
 

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 TRUẬT 
Atractylodes macrocephala Koidz 

 
 
 

STT TIÊU ĐỀ 

1 Nghiên cứu tác dụng an thần của bài thuốc an thần hoàn trên động vật thực nghiệm 

 

2 Nghiên cứu tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu và giảm xơ vữa mạch máu của BBT 
trên thỏ thực nghiệm 

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

4 Báo cáo công tác di thực nhập nội cây thuốc tại trạm nghiên cứu trồng cây thuốc Sa Pa - 

5 Nghiên cứu nấm bệnh Sclerotium rolfsii hại cây bạch truật và khảo sát  một số biện pháp 
phòng trừ   

6 Quy hoạch phát triển một số vùng dược liệu đến 2015 và tầm nhìn đến 2020 theo tinh 
thần QĐ 43/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ 
 

7 Bảo tồn đi đôi với khai thác hợp lý và phát triển cây thuốc đảm bảo GACP 
 

8 Nghiên cứu sâu bệnh hại trên một số cây thuốc quan trọng  

9 Nghiên cứu nấm bệnh hại cây bạch truật và khảo sát biện pháp phòng trừ  
   

10 Diễn biến một số bệnh hại chính trên cây bạch truật và khảo sát biện pháp phòng trừ 
bệnh thối gốc mốc trắng vụ đông xuân 2004-2005 tại Thanh trì , HN (CT 01-05) 

 

11 Tác dụng hạ đường huyết của bạch truật, câu kỷ tử và cam thảo nam trên chuột nhắt 
trắng   

12 Nghiên cứu diễn biến sâu bệnh hại trên một số cây thuốc quan trọng vụ đông xuân 
2003-2004 tại Trung tâm nghiên cứu và chế biến cây thuốc HN   

 

13 Nghiên cứu tác dụng điều trị huyết áp thấp của cao lỏng “thăng áp cao” 

14 Nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 bằng chè 
tan Gamosa  

15 Một số cây dược liệu nhập nội có nguy cơ bị thoái hoá 
 



 

16 
Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường dược liệu khu vực Lạng Sơn và Nghĩa Trai 
 

17 
Hiệu quả điều trị 1 đơn thuốc cổ truyền TQ cho trường hợp ung thư phổi  (Có thân rễ 
bạch truật)  

18 Điều tra đánh giá thành phần bệnh hại trên cây bạch truật tại Sa Pa – Lào Cai  

19 
Nghiên cứu xây dựng mô hình nông lâm cây dược liệu khai thác cải tạo đất dốc Sa Pa – 
Lao Cai  
 

20 
Nghiên cứu hiện đại hoá dạng bào chế của bài thuốc cổ phương ngũ linh tán 

-  

21 
Cây làm thuốc với vấn đề trồng rừng trên vùng núi cao Sa Pa – lao Cai  
 

22 
Nghiên cứu tác dụng của nghệ và bạch truật   
 
 

23 Vài nhận xét về khả năng trồng lấy hạt giống các loài cây thuốc di thực 

24 Tác dụng của nghệ và bạch truật đối với sự tiết mật và chức năng giải độc của gan 

 

25 Thử tính kháng khuẩn của một số dược liệu 

26 Khả năng sinh trưởng của cây thuốc ở một số khu vực (bạch chỉ, bạch truật, đương quy) 

 

27 Tìm hiểu khả năng sinh trưởng và phát triển của 1 số giống bạch truật 

 

28 Nghiên cứu dược lý nghệ và bạch truật về tác dụng chống loét dạ dày và chống viêm 

 

29 Kết quả bước đầu di thực cây làm thuốc ở VN (Bạch truật,….) 

 

30 Nghiên cứu di thực cây bạch truật 

31 + Sách : Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến bạch truật do VDL biên soạn năm 2006 

32 Trồng cây bạch truật – TBDL  

 

33 +Kỹ thuật trồng các cây thuốc di thực (UB KH và KT Hà Sơn Bình 1986) 

34 +Kỹ thuật trồng cây thuốc (VDL 1976) 

35  +Kỹ thuật trồng các cây thuốc nhập nội (VDL dịch theo tài liệu tiếng TQ) 

36  +Kỹ thuật trồng các cây thuốc nhập nội (Đỗ Tất Lợi dịch theo tài liệu tiếng TQ) 



 

37 
+ Kỹ thuật trồng các cây thuốc nhập nội do KS Trần Văn Hùng (VDL) biên soạn v/v 
trồng cây bạch truật ở VN năm 1968 

 

38 
Một số bài thuốc YHCT có sử dụng bạch truật: 

+ Nghiên cứu tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu và giảm xơ vữa mạch máu của BBT 
trên thỏ thực nghiệm  

39 
+ Nghiên cứu tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu và giảm xơ vữa mạch máu của BBT 
trên thỏ thực nghiệm  

40 
+ Nghiên cứu tác dụng an thần của bài thuốc nhân sâm dưỡng vinh (NSDV) trên động 
vật thực nghiệm  

41 
+ Nghiên cứu tác dụng an thần của bài thuốc nhân sâm dưỡng vinh (NSDV) trên động 
vật thực nghiệm  

42 + Nghiên cứu ảnh hưởng của bài thuốc nhân sâm dưỡng vinh thang đối với chức năng 
gan và thận trên động vật thực nghiệm  

43 + Tác dụng bảo vệ tế bào não của một bài thuốc hoạt huyết hoá ứ đối với chuột trải qua 
quá trình thiếu máu cục bộ - tưới máu lại  

44 + Nghiên cứu tác dụng điều trị huyết áp thấp của cao lỏng “thăng áp cao 

45 + Nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 bằng chè tan 
Gamosa 

46 + Đánh giá sơ bộ tác dụng dược lý của bài thuốc D1  

47 + Hiệu quả điều trị 1 đơn thuốc cổ truyền TQ cho trường hợp ung thư phổi  (Có thân rễ 
bạch truật) 

48 + Một số kết quả nghiên cứu về tác dụng sinh học và dạng bào chế phương thuốc chữa 
đau dạ dày – tá tràng 

49 + Sơ bộ đánh giá tác dụng chống thiếu máu của quy tỳ hoàn trên thực nghiệm  

50 + Nghiên cứu tác dụng điều chỉnh hội chứng rối loạn lipid máu thể phong đàm của bán 
hạ bạch truật thiên ma thang (Đơn NBT)  

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


