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Những đóng góp mới của luận án: 

- Đã sử dụng phương pháp mô phỏng docking phân tử để nghiên cứu lý thuyết khả 

năng ức chế của một số phức chất chứa bạc và đồng đối với một số protein của các 

loại nấm gây bệnh trên thực vật từ đó định hướng cho các nghiên cứu thực nghiệm, 

cụ thể như sau:  

 Đánh giá khả năng ức chế của các phức bạc đơn nhân bạc- tetrylene và phức 

bạc đa nhân bis-bạc-tetrylene, gồm Ag-E và bis-Ag-E với E là C và Si đối 

với protein 4G9M của nấm Rhizoctonia solani và protein 6JBR của nấm 

Magnaporthe oryzae gây bệnh khô vằn và đạo ôn trên cây lúa. 

 Đánh giá khả năng ức chế của các phức COS-Cu, COS-Ag, Ag-COS-Cu đối 

với protein 6KD3 của nấm Phytophthora capsici  và protein 1JFA của nấm 

Fusarium sporotrichioides gây bệnh chết nhanh và chết chậm trên cây tiêu. 

-  Đã nghiên cứu tổng hợp thành công vật liệu nano đa chức năng Cu-Ag/silica trên 

nền COS với quy trình đơn giản và ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm ức 

chế sự phát triển của các loại nấm Magnaporthe oryzae, Rhizoctonia solani  và 

Phytophthora capsici  gây bệnh trên cây trồng. 
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New contributions of the doctoral thesis: 

- Molecular docking simulation method was used to theoretically study the 

inhibitory ability of some silver and copper-containing complexes against some 

plant pathogenic fungi, thereby orienting further experimental studies: 

 Evaluation of the inhibitory ability of silver-tetrylene and bis-silver-tetrylene 

complexes, including Ag-E and bis-Ag-E with E as C and Si on protein 

4G9M and 6JBR of Rhizoctonia solani and Magnaporthe oryzae causing rice 

blast and rice sheath blight diseases. 

 Evaluation of the inhibitory ability of COS-Cu, COS-Ag, Ag-COS-Cu 

complexes on protein 6KD3 of Phytophthora capsici and 1JFA protein of 

Fusarium sporotrichioides causing foot rot and yellowing disease on black 

pepper. 

- Successfully synthesized Cu-Ag/silica multifunctional nanomaterials based on 

COS with simple process and applied in agriculture to inhibit the growth of 

fungi Magnaporthe oryzae, Rhizoctonia solani, and Phytophthora capsici 

causing plant diseases. 
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