DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ CỦA ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Nghiên cứu chế tạo kit thử nghiệm 25 phản ứng sinh hoá
TS.BS. Phạm Hùng Vân
dùng để định danh các trực khuẩn Gram(-) dễ mọc
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật chế tạo huyết
TS.BS. Trịnh Xuân Kiếm
thanh kháng nọc rắn hổ chúa (King Cobra Antivenom)
Xác định tác nhân vi khuẩn – ký sinh trùng gây nhiễm
PGS.TS. Võ Thị Chi Mai
trùng đường mật
Ứng dụng một số kỹ thuật hiện đại để nâng cao hiệu quả
GS.BSCKII. Phạm Hoàng Phiệt
chẩn đoán, theo dõi, điều trị viêm gan siêu vi mạn
Xác lập kỹ thuật ARMS phát hiện các kiểu đột biến trên
GS.TS. Trương Đình Kiệt
gene beta-globin gây bệnh beta-Thalassemia tại VN
Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật trong phẫu thuật ít
GS.TS. Nguyễn Đình Hối
xâm hại điều trị bệnh sỏi mật
Xây dựng quy trình hoạt động của dược lâm sàng tại bệnh
PGS.TS. Mai Phương Mai
viện
TS.DS. Nguyễn Tuấn Dũng
Nghiên cứu sản xuất viên nén Amlodipin với sự hỗ trợ
PGS.TS. Đặng Văn Giáp
của phần mềm chuyên dụng và phần mềm thông minh
Nghiên cứu sử dụng Bacillus subtilis làm chế phẩm
GS.TS. Nguyễn Văn Thanh
phòng và điều trị bệnh Tai-Mũi-Họng thông thường
TS. Trần Thu Hoa
Hiệu quả của vắc-xin viêm gan B thế hệ thứ ba trong trị
PGS.TS. Lê Thế Thự
liệu người viêm gan siêu vi B mạn tính
Ứng dụng kỹ thuật real-time RT-PCR định lượng virút
GS.BSCKII. Phạm Hoàng Phiệt
viêm gan C trong chỉ định và theo dõi điều trị bệnh viêm
PGS.TS. Cao Minh Nga
gan virút C
Nghiên cứu nuôi vi khuẩn lam Spirulina giàu selen sinh
ThS.DS. Lê Văn Lăng
học
Nghiên cứu bệnh học y học cổ truyền bệnh đái tháo
đường type 2 và khảo sát tác dụng dược lý thực nghiệm
PGS.TS. Nguyễn Thị Bay
một số bài thuốc cổ phương và kinh nghiệm ứng dụng
trong điều trị.
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Thời gian
thực hiện
01/2000-5/2004

Chương trình
nghiên cứu TP
Công nghệ
Sinh học

Đơn vị
Khoa Y

6/2001-9/2002

Y tế

Khoa Y

8/2001-11/2003

Y tế

Khoa Y

8/2001-10/2003

Y tế

Khoa Y

11/2001-5/2003

Công nghệ
Sinh học

Khoa Y

3/2002-3/2004

Y tế

Khoa Y

10/2002-1/2005

Y tế

Khoa Dược

12/2003-12/2005

Y tế

Khoa Dược

8/2004-5/2005

Công nghệ
Sinh học

Khoa Dược

7/2004-7/2006

Y tế

Khoa Y tế Công cộng

8/2004-8/2006

Y tế

Khoa Y

6/2005-6/2006

Công nghệ
Sinh học

Khoa Dược

12/2005-10/2006

Y tế

Khoa Y học cổ truyền

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

14 Xây dựng mô hình chăm sóc sức khoẻ răng miệng cho
GS.TS. Hoàng Tử Hùng
người cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Nhị Xuân
15 Ảnh hưởng của nhiễm giun lươn, giun đũa chó mèo và
PGS.TS. Trần Thị Kim Dung
giun móc của thai phụ trên phản ứng lao tố của con 6
Mai Nguyệt Thu Hồng
tháng tuổi
16 Đánh giá tương đương sinh học viên nén Kali clorid
TS.DS Lê Hậu
600mg phóng thích kéo dài
17 Xây dựng và ứng dụng kỹ thuật giải trình tự để xác định
TS.BS. Phạm Hùng Vân
kiểu gen virus viêm gan siêu vi C
PGS.TS. Nguyễn Thanh Bảo
18 Nghiên cứu phối hợp chitinase với thuốc kháng nấm để trị GS.TS. Nguyễn Văn Thanh
bệnh nhiễm vi nấm da và niêm mạc
ThS. Đinh Minh Hiệp
19 Nghiên cứu tạo bộ sinh phẩm dựa trên kỹ thuật LCR để
GS.TS. Nguyễn Văn Thanh
phát hiện Chlamydia trachomatis
TS.DS. Trần Cát Đông
20 Tình hình sử dụng nội tiết thay thế ở phụ nữ tiền mãn
GS.TS. Nguyễn Duy Tài
kinh – mãn kinh tại thành phố Hồ Chí Minh.
21 Nghiên cứu bào chế hỗn dịch Magaldrat plus làm thuốc
PGS.TS. Đỗ Minh Quang
điều trị viêm loét dạ dày – tá tràng
22 Khảo sát dư lượng một số thuốc trừ sâu lân hữu cơ trong
TS. Trần Thanh Nhãn
trà thuốc
Nguyễn Đăng Tiến
23 Đáp ứng lâm sàng và chức năng hô hấp ở bệnh nhân được
điều trị theo “Chiến lược toàn cầu về xử trí hen suyễn và
PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính” tại một số đơn vị y tế của
TP.HCM.
24 Đánh giá hiệu quả cải thiện men gan và chuyển đổi dấu
ấn siêu vi HBeAg của chế phẩm “Hoàng kỳ - Diệp hạ PGS.TS. Phan Quan Chí Hiếu
châu” trên bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn tính hoạt
ThS. Ngô Anh Dũng
động
25
Phân biệt một số nhóm nấm Linh Chi trên thị trường
PGS.TS. Trương Thị Đẹp
TP.HCM có khả năng làm dược liệu

Thời gian
thực hiện

Chương trình
nghiên cứu TP

Đơn vị

12/2005-12/2007

Y tế

Khoa Răng Hàm Mặt

11/2006-5/2008

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

12/2006-12/2007

Y tế và BHLĐ

Khoa Dược

Công nghệ
Sinh học
Công nghệ
Sinh học
Công nghệ
Sinh học

Khoa Dược

12/2006-12/2007

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

12/2006-12/2007

Y tế và BHLĐ

Khoa Dược

12/2006-12/2007

Y tế và BHLĐ

Khoa Dược

12/2006-12/2008

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

12/2006-12/2008

Y tế và BHLĐ

Khoa Y học cổ truyền

12/2006-4/2008
11/2006-11/2007
11/2006-11/2007

2007-2009

26
Nghiên cứu điều chế atenolol dược dụng

PGS.TS. Trương Phương

2

2007-2011

Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Vật liệu mới
và công nghệ
dược

Khoa Y

Khoa Dược

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian
thực hiện

PGS.TS. Lê Minh Trí

2007-2013

PGS.TS. Nguyễn Thị Bay

02/2007-8/2008

ThS.DS. Lê Văn Lăng

10/2007-10/2009

TS.DS. Huỳnh Văn Hóa

10/2007-10/2009

BSCKII. Trần Đức Thành
TS.BS. Hoàng Đạo Bảo Trâm

10/2007-10/2010

Y tế và BHLĐ

Khoa Răng Hàm Mặt

2007 - 2009

nghiên cứu cơ
bản

Khoa Dược

12/2007-12/2009

Y tế và BHLĐ

Khoa Dược

PGS.TS. Trần Thành Đạo

11/2007-8/2010

Y tế và BHLĐ

TT KHCN Dược Sài Gòn

GS.TS. Nguyễn Minh Đức

10/2007-8/2010

Y tế và BHLĐ

TT KHCN Dược Sài Gòn

PGS.TS. Trần Thu Hoa

5/2008 – 11/2010

Công nghệ
Sinh học

TT KHCN Dược Sài Gòn

TS.DS. Trịnh Thị Thu Hoa

8/2008-6/2010

Y tế và BHLĐ

TT KHCN Dược Sài Gòn

PGS.TS. Trần Thanh Nhãn

5/2008 – 5/2009

Công nghệ
Sinh học

TT KHCN Dược Sài Gòn

TS.BS. Trần Diệp Tuấn
PGS.TS. Võ Tấn Sơn

5/2008-5/2009

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

PGS.TS. Trần Thị Lợi

5/2008-5/2009

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

PGS.TS. Lê Thị Xuân

5/2008-5/2010

Công nghệ
Sinh học

Khoa Y

27
Tổng hợp amlodipin besylat dược dụng
28 Xây dựng quy trình bào chế và khảo sát tác dụng hạ
đường huyết của hai loại nang thuốc Khổ qua và Tri Bá
địa hoàng trên bệnh nhân đái tháo đường type 2
29 Nghiên cứu sản xuất pilot sinh khối Spirulina giàu selen
hữu cơ để làm thuốc
30 Nghiên cứu nâng cao sinh khả dụng của viên nén
piroxicam với tá dược beta-cyclodextrin
31 Tác dụng của véc-ni Shellac-F trong ngăn chặn sâu răng ở
trẻ em 12 tuổi tại trường THCS An Lạc, Bình Tân, TP.
Hồ Chí Minh
32 Nghiên cứu sàng lọc cây thuốc kháng vi nấm gây bệnh ở
da và niêm mạc
33 Xây dựng quy trình sản xuất và thử nghiệm lâm sàng
màng sinh học từ cellulose vi khuẩn trị tổn thương mất da
34 Tổng hợp và khảo sát tác động kháng viêm một số dẫn
xuất flavonoid
35 Xây dựng quy trình chiết xuất công nghiệp và nâng cao
tiêu chuẩn chất lượng cao dược liệu để phục vụ sản xuất
thuốc và xuất khẩu
36 Nghiên cứu biểu hiện interferon-alpha gà trên bề mặt vi
khuẩn Bacillus subtilis
37 Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng của bột
cefuroxim pha hỗn dịch uống
38 Nghiên cứu chế tạo 3 kit định lượng glucose, protein toàn
phần và creatinin trong huyết thanh
39 Khảo sát về hiểu biết và thái độ đối với bệnh động kinh
của cộng đồng dân cư tại thành phố Hồ Chí Minh
40 Khảo sát giá trị của xét nghiệm PAP và VIA trong chẩn
đoán nhiễm HPV ở cổ tử cung
41 Hoàn chỉnh bộ sinh phẩm ELISA dùng trong chẩn đoán
bệnh viêm màng não do Angiostrongylus cantonensis

GS.TS. Nguyễn Văn Thanh
PGS.TS. Nguyễn Đinh Nga
GS.TS. Nguyễn Văn Thanh
TS. Huỳnh Thị Ngọc Lan

3

Chương trình
nghiên cứu TP
Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Y tế và BHLĐ
Công nghệ
Sinh học
Công nghệ
Sinh học

Đơn vị

TT KHCN Dược Sài Gòn

Khoa Y học cổ truyền
Khoa Dược
Khoa Dược

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

42 Nghiên cứu bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu chưa có triệu
GS.TS. Đặng Vạn Phước
chứng trên bệnh nhân nội khoa cấp tính ở một số bệnh
PGS.TS. Nguyễn Văn Trí
viện tại TP. Hồ Chí Minh
43 Nghiên cứu một chế phẩm có tác dụng chống nôn từ
TS.DS. Nguyễn Phương Dung
Gừng và Trần Bì
44 Nghiên cứu ứng dụng dấu ấn sinh học Nt-proBNP để
GS.TS. Đặng Vạn Phước
chẩn đoán suy tim ở bệnh nhân khó thở cấp
TS. Hà Thị Anh
45
Xây dựng phần mềm thông minh phục vụ tối ưu hóa công
TS Đỗ Quang Dương
thức dược phẩm
ThS. Chung Khang Kiệt
46 Khảo sát mức độ nhiễm nấm mốc trong phòng làm việc
máy lạnh và thử tính kháng nấm mốc của một số tinh dầu
47 Xác định tỷ lệ có thai ở tuổi vị thành niên và các yếu tố
liên quan tại một số bệnh viện công tại TP.HCM
48
Nghiên cứu chế tạo hạt nano polyme-ketoprofen

ThS.DS. Lê Thị Ngọc Huệ

Thời gian
thực hiện

Chương trình
nghiên cứu TP

Đơn vị

5/2008-5/2010

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

8/2008 - 8/2010

Y tế và BHLĐ

Khoa Y học cổ truyền

10/2008-10/2009

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

2009-2011

Vật liệu mới
và công nghệ
dược

TT KHCN Dược Sài Gòn

Y tế và BHLĐ

TT KHCN Dược Sài Gòn

4/2009-9/2010

PGS.TS. Nguyễn Duy Tài

2/2009 - 2/2011

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

TS Nguyễn Tài Chí

2/2009 - 11/2012

Y tế và BHLĐ

Khoa Dược

Y tế và BHLĐ

Bệnh viện Đại học Y Dược
Thành phố Hồ Chí Minh

Y tế và BHLĐ

Bệnh viện Đại học Y Dược
Thành phố Hồ Chí Minh

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

Y tế và BHLĐ

Bệnh viện Đại học Y Dược
Thành phố Hồ Chí Minh

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

49 Nghiên cứu tầm soát ung thư đại - trực tràng trên người có
nguy cơ cao bằng nội soi đại tràng tại bệnh viện Đại học PGS.TS. Nguyễn Thúy Oanh
3/2009 - 3/2011
Y Dược Tp.Hồ Chí Minh.
50 Khảo sát hoạt động của virus viêm gan B trước và sau các
GS.BSCKII. Phạm Hoàng Phiệt
liệu pháp điều trị ở bệnh nhân ung thư gan nguyên phát
4/2009 - 4/2011
PGS.TS. Đỗ Đình Công
có HBsAg dương tính.
51 Nghiên cứu xác định các dấu chứng sinh học (p53, Ki67)
GS.TS. Nguyễn Sào Trung
4/2009 - 4/2011
trong carcinom tế bào gan
PGS.TS. Hứa Thị Ngọc Hà
52 Chọn lựa kháng sinh ban đầu trong điều trị nhiễm khuẩn
GS.TS. Nguyễn Thanh Bảo
4/2009 - 4/2010
bệnh viện tại một số bệnh viện Tp. Hồ Chí Minh
53 Tính khả thi của phẫu thuật nội soi ở bệnh nhân mổ mật
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Bắc 12/2009 - 12/2011
lại.
54 Nghiên cứu các đặc điểm hóa mô miễn dịch và đột biến
PGS.TS. Hứa Thị Ngọc Hà
gen c-kit có giá trị trong điều trị và tiên lượng u mô đệm
9/2010-9/2012
TS.BS. Ngô Quốc Đạt
đường tiêu hóa
55 Định danh các typs gen của Helicobacter pylori và ý
PGS.TS. Trần Thiện Trung
12/2009-12/2011
nghĩa sinh bệnh học trong ung thư dạ dày
56 Thiết lập quy trình kỹ thuật trong chẩn đoán di truyền tiền
GS.TS. Trương Đình Kiệt
4/2009-4/2010
làm tổ các phôi thụ tinh trong ống nghiệm
ThS. Hồ Mạnh Tường
4

TT
57

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian
thực hiện

Nghiên cứu xây dựng công thức và quy trình sản xuất
viên nén bao phim Salbutanol 4mg phóng thích kéo dài

TS.DS. Lê Hậu

2010-2011

58 Xây dựng qui trình tạo beta- Cyclodextrin bằng phương
PGS.TS. Trần Cát Đông
pháp Enzym
59 Nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ
betacyclodextrin để ứng dụng trong phân tích dược chất
PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn
quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản
60 Nghiên cứu tác dụng dược lý của cây đậu bắp
PGS.TS. Mai Phương Mai
Abelmoschusesculentus L., Malvaceae, theo hướng điều
ThS. DS Huỳnh Ngọc Trinh
trị bệnh đái tháo đường và chứng tăng lipid huyết
61 Khảo sát và áp dụng mô hình thực nghiệm sử dụng
trimethytrin trên chuột nhắt để nghiên cứu tác dụng chống ThS.DS. Trần Hoàng Phi Yến
thoái hóa tế bào thần kinh và suy giảm trí nhớ
62 Điều tra hiện trạng và việc tham gia kiểm tra chất lượng
của các phòng xét nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao
TS.BS. Vũ Quang Huy
chất lượng xét nghiệm hóa sinh lâm sàng
63 So sánh hiệu quả của thay băng vết mổ bằng tăm bông y
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Sương
tế với thay băng bằng kềm và bông viên.
64 Vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong phát hiện và chẩn
TS.BS. Võ Tấn Đức
đoán sớm carcinôm tế bào gan.
65 Đánh giá hiệu quả của cắt gan và RFA trong điều trị
PGS.TS. Đỗ Đình Công
carcinôm tế bào gan.
ThS.BS. Trần Công Duy Long
66 Đánh giá hiệu quả của dụng cụ vệ sinh mũi cá nhân cải
PGS.TS. Phạm Kiên Hữu
tiến trên bệnh nhân sau phẫu thuật nội soi mũi xoang.
67 Khảo sát đột biến gen epidermal growth factor receptor
(EGFR) và K-RAS trên bệnh nhân ung thư phổi không
TS.BS. Hoàng Anh Vũ
phải tế bào nhỏ
68 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học sa sút trí tuệ tại TP. Hồ
PGS.TS. Vũ Anh Nhị
Chí Minh
69 Nghiên cứu chế tạo và đánh giá tương đương sinh học
TS.DS. Nguyễn Tài Chí
thuốc dán nicotin
70 Nghiên cứu tác dụng kiểu nội tiết tố sinh dục nam của cây
TS.DS. Trần Công Luận
Ba kích (Morinda officinalis) và Ngũ gia bì (Schefflera
ThS. DS. Trần Thị Mỹ Liên
sessiliflora)
5

12/2010-6/2012
2010-2012

2010-2012

2010-2012

Chương trình
nghiên cứu TP
Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Công nghệ
Sinh học
Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Vật liệu mới
và công nghệ
dược

02/2010 - 02/2011 Y tế và BHLĐ

Đơn vị

TT KHCN Dược Sài Gòn
Khoa Dược
TT KHCN Dược Sài Gòn

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT KHCN Dược Sài Gòn
Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật
Y học
Bệnh viện Đại học Y Dược
Thành phố Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đại học Y Dược
Thành phố Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đại học Y Dược
Thành phố Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đại học Y Dược
Thành phố Hồ Chí Minh

02/2010 - 6/2011
01/2010 - 12/2013
01/2010 - 12/2013
9/2010 - 9/2012
11/2010-5/2012

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

12/2010-12/2011

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

12/2010-12/2012

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

2010-2013

Vật liệu mới
và công nghệ
dược

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian
thực hiện

PGS.TS. Hoàng Minh Châu

2010-2013

PGS.TS. Mai Phương Mai

2010-2013

PGS.TS. Huỳnh Văn Hóa

2012-2014

PGS.TS. Trần Mạnh Hùng

2012-2014

ThS.DS. Cao Thị Thanh Thảo

2012-2014

71
Nghiên cứu chế tạo hệ tiểu phân nano chứa artemisnin
72 Nghiên cứu tác dụng dược lý của cây đậu bắp
Abelmoschusesculentus L, Malvaceae theo hướng điều trị
bệnh đái tháo đường và chứng tăng lipid huyết
73
Tổng hợp 2-0 (Hydroxypropyl) - Beta cyclodextrin ứng
dụng trong bào chế một số dạng thuốc
74 Nghiên cứu tác dụng của cao Linh Chi (Ganoderma
Lucidum) trong việc phục hồi tình trạng suy giảm bạch
cầu gây bởi các thuốc kháng ung thư
75
Nghiên cứu công thức và quy trình sản xuất viên
Clarithromycin 500mg phóng thích kéo dài

76 Nghiên cứu quy trình điều chế cao chứa alcaloid và
flavonoid có tác dụng sinh học (chốg oxy hóa, kháng
PGS.TS. Võ Thị Bạch Huệ
Alzheimer (in vitro) chống suy giảm trí nhớ, chống thoái
ThS. DS Nguyễn Hữu Lạc Thủy
hóa thần kinh) từ lá cây Trinh nữ Hoàng cung (Crinum
latifolium . L)
77 Xây dựng mô hình phân loại và dự đoán hạt tính kháng
sốt rét của các chất hóa học bằng phương pháp PLS và
TS. Thái Khắc Minh
SVC
78 Sử dụng dòng tế bào HèpG sàng lọc tác dụng bảo vệ bào
TS.DS. Đỗ Thị Hồng Tươi
gan của lá chùm ngây (Moringa Oleifera Lam) và củ nghệ
ThS. Dương Thị Mộng Ngọc
(Curcuma Longga)
79 Nghiên cứu tác dụng của cao Kim tiền thảo được chuẩn
hóa (Desmodium styracifolium) theo hướng phòng ngừa
PGS.TS. Trần Mạnh Hùng
và điều trị phì đại tuyến tiền liệt lành tính
80 Nghiên cứu thành phần cấu tạo, tiêu chuẩn và tác dụng
tiền lâm sàng cao xương cá sấu hoa cà ứng dụng trong
GS.TS. Nguyễn Minh Đức
điều trị bệnh tạo xương bất toàn (Osreogensis Imperfecta)
và các bệnh lý về xương

6

2012-2014

2012-2014

2012-2015

2012-2015

2013-2015

Chương trình
nghiên cứu TP
Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Vật liệu mới
và công nghệ
dược

Đơn vị

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT

Tên đề tài

81 Nghiên cứu bào chế mỹ phẩm "gel dương cam cúc
(Matricaria chamomilla L) - liposomes" hỗ trợ điều trị da
bị viêm và dị ứng
82 Giá trị của các bộ câu hỏi tầm soát hen và bệnh phổi tắc
nghẽn mạn tính cho cộng đồng tại Tp.HCM
83 Giá trị xét nghiệm Procalcitonin trong chẩn đoán, tiên
lượng và theo dõi đáp ứng điều trị kháng sinh trong nhiễm
trùng huyết, choáng nhiễm khuẩn.
84 Tình hình và đặc điểm của viên gan mạn do chủng HBV
mang đột biến precore và basal core promoter
85 Nghiên cứu suy vỏ thượng thận ở bệnh nhân dùng
corticoid dài hạn bằng nghiệm pháp động
86
Phẫu thuật phục hồi bản nâng và khâu bít túi sa trực tràng
trong điều trị táo bón do sa sàn chậu
87
88

89
90
91

92

93
94

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian
thực hiện

TS.BS. Trần Văn Thành

2013-2015

PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan

7/2013-7/2015

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bảo
PGS.TS. Lê Xuân Trường

6/2013-11/2014

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

PGS.TS. Phạm Thị Lệ Hoa

7/2013-7/2015

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê

8/2013-7/2015

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

7/2013 - 01/2016

Y tế và BHLĐ

Bệnh viện Đại học Y Dược
Thành phố Hồ Chí Minh

9/2013 - 9/2015

Y tế và BHLĐ

Bệnh viện Đại học Y Dược
Thành phố Hồ Chí Minh

6/2013-5/2015

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

7/2013-7/2015

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

6/2013-5/2015

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

9/2013-3/2015

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

6/2013-6/2015

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

8/2013-2/2016

Y tế và BHLĐ

Bệnh viện Đại học Y Dược
Thành phố Hồ Chí Minh

7/2013-7/2015

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

PGS.TS. Nguyễn Trung Tín
ThS. Lê Châu Hoàng Quốc
Chương
Nghiên cứu hiệu quả của phẫu thuật bắc cầu mạch vành PGS.TS. Phạm Thọ Tuấn Anh
dùng hai động mạch ngực trong làm cầu nối.
TS.BS. Nguyễn Hoàng ĐỊnh
PGS.TS. Nguyễn Thị Băng
Nghiên cứu phát hiện đột biến gen APC và MUTYH trên
Sương
bệnh nhân mắc bệnh đa polyp tuyến gia đình.
PGS.TS. Nguyễn Trung Tín
Nghiên cứu huyết khối buồng tim ở bệnh nhân suy tim
PGS.TS. Châu Ngọc Hoa
man có rung nhĩ.
PGS.TS. Trương Quang Bình
Tỉ lệ và các yế tố liên quan của rối loạn tình dục ở phụ nữ
PGS.TS. Võ Minh Tuấn
tuổi sinh đẻ tai Tp. Hồ Chí Minh
ThS. Ngô Thị Yên
GS.TS. Nguyễn Duy Tài
Hiệu quả điều trị thiếu máu thiếu sắt ở thai kỳ trong hai
PGS.TS. Huỳnh Nguyễn
bệnh viện công tại TP. Hồ Chí Minh
Khánh Trang
Nghiên cứu tính hiệu quả và an toàn của phương pháp
PGS.TS. Trương Quang Bình
đóng thông liên nhĩ thứ phát bằng dụng cụ qua thông tim
GS.TS. Đặng Vạn Phước
can thiệp
Nghiên cứu ứng dụng ghép sụn xương tự thân điều trị tổn
PGS.TS. Bùi Hồng Thiên
thương sụn khớp gối.
Khanh
Các trực khuẩn đa kháng thuốc chiếm cư đường tiêu hóa
PGS.TS. Võ Thị Chi Mai
của người lành mạnh

7

Chương trình
nghiên cứu TP
Vật liệu mới
và công nghệ
dược

Đơn vị

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT

Tên đề tài

95 Vai trò của dao động xung ký trong chẩn đoán hen ở trẻ
em 3-5 tuổi có triệu chứng nghi hen phế quản tại bệnh
viện Nhi Đồng 1
96 Vai trò các thông số huyết động ít xâm lấn trong tiên đoán
đáp ứng với bù dịch trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết
nặng/sốc nhiễm khuẩn.
97
Nghiên cứu phát hiện đột biến gen yếu tố VIII gây bệnh
Hemophilia A và phát hiện người lành mang gen bệnh
98 Khảo sát tần suất chậm phát triển tâm thần của học sinh
tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh và xác định các yếu
tố di truyền gây bệnh
99 Nghiên cứu tác động của tính đa hình gen CYP2C19 và
sự đề kháng kháng sinh trong trị liệu tiệt trừ Helicobacter
pylori trên bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng đã điều trị
thất bại
100 Khảo sát đột biến gen RB trên bệnh nhân u nguyên bào
võng mạc
101
Nghiên cứu điều chế và thử nghiệm tác dụng hạ đường
huyết của cao dược liệu từ râu mèo, mướp đắng và mắc cỡ
102 Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa một số hợp chất để làm chất
đối chiếu sử dụng trong kiểm nghiệm tạp chất liên quan
của thuốc
103 Nghiên cứu sản xuất bán thành phẩm (cao chiết chuẩn
hóa) và một vài chế phẩm từ Actiso Đà Lạt có hàm lượng
cynarin và acid clorogenic tương đương với chế phẩm
nước ngoài (Chophytol) đang lưu thông ở thị trường trong
nước
104
Nghiên cứu chế phẩm dùng ngoài trị nấm da có nguồn
gốc từ dược liệu
105

Nghiên cứu điều chế nguyên liệu Nano chứa cylosporine
A với các tá dược lipid sẵn có tại Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian
thực hiện

Chương trình
nghiên cứu TP

Đơn vị

PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan

9/2014-9/2016

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

11/2014 - 12/2016 Y tế và BHLĐ

Khoa Y

ThS.BS. Lê Hữu Thiện Biên
TS.BS. Phạm Thị Ngọc Thảo
PGS.TS. Huỳnh Nghĩa
PGS.TS. Nguyễn Thị Băng
Sương
PGS.TS. Đỗ Văn Dũng
PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

7/2014 - 7/2016

Y tế và BHLĐ

12/2014 – 01/2017 Y tế và BHLĐ

Khoa Y

Khoa Y tế Công cộng

PGS.TS. Bùi Hữu Hoàng
PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Thủy

12/2014-01/2017

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

TS.BS. Hoàng Anh Vũ
PGS.TS. Nguyễn Công Kiệt

12/2014-01/2017

Y tế và BHLĐ

Khoa Y

ThS.DS. Dương Thị Mộng
Ngọc

2014-2016

PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

2014-2016

TS.DS. Phạm Đông Phương
PGS.TS Nguyễn Thiện Hải

2014-2016

PGS.TS. Nguyễn Đinh Nga
PGS.TS Trịnh Thị Thu Loan

2014-2016

TS.DS. Trương Công Trị
TS. Lê Văn Nhã Phương

2014-2016

8

Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Vật liệu mới
và công nghệ
dược

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT KHCN Dược Sài Gòn

TT

Tên đề tài

106 Bào chế và đánh giá tác động điều hòa lipid máu của
thuốc cốm từ bột sấy phun đài gia Bụp giấm (Hibiscus
sabdariffa L. Malvaceae)
107
Nghiên cứu bào chế thuốc viên Verapamil Hydroclorid
240 mg phóng thích kéo dài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian
thực hiện

ThS.DS. Lê Thị Lan Phương

9/2016-9/2018

ThS.DS. Lê Thị Thu Vân

2015-2016

Chương trình
nghiên cứu TP
Vật liệu mới
và công nghệ
dược
Vật liệu mới
và công nghệ
dược

Đơn vị

Khoa Y học cổ truyền

TT KHCN Dược Sài Gòn

108 Nghiên cứu bào chế và thử nghiệm tác dụng hạ acid uric PGS.TS. Nguyễn Phương Dung
máu của viên nang DR từ diệp hạ châu đắng (Phyllanthus
amarus ) và râu mèo (Orthosiphon aristatus )

5/2017-5/2019

Khoa Y học cổ truyền

109 Nghiên cứu áp dụng quy trình phức hợp kháng nguyên
TS.BS. Đỗ Đức Minh
bạch cầu người (HLA) độ phân giải cao bằng phương
pháp giải trình tự gen.
110 Nghiên cứu giá trị của phương pháp trình tự thế hệ mới PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Thủy
trong phát hiện sớm một số lệch bội nhiễm sắc thể qua
ThS.BS Lê Quang Thanh
DNA tự do trong máu mẹ.
111 So sánh sự phát triển tâm thần vận động và thể chất của
PGS.TS. Võ Minh Tuấn
trẻ sinh ra từ chương trình thụ tinh trong ống nghiệm với
trẻ sinh ra do mang thai tự nhiên tại bệnh viện Từ Dũ.
112 Khảo sát đột biến gen BRCA1/BRCA2 kiểu dòng tế bào
PGS.TS. Hoàng Anh Vũ
mầm và tế bào sinh dưỡng (germline and somatic
mutation) trong ung thư buồng trứng bằng kỹ thuật giải
trình tự gen thế hệ mới (Next Generation SequencingNGS)

7/2017-7/2019

Trung tâm Y sinh học phân tử

7/2017-7/2019

Trung tâm Y sinh học phân tử

8/2017 - 8/2019

Khoa Y

11/2017-11/2019
gia hạn 6 tháng

Khoa Y

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Định

12/2017-12/2020

Khoa Y

114 Giá trị của các chỉ dấu sinh học hTER, mRNA, AFP, AFP- PGS.TS. Nguyễn Hoàng Bắc
L3, DCP trong phát hiện bệnh ung thư tế bào gan.
115 Nghiên cứu ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) PGS.TS. Phạm Anh Vũ Thụy
trong điều trị viêm nha chu
116 Xây dựng quy trình phát hiện đột biến gen từ mẫu sinh
TS. Nguyễn Hoài Nghĩa
thiết lỏng bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới với
ứng dụng trong chẩn đoán điều trị ung thư.
117 Khảo sát một số bất thường phân tử của u tế bào thần
PGS.TS. Võ Tấn Sơn
kinh đệm lan tỏa ở người trưởng thành

12/2017-12/2019
10/2017-10/2019

Bệnh viện Đại học Y Dược
Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Răng Hàm Mặt

12/2017 - 12/2019

Trung tâm Y sinh học phân tử

11/2018 - 11/2020

Khoa Y

113 Nghiên cứu hiệu quả của phẫu thuật tim ít xâm lấn

9

TT

Tên đề tài

118 Đánh giá tính an toàn và hiệu quả của Vstent (sản xuất tại
Việt Nam) trong can thiệp động mạch vành: nghiên cứu
đa trung tâm, tiến cứu theo dõi 12 tháng
119 Nghiên cứu ứng dụng sóng cao tần trong điều tị nhân giáp
lành tính
120 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới
trong khảo sát đột biến gen ở bệnh nhân ung thư đại trực
tràng trẻ tuổi
121 Nghiên cứu ứng dụng giải trình tự gene để phát hiện các
đột biến kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn
Helicobacter Pylori
122 Xây dựng qui trình phát hiện ctDNA bằng công nghệ giải
trình tự thế hệ mới trong ung thư đại trực tràng giai đoạn
sớm.
123 Nghiên cứu sản xuất khung cố định ngoài dạng khối cặp
và đánh giá kết quả ứng dụng điều trị gãy hở thân 2
xương cẳng chân

Chủ nhiệm đề tài
PGS.TS. Trương Quang Bình

Thời gian
Chương trình
Đơn vị
thực hiện
nghiên cứu TP
12/2018 - 5/2020
Bệnh viện Đại học Y Dược
Thành phố Hồ Chí Minh

ThS.BS. Trần Thanh Vỹ

4/2019 - 10/2020

TS.BS. Nguyễn Hữu Thịnh

5/2019 - 5/2021

GS.TS. Trần Thiện Trung

8/2019 - 8/2021

Y dược

Khoa Y

PGS.TS. Trần Diệp Tuấn

8/2019 - 8/2021

Công nghệ
Sinh học

Khoa Y

PGS.TS. Cao Thỉ

8/2019 - 8/2021

10

Bệnh viện Đại học Y Dược
Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Y

Khoa Y

