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TRÊN TẠP CHÍ/HỘI NGHỊ KHOA HỌC/KỶ YẾU CTNCKH 
HIỆN CÓ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN – VDL 

 
 

CÂY HUYỀN SÂM 
Scrophularia ningpoensis Hembl. 

 
 

STT TIÊU ĐỀ 

1 Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất hạt giống huyền sâm tại Sa Pa – Lào Cai 

2 Ảnh hưởng của Đường thận an trên các chỉ số  huyết học và các yếu tố viêm ở bệnh nhân 
suy thận do đái tháo đường 

3 Nghiên cứu ảnh hưởng của niệu độc thanh đối với các yếu tố viêm ở bệnh nhân suy thận 
do đái tháo đường 

4 Đánh giá chất lượng huyền sâm của Viện YHCTQĐ trồng tại Ba Vì – HN theo tiêu 
chuẩn GACP-WHO 

5 Nghiên cứu ảnh hưởng của viên hoàn MD-07 lên chức năng gan, thận thỏ thực nghiệm 

6 Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của viên hoàn MD-07 lên các chỉ số huyết học 
trên thỏ thực nghiệm 

7 Danh mục 730 loài đang được lưu giữ trong hệ thống bảo tồn nguồn gen và giống cây 
thuốc (P.184) 

8 Xây dựng mô hình quản lý chất lượng giống cây thuốc  

 

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

10 Quy hoạch một số vùng nuôi trồng và chế biến dược liệu theo tiêu chuẩn thực hành nuôi 
trồng, thu hái và sản xuất tốt (WHO-GACP) 

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

12 Chuyển gen cây huyền sâm, Scrophularia buergeriana Miq., một cây đông dược 

 

13 Hàm lượng ion K, Na, Ca và khả năng lợi tiểu của dược liệu 
 

14 Kết quả bước đầu di thực cây thuốc vào Đà lạt (1979-1985) 

15 Kết quả điều trị viêm họng mạn tính bằng huyền sâm và sâm cau 



 

16 
Góp phần nghiên cứu và sử dụng huyền sâm  

17 Tình hình nấm mốc ở trong huyền sâm 

18 Kỹ thuật trồng Huyền sâm 
(VDL 1979) 

19 
Kỹ thuật trồng Huyền sâm 
(Ty Y tế Nghệ An 1970) 

20 
Kỹ thuật trồng Huyền sâm 
(Trạm nghiên cứu dược liệu Ty Y tế Tỉnh Phú Khánh 1979) 

21 
Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường dược liệu khu vực Lạng Sơn và Nghĩa Trai 

22 
Báo cáo kết quả điều tra thị trường dược liệu khu vực tự do Lãn Ông và Ninh Hiệp 

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

24 Khả năng trồng trọt các loại cây thuốc ở miền núi 

25 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  

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

 
 


