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DANH MỤC ĐỀ TÀI KHCN CẤP TRƯỜNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NĂM 2012 
 
 

TT Tên đề tài Chủ trì Quyết định phê 
duyệt 

Ghi 
chú 

1.  Bước đầu nghiên cứu tổng hợp L - dopa DS. Phạm Thị Hiền 637/QĐ-QLKH 
30/10/12 

 

2.  Bước đầu nghiên cứu tổng hợp propacetamol hydroclorid   DS. Nguyễn Văn Giang 637/QĐ-QLKH 
30/10/12 

 

3.  Định lượng Ciprofloxacin trong chế phẩm và nước tiểu bằng cực phổ xung vi phân TS. Vũ Đặng Hoàng 210/QĐ-QLKH 
17/5/12 

 

4.  Hoàn thiện quy trình chiết tách, tinh chế và xây dựng tiêu chuẩn Chymopapain từ 

nhựa quả đu đủ (Carica papaya, L. Caricaceae) hướng làm nguyên liệu pha tiêm 

TS. Nguyễn Văn Rư 210/QĐ-QLKH 
17/5/12 

 

5.  Khảo sát đặc điểm tổn thương võng mạc mắt ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 BS. Phan Thị Tố Như 701/ QĐ-QLKH 
21/11/12 

 

6.  Khảo sát thực trạng tham gia một số hoạt động ngoại khóa của sinh viên năm thứ hai 

và thứ ba Đại học Dược Hà Nội 

TS. Vũ Văn Vinh & Ths. 

Trần Thị Giang Thanh 

210/ QĐ-QLKH 
17/5/2012 

 

7.  Khảo sát việc tham gia cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh” trong sinh viên Đại học Dược Hà Nội 

Ths. Vương Xuân Hương 

& Ths. Lê Thị Thảo 

210/QĐ-QLKH 
17/5/12 

 

8.  Khảo sát, đánh giá kỹ năng trong phòng thực hành hóa tại Đại học Dược Hà Nội TS. Trần Nguyên Hà & 

Ths. Nguyễn Lâm Hồng 

637/QĐ-QLKH 
30/10/12 

 

9.  Nghiên cứu bào chế hỗn dịch nano acyclovir TS. Trần Thị Hải Yến 65/QĐ-QLKH 
23/2/12 

 

10.  Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây Cần tây (Apium graveolens L.) và đánh giá ảnh 
hưởng in vitro của dịch chiết Cần tây trên hệ đông máu và trên sự kết tập tiểu cầu 
 

TS. Nguyễn Thu Hằng 629/QĐ-QLKH 
24/10/12 

 

11.  Nghiên cứu đặc điểm thực vật và tác dụng in vitro trên sỏi tiết niệu của hai loài Ths. Lê Thanh Bình 629/QĐ-QLKH  
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Desmodium triflorum (L.) DC. và Desmodium heterophyllum (Willd.) DC., họ Đậu 

Fabaceae  

24/10/12 

12.  Nghiên cứu định lượng neomycin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector huỳnh 
quang 

Ths. Ngô Quang Trung 637/QĐ-QLKH 
30/10/12 

 

13.  Nghiên cứu qui trình định lượng saponin toàn phần trong dược liệu Giảo cổ lam bằng 

phương pháp đo quang 

Ths. Phạm Tuấn Anh 210/QĐ-QLKH 
17/5/12 

 

14.  Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan và tác dụng cầm máu của cao lỏng chiết xuất từ một 

số bộ phận dùng của cây Gạo (Bombax malabaricum DC.) 

PGS. TS. Thái Nguyễn 

Hùng Thu & PGS. TS. 

Nguyễn Thái An 

210/QĐ-QLKH 
17/5/12 

 

15.  Nghiên cứu tác dụng giải lo âu thực nghiệm của Stephania sinica Diels. và 

Stepphania dielsiana Y.C.Wu., họ Tiết dê Menispermaceae 

TS. Nguyễn Hoàng Anh 210/QĐ-QLKH 
17/5/12 

 

16.  Nghiên cứu thành phần hóa học của vỏ thân cây Gạo (Bombax malabaricum DC.) họ 

Gạo Bombacaceae 

PGS.TS. Nguyễn Thái An 

& Ths. Hồ Thị Thanh 

Huyền 

629/QĐ-QLKH 
24/10/12 

 

17.  Nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng sinh học của một số dẫn chất thiazolidindion Ths. Phan Thị Phương 

Dung 

637/QĐ-QLKH 
30/10/12 

 

18.  Nghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng và khảo sát sự thôi nhiễm của DEHP 

trong một số mẫu thuốc tại Hà Nội 

Ths. Nguyễn Trung Hiếu 637/QĐ-QLKH 
30/10/12 

 

19.  Phân lập, xác định cấu trúc  một số flavonoit của cây cỏ lào (Chromolaena odorata) 

và xác định hoạt tính chống oxy hóa của các flavonoit phân lập được 

TS. Nguyễn Tường Vy 65/QĐ-QLKH 
23/2/12 

 

20.  Thẩm định phương pháp định lượng glicazid trong huyết tương chó, ứng dụng vào 

nghiên cứu sinh khả dụng 

TS. Nguyễn Ngọc Chiến 65/QĐ-QLKH 
23/2/12 

 



 3

21.  Thử tác dụng ức chế xanthin oxidase in vitro của một số cây thuốc Việt Nam có tiềm 

năng điều trị bệnh gút 

Ths. Nguyễn Thùy Dương 701/QĐ-QLKH 
21/11/12 

 

22.  Tổng hợp một số acid hydroxamic mang khung isatin hướng tác dụng kháng ung thư TS. Đào Thị Kim Oanh 637/QĐ-QLKH 
30/10/12 

 

23.  Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của một số dẫn chất 5  

halogenoaryliden-hydantonin 

TS. Vũ Trần Anh 65/QĐ-QLKH 
23/2/12 

 

24.  Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất 3 - aryl - 5 - 

arylidenhydantonin 

Ths. Hoàng Thu Trang 701/QĐ-QLKH 
21/11/12 

 

25.  Triển khai mô hình đánh giá tác dụng in vitro trên sỏi tiết niệu, áp dụng với một số 

loài thuộc chi Ficus L. 

TS. Nguyễn Quỳnh Chi 629/QĐ-QLKH 
24/10/12 

 

26.  Triển khai mô hình gây viêm tại chỗ bằng Sephacryl S-200 trên động vật thực 

nghiệm, áp dụng để đánh giá tác dụng chống viêm của dược liệu Xấu hổ (Mimosa 

pudica L. Mimosaceae) 

Ths. Nguyễn Thu Hằng 210/QĐ-QLKH 
17/5/12 

 

27.  Ứng dụng một số chỉ số PK/PD trong dự báo hiệu quả điều trị nhiễm khuẩn của 

ciprofloxacin tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai 

DS. Nguyễn Tứ Sơn 210/QĐ-QLKH 
17/5/12 

 

28.  Xây dựng bộ sách "cây thuốc Việt Nam và những bài thuốc thường dùng" tập 3 với 

các hình ảnh minh họa 

PGS.TS. Nguyễn Viết 

Thân 

629/QĐ-QLKH 
24/10/12 

 

29.  Xây dựng phương pháp định lượng meloxicam trong huyết tương bằng sắc ký lỏng 

hiệu năng cao 

Ths. Trần Thị Lan Hương 637/QĐ-QLKH 
30/10/12 

 

30.  Xây dựng phương pháp phân tích đồng phân đối quang của omeprazol TS. Lê Đình Chi 637/QĐ-QLKH 
30/10/12 

 

31.  Xây dựng phương pháp xác định hàm lượng một số hợp chất phân lập được từ cây 

Gạo 

PGS.TS. Thái Nguyễn 

Hùng Thu & DS. Phạm 

637/QĐ-QLKH 
30/10/12 
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Lê Minh 

32.  Xây dựng quy trình sử dụng chuẩn cho các máy phân tích hay dùng cho phân tích 

thuốc 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Kiều Anh 

637/QĐ-QLKH 
30/10/12 

 

33.  Xây dựng video clip thí nghiệm chứng minh vai trò của protein huyết tương trong bài 

thực tập "gây giảm protein huyết tương ở thỏ" 

Ths. Nguyễn Thị Hiền 701/QĐ-QLKH 
21/11/12 

 

 


