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 NGŨ VỊ TỬ

STT

TIÊU ĐỀ

1

Nghiên cứu tính đa dạng loài của chi Aspergillus Fr: Fr. trên vị thuốc ngũ vị tử (Fructus
Schizandrae) đang lưu hành ở một số hiệu thuốc đông dược

2

Các triterpenoid phân lập từ phân đoạn n-hexan quả ngũ vị tử nam

3

Xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế ngũ vị tử

4

Nghiên cứu tác dụng điều trị của thuốc HT trên bệnh nhân đái tháo đường typ2 tại viện
YHCT QĐ

5

Nghiên cứu tác dụng hạ glucose huyết , tác dụng bảo vệ gan thận của chế phẩm phối hợp
dây thìa canh, giảo cổ lam, chè đắng, mạch môn, ngũ vị tử và hoàng kỳ (Viên Thanh
đường an)

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc “sinh mạch tán” đối với chức năng gan và thận trên
động vật thực nghiệm
(Thuốc “sinh mạch tán”: nhân sâm, mạch môn, ngũ vị tử)

7

Xác định đồng thời 5 loại lignan trong bắc ngũ vị tử bằng HPLC

8

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

9

Sự đảo ngược tính kháng đa thuốc thông qua P-glycoprotein của các tế bào ung thư bởi
năm schizandrin phân lập từ thảo dược TQ (ngũ vị tử) Fructus Schizandrae

10

Sự hình thành lignan trong tế bào nuôi cấy ngũ vị tử Schisandra chinensis

11

Tác dụng kiểu nội tiết tố sinh dục nam của trà hoà tan ngũ vị tử - nhân sâm

12

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

13

Phân lập và xác định cấu trúc gosimin từ ngũ vị tử Ngọc Linh (Schisandra
sphennanthera Rehder & E.H. Wilson)

14

Xây dựng qui trình định lượng hợp chất lignan trong ngũ vị tử Ngọc Linh

15

Cấu trúc hoá học của một sooschaast phân lập từ quả ngũ vị tử

16

Khảo sát thành phần hoá học quả ngũ vị tử mọc ở Kon Tum

17

Nghiên cứu phát triển ngũ vị tử Ngọc Linh và tác dụng bảo vệ gan

18

Danh lục đỏ cây thuốc VN

19

Thăm dò tác dụng thay thế của các vị thuốc trong bài thuốc ỉa chảy B

20

Phân tích sự sắp xếp chuỗi ITS DNA sinh hoá của quả nam ngũ vị tử Trung dược
(Schisandra stephathera) và loài thường hay bị lẫn với loài trên, ngũ vị tử lá xanh
(Schisandra viridis)

21

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

22

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

23

Nghiên cứu thành phần hoá học của thân và cành cây nam ngũ vị tử (Schisandra
sphaerandra)

24

Hiệu quả điều trị của một đơn thuốc cổ truyền Trung Quốc cho trường hợp ung thư phổi

25

Sự cải thiện quá trình chuyển hoá thuốc giai đoạn I của ngũ vị tử Schisandra chinensis
đối với mô hình chuột cống trắng bị nhiêm độc gan bằng CCL4

26

Tác dụng của chất đồng dạng của schsandrin C tự nhiên (HpPro) trong điều trị bệnh gan:
một kinh nghiệm điều trị trên bệnh người Indonesia

27

Tác dụng của dịch chiết giàu lignan của ngũ vị tử trên độc hại tế bào gan ở chuột cống
trắng gây bởi aflatoxin β 1 và cadmium chlorid

28

Đánh giá tác dụng bảo vệ của ngũ vị tử trên chuyển hoá thuốc giai đoạn I ở mô hình gây
nhiễm độc bằng CCL4

29

Thăm dò tác dụng thay thế của các vị thuốc trong bài thuốc ỉa chảy B

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

