
 

MỤC LỤC TRA CỨU CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÁC CÂY THUỐC 
TRÊN TẠP CHÍ/HỘI NGHỊ KHOA HỌC/KỶ YẾU CTNCKH 
HIỆN CÓ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN – VDL 

 
 

CÂY BẠCH ĐỒNG NỮ 
 

 
 

STT TIÊU ĐỀ 

1 Tác dụng bảo vệ gan và chống oxy hoá của cao nước rễ bạch đồng nữ trên chuột nhắt 
trắng gây tổn thương bằng paracetamol  

2 Các hợp chất phenylpropanoid glycosid phân lập từ rễ cây bạch đồng nữ  

3 Nghiên cứu tác dụng chống viêm cấp của cao lỏng rễ bạch đồng nữ trên thực nghiệm 

4 
Nghiên cứu thành phần hoá học cây bạch đồng nữ (Clorodendrum chinense Schauer.)  

5 Phân lập và nhận dạng một số hợp chất từ lá bạch đồng nữ Clorodendrum philippinum 
Schauer var. symplex Wu et Fang thu hái tại Hà Nội 

6 Danh mục 730 loài đang được lưu giữ trong hệ thống bảo tồn nguồn gen và giống cây 
thuốc  

 

7 
Nghiên cứu thành phần hoá học và độc tính cấp của rễ  bạch đồng nữ (Clorodendrum sp. 
Verbenaceae) 
  

8 Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thử tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm của rễ bạch đồng 
nữ 

9 
Nghiên cứu thành phần hoá học của lá bạch đồng nữ (Clorodendrum chinense var. simplex 
(Mold.) S. L. Chen)  
 

10 
Nghiên cứu đặc điểm thực vật và độc tính cấp của lá bạch đồng nữ 
 

11 Về thành phần có hoạt tính sinh học mới chiết xuất từ lá bạch đồng nữ (Clerodendron 
fragrans) 

12 Những cây thuốc cổ truyền dùng để chữa bỏng và vết thương phần mềm ở VN 

13 Tác dụng chống viêm và độc tính cấp của bạch đồng nữ 

14 Cây bạch đồng nữ và nhiễm khuẩn ngoại khoa 

15 Khả năng ức chế histamin và axetylcholin của một số dược liệu điều trị các bệnh dị ứng 

Tài liệu toàn văn tra cứu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện VDL (P. Thư viện) 


