
Bài báo Bào chế nhũ tương nano curcumin bằng phương 
pháp đảo pha

Tạp chí: Nghiên cứu Dược và Thông 
tin thuốc - Tập: 11 - Số: 1+2 - 
Trang:29-34

Nghiên cứu bào chế viên nang chứa hệ nano tự 
nhũ hóa rosuvastatin
Nghiên cứu bào chế vi cầu leuprolid acetat đông 
khô giải phóng kéo dài dùng đường tiêm

Tổng số giờ của cá nhân
Bài báo Xây dựng công thức vỏ nang mềm chứa hệ nano 

tự nhũ hóa rosuvastatin
Tạp chí: Nghiên cứu Dược và Thông 
tin thuốc - Tập: 11 - Số: 1+2 - 
Trang:54-60

Đề tài Nghiên cứu bào chế viên nang chứa hệ nano tự 
nhũ hóa rosuvastatin

Tổng số giờ của cá nhân
Formulation and in vivo imaging evaluation of 
colonic targeting tablets prepared by a simple dry 
powder coating technique 
DoE-based development, physicochemical 
characterization, and pharmacological evaluation 
of a topical hydrogel containing betamethasone 
dipropionate microemulsion

Tạp chí: Colloids and Surfaces B: 
Biointerfaces (IF 3.973) - Tập: 181 - 
Số: 1 - Trang: 480-488

Nghiên cứu xây dựng công thức bào chế miếng 
dán giảm đau tại chỗ capsaicin 0,025 % 

Tạp chí: Dược học - Tập: 531 - Số: 60 
- Trang:62-66

Nghiên cứu bào chế cream, miếng dán giảm đau 
tại chỗ chứa capsaicinoid từ Ớt (Capsicum spp.)  
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và tác 
dụng dược lý của bài thuốc hỗ trợ điều trị Eczema

Nghiên cứu xu hướng kết tinh và hiện tượng quá 
bão hòa của một số dược chất kém tan ứng dụng 
trong bào chế nano tinh thể và hệ phân tán rắn vô 
định hình nhằm làm tăng sinh khả dụng thuốc. 

Tổng số giờ của cá nhân
Bài báo Nghiên cứu bào chế kem dưỡng ẩm da
Đề tài Nghiên cứu bào chế màng dán niêm mạc miệng 

chứa triamcinolon acetonid
Tổng số giờ của cá nhân

Tối ưu hóa quy trình chiết xuất bào chế cao đặc 
phương thuốc Tiêu dao

Tạp chí: Nghiên cứu Dược và Thông 
tin thuốc - Tập: 11 - Số: 1+2 - 
Trang:23-28

Mô hình hoá động học phân huỷ granisetron trong 
dung dịch nước

Tạp chí: Nghiên cứu Dược và Thông 
tin thuốc - Tập: 10 - Số: 4+5+6 - 
Trang:21-26

Nghiên cứu bào chế viên nang chứa hệ nano tự 
nhũ hóa rosuvastatin
Nghiên cứu xu hướng kết tinh và hiện tượng quá 
bão hòa của một số dược chất kém tan ứng dụng 
trong bào chế nano tinh thể và hệ phân tán rắn vô 
định hình nhằm làm tăng sinh khả dụng thuốc. 

Tổng số giờ của cá nhân
Bài báo Formulation and in vivo imaging evaluation of 

colonic targeting tablets prepared by a simple dry 
powder coating technique 
Tổng hợp và thử tác dụng kháng tế bào ung thư 
của một số dẫn chất 1-methyl-1H-indazol-6-amin
Tổng hợp và thử tác dụng kháng ung thư của một 
số dẫn chất 1H-indazol-6-amin

Tổng số giờ của cá nhân
Murine Precision-cut Intestinal Slices as a Potential 
Screening Tool for Antifibrotic Drugs

Tạp chí: Inflammatory Bowel Diseases 
- Tập: 26 - Số: 5 - Trang:678-686

Xây dựng công thức vỏ nang mềm chứa hệ nano 
tự nhũ hóa rosuvastatin

Tạp chí: Nghiên cứu Dược và Thông 
tin thuốc - Tập: 11 - Số: 1+2 - 
Trang:54-60

Nghiên cứu bào chế viên nang chứa hệ nano tự 
nhũ hóa rosuvastatin
Nghiên cứu bào chế màng dán niêm mạc miệng 
chứa triamcinolon acetonid
Nghiên cứu bào chế viên nén 2 lớp chứa 1000mg 
amoxicilin và 62,5mg acid clavulanic giải phóng 
kéo dài đạt tiêu chuẩn USP38
Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano hướng đích 
chứa kết hợp paclitaxel và dihydroartemisinin, tác 
dụng hiệp đồng tăng cường trong điều trị ung thư

Tổng số giờ của cá nhân
Formulation and in vivo imaging evaluation of 
colonic targeting tablets prepared by a simple dry 
powder coating technique 
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Phạm Bảo Tùng Bài báo

Đề tài
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Đánh giá ảnh hưởng mức độ pha loãng đến kết 
quả xác định kích thước hệ tiểu phân nano 
polyme và nano liposome bằng phương pháp tán 
xạ ánh sáng động

Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐHQGHN-
Khoa học Y Dược - Tập: 35 - Số: 2 - 
Trang:19-26

Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện thử hòa tan 
đến giải phóng dược chất từ viên felodipin giải 
phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu kéo - 
đẩy 

Tạp chí:  Tạp chí khoa học ĐHQGHN-
Khoa học Y Dược - Tập: 36 - Số: 1 - 
Trang:13-19

Nghiên cứu bào chế proliposome berberin bằng 
phương pháp tráng film trên bề mặt chất mang

Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐHQGHN-
Khoa học Y Dược - Tập: 36 - Số: 2 - 
Trang:9-15

Đề tài Nghiên cứu xu hướng kết tinh và hiện tượng quá 
bão hòa của một số dược chất kém tan ứng dụng 
trong bào chế nano tinh thể và hệ phân tán rắn vô 
định hình nhằm làm tăng sinh khả dụng thuốc. 

Tổng số giờ của cá nhân
Xây dựng công thức vỏ nang mềm chứa hệ nano 
tự nhũ hóa rosuvastatin

Tạp chí: Nghiên cứu Dược và Thông 
tin thuốc - Tập: 11 - Số: 1+2 - 
Trang:54-60

Nghiên cứu bào chế hệ phân tán rắn nifedipin 
theo phương pháp phun sấy

Tạp chí: Dược học - Tập: 60 - Số: 530 
- Trang:17-21

Nghiên cứu bào chế pellet verapamil hydroclorid giải 
phóng kéo dài

Tạp chí: Dược học - Tập: 60 - Số: 528 
- Trang:29-35

Đánh giá khả năng thấm của vi nhũ tương 
Meloxicam qua da chuột

Tạp chí: Y học Việt Nam - Tập: 485 - 
Số: 1+2 - Trang:117

Nghiên cứu bào chế proliposome berberin bằng 
phương pháp tráng film trên bề mặt chất mang

Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐHQGHN-
Khoa học Y Dược - Tập: 36 - Số: 2 - 
Trang:9-15

Đánh giá ảnh hưởng mức độ pha loãng đến kết 
quả xác định kích thước hệ tiểu phân nano 
polyme và nano liposome bằng phương pháp tán 
xạ ánh sáng động

Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐHQGHN-
Khoa học Y Dược - Tập: 35 - Số: 2 - 
Trang:19-26

Bước đầu khảo sát xây dựng quy trình bào chế 
emugel alpha arbutin 1%

Tạp chí: Dược học - Tập: 60 - Số: 529 
- Trang:11-15

Nghiên cứu xây dựng công thức emulgel alpha 
arbutin 1%

Tạp chí: Dược học - Tập: 60 - Số: 526 
- Trang:52-55

Nghiên cứu xây dựng công thức emulgel alpha 
arbutin 1% 
Phần 2: Đánh giá một số đặc tính của emugel 
alpha arbutin 1% ở một số điều kiện bảo quản

Tạp chí: Dược học - Tập: 60 - Số: 528 
- Trang:55-57

Nghiên cứu bào chế nano niosome mang rutin và 
dịch chiết gel lô hội

Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐHQGHN-
Khoa học Y Dược - Tập: 36 - Số: 1 - 
Trang:46-54

Nghiên cứu đánh giá một số đặc tính của nano 
niosome mang rutin và dịch chiết gel lô hội

Tạp chí: Dược học - Tập: 60 - Số: 530 
- Trang:84-88

Nghiên cứu xây dựng công thức vi nhũ tương 
methyl salicylate

Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐHQGHN-
Khoa học Y Dược - Tập: 36 - Số: 2 - 
Trang:30-38

Nghiên cứu bào chế viên nang chứa hệ nano tự 
nhũ hóa rosuvastatin
Nghiên cứu bào chế vi cầu leuprolid acetat đông 
khô giải phóng kéo dài dùng đường tiêm

Tổng số giờ của cá nhân
Bước đầu khảo sát xây dựng quy trình bào chế 
emugel alpha arbutin 1%

Tạp chí: Dược học - Tập: 60 - Số: 529 
- Trang:11-15

Nghiên cứu xây dựng công thức emulgel alpha 
arbutin 1%

Tạp chí: Dược học - Tập: 60 - Số: 526 
- Trang:52-55

Nghiên cứu xây dựng công thức emulgel alpha 
arbutin 1% 
Phần 2: Đánh giá một số đặc tính của emugel 
alpha arbutin 1% ở một số điều kiện bảo quản

Tạp chí: Dược học - Tập: 60 - Số: 528 
- Trang:55-57

Nghiên cứu bào chế nano niosome mang rutin và 
dịch chiết gel lô hội

Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐHQGHN-
Khoa học Y Dược - Tập: 36 - Số: 1 - 
Trang:46-54

Nghiên cứu xây dựng công thức vi nhũ tương 
methyl salicylate

Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐHQGHN-
Khoa học Y Dược - Tập: 36 - Số: 2 - 
Trang:30-38

Xây dựng công thức vỏ nang mềm chứa hệ nano 
tự nhũ hóa rosuvastatin

Tạp chí: Nghiên cứu Dược và Thông 
tin thuốc - Tập: 11 - Số: 1+2 - 
Trang:54-60

Nghiên cứu độ ổn định và khả năng thấm qua da 
của nanoemulgel curcumin

Tạp chí: Nghiên cứu Dược và Thông 
tin thuốc - Tập: 11 - Số: 1+2 - 
Trang:12-16

Nghiên cứu xây dựng công thức bào chế 
nanoemulgel curcumin

Tạp chí: Nghiên cứu Dược và Thông 
tin thuốc - Tập: 10 - Số: 4+5+6 - 
Trang:8 - 15

Đề tài Nghiên cứu bào chế viên nang chứa hệ nano tự 
nhũ hóa rosuvastatin

Tổng số giờ của cá nhân

Phạm Thị Minh Huệ Bài báo

Trần Thị Hải Yến Bài báo

Đề tài
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Formulation and in vivo imaging evaluation of 
colonic targeting tablets prepared by a simple dry 
powder coating technique

Tổng số giờ của cá nhân
Vũ Ngọc Mai Cellular Interactions of Liposomes and PISA 

Nanoparticles during Human Blood Flow in a 
Microvascular Network

Nguyễn Cảnh Hưng


