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DANH MỤC ĐỀ TÀI KHCN CẤP TRƯỜNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NĂM 2016 
 
 

TT Tên đề tài Chủ trì Quyết định 
phê duyệt 

Ghi 
chú 

1.  Đánh giá kê đơn trên bệnh nhân cao tuổi bằng tiêu chuẩn Beer và STOPP/START 
tại bệnh viện Lão khoa Trung ương 

TS. Phạm Thị Thúy Vân 1213/QĐ-DHN 
29/12/16 

 

2.  Điều chế và xác định một số tính chất vật lý của paracetamol dạng II 
(orthorhombic) 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Đức 502/QĐ-DHN 
26/5/16 

 

3.  Điều chế và xây dựng một số chỉ tiêu chất lượng cao đặc lá cây Lá đắng (Vernonia 
amygdalina Del.) thu hái tại Quảng Nam 

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển 
 

586/QĐ-DHN 
16/6/16 

Gia 
hạn 

4.  Điều chế và xây dựng tiêu chuẩn cao khô lạc tiên ThS. Phạm Tuấn Anh 504/QĐ-DHN 
26/5/16 

 

5.  Điều chế và xây dựng tiêu chuẩn cao khô rau má PGS.TS. Đỗ Quyên 505/QĐ-DHN 
26/5/16 

Gia 
hạn 

6.  Khảo sát mức độ tồn dư kháng sinh trong một số nguồn nước thải công nghiệp 
dược trên địa bàn Hà Nội 

DS. Lê Xuân Kỳ 1215/QĐ-DHN 
29/12/16 

 

7.  Nghiên cứu ảnh hưởng của glycyl-funtumin lên mức độ phiên mã survivin trên 
dòng tế bào ung thư 

TS. Đỗ Hồng Quảng 500/QĐ-DHN 
26/5/16 

 

8.  Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần tinh dầu từ cây Ụp đất (Kaempferia 
sp.); họ gừng Zingiberaceae ở Đắk Lắc 

TS. Nguyễn Hoàng Tuấn 
 

625/QĐ-DHN 
30/6/16 

 

9.  Nghiên cứu mức độ nhiễm vi nấm trên 3 thảo dược Kha tử (Fructus Terminaliae), 
Khiếm thực (Semen Eucaryales) và Nhục đậu khấu (Semen Myristicae) đang lưu 
hành trên địa bàn Hà Nội 

TS. Trần Trịnh Công 38/QĐ-DHN 
19/01/17 

 

10.  Nghiên cứu phương pháp định tính, bán định lượng tanshinon IIa trong cao Đan 
sâm bằng HPTLC 

TS. Nguyễn Thị Thuận 503/QĐ-DHN 
26/5/16 

  

 

11.  Nghiên cứu quy trình tổng hợp mesna sử dụng tác nhân natri trithiocarbonat ThS. Đào Nguyệt Sương 
Huyền 

499/QĐ-DHN 
26/5/16 

 

12.  Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa in vitro và bảo vệ gan in vivo của cao chiết ThS. Phạm Thái Hà Văn 581/QĐ-DHN Gia 
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TT Tên đề tài Chủ trì Quyết định 
phê duyệt 

Ghi 
chú 

ethanol cây lá đắng Vernonia amygdalina Del. thu hái tại Quảng Nam 16/6/16 hạn 
13.  Nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu trên chuột nhắt trắng gây đái tháo đường kiểu 

typ 2 và độc tính bán trường diễn của viên Andiabet 
ThS. Nguyễn Thị Hương Giang 1224/QĐ-DHN 

29/12/16 
 

14.  Nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu và độc tính cấp của bài thuốc CT trên thực 
nghiệm 

ThS. Nguyễn Thị Hương Giang 497/QĐ-DHN 
26/5/16 

 

15.  Phân tích dược động học imipenem trên bệnh nhân bỏng tại khoa hồi sức tích cực, 
Viện Bỏng Quốc gia 

TS. Vũ Đình Hòa 51/QĐ-DHN 
23/01/17 

 

16.  Phát hiện paracetamol trộn lẫn trong thuốc đông dược bằng sắc ký lớp mỏng kết 
hợp tán xạ Raman tăng cường (TLC-SERS) 

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hà 1216/QĐ-DHN 
29/12/16 

 

17.  Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của một số dẫn chất lai hóa giữa 
azaartemisinin và 2-methoxy-6-cloroacridin 

TS. Văn Thị Mỹ Huệ 
 

587A/QĐ-
DHN 

16/6/16 
 

 

18.  Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất 3-arylidenamino-1H-1,2,4-
triazol 

ThS. Ngô Xuân Hoàng 586A/QĐ-
DHN 

16/6/16 

 

19.  Tổng hợp và thử tác dụng gây độc  độc tế bào của một số dẫn chất 3 - alkyl - 6 - 
diethylamino - 2 - (2 - (trifluoromethoxy) phenyl) - 3H - quinazolin - 4 - on 

TS. Văn Thị Mỹ Huệ 1218/QĐ-DHN 
29/12/16 

 

20.  Tổng hợp và thử tác dụng kháng tế bào ung thư của một số acid hydroxamic mang 
khung indol 

TS. Đào Thị Kim Oanh 20/QĐ-DHN 
06/01/17 

 

21.  Tổng hợp và thử tác dụng ức chế enzym glutaminyl cyclase của một số dẫn chất N-
(5-methyl-1H-imidazol-1-yl)propyl-N'-3-methoxy-4-aralkyloxyphenylthiourea 

TS. Trần Phương Thảo 1219/QĐ-DHN 
29/12/16 

 

22.  Triển khai mô hình gây hội chứng cai morphin trên chuột nhắt trắng TS. Nguyễn Thùy Dương 1222/QĐ-DHN 
29/12/16 

 

23.  Triển khai mô hình gây trầm cảm thực nghiệm bằng chuỗi stress nhẹ, kéo dài, 
không báo trước 

DS. Phạm Đức Vịnh 1221/QĐ-DHN 
29/12/16 

 

24.  Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn dược liệu cỏ sữa lá lớn PGS.TS. Nguyễn Thu Hằng 584/QĐ-DHN 
16/6/16 
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TT Tên đề tài Chủ trì Quyết định 
phê duyệt 

Ghi 
chú 

25.  Xây dựng phương pháp định lượng 5-hydroxymethylfurfural trong một số chế 
phẩm thuốc và thực phẩm chức năng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh 1220/QĐ-DHN 
29/12/16 

 

26.  Xây dựng phương pháp phân tích glycin, cystein và amoni glycyrrhizat bằng sắc ký 
lỏng tương tác thân nước (HILIC) không tạo dẫn xuất  

ThS. Vũ Ngân Bình 1217/QĐ-DHN 
29/12/16 

 

27.  Xây dựng phương pháp phân tích một số độc tố gây tiêu chảy bằng sắc ký lỏng 
khối phổ 

ThS. Tống Thị Thanh Vượng 498/QĐ-DHN 
26/5/16 

 

28.  Xây dựng phương pháp xác định một số thuốc giảm glucose máu trộn lẫn trong 
chế phẩm đông dược bằng LC-MS 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kiều Anh 
 

1214/QĐ-DHN 
29/12/16 

 

29.  Xây dựng quy trình giám sát nồng độ thuốc trong máu đối với vancomycin truyền 
tĩnh mạch liên tục tại khoa điều trị tích cực bệnh viện Bạch Mai 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh 1223/QĐ-DHN 
29/12/16 

 

 


