
 

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 

 
 

CÁC CÂY THUỐC CÓ TÁC DỤNG HẠ ACID URIC MÁU 
 
 

STT TIÊU ĐỀ 

1 Nghiên cứu tác dụng chống gout của các hoạt chất từ quế chi VN 

2 Khảo sát mô hình gây tăng acid uric máu trên chuột nhắt trắng 

3 Sàng lọc tác dụng giảm acid uric máu của các mẫu cao chiết tầm bóp trên thực nghiệm 

4 Tác dụng hạ glucose huyết và giảm acid uric huyết của các cao chiết từ cây nở ngày đất 

5 Thăm dò tác dụng điều trị gout của lá sa kê 

6 Khảo sát tác dụng tăng lực và tác dụng của cao xương cá sấu hoa cà trên mô hình tăng 
acid uric máu thực nghiệm  

7 Nghiên cứu tác dụng hạ acid uric huyết cấp và tác dụng ức chế enzym xanthin oxidase 
của tang chi Ramulus mori  

8 Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc “Đào hồng hợp nhị trần thang” điều trị gut và tăng 
acid uric máu trên động vật thực nghiệm 

9 Đánh giá tác dụng điều trị bệnh gút mạn tính của bài thuốc HPA 

10 Nghiên cứu tác dụng trên bệnh gút thực nghiệm của cây hy thiêm  

11 Nghiên cứu tác dụng hạ acid uric máu của cao chiết từ lá đại bi 

12 Nghiên cứu điều trị thuốc trị gút allopurinol 

 

13 Tác dụng hạ acid uric của cao quả nhàu trên chuột nhắt bị gây tăng acid uric máu bằng 
kali oxonat 

14 Tác dụng hạ acid uric huyết thanh của các phân đoạn hy thiêm trên thực nghiệm 

15 Nghiên cứu tác dụng hạ acid uric máu của bài thuốc từ quả chuối hột và củ ráy trên thực 
nghiệm  

16 Nghiên cứu tác dụng hạ acid uric huyết thanh của hy thiêm trên mô hình gây tăng cấp 
acid uric bằng kali oxonat  



 

17 Triển khai mô hình gây tăng acid uric máu cấp trên chuột thực nghiệm và áp dụng nghiên 
cứu tác dụng của hy thiêm thảo 

18 Nghiên cứu tác dụng điều trị chứng tăng acid uric máu và bệnh gut của thuốc “thống 
phong hoàn” 5 năm trở lại đây   

19 Nghiên cứu tác dụng điều trị bệnh thống phong trên thực nghiệm của chế phẩm GTC 
(Hoàng bá, thương truật, tỳ giải, độc hoạt, đương qui, xuyên khung, bột quế - XNDP 
TW5 Đà Nẵng) 

20 Tác dụng của việc chế biến hoàng bá với muối lên việc chống lại bệnh gout 

21 Tác dụng ức chế xanthin oxydase của các cây thuốc TQ dùng chữa bệnh gout 

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

 
 


