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BỘ Y TẾ 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

   TP. HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ KHOA DƯỢC  

THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019 

 

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 
Thời gian 

thực hiện 

1.  Xây dựng quy trình định lượng đồng thời gnetol và 

oxy trans resveratrol trong dược liệu dây Gắm 
PGS. TS. Trần Hùng 

01/10/18 - 

01/10/19 

2.  Xây dựng quy trình định lượng đồng thời 

metronidazol và spiramycin I trong huyết tương 

người bằng kỹ thuật LC-MS/MS 

PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn 
01/10/18 - 

01/10/19 

3.  Xây dựng qui trình định lượng sofosbuvir trong chế 

phẩm bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao 
PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn 

01/10/18 - 

01/10/19 

4.  Xây dựng quy trình định lượng 10-hydroxy-2-

decenoic trong sữa ong chúa bằng phương pháp sắc 

ký lỏng hiệu năng cao. 

TS. Nguyễn Hữu Lạc Thủy 
01/06/18 - 

01/06/19 

5.  Xây dựng quy trình định lượng đồng thời 

calophyllolid và curcumin I trong dầu Mù u – Nghệ 

bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 

TS. Nguyễn Hữu Lạc Thủy 
01/06/18 - 

01/06/19 

6.  Xây dựng quy trình định lượng đồng thời 

paracetamol và orphenadrin citrat bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò PDA 

PGS. TS. Phan Thanh Dũng 
10/10/18 - 

10/10/19 

7.  Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng một số 

chất đánh dấu trong dược liệu Xuyên tâm liên 

(Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees) bằng 

phương pháp điện di mao quản. 

PGS. TS. Phan Thanh Dũng 
10/10/18 - 

10/10/19 

8.  Xây dựng quy trình định lượng nhóm sắc tố đỏ 

trong dược liệu Hồng hoa (Flos Carthami tinctorii - 

Carthamus tinctorius L., Asteraceae) bằng phương 

pháp quang phổ tử ngoại – khả kiến 

DS. Lưu Lệ Khanh 
01/06/18 - 

01/06/19 

9.  Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho chế phẩm 2 

thành phần Amoxicillin và Sulbactam 

ThS. Nguyễn Hồng Thiên 

Thanh 

01/10/18 - 

01/10/19 

10.  Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng đồng 

thời geniposid và pinoresinol diglucosid trong viên 

nén Dành dành – Đỗ trọng bằng HPLC 

TS. Nguyễn Đức Hạnh 
01/10/18 - 

01/10/19 

11.  Xây dựng quy trình định lượng Coixol trong Cam 

thảo nam (Scoparia dulcis L., Scophulariaceae) 

TS. Trần Thị Vân Anh 01/07/18 - 

01/07/19 

12.  Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa in vitro và tác 

động bảo vệ gan in vivo của cao chiết cồn 70% từ 

quả Vả (Ficus auriculata L.) 

PGS. TS. Huỳnh Ngọc Trinh 
03/09/18 - 

03/09/19 

13.  Khảo sát hoạt tính ức chế HMG-CoA reductase của 

các cao chiết từ thân Đậu bắp Abelmoschus 

esculentus (L.) Malvaceae 

PGS. TS. Huỳnh Ngọc Trinh 
18/06/18 - 

18/06/19 
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STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 
Thời gian 

thực hiện 

14.  Xây dựng mô hình gây ức chế mọc lông bằng 

cyclophosphamid 

PGS. TS. Huỳnh Ngọc Trinh 18/06/18 - 

18/06/19 

15.  Nghiên cứu quy trình chiết xuất cofactor F420 từ 

Mycobacterium smegmatis mc2 4517 

TS. Nguyễn Quốc Thái 01/06/18 - 

01/06/19 

16.  Khảo sát tác động ức chế hoạt tính enzym xanthin 

oxidase và khả năng chống oxy hóa in vitro của cao 

quả Nhàu (Morinda citrifolia L.) 

ThS. Tạ Quang Vượng 
01/09/18 - 

01/09/19 

17.  Nghiên cứu tạo dòng biểu hiện Ribonuclease H tái 

tổ hợp 

PGS. TS. Trần Cát Đông 01/10/18 - 

30/09/19 

18.  Phân lập và sàng lọc Aspergillus spp. có khả năng 

sinh tổng hợp pectinase ứng dụng trong công nghệ 

thực phẩm và dược phẩm 

PGS. TS. Trần Cát Đông 
01/10/18 - 

30/09/19 

19.  Khảo sát tác động kháng nấm của một số phối hợp 

dầu riềng, tinh dầu tràm trà Úc và dầu dừa 

ThS. Hồ Lê Trúc Linh 01/05/18 - 

01/05/19 

20.  Ly trích và chọn lọc các chủng xạ khuẩn sinh kháng 

sinh từ cơ chất quanh khu công nghiệp 

ThS. Lê Thị Thanh Thảo 30/05/18 - 

30/05/19 

21.  Khảo sát hoạt tính kháng vi sinh vật của loài địa y 

mọc trên thân cây dừa 

DS. Phan Cảnh Trình 30/05/18 - 

30/05/19 

22.  Nghiên cứu tạo dòng chủng Bacillus subtilis PY79 

tái tổ hợp mang gen mã hóa IFN dạng tiết. 
TS. Vũ Thanh Thảo 

01/10/18 - 

01/10/19 

23.  Nghiên cứu tạo dòng biểu hiện High Fidelity DNA 

polymerase tái tổ hợp 

Kỹ sư. Nguyễn Thị Linh 

Giang 

01/10/18 - 

01/10/19 

24.  Khảo sát số lượng bạch cầu ái toan trong máu ngoại 

vi của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính gian 

đoạn ổn định tại bệnh viện Đại học Y dược 

TP.HCM 

ThS. Phạm Diễm Thu 
01/10/18 - 

01/10/19 

25.  Nghiên cứu mối liên quan nhân quả và tối ưu hóa 

công thức viên nén dập trực tiếp Đỗ trọng - Dành 

dành 

TS. Nguyễn Đức Hạnh 
01/10/18 - 

01/10/19 

26.  Nghiên cứu điều chế vi nhũ tương chứa dầu dừa PGS. TS. Trần Văn Thành 01/09/18 - 

01/09/19 

27.  Xây dựng quy trình điều chế xà phòng chứa dịch 

chiết Sâm hoa kỳ (Panax quinquefolius L.) 

TS. Ngô Kiến Đức 15/09/18 - 

15/09/19 

28.  Xây dựng mô hình nuôi cấy in vitro tế bào đơn nhân 

được phân lập từ máu ngoại của người 

TS. Nguyễn Thị Minh Thuận 01/10/18 - 

01/10/19 

29.  Sàng lọc dược liệu tác động trên sự tăng sinh in 

vitro của tế bào lympho được phân lập từ máu ngoại 

vi người 

TS. Nguyễn Thị Minh Thuận 
01/05/18 - 

31/10/19 

30.  Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm 

một số dẫn chất 2-pyrazolin 

PGS. TS. Huỳnh Thị Ngọc 

Phương 

01/07/18 - 

01/08/19 

31.  Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn một số dẫn 

chất thiosemicarbazon 

PGS. TS. Huỳnh Thị Ngọc 

Phương 

01/07/18 - 

01/08/19 

32.  Nghiên cứu khả năng gắn kết của một số chất tiềm 

năng trên Interleukin-33 bằng phương pháp mô 

phỏng động học phân tử 

ThS. Mai Thành Tấn 
01/07/18 - 

01/07/19 

33.  Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của TS. Trần Ngọc Châu 01/10/18 - 
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STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 
Thời gian 

thực hiện 

một số dẫn chất có cấu trúc lai hóa imidazol và 

oxadiazol 

01/10/19 

34.  
Nghiên cứu điều chế oxybenzon PGS. TS. Trương Phương 

01/10/18 - 

01/10/19 

35.  
Nghiên cứu điều chế acamprosat calci PGS. TS. Trương Phương 

01/10/18 - 

01/10/19 

36.  Tổng hợp, khảo sát và đánh giá có tác động kháng 

lipase tuỵ của các dẫn xuất 4’-

hydroxybenzylaminochalcon trong nghiên cứu 

thuốc trị béo phì 

TS. Võ Thị Cẩm Vân 

01/05/18 - 

01/12/18 

37.  Khảo sát phản ứng khử có chọn lọc lập thể các 

ceton bằng enzym trong cà rốt 

TS. Lê Nguyễn Bảo Khánh 01/09/18 - 

01/09/19 

38.  Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng 

khuẩn một số dẫn chất hydrazide-hydrazone của 

acid benzofuran-2-carboxylic 

TS. Phạm Ngọc Tuấn Anh 
01/10/18 - 

01/10/19 

39.  Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa tạp chất liên quan N-

[[4- [2-(3-ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrrolin-1-

carboxamido) ethyl] phenyl] sulfonyl] 

methylurethan (tạp C) của glimepirid 

PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn 

01/10/18 - 

01/10/19 

40.  Xây dựng mô hình 2D-QSAR các chất có hoạt tính 

ức chế hemozoin 

ThS. Trương Văn Đạt TS. 

Nguyễn Thụy Việt Phương 

01/06/18 - 

31/07/19 

41.  Xây dựng mô hình sàng lọc ảo dựa vào các chất có 

hoạt tính ức chế lipase tụy 

ThS. Trương Văn Đạt TS. 

Nguyễn Thụy Việt Phương 
01/05/18 - 

01/05/19 

42.  Tổng hợp và đánh giá tác dụng ức chế enzyme 

lipase của một số chalcon dị vòng 

PGS. TS. Trần Thành Đạo 

ThS. Trương Văn Đạt 

01/05/18-

01/05/19 

43.  Nghiên cứu khả năng gắn kết của các hợp chất sinh 

học trong lá trầu không trên enzym Aspartyl 

proteinase có tác dụng kháng nấm Candida albicans 

ở miệng. 

TS. DS. Nguyễn Thụy Việt 

Phương 
30/10/18-

30/10/19 

44.  
Khám phá thuốc có khả năng gắn kết virus Variola 

TS. DS. Nguyễn Thụy Việt 

Phương 
01/10/18 - 

01/10/19 

45.  Tổng hợp tạp A của celecoxib PGS TS. DS. Trương Ngọc 

Tuyền 
12/05/18 - 

01/10/19 

46.  Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học các dẫn chất có 

chứa halogen của N-IMIN CỦA 4(3H)-

QUINAZOLON 

PGS TS. DS. Trương Ngọc 

Tuyền 
12/05/18 - 

01/10/19 

47.  Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học các dẫn chất N-

alkyl/aryl-2-aryl-6-methylbenzimidazol 

PGS TS. DS. Trương Ngọc 

Tuyền 
01/05/18 - 

01/10/19 

48.  Nghiên cứu tác động ức chế HMG-CoA reductase 

của chalcon và một số dẫn chất 
PGS. TS. Trần Mạnh Hùng 

01/10/18 - 

01/10/19 

49.  Nghiên cứu tác động của linh chi (Ganoderma 

lucidum) trên các triệu chứng thiếu thuốc và suy 

giảm trí nhớ do morphin gây ra trên chuột nhắt 

PGS. TS. Trần Mạnh Hùng 
01/10/18 - 

01/10/19 

50.  Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị 

viêm phổi bệnh viện tại bệnh viện Đại học Y Dược 

TP HCM 

PGS. TS. Đặng Nguyễn 

Đoan Trang 
01/03/18 - 

01/03/20 
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STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 
Thời gian 

thực hiện 

51.  Khảo sát tình hình sử dụng thuốc giảm đau sau mổ 

lấy thai tại bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM 

PGS. TS. Đặng Nguyễn 

Đoan Trang 

01/05/18 - 

01/05/20 

52.  Khảo sát tính thấm qua ruột của hệ vi tự nhũ chứa 

atorvastatin trên mô hình ex vivo 

PGS. TS. Đỗ Thị Hồng Tươi 01/10/18 - 

01/10/19 

53.  Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác động điều 

trị rối loạn lipid huyết của hệ vi tự nhũ chứa 

atorvastatin trên mô hình chuột nhắt 

PGS. TS. Đỗ Thị Hồng Tươi 
01/10/18 - 

01/10/19 

54.  Khảo sát tác động hạ đường huyết của cây Kim thất 

láng (Gynura nitida DC.), Asteraceae 

PGS. TS. Đỗ Thị Hồng Tươi 01/06/18 - 

31/12/18 

55.  Khảo sát tính thấm qua ruột của hệ vi tự nhũ chứa 

rosuvastatin trên mô hình ex vivo chuột 

PGS. TS. Nguyễn Thiện Hải 01/10/18 - 

01/10/19 

56.  Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác động điều 

trị rối loạn lipid huyết cấp của hệ vi tự nhũ chứa 

rosuvastatin trên mô hình chuột nhắt 

PGS. TS. Nguyễn Thiện Hải 01/10/18 - 

01/10/19 

57.  Khảo sát chi phí điều trị bệnh thận mạn tại bệnh 

viện Đa khoa Kiên Giang giai đoạn 2012-2018 
TS. Võ Quang Trung 

01/07/18 - 

30/07/19 

58.  Khảo sát chất lượng cuộc sống người bệnh viêm 

phổi tắc nghẽn mạn tính tại bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

TS. Võ Quang Trung 
01/08/18 - 

30/07/19 

59.  Đánh giá hiệu quả can thiệp của dược sĩ trong việc 

cải thiện chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân hen 

suyễn tại bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ 

Chí Minh 

TS. Bùi Thị Hương Quỳnh 

01/10/18 - 

01/10/19 

60.  Đánh giá hiệu quả kiểm soát đau bằng phương pháp 

giảm đau dự phòng trên bệnh nhân phẫu thuật làm 

cứng cột sống tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất - 

Đồng Nai 

TS. Bùi Thị Hương Quỳnh 

01/10/18 - 

01/10/19 

61.  Khảo sát sự tuân thủ dùng thuốc và rào cản tinh 

thần trong việc sử dụng insulin ở bệnh nhân Đái 

tháo đường type 2 tại bệnh viện Nhân dân Gia định 

PGS. TS. Nguyễn Hương 

Thảo 

01/04/18 - 

01/10/19 

62.  Khảo sát sự tuân thủ dùng thuốc của bệnh nhân 

viêm loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori tại 

Bệnh viện Nhân dân Gia Định 

PGS. TS. Nguyễn Hương 

Thảo 

01/04/18 - 

01/10/19 

63.  Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến việc chưa 

kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân đái tháo 

đường típ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa 

Long An 

TS. Nguyễn Như Hồ 

01/05/18 - 

31/03/19 

64.  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc kê đơn 

thuốc tác dụng trên thần kinh trung ương và thuốc 

hướng thần ở bệnh nhân cao tuổi 

TS. Nguyễn Như Hồ 
01/07/18 - 

01/03/19 

65.  Nghiên cứu đặc điểm thực vật học một số loài trong 

họ Ô rô (Acanthaceae) 
ThS. Liêu Hồ Mỹ Trang 

01/10/18 - 

01/10/19 

66.  Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học một số loài 

trong chi Euphorbia L. 
ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng 

01/10/18 - 

01/10/19 

67.  Nghiên cứu phân biệt 4 loài Hồng quân ở VN bằng 

đặc điểm thực vật học và kỹ thuận phân tích DNA 
PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy 

01/10/18 - 

01/10/19 
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STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 
Thời gian 

thực hiện 

68.  Nghiên cứu phân biệt một số loài Bìm bịp ở VN 

bằng đặc điểm thực vật và kỹ thuật phân tích DNA 
PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy 

01/10/18 - 

01/10/19 

69.  Theo dõi hàm lượng Oxy-trans-resveratrol và 

Moracin M trong cây Dâu tằm (Morus alba L.) theo 

bộ phận và mùa thu hái bằng phương pháp UPLC-

PDA” 

PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy 
01/10/18 - 

01/10/18 

70.  Nghiên cứu thành phần hóa học flavonoid từ vỏ quả 

Dó bầu (Aquilaria crassna). 
ThS. Lê Thị Hồng Vân 01/10/18 - 

01/10/19 

71.  Đặc điểm thực vật và số lượng nhiễm sắc thể của 

một số loài trong họ Ráy (Araceae) ở phía Nam 
PGS. TS. Trương Thị Đẹp 

14/05/18 - 

14/05/19 

72.  Nghiên cứu đặc điểm thực vật một số loài thuộc chi 

Syzygium trong họ Sim-myrtaceae 
ThS. Dương Nguyên Xuân 

Lâm 
15/05/18 - 

31/05/19 

73.  Khảo sát điều kiện chiết xuất cao Sâm Hoa Kỳ 

(Panax quinquefolius L.) có hoàm lượng 3 

ginsenoside G-Rb1, G-Re và G-Gr1 được đánh giá 

bằng HPLC/PDA 

DS. Nguyễn Thanh Tuyền 
15/09/18 - 

15/09/19 

74.  Nghiên cứu phân lập một số hợp chất polyphenol 

trong phân đoạn cao ethyl acetat từ thân Actisô. 
ThS. Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt 
01/10/18 - 

01/10/19 

75.  Nghiên cứu thành phần hóa học theo định hướng tác 

dụng chống oxi hóa của vỏ thân cây Quăng - 

Alangium salviifolium họ Thôi chanh (Alangiaceae) 
PGS. TS. Trần Hùng 

01/10/18 - 

01/10/19 

76.  Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh 

học của lá Bù dẻ hoa đỏ - Uvaria rufa Bl., họ Na 

(Annonaceae) 
PGS. TS. Trần Hùng 

01/10/18 - 

01/10/19 

77.  Nghiên cứu thành phần hóa học lá Phù dung 

(Hibiscus mutabilis L.) 
TS. DS. Trần Thị Vân Anh 

01/07/18 - 

01/07/19 
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