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Những đóng góp mới của luận án: 

1. Nghiên cứu một cách có hệ thống khả năng chống oxy hóa và ảnh hưởng của các nhóm 

thế đến khả năng chống oxy hóa của một số hợp chất vòng thơm chứa nitrogen: i) một 

vòng thơm: aniline, ii) hai vòng thơm-diphenylamin, and iii)  nhiều vòng thơm: 

polyaniline  thông qua các cơ chế HAT, PCET, SET-PT và SPLET. Trong đó, ảnh 

hưởng của các nhóm thế đẩy electron theo cơ chế HAT và SET-PT được đánh giá là tạo 

nên chất chống oxy hóa tốt hơn các nhóm thế hút electron và nhóm thế halogen, theo 

quan điểm nhiệt động học.  

2. Đánh giá cơ chế của phản ứng dập tắt gốc tự do theo quan điểm động lực học qua hai cơ 

chế HAT và PCET, theo đó cơ chế PCET được đánh giá là có tốc độ phản ứng nhanh hơn 

tốc độ xảy ra trong cơ chế HAT. 

3. Thiết kế các hợp chất chống oxy hóa tiềm năng từ các dẫn xuất vòng thơm chứa 

nitrogen bằng phương pháp hóa tính toán gồm phenoxazine và phenothiazine; các dẫn 

xuất của diphenylamine và các hợp chất nano lai fulleren-polyaniline. 
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The new contributions of the thesis: 

1. To systematically study the antioxidant ability and the effects of substituents on the 

antioxidant ability of some nitrogen-containing aromatic compounds, including i) mono 

aromatic ring: aniline; ii) two aromatic rings: diphenylamine; and iii) poly-aromatic 

rings: polyaniline through the following mechanisms: HAT/PCET); SETPT, and SPLET 

mechanism. The influence of the electron donating groups by HAT and SET-PT 

mechanisms is evaluated to find the better antioxidant than the electron withdrawing and 

halogen groups according to thermodynamic point of view. 

2. To evaluate the mechanisms of the free radical quenching reaction from a dynamic point 

of view through HAT/PCET mechanisms, whereby the PCET mechanism is evaluated to 

take place a faster reaction rate than the occurring rate in the HAT mechanism. 

3. To design the potential antioxidant compounds from nitrogen-containing aromatic 

derivatives including phenoxazine, phenothiazine; diphenylamine derivatives, and 

fulleren-polyaniline hybrid nano compounds by computational chemical methods. 
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