
 

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 ĐU ĐỦ 
Carica papaya L. Caricaceae 

 
 
 

STT TIÊU ĐỀ 

1 Định lượng saponin toàn phần trong lá đu đủ rừng bằng phương pháp đo quang 

2 Nâng cao hiệu quả tinh chế và đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng chymopapain từ nhựa 
quả đu đủ hướng sử dụng làm thuốc tiêm tại đích 

3 Hai cycloartane triterpen lần đầu tiên phân lập từ lá đu đủ 

4 ĐTCS: Góp phần nghiên cứu phân đoạn có tác dụng độc  tế bào trên HepG2 và tác dụng 
kích thích miễn dịch in vitro của lá đu đủ 

5 Nghiên cứu tách chiết, tinh chế và tạo chế phẩm chymopapain dược dụng từ nhựa quả đu 
đủ VN 

6 Tính chất điều trị vết thương của mủ đu đủ  

7 Khả năng chống oxy hoá in vitro và in vivo của nước ép đu đủ Iran có thể so sánh với α-
tocopherol 

8 Nghiên cứu khả năng tái sinh cụm chồi từ phôi hạt non cây đu đủ phục vụ chuyển gien 

9 Tác dụng diệt vi sinh vật của các cao chiết từ cây ổi và đu đủ trên vi khuẩn phân lập từ 
cơ của cá và đã được biết là gây ra bệnh tiêu chảy ở trẻ em  

10 Nghiên cứu thuốc ức chế u panacrin từ nguồn dược liệu VN dùng trong điều trị ung thư 

11 Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của panacrin 

12 Nghiên cứu tác dụng của panacrin lên thời gian sống thêm của chuột u báng TG. 180  

13 Nghiên cứu thuốc panacrin ức chế u dùng trong điều trị ung thư 

Phần II  

14 Nghiên cứu thuốc panacrin ức chế u dùng trong điều trị ung thư  

Phần I. 

15 Viên panacrin điều trị hỗ trợ trên bệnh nhân ung thư gan, ung thư dạ dày và u lim phô ác 
tính tại bệnh viện K  



 

16 Chiết xuất acid carpamic từ lá đu đủ Carica papaya L. Caricaceae 

17 Các hợp chất tự nhiên từ lá đu đủ - khả năng khai thác và kìm hãm hoạt động peroxydase 
máu người  

18 Thăm dò tác dụng của một số dược liệu trên ung thư thực nghiệm in vitro (lá đu đủ, củ 
tam thất, lá TNHC) -(Thông báo số 1) 

19 
Sự ổn định và tính chất của papain chứa trong viên nang theo thời gian bảo quản 

20 Papain từ cây đủ đủ 
Dạng thuốc siro và theo dõi hoạt tính enzym  

21 
Papain từ cây đu đủ - Tá dược sử dụng và theo dõi hoạt độ men  

22 Tinh chế papain từ mủ đu đủ tươi dùng trong nuôi cấy tế bào 

23 Tác dụng của dịch chiết thô vỏ cây đu đủ đối với ống chứa tinh dịch của chuột Sprague – 
dawley đực 

24 Tác dụng của dịch chiết hạt đu đủ đối với đáp ứng co phần cuối ống mào tinh hoàn 

25 Sử dụng đu đủ không an toàn trong thời kỳ mang thai: sự thât hay bịa đặt/ Đánh giá khoa 
học về niềm tin phổ biến ở một số vùng thuộc châu Á trên mô hình chuột  

26 Tính chất gây sảy thai của dịch chiết nước hạt đu đủ đối với chuột cái Sprague – dawley 

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

 
 


