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STT TIÊU ĐỀ 

1 Liguzinediol improved the heart function and inhibited myocardial cell apoptosis in rats 
with heart failure. 

2 Điều tra, thu thập thông tin về một số loài cây thuốc ở VN có công dụng tương tự như 
công dụng của mật gấu   

3 Nghiên cứu thực nghiệm tác dụng bảo vệ gan của bài thuốc đan sâm và xuyên khung 
cũng như nhóm chất của nó 

4 Ảnh hưởng của bổ dương hoàn ngũ thang và các thành phần hữu hiệu của nó đối với sự 
biểu hiện caspase sau khi chuột cống trắng bị tổn thương thiếu máu cục bộ/tái tưới máu 
não 

5 The effect of medicinal plants used in Chinese folk medicine on RANTES secretion by 
virus-infected human epithelial cells. 

6 Nghiên cứu thuốc điều trị rối loạn tuần hoàn não từ các dược liệu xuyên khung, đương 
quy và hy thiêm 

7 Tác dụng bảo vệ của việc xử lý trước với chuanxiong (xuyên khung) – pathalid A đối với 
tổn thương tế bào nội mô mạch máu gây bởi thiếu máu tái truyền dịch ở tim cô lập chuột 
cống trắng 
 

8 Sự ức chế tăng sinh tế bào cơ trơn mạch máu chuột cống trắng bởi cao chiết xuyên khung 
và đương quy Trung Quốc 
 

9 Nghiên cứu thực nghiệm viên nang xue-bao (huyết bào) chống tổn thương xạ trị liệu 
hoặc cyclophosphamid trên chuột nhắt trắng  
 

10 Tác dụng bảo vệ của xuyên khung và đương quy trên tổn thương tế bào nội mô gây bởi 
hydro peroxyd 

11 Nghiên cứu tương tác giữa cao chiết xuyên khung và thụ thể màng cơ tim bằng sắc ký 
CMSP 

12 Nghiên cứu so sánh tác dụng của bài thuốc hoạt hoá tuần hoàn máu và bổ sung khí trên 
sự phục hồi của tâm thất trái ở chuột cống trắng có suy tim trái sau nhồi máu cơ tim 
 

13 Tetramethylpyrazin tạo ra các phản ứng khác nhau trong sự co của tim và sự lưu trú ngắn 
của CA2+ trong tế bào 



 

14 
Khái quát tình hình và triển vọng trong việc nghiên cứu ảnh hưởng của 
tetramethylpyrazyn trong xuyên khung đối với tế bào ung thư  
 

15 
Thuốc ngủ không cần kê đơn : Điều tra sử dụng ở Hồng Kông và tổng quan về thành 
phần của chúng 

16 Tác dụng bảo vệ gan và điều trị gan của tetramethylpyrazin (từ xuyên khung) đối với 
nhiễm độc gan cấp gây ra bởi econazol 
 

17 
Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn của một số tinh dầu chiết từ các cây thuốc VN 
 

18 
Tác dụng của xuyên khung, hy thiêm, cốt khí và hồng hoa tới chuyển hoá lipit trên chuột 
cống trắng được gây tăng lipit máu 
 

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

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


