosemicarbazones complexes. 

3.2.2. Design of the metal-thiosemicarbazone complexes 

The 220 new complexes for ML form and 220 new complexes 

for ML2 form between thiosemicarbazones with 5 metal ions 

(Cu2+, Zn2+, Ni2+, Cd2+, Ag+) were designed basis of the 

molecular skeleton of 10H-phenothiazine and 9H-carbazole.  

3.3. PREDICTION OF THE STABILITY CONSTANTS OF 

NEW COMPLEXES AND THE CONFORMATIONAL 

ANALYSIS OF NEW LIGANDS AND THEIR 

COMPLEXES 

3.3.1. ML complexes 

The stability constants of ML complexes are predicted by 

using three developed QSPR models of the first, fourth and ninth 

data groups. 

3.3.2. ML2 complexes 

The stability constants of ML2 complexes are predicted by 

using two built QSPR models of the first and second data groups. 

3.3.3. The stable conformation of BEPT and BECT 

3.3.3.1. The formation of BEPT and BECT ligands 

a. The evaluations of BEPT forming ability 
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The ability to form BEPT depend on one of the corresponding 

conformation with the lowest energy. Figure 3.12 shown that a 

stable conformation can exist at low potential energy surfaces by 

changing the torsional-dihedral angle as a1, a2, a3 and a4. 

 

 

 

 

 

Figure 3.12. Rotational energy barriers for dihedral angles for 

new thiosemicarbazone reagent: a) dihedral angles a1: H-N1-

C2-N3 and a2: N1-C2-N3-N4; b) dihedral angles a3: C2-N3-N4-C5 

and a4: N4-C5-C6-C7. 

b. The evaluations of BEPT forming ability 

The calculated results for BECT are shown in Fig. 3.13. 

3.3.3.2. The stable conformation of the complexes 

a. The formation of metal-BEPT complexes 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.13. Rotational energy barriers for dihedral angles for 

new thiosemicarbazone reagent: a) dihedral angles a1 H-N1-C2-

N3 and a2: N1-C2-N3-N4; b) dihedral angles a3: C2-N3-N4-C5 and 

a4: N4-C5-C6-C7. 

The conformational geometries of lowest-energy complexes 

Cu(II)L2, Cd(II)L2, Ni(II)L2, Mn(II)L2, Zn(II)L2, Pb(II)L2 and 
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Hg(II)L2 corresponding to their quantity are found by searching 

procedure. 

b. The formation of metal-BECT complexes 

For the complexes of the BECT ligand, the conformational 

geometries of lowest-energy complexes Cu(II)L2, Cd(II)L2, 

Ni(II)L2, Mn(II)L2, Zn(II)L2, Pb(II)L2 and Hg(II)L2 

corresponding to their quantity are found by searching procedure. 

3.4. SYNTHESIS OF LIGANDS AND COMPLEXES 

3.4.1. Synthesis of BEPT ligand and Ni(II)-BEPT and Cd(II)-

BEPT complexes 

3.4.1.1. Ethylation of phenothiazine 

This step attaches ethyl group into 10H-phenothiazine to form 

10-ethyl-10H-phenothiazine. The efficiency of the reaction is 

85.85 %. 

3.4.1.2. Carbonylation of ethyl phenothiazine 

This step is the carbonylation of 10-ethyl-10H-phenothiazine 

(2) to form 10-ethyl-10H-phenothiazine-3-carbaldehyde (3). The 

efficiency of the reaction is 82.10 %. 

3.4.1.3. Bromo of carbonyl phenothiazine 

This step substitutes bromine on compound (3) to form 7-

bromo-10-ethyl-10H-phenothiazine-3-carbaldehyde (4). The 

efficiency of the reaction reached to 91.30%. 

3.4.1.4. Synthesis of BEPT ligand 

This step creates BEPT ligand and this is the nucleophile 

additive reaction between compound (4) and thiosemicarbazide to 

form 2-((7-bromo-10-ethyl-10H-phenothiazin-3-yl)methylene) 

hydrazine carbothioamide (BEPT) ligand (5). The efficiency of the 

reaction is 79.90 %. 

3.4.1.5. Synthesis of Ni(II)-BEPT and Cd(II)-BEPT complexes 
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The last step is the reaction between the metal ions (Ni2+, Cd2+) 

and BEPT ligand to produces Ni(II)-BEPT and Cd(II)-BEPT 

complexes and the efficiency of  the reaction are 76.73 % and 

83,83 %, respectively. 

3.4.2. Synthesis of BECT ligand and Cu(II)-BECT and Zn(II)-

BECT complexes 

3.4.2.1. Ethylation of carbazole 

This step is to attach ethyl group to carbazole (1) to form 9-

ethyl-9H-carbazole (2). The efficiency of the reaction is 95.59 %. 

3.4.2.2. Carbonylation of ethyl carbazole 

This step is the carbonylation of 9-ethyl-9H-carbazole (2) to 

form 9-ethyl-9H-carbazole-3-carbaldehyde (3). The efficiency of 

the reaction is 74,65 %. 

3.4.2.3. Bromo of carbonyl carbazole 

This step substitutes bromine into the compound (3) to form 

6-bromo-9-ethyl-9H-carbazole-3-carbaldehyde (4). The 

efficiency of the reaction reached to 62,92 %. 

3.4.2.4. Synthesis of BECT ligand 

This step creates BECT ligand and this is the nucleophile 

additive reaction between compound (4) and thiosemicarbazide to 

form 2-((6-bromo-9-ethyl-9H-carbazol-3-yl)methylene) 

hydrazine-1-carbothioamide (BECT) ligand (5). The efficiency of 

the reaction is 82.60 %. 

3.4.2.5. Synthesis of Cu(II)-BECT and Zn(II)-BECT complexes 

The last step is the reaction between the metal ions (Cu2+, Zn2+) 

and BECT ligand to produces Cu(II)-BECT and Zn(II)-BECT 

complexes with the efficiency of  the reaction 70.36 % and 77,23 

%, respectively. 

3.4.3. DETERMINATION OF THE STRUCTURE OF THE 

LIGAND AND COMPLEXES 
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3.4.3.1. The structure of BEPT and BECT 

The structure of the two ligands is determined through the 

following spectra: 

 FT-IR spectra (Appendix 11, 27); 

 1H-NMR spectroscopy (Appendix 12, 28); 

 13C-NMR and DEPT spectroscopy (Appendix 13, 29); 

 HR-MS spectroscopy (Appendix 14, 30); 

Based on the results of spectrum, it can be concluded that 

BEPT/BECT ligands has been successfully synthesized. 

3.4.3.2. The structure of complexes 

The structure of the four complexes is determined through the 

following spectra: 

 FT-IR spectra (Appendix 15, 21, 31, 36); 

 1H-NMR spectroscopy (Appendix 16, 22, 32, 37); 

 13C-NMR and DEPT spectroscopy (Appendix 17, 23, 33, 38); 

 HSQC and HMBC spectroscopy (Appendix 18, 24, 34, 39) 

 HR-MS spectroscopy (Appendix 19, 25, 35, 40); 

 EDX and SEM (Appendix 20, 26) 

Based on the results of spectrum, it can be concluded that the 

complexes has been successfully synthesized. 

3.5. DETERMINATION OF THE STABILITY CONSTANTS 

OF THE COMPLEXES 

3.5.1. Ni(II)-BEPT and Cd(II)-BEPT complexes 

3.5.1.1. General scanning of the complexes 

Exploration survey showed that the formation of complexes 

took place very quickly based on the color change between the 

original BEPT and its complexes with Ni2+ and Cd2+. 

3.5.1.2. Cd(II)-BEPT complexes 

a. Absorption spectra (max) 
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The spectrum was scanned in the 200 to 600 nm wavelength 

(Fig. 3.16). The result was chosen at  408 nm wavelength for 

investigation the next step. 

Figure 3.16. Investigation of the optimal wavelength of ligands 

and Cd(II)-BEPT complex 

b. Effect of pH on the absorbance  

The graph showed that the absorbance is the maximum at pH 

= 9 in both concentrations. Therefore, choosing pH = 9 for 

subsequent survey. 

Figure 3.17. Effect of pH on the absorbance of Cd(II)-BEPT  

c. Effect of ionic strength on the absorbance 

Based on the results, we selected the ionic strength with 0.01 

M KNO3 for the next survey. 

Figure 3.17. Effect of ionic strength on the absorbance of 

Cd(II)-BEPT complex 

d. Optimum BEPT concentration for Cd(II)-BEPT complex 
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The surveyed results led to choosing the 20 ppm BEPT 

concentration (Fig. 3.18 ). 

e. Optimum time for stable complexes 

Based on the results of the absorbance, the complex can be 

affected after 60 minutes by the effects of light accompanied by 

oxidation due to the diffusion of gas into the solution. 

f. Stoichiometry  

Figure 3.18. Optimum BEPT concentration for Cd(II)-BEPT 

In both Job and mole ratio methods, the results shown that the 

composition of the Cd(II)-BEPT complex was ML2. 

3.5.1.3. Ni(II)-BEPT complexes 

a. Absorption spectra (max) 

Figure 3.22. Investigation of the optimal wavelength of ligands 

and complex Ni(II)-BEPT 

Similarly, the spectrum was scanned in the wavelength range 

from 200 to 600 nm (Fig. 3.22). The result was chosen at  424 

nm wavelength for investigation the next step. 

b. Effect of pH on the absorbance  
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Figure 3.17 indicated that the absorbance is the maximum at 

pH = 9 in both concentrations. We chose pH = 9 for next step. 

Figure 3.23. Effect of pH on the absorbance of Ni(II)-BEPT  

c. Effect of ionic strength on the absorbance  

Based on the surveyed results, we selected the ionic strength 

with 0.01 M KNO3 for the next step. 

Figure 3.24. Effect of ionic strength Cd(II)-BEPT complex 

d. Optimum BEPT concentration for Ni(II)-BEPT complex 

The results allowed to choose the 20 ppm BEPT concentration. 

Figure 3.25. Optimum BEPT concentration for Ni(II)-BEPT  

e. Optimum time for stable complexes 

Based on the results of the absorbance, the complex can be affected 

after 60 minutes by the effects of light accompanied by oxidation due 

to the diffusion of gas into the solution. The complex was the most 

stable form 15 minutes to 60 minutes through the absorbance. 

f. Stoichiometry 
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In both Job and mole ratio methods, the results shown that the 

composition of the Ni(II)-BEPT complex was ML2. 

3.5.1.4. The stability constants of the complexes 

The stability constants of the complexes were calculated by 

Datan 3.1 tool. The results were described in Table 3.35. 

Table 3.35. The experimental and predictive logβ12 stability 

constants for the complexes 

No Ligand Metal Experiment 
Prediction 

QSPRMLR QSPRANN 

1 BEPT Ni(II) 11,140 8,9813 11,9612 

2 BEPT Cd(II) 11,890 8,3473 11,8360 

Based on the obtained results, it can be seen that the experimental 

stability constants were close to the predicted values of the two 

QSPRMLR and QSPRANN models from the second data group of ML2 

form. Besides, it is possible to compare the experimental results with 

the stability constants of other experimental complexes and the results 

shown that the complexes in the thesis substituted the R4 site of 

phenothiazine derivatives for  more complex heterocyclic groups will 

exist the complexes with better stability constants. 

3.5.2. Cu(II)-BECT and Zn(II)-BECT complexes 

Similarly, the Cu(II)-BECT and Zn(II)-BECT complexes also 

studied the same way as two above-mentioned complexes. 

3.5.2.1. General scanning of the complexes 

3.5.2.2. Cu(II)-BECT and Zn(II)-BECT complexes 

a. Absorption spectra (max); b. Effect of pH on the absorbance; 

c. Effect of ionic strength on the absorbance; d. Optimum BEPT 

concentration for Cu2+ and Zn2+ ions; e. Optimum time for stable 

complexes; and f. Stoichiometry 

3.5.2.3. The stability constants of the complexes 
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The calculated results were described in Table 3.37. The 

results in Table 3.37 showed that the experimental stability 

constants were close to the predicted values of the two QSPRMLR 

and QSPRANN models from the first data group of ML2 form.  

Table 3.37. The experimental and predictive logβ12 stability 

constants for the complexes 

No Ligand Metal Experiment 
Prediction 

QSPRMLR QSPRANN 

1 BECT Cu(II) 11,730 10,0415 11,5213 

2 BECT Zn(II) 10,390 10,1578 11,8751 

Besides, it is possible to compare the experimental results with the 

stability constants of other experimental complexes and the results 

shown that the complexes in the thesis substituted the R4 site of 

phenothiazine derivatives for  more complex heterocyclic groups will 

exist the complexes with better stability constants. 

CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

CONCLUSION 

Regarding on the theory, we presented the full theoretical 

method of the quantitative structure-property relationships 

modeling basis of molecular mechanics, quantum mechanics, 

statistical methods and modern mathematical methods to build a 

series of the predictive models of metal-thiosemicarbazone 

complexes. Thus, the results of this section are detailed as the 

following:  

 The nine QSPR models of ML complexes and two QSPR 

models of ML2 complexes were constructed by using the 

multivariate linear regression methods and the learning 

machine methods.  This is the novelty of the thesis which has 

been proved because these models have been published in 10 

articles including one article in SCI journal. These models 
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were built from experimental data collected from published 

articles in prestigious journals including the experimental 

stability constants of 292 ML and 135 ML2 complexes in 

aqueous solution. 

 On the other hand, the final structures of the ML and ML2 

complexes were optimized by quantum mechanics with the 

new semi-experimental method PM7 and PM7 / sparkle. The 

results are also one of the highlights of the thesis because this 

is one of the new methods applied in this research. 

 In addition, the 44 new thiosemicarbazones, 220 ML and 220 

ML2 complexes between the thiosemicarbazones with 5 metal 

ions (Cu2+, Zn2+, Ni2+, Cd2+, Ag+) were designed based on the 

molecular skeleton of phenothiazine and carbazole. The 

stability constants of the new-designed complexes were 

predicted by using the developed QSPR models. 

 To prepare experimental research, we selected two new 

thiosemicarbazone derivatives such as 2- ((6-bromo-9-ethyl-

9H-carbazol-3-yl) methylene)hydrazine-1-carbothioamide 

and 2 - ((7-bromo-10-ethyl-10H-phenothiazin-3-

yl)methylene) hydrazine-1-carbothioamide for synthesis and 

we also use the ligand to form the complexes with metal ions 

such as Cd2+, Ni2+, Cu2+ and Zn2+. However, we had survey to 

search for conformations of these ligands and complexes by 

using quantum mechanics calculations combining Monte 

Carlo methods and Metropolis algorithm before the process 

of the experiment. The results also showed that the ability to 

form the ligands and complexes is so feasible through the 

interaction potential energy surface. 

For the experimental, we have successfully been synthesized 

the two new ligands such as 2- ((6-bromo-9-ethyl-9H-carbazol-
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3-yl) methylene) hydrazine-1-carbothioamide and 2-((7-bromo-

10-ethyl-10H-phenothiazin-3-yl)methylene) hydrazine-1-

carbothioamide and four new complexes of these ligands and 

metal ions (Cu2+, Zn2+, Cd2+, Ni2+). The results of these studies 

are the following details: 

 We reported completely the way of synthesis with specific 

data of these two thiosemicarbazone derivatives with 

corresponding complexes. The ligands and complexes were 

verified through physicochemical analysis methods like FT-

IR, 1H-NMR, 13C-NMR with DEPT 90, 135, CPD, HSQC and  

HMBC; HR-MS, EDX and SEM. Some preliminary results 

have also been published through two papers on ISI journals. 

 Furthermore, the complexation of the new above-mentioned 

ligand and metal ions was investigated in the water 

environment by the UV-Vis method. Also, the optimal factors 

of the complexation have been determined and the formulas 

of the complexes have been found by using the Job method 

and the molar ratio method. In addition, the stability constants 

of these complexes were calculated and the results showed 

that they turns out to be in good agreement with the prediction 

of the built models. 

RECOMMENDATION 

As above mentioned, because the thesis spread many fields 

the results of this research only have orientation the use of these 

ligands as reagents in photometric analysis but this did not carry 

out in the practice. In addition, we have built many models for 

predicting the stability constants of complexes, but only applied 

new-designed predictions on a group of small objects. Therefore, 

we also propose the application of this modeling method to study 

new designs on other groups such as semicarbazone, 
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pentamethylcyclopentadienyl, azaindoles, theophylline and so 

on. In addition, this method can also be applied to study 

biological activity on a series of studied subjects such as 

thiosemicarbazone, thiazole and humic acid. This is also the next 

research direction that we will implement in the near future. 

Moreover, thiosemicarbazone derivatives and their 

complexes are known as antibacterial and antifungal properties 

[39], biological activity [15], [50] and anticancer ability [113], 

[121]. On that basis, in our research, one important result that we 

have tested but this did not published in this thesis - that is the 

positive anticancer ability of the ligands and complexes. Two 

new ligands and four complexes were experimented with 

biological activity by SRB method with three cell such as breast 

cancer MCF-7, lung cancer NCI H50 and liver cancer HepG2. 

The results showed that 2-((7-bromo-10-ethyl-10H-

phenothiazin-3-yl) methylene) hydrazine-1-carbothioamide and 

two corresponding complexes reached very high IC50 values with 

low concentration. However, 2- ((6-bromo-9-ethyl-9H-carbazol-

3-yl) methylene) hydrazine-1-carbothioamide ligand and their 

two complexes have low activity. As such, thiosemicarbazone 

derivatives and their complexes have many applications, but the 

experimental results of research such as biological activity 

survey, assessment of complex ability with many metal ions have 

not been widely used in this study. Therefore, the advantages of 

the synthetic complexes will guide further research in the near 

time basis of the results of the thesis.
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