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BẢY LÁ MỘT HOA  
 

STT TIÊU ĐỀ 

1 Khảo sát vi học, hoá học và xác định hợp chất saponin steroid của loài bảy lá một 
hoa ở Kon Tum 

2 Saponin steroid từ cắn ethyl acetat của thân rễ loài bảy lá một hoa trồng tại Việt 
Nam 

3 Molecular mechanisms of Polyphyllin I-induced apoptosis and reversal of the 
epithelial-mesenchymal transition in human osteosarcoma cells. 

4 Paris xichouensis (H. Li) Y. H. Ji, H. Li & Z. K. Zhou – a newly recorded species in 
the flora of Vietnam    

5 Phân lập một số steroid từ loài bảy lá một hoa được thu hái tại Kon Tum 

6 Anti-fibrosis and anti-cirrhosis effects of Rhizoma paridis saponins on 
diethylnitrosamine induced rats. 

7 C(22)-steroidal lactone glycosides from stems and leaves of Paris polyphylla var. 
yunnanensis. 

8 Thực trạng, tiềm năng và giải pháp bảo tồn, phát triển, khai thác nguồn cây thuốc 
tỉnh Quảng Ngãi  

9 Comparative study on hemostatic, cytotoxic and hemolytic activities of different 
species of Paris L. 

10 Một số kết quả nghiên cứu bảo tồn cây thuốc có nguy cơ bị tuyệt chủng ở VN 

11 Điều tra, thu thập thông tin về một số loài cây thuốc ở VN có công dụng tương tự 
như công dụng của mật gấu 

12 Nghiên cứu Bảo tồn cây thuốc dân tộc khu vực  Sa Pa 

 

13 Bảo tồn cây thuốc cổ truyền tại xã Bản Khoang huyện Sa Pa, Lào Cai 

(Phụ lục 2) 
- Danh lục cây thuốc được bảo tồn tại Sa Pa 
 

14 Kết quả 20 năm thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen và 
giống cây thuốc 



 

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

16 Danh lục đỏ cây thuốc VN năm 2006 

17 Trạm nghiên cứu trồng cây thuốc Sa Pa 20 năm bảo tồn nguồn gen và giống cây 
thuốc (1988-2008) 

18 Báo cáo tổng kết công tác quản lý, bảo tồn nguồn gen cây con thuốc phục vụ chăm 
sóc sức khoẻ lực lượng vũ trang và cộng đồng giai đoạn 1999-2009 và định hướng 
đến 2015  

19 Bảo tồn cây thuốc cổ truyền giai đoạn 1998-2008 

20 Tác dụng chống ung thư in vitro của cao chiết nước và cao chiết cồn của 15 vị thuốc 
cổ truyền Trung Quốc trên các dòng tế bào ung thư đường tiêu hoá ở người 

21 Nguồn dược liệu tỉnh Kon Tum, tiềm năng và hiện trạng 

22 Kết quả bảo tồn cây thuốc cổ truyền dân tộc ở một số cộng đồng dân tộc miền núi 
phía Bắc 

23 Một số kết quả điều tra, nghiên cứu bảo tồn cây thuốc ở vườn Quốc gia Bạch Mã 

24 Danh lục đỏ cây thuốc VN 2006  

25 Nghiên cứu bảo tồn cây thuốc dân tộc khu vực Sa Pa – Lào Cai 

26 Tác dụng bảo vệ của saponin steroid từ cây bảy lá một hoa (Paris polyphylla var. 
yunnanensis)lên tổn thương niêm mạc dạ dày gây bởi ethanol hoặc indomethacin 
trên chuột cống trắng: yêu cầu về cấu trúc đối với hoạt tính và cơ chế tác dụng  

27 Kết quả bước đầu nghiên cứu bảo tồn ngoại vi một số cây thuốc quý hiếm bị đe doạ 
tuyệt chủng tại trại thuốc Sa Pa và Tam Đảo – VDL 

28 Cây thuốc trong hệ thực vật Sa pa – Phan Xi Pan 

29 Kết quả điều tra cây thuốc ở vùng rừng Hương Sơn – Tỉnh Hà Tĩnh  

30 Tình hình điều tra sưu tầm nghiên cứu sinh thái và trữ lượng dược liệu trong những 
năm vừa qua 

31 Bảo tồn cây thuốc cổ truyền tại xã Bản Khoang huyện Sa Pa, Lào Cai 

+ Phụ lục 2: Danh lục cây thuốc được bảo tồn tại Sa Pa – P.149 - 156 

32 Nghiên cứu bảo tồn cây thuốc dân tộc khu vực Sa Pa 

33 Bảo tồn tại chỗ cây thuốc bản địa và y học cổ truyền dân tộc  

34 Nghiên cứu bảo tồn cây thuốc ở vườn quốc gia Bạch Mã  

35 Nghiên cứu đặc điểm thực vật và vi học của cây  bảy lá một hoa ở Việt Nam 

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


