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CÁC CÂY THUỐC CÓ TÁC DỤNG 
KÍCH THÍCH MIỄN DỊCH 

 
 

STT TIÊU ĐỀ 

1 Khảo sát tác dụng của cao sâm VN trồng trên một số chức năng miễn dịch ở 
động vật bị gây stress 

2 Nghiên cứu tác dụng tăng cường miễn dịch của cao xương cá sấu hoa cà 

3 Khảo sát ảnh hưởng của công thức phối hợp các dược liệu xạ can, bọ mắm và 
dâu tằm lên một sô chỉ số liên quan đến chức năng miễn dịch trên thực nghiệm  

4 Nghiên cứu tác dụng tăng cường miễn dịch của phân đoạn dịch chiết 
polysaccharid từ củ con của cây ô đầu trồng ở tỉnh Hà Giang 

5 Tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch chuyên nhiệm chống ung thư của 
Crilin T 

6 Đánh giá tác dụng bảo vệ cơ quan miễn dịch của dịch chiết tỏi đen Ly Sơn trên 
chuột bị chiếu xạ 

7 Khảo sát tác dụng của polysaccharid chiết từ nấm linh chi đỏ và nấm linh chi 
vàng trên vi thể tế bào gan, lách và tuyến ức của chuột bị gây suy giảm miễn 
dịch 

8 Tác dụng kích thích miễn dịch của lá và thân bồ lược vàng trên chuột gây suy 
giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid  

9 Tác dụng kích thích miễn dịch của lá và thân bồ lược vàng trên chuột gây suy 
giảm miễn dịch bằng tia xạ 

10 Nghiên cứu tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch của bài thuốc “”Đại thiên 
nương” ở chuột nhắt trắng gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid 

11 Nghiên cứu tác dụng tăng cường miễn dịch của nấm linh chi đỏ trên thực 
nghiệm gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid 

12 Tác dụng của sâm VN và đinh lăng trên thực nghiệm gây suy giảm miễn dịch 

13 Tác dụng của xuyên tâm liên trên thực nghiệm gây suy giảm miễn dịch bằng 
cyclophosphamid 

14 Tác dụng của chế phẩm trà hoà tan linh chi –tam thất trên thực nghiệm gây suy 
giảm miễn dịch 

15 Tác dụng điều hoà miễn dịch và chống ung thư của các flavonoid chiết xuất từ 
vỏ quả vải  

16 Đặc tính ức chế miexn dịch của các flavonoid chiết xuất từ cây sâm đất 

17 Kết quả thử lâm sàng thuốc hỗ trợ miễn dịch angala, thuốc hỗ trợ điều trị ung 
thư panacrin và thuốc hỗ trợ điều trị bệnh nhân viêm gan virus B mạn hoạt 



động haina 

18 Thử nghiệm lâm sàng đánh giá tác dụng hỗ trợ miễn dịch của thuốc angala trên 
bệnh nhân ung thư vú đang điều trị hoá chất 

19 Tìm hiểu tác dụng phục hồi chức năng hệ miễn dịch của một số loài nấm đa 
niên 

20 Nghiên cứu thuốc kích thích miễn dịch từ rễ củ cây đương quy Nhật Bản 

21 Kết quả thử tác dụng kích thích miễn dịch của Angala trên lâm sàng 

22 Tác dụng kích thích miễn dịch của sâm VN 

23 Tác dụng phục hồi miễn dịch của polysacharid chiết xuất từ rễ củ cây đương 
quy 

Thông báo số 2 

24 Tác dụng phục hồi miễn dịch của polysacharid chiết xuất từ rễ củ cây đương 
quy 

Thông báo số 1 

25 Nghiên cứu sàng lọc tìm cây thuốc và thành phần hoá học có tác dụng kích 
thích miễn dịch 

26 Bảo vệ hệ miễn dịch của đương quy đối với bệnh nhân ung thư vòm họng đang 
điều trị bằng tia xạ 

27 Nghiên cứu khả năng phục hồi của dịch chiết rễ nhàu ức chế miễn dịch do 
cyclophosphamide 

28 Tác dụng kích thích miễn dịch không đặc hiệu của tam thất và đinh lăng 

29 Thăm dò tác dụng của một số dược liệu đối với   miễn dịch dịch thể 

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

 
 


