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DANH SÁCH POSTER BÁO CÁO  
TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 36 

 

TT TÊN ĐỀ TÀI 

CHUYÊN NGÀNH THỰC VẬT - DƯỢC LIỆU 

1.  
Hai C-glycosid flavonoid phân lập từ lá cây Xuyên tiêu (Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.) 
Rutaceae 

2.  
Phân lập flavonoid từ phân đoạn có tính chống oxy hóa của cây Viễn chí lá nhỏ (Polygala 
paniculata L.) 

3.  Phân lập một số alcaloid từ lá cây Muồng truổng Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC. Rutaceae 

4.  Nghiên cứu thành phần hóa học cao ethyl acetat từ lá cây Hoa mua (Melastoma affine D. Don)  

5.  
Phân biệt về mặt thực vật cây Tổ kén cái (Helicteres hirsuta Lour.) và cây Tổ kén đực (Helicteres 
angustifolia L.) 

6.  
Khảo sát sự phân bố ống tiết ở củ Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.T.Tsai et K.M.Feng) và 
Tam thất trồng (Panax notoginseng (Burk.) F.H. Chen) thuộc họ Ngũ gia bì 

7.  
Đặc điểm thực vật học loài bán hạ ba thùy-Typhonium trilobatum (L.) Schott, họ Ráy (Araceae) ở 
Việt Nam 

8.  Đặc điểm hình thái và vi học cây cù đèn Delpy-Croton delpyi Gagnep. họ Euphorbiaceae 

9.  Phân biệt về mặt thực vật loài Ageratum conyzoides L. và Praxelis clematidea họ Cúc (Asteraceae) 

10.  
Khảo sát đặc điểm thực vật và mã vạch ADN của cây An xoa (Helicteres hirsuta L., Sterculiaceae) 
ở Bình Phước, Việt Nam 

11.  
Nghiên cứu thành phần hóa học lá Mỏ quạ (Dischidia major (Vahl) Merr., Apocynaceae) và sơ bộ 
đánh giá tác dụng kháng viêm của các hợp chất phân lập  

12.  Nghiên cứu thành phần hóa học của lá Phù dung (Hibiscus mutabilis L., Mavaceae) 

CHUYÊN NGÀNH HÓA PHÂN TÍCH - KIỂM NGHIỆM 

13.  
Xây dựng quy trình định lượng các flavonoid và acid clorogenic trong Nữ lang (Valeriana hardwckii) 
bằng UHPLC-MS 

14.  
Xây dựng qui trình định lượng coixol trong Cam thảo nam (Scoparia dulcis L, Scopulariaceae) bằng 
phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao 

15.  
Tối ưu hóa điều kiện chiết xuất và xác định hàm lượng các ginsenosid Re, Rg1 và Rb1 trong sâm 
Hoa Kỳ (Panax quinquefolius L.) bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA 

16.  Xây dựng quy trình định lượng geniposid trong cao khô Dành dành bằng phương pháp HPLC 

17.  
Thiết lập chất đối chiếu và kiểm nghiệm tạp B và tạp C của glimepirid trong nguyên liệu và chế 
phẩm glimepirid  

18.  
Xây dựng quy trình định lượng zedoarondiol trong thân rễ Ngải trắng (Rhizoma Curcumae 
aromaticae) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 

19.  
Xây dựng quy trình định lượng đồng thời curdion và germacron trong than rễ Ngải trắng (Rhizoma 
Curcumae aromaticae) 

20.  
Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng đồng thời andrographolid, dehydroandrographolid, 
neoandrographolid trong lá Xuyên tâm liên (Andrographis paniculate (Bum.f.) Nees) bằng phương 
pháp điện di mao quản 

21.  
Xây dựng quy trình định lượng đồng thời paracetamol và orphenadin citrate trong viên nén bằng 
phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò PDA 
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22.  
Thiết lập chất đối chiếu palmitoyl pyrazinamide; Xây dựng quy trình định lượng palmitoyl 
pyrazinamide và xác định giới hạn tạp chất pyrazinamid trong chế phẩm bột khô phun sấy 

23.  
Xây dựng quy trình định lượng acid (E)-10-hydroxy-2-decenoic trong sữa ong chúa bằng phương 
pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 

24.  
Tổng hợp và đánh giá tạp chất liên quan acid 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2’-(1H-
tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1-H-imidazol-5-carboxylic (acid olmesartan) của olmesartan 
medoxomil 

25.  
Xây dựng quy trình định lượng silybin trong dược liệu hạt Cúc gai và chế phẩm cùa Cúc gai 
(Silybum marianum (L.) Gaertn) bằng phương pháp HPLC 

26.  
Xây dựng quy trình định lượng sắc tố đỏ trong Hồng hoa bằng phương pháp quang phổ tử ngoại 
khả kiến 

CHUYÊN NGÀNH DƯỢC LÝ - VI SINH - KÍ SINH - SINH HÓA 

27.  Tạo dòng kháng nguyên fliC của Edwardsiella ictaluri khảm trong tiêm mao của Bacillus subtilis 

28.  
Xác định epitope tiềm năng trên protein fliC và OmpN3 của Edwardsiella ictaluri in silico để hướng 
đến ứng dụng làm vaccine phòng bệnh gan thận mủ 

29.  Bào tử Bacillus subtilis cải thiện hậu quả sốc nhiệt bằng cách giảm tổn thương oxy hoá 

30.  
Khảo sát đặc điểm hình thái, thành phần hoá học và hoạt tính kháng vi sinh vật của địa y Dirinaria 
applanate (feé) D. D. Awasthi 

31.  
Khảo sát mức độ nhạy cảm của nấm da phân lập tại Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh với 
ketoconazol và terbinafin 

32.  
Khảo sát tác động kháng khuẩn của nhũ dịch chứa tinh dầu tràm trà Úc và hương nhu trắng trên vi 
khuẩn Enterococcus faecalis gây viêm ống tủy răng 

33.  
Khảo sát tác động kháng Staphylococcus aureus của phối hợp dẫn chất acid carboxylic của 2-
salicyloylbenzofuran và một số kháng sinh 

34.  
Khảo sát chỉ tiêu arsen vô cơ, coliform tổng số và Escherichia coli của các mẫu nước đóng chai 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

35.  Tổng hợp và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của một số dẫn chất flavonoid 

36.  
Nghiên cứu in silico hướng tác dụng dược lý trên nhóm chất diterpenlacton có trong cậy Xuyên tâm 
liên (Andrographis paniculate (burm.f.) Nees) 

37.  Khảo sát tình hình sử dụng probiotic tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 03 tháng năm 2018 

38.  
Khảo sát tác động ức chế HMG-CoA reductase của quercetin chalcone và dẫn chất  
in silico, in vitro và in vivo 

39.  
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 

40.  Khảo sát độc tính bán trường diễn đường uống trên chuột nhắt của viên nang cứng mimostam 

41.  
Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác động chống oxy hóa, bảo vệ gan của cao chiết Kim thất 
láng (Gynura nitida DC., Asteraceaa) 

42.  Mô phỏng mô hình gây khối u bằng 7,12-dimethylbenz[a]anthracen trên chuột nhắt 

43.  
Khảo sát tác dụng kháng ung thư của thuốc tiêm liposome paclitaxel trên chuột nhắt gây ung thư 
bằng 7,12-dimethylbenz[a]anthracen  

44.  
Khảo sát tác động điều trị rối loạn lipid huyết cấp của cao nước từ bài thuốc phối hợp một số dược 
liệu của tỉnh An Giang 

CHUYÊN NGÀNH HÓA HỮU CƠ - HÓA DƯỢC 

45.  Tổng hợp và xác định độ tinh khiết tạp B của Carvedilol 

46.  
Tổng hợp 4-[5-(3-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl] benzenesulfonamid (Tạp A của 
Celecoxib) 

47.  
Nghiên cứu mô hình QSAR và mô hình mô tả phân tử docking của các chất ức chế enzym histon 
deacetylase 6 
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48.  
Nghiên cứu xây dựng mô hình 2D-QSAR và docking trên các chất cấu trúc adamantyl ức chế 11-
beta hydroxysteroid dehydrogenase 1 

49.  Nghiên cứu mô hình 2D-QSAR và QSAR nhị phân trên các chất ức chế monoamin oxidase B  

50.  
Nghiên cứu xây dựng mô hình sàng lọc ảo nhóm dẫn chất quinolyl benzamid có tác dụng ức chế 
11β-HSD1 

51.  Nghiên cứu xây dựng mô hình sàng lọc ảo các chất có hoạt tính ức chế HER2. 

52.  Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng acetylcholinesterase của một số dẫn chất benzohydrazid 

53.  Tổng hợp dẫn xuất mono-6-amino-deoxy-6-betacyclodextrin 

54.  Khảo sát khả năng gắn kết in silico của các chất trên virus Variola 

55.  Tối ưu hóa phản ứng tổng hợp sulfasalazin  

56.  Nghiên cứu sàng lọc ảo các chất có hoạt tính ức chế NDM-1 ở vi khuẩn 

57.  Sàng lọc ảo các chất có khả năng ức chế caspase-1 

58.  Nghiên cứu in silico sàng lọc các chất có khả năng ức chế hoạt tính Enzym MCR-1 

59.  Nghiên cứu xây dựng mô hình docking và 2D-QSAR trên các dẫn chất ức chế Telomerase 

60.  
Nghiên cứu xây dựng mô hình QSAR nhị phân và pharmacophore trên các chất ức chế Cytochrom 
P450 2C9 

61.  Thiết kế các phân tử nhỏ có khả năng gắn kết với interleukin-1β 

62.  Nghiên cứu mô hình docking và QSAR trên các chất đối kháng thụ thể estrogen 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ DƯỢC 

63.  
Khảo sát sự phù hợp chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Dược sĩ đại học của Đại học Y Dược 
TP. Hồ Chí Minh với các bên liên quan ngoài 

64.  
Thực trạng sử dụng và đặc điểm hỗn hợp pha chế dịch truyền dinh dưỡng theo đơn tại bệnh viện 
Nhi đồng 2 năm 2017 

65.  
Ứng dụng phương pháp phân tích dữ liệu theo thời gian trong hoạt động dự trù mua sắm thuốc: 
nghiên cứu tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Tỉnh Bến Tre 

66.  
Nâng cao công tác kiểm kê thuốc bằng việc áp dụng kỹ thuật phân tích ABC: Một nghiên điển hình 
tại Bệnh viện Đa khoa Việt Nam 

67.  
Khảo sát tình hình điều trị HIV/AIDS tại Trung tâm Y tế Quận 1 TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-
2018 

68.  
Mô tả đặc điểm sử dụng thuốc tại Bệnh viện ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-
2017 

69.  
Đặc điểm mô hình bệnh tật của Bệnh viện Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-
2016 

70.  
Thiết lập sơ đồ sản phẩm chứa các thuộc tính và mức độ quan trọng của thực phẩm chức năng: 
một Nghiên cứu ứng dụng thiết kế trực giao tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 

71.  
Khảo sát chi phí điều trị HIV/AIDS tại Trung tâm Y tế Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 
2006-2017 

72.  Khảo sát cơ cấu chi phí sử dụng thuốc tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2017 

73.  
Mô tả đặc điểm mô hình bệnh tật tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre giai đoạn  
2010-2017 

74.  
Khảo sát hướng nghiên cứu của sinh viên trong lĩnh vực Quản lý Dược tại Đại học Y Dược TP. Hồ 
Chí Minh giai đoạn 2008-2018 

75.  
Khảo sát hoạt động bảo quản và cấp phát vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại tất cả 
các cơ sở y tế thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre năm 2017 – 2018 

76.  
Khảo sát việc đảm bảo chất lượng trong sử dụng dược liệu tại Viện Y Dược học Dân tộc Thành 
phố Hồ Chí Minh năm 2017 
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77.  
Khảo sát tình hình sử dụng vị thuốc cổ truyền tại Viện Y Dược Học Dân Tộc TP. Hồ Chí Minh trong 
thời gian 2015 – 2017 

78.  
Khảo sát tình hình sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm và hiệu quả sử dụng trang thiết bị xét 
nghiệm tại bệnh viện Quận Tân Phú TP. Hồ Chí Minh trong thời gian 2015 – 2017 

79.  
Xậy dựng và đánh giá phần mềm bản tin khoa Dược tại bệnh viện đa khoa khu vực  
Củ Chi TP. Hồ Chí Minh 

80.  Xây dựng và đánh giá phần mềm giám sát kê đơn thuốc tại Bệnh viện da liễu TP. Hồ Chí Minh 

CHUYÊN NGÀNH BÀO CHẾ - CÔNG NGHIỆP DƯỢC  

81.  
Nghiên cứu công thức viên chứa metformin hydroclorid 500 mg phóng thích kéo dài và sitapliptin 
50 mg phóng thích tức thời 

82.  
Nghiên cứu định lượng đồng thời các saponin chính trong viên nang mềm Sâm Việt Nam bằng 
Phương pháp HPLC-CAD 

83.  Tối ưu hóa điều kiện chiết xuất Sâm Việt Nam 

84.  Nghiên cứu bào chế viên nang mềm Ngải trắng  

85.  Nghiên cứu điều chế gel in situ nano lipid chứa mangiferin 

86.  
Tối ưu hóa quy trình chiết xuất curcuminoid từ dư phẩm bột Nghệ vàng (Curcuma longa L. 
zingiberaceae) sử dụng mô hình đáp ứng bề mặt 

87.  Xây dựng công thức xà phòng từ cao lá khế (Averrhoa Carambola) hỗ trợ điều trị rôm sảy 

88.  
Xây dựng công thức và quy trình bào chế viên nén metformin hydroclorid 750 mg phóng thích kéo 
dài với hệ tá dược tạo khung matrix thân dầu. 

89.  Nghiên cứu điều chế hệ vi tự nhũ chứa rosuvastatin 

90.  Nghiên cứu điều chế hệ vi tự nhũ chứa pantoprazole 

91.  Nghiên cứu cải thiện độ tan celecoxib bằng hệ phân tán rắn 

92.  Ảnh hưởng của tá dược lên tính chất cao khô sấy phun Dó bầu 

93.  Nghiên cứu bào chế liposome berberin bằng phương pháp tiêm ethanol 

CHUYÊN NGÀNH DƯỢC LÂM SÀNG 

94.  
Đánh giá hiệu quả của việc chuyển đổi kháng sinh từ đường tiêm sang đường uống tại Bệnh viện 
Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

95.  
Hiệu quả can thiệp của dược sĩ lâm sàng trong việc sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân phẫu thuật 
tiêu hóa, gan mật tụy tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

96.  
Khảo sát việc sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi bệnh viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược 
TP. Hồ Chí Minh 

97.  
Khảo sát việc sử dụng thuốc giảm đau sau mổ lấy thai tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí 
Minh 

98.  
Khảo sát việc sử dụng thuốc hạ glucose máu và sự tuân thủ dùng thuốc ở bệnh nhân đái tháo 
đường type 2 tại bệnh viện Đa Khoa Thiện Hạnh Đắk Lắk 

99.  
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 

100.  
Khảo sát sự tuân thủ dùng thuốc ở bệnh nhân viêm loét dạ dày - tá tràng do Helicobacter pylori tại 
bệnh viện Nhân Dân Gia Định 

101.  
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường type 2 trên bệnh nhân cao tuổi điều trị 
ngoại trú tại phòng khám Nội tiết – Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

102.  
Khảo sát mối liên quan giữa tuân thủ dùng thuốc và hiệu quả điều trị ở bệnh nhân đái tháo đường 
type 2 tại phòng khám Nội tiết – BV Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

103.  
Khảo sát chất lượng sống và các yếu tố liên quan đến chất lượng sống của bệnh nhân mắc hội 
chứng ruột kích thích 

  


