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TÓM TẮT: Lá của cây Lá đắng thu hái ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào tháng 5/2019. Sử dụng phương pháp chiết 

ngấm kiệt với ethanol 70% và tách phân đoạn bằng phương pháp chiết phân bố lỏng – lỏng. Khảo sát tác động kháng viêm 

của các cao phân đoạn trên chuột nhắt trắng trên mô hình gây phù chân chuột bằng carrageenan 1%. Kết quả: cao phân đoạn 

ethyl acetat liều 30mg/kg làm giảm phù chân chuột tương đương với ibuprofen 7,5 mg/kg. Qua đó cho thấy cao Lá đắng phân 

đoạn ethyl acetat liều 30 mg/kg có tác động kháng viêm.  

ABSTRACT: Leaves of Vernonia amygdalina Delile were collected at Bien Hoa city, Dong Nai province in May of 2019. 

Herbal materials are percolated with ethanol 70%. The extract was partitioned with solvents into different polarity fractions. 

Study on the anti-inflammatory effect of fractions in Swiss albino mice by the carrageenan-induced paw edema model. The 

dose of 30 mg/kg ethyl acetate fraction caused significant reduction in edema induced by carrageenan, which showed anti-

inflammatory effect equivalent to ibuprofen 7,5 mg/kg PO. 

TỪ KHOÁ: Lá đắng, Vernonia amygdalina, kháng viêm  

KEYWORDS: Vernonia amygdalina, anti-inflammator 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam được thiên nhiên ưu ái ban tặng thảm thực vật 

phong phú đa dạng với nhiều loại cây thuốc quý, trong đó có 

Lá đắng Vernonia amygdalina Delile, họ Cúc (Asteraceae). 

Đây là cây thuốc đã được công bố có nhiều tác dụng và công 

dụng như điều trị đau nhức, tăng huyết áp, đái tháo đường, 

rối loạn lipid máu… và giảm sưng viêm [1]. Đã có nhiều 

nghiên cứu chứng minh tác dụng kháng viêm của dịch chiết 

toàn phần Lá đắng trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Tiếp 

nối vấn đề trên, đề tài tiến hành nghiên cứu khảo sát tác động 

kháng viêm trên các cao phân đoạn từ dịch chiết cồn toàn 

phần Lá đắng Vernonia amygdalina Delile thu hái tại Biên 

Hòa, Đồng Nai. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1 Đối tượng nghiên cứu 

Nguyên liệu  

Nguyên liệu nghiên cứu là lá của cây Lá đắng Vernonia 

amygdalina Delile thu hái tại Biên Hòa, Đồng Nai vào tháng 

5 năm 2019. Dược liệu được định danh bởi PGS.TS Trương 

Thị Đẹp và được lưu giữ mẫu tại Bộ môn Dược liệu, Khoa 

Dược, Đại học Lạc Hồng với mã số LDVA.01.19.  

Dược liệu sau khi thu hái về được tách lấy phần lá, rửa sạch, 

phơi âm can rồi sấy tiếp trong tủ sấy. Dược liệu được xay và 

rây qua rây có đường kính mắc rây 2 mm. Đây là nguyên liệu 

dùng cho thử nghiệm chiết xuất cao toàn phần. 

Động vật thử nghiệm 

Chuột nhắt trắng khỏe mạnh giống đực chủng Swiss albino 

khối lượng 20-25g, được cung cấp bởi Viện Vắc xin và Sinh 

phẩm Y tế Nha Trang. Chuột được nuôi ổn định trong thời 

gian 07 ngày tại phòng thí nghiệm Dược lý, trường Đại học 

Lạc Hồng. Thời gian thử nghiệm từ 8 đến 12 giờ. 

Thuốc – Hóa chất thử nghiệm 

● Carrageenan (Sigma Aldrich, Hoa Kỳ). 

● Ibuprofen (viên nén bao phim Idofen 200, Boston).  

● Cồn 70% (Việt Nam) 

● n-hexan, cloroform, ethyl acetat, n-butanol: chuẩn 

AR (Xilong Scientific, Trung Quốc) 

Trang thiết bị  

Máy đo thể tích chân chuột Plethysmometer 37140 (Ugo 

Basile, Italy). 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Chiết xuất cao toàn phần và tách cao phân đoạn  

5 kg bột dược liệu (độ ẩm 11,32%, độ tro toàn phần 15,17%) 

được chiết bằng phương pháp ngấm kiệt với dung môi cồn 

70% thu được cao toàn phần. 

Cao toàn phần được hòa với một lượng nước cất vừa đủ sau 

đó được chiết phân bố lần lượt với các dung môi: n-hexan, 

cloroform, ethyl acetat, n-butanol. Cô thu hồi dung môi để 

thu được các cao tương ứng.  

Công thức tính hiệu suất chiết cao toàn phần và các cao phân 

đoạn như sau: 
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Htp: hiệu suất cao toàn phần 

mdl: khối lượng dược liệu 

mtp: khối lượng cao toàn phần 

mpd: khối lượng cao phân đoạn 

Hpd: hiệu suất cao phân đoạn 

wdl: độ ẩm dược liệu 

wtp: độ ẩm cao toàn phần 

wpd: độ ẩm cao phân đoạn 

Nghiên cứu tác động kháng viêm trên mô hình gây phù 

chân chuột bằng carrageenan 1% 

Chọn chuột có khối lượng đồng đều nhau. Trước khi thử 

nghiệm, tiến hành đo thể tích chân sinh lý ở bàn chân trái sau 

được xác định đến khuỷu chân của chuột. 

Chuột được gây viêm bằng cách tiêm vào gan bàn chân trái 

sau 0,025 ml dung dịch carrageenan 1% được pha trong dung 

dịch sinh lý [2].  

Đo thể tích bàn chân chuột 3 giờ sau khi gây viêm [2]. Chọn 

chuột có độ sung phù chân trên 50% so với thể tích chân sinh 

lý.  

Sau đó chuột được chia ngẫu nhiên thành 7 lô: 

▪ Lô chứng bệnh (không điều trị): chuột được cho uống nước 

cất trong suốt thời gian thử nghiệm. 

▪ Lô điều trị với thuốc đối chứng: chuột được cho uống thuốc 

chứa ibuprofen 7,5 mg/kg [3]. 

▪ 5 lô điều trị với các cao phân đoạn: n-hexan, cloroform, 

ethyl acetat, n-butanol, nước. Chuột được cho uống với liều 

cao phân đoạn được tính trong bảng 3.1. 

Điều kiện cho uống là 0,1 ml/10g chuột. 

Theo dõi độ giảm sưng phù của bàn chân chuột sau khi cho 

dùng thuốc 30 phút mỗi ngày vào một giờ nhất định trong 6 

ngày liên tiếp (tính từ ngày 1 đến ngày thứ 6, với ngày 0 là 

ngày gây viêm) [2]. Độ giảm sưng phù thể tích chân chuột 

được tính theo công thức: 

    (1) 

X: Độ sưng phù chân tính theo % 

Vo: Thể tích chân chuột sinh lý (ml)  

Vt: Thể tích chân chuột sau khi gây viêm 3 giờ hoặc mỗi 

ngày theo dõi được (ml). 

Phân tích thống kê số liệu thực nghiệm 

Các số liệu được trình bày dưới dạng số trung bình (Mean) ± 

SD (Standard Error – Sai số chuẩn). Sự khác biệt giữa các lô 

được phân tích bằng phép kiểm Mann – Whitney với phần 

mềm Minitab 19,0 ở độ tin cậy 95% (p < 0,05). Đồ thị được 

vẽ theo giá trị trung bình ± SD bằng phần mềm Microsoft 

Excel 2013. 

Đánh giá kết quả 

Mẫu thử được cho là có tác dụng kháng viêm khi thể tích 

chân chuột sau 6 ngày khác biệt không có ý nghĩa so với thể 

tích chân chuột sinh lý và độ giảm sưng phù theo dõi trong 6 

ngày khác biệt có ý nghĩa so lô chứng âm [2], [3]. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

Chiết xuất cao toàn phần và tách cao phân đoạn 

Kết quả chiết xuất cao toàn phần, cao phân đoạn và liều thử 

nghiệm hoạt tính kháng viêm các cao phân đoạn được thể 

hiện trong Bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Liều thử nghiệm kháng viêm của các cao phân đoạn 

được chiết từ cao cồn toàn phần 

 
Độ ẩm 

(%) 
Khối lượng 

(g) 
Hiệu suất 

(%) 
Liều PO 

(mg/kg) 

Cao toàn phần 69,42 4200  1000 

Cao n-hexan 

(n-hex 30) 
50,43 73,96 3,06 30 

Cao chloroform 

(CF 30) 
27,70 48,70 2,89 30 

Cao ethyl acetat 

(EA 30) 
18,67 44,11 2,95 30 

Cao n-butanol 

(n-bu 80) 
11,05 109,43 7,98 80 

Cao nước 

(nước 800) 
3,56 1008,05 79,81 800 

Khảo sát tác dụng kháng viêm trên các cao phân đoạn 

Lá đắng 

Khối lượng chuột ở các lô tại thời điểm trước và sau thử 

nghiệm không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Điều này 

cho thấy khối lượng chuột không thay đổi đáng kể và không 

ảnh hưởng đến thể tích chân chuột trong quá trình thử 

nghiệm (Hình 3.1.). 

 

Hình 3.1. Khối lượng chuột sinh lý (ngày 0) và sau điều trị    

(ngày 6) 

 

Lô chứng bệnh không điều trị: thể tích chân chuột (ml) sau 

khi thử nghiệm (ngày 6) tăng có ý nghĩa thống kê so với thể 

tích chân chuột sinh lý (ngày 0) (p = 0,001). Điều đó cho 

thấy, qua 6 ngày không được điều trị, chân chuột vẫn còn 

sưng do viêm (Hình 3.2.). 

 

Hình 3.2. Thể tích chân chuột sinh lý (ngày 0) và sau điều trị 

(ngày 6) 

Lô điều trị với thuốc đối chứng ibuprofen liều 7,5 mg/kg (Ibu 

7,5) và lô cao ethyl acetat 30 mg/kg (EA 30) có thể tích chân 

chuột sau thử nghiệm khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

so với thể tích chân sinh lý (Hình 3.2.). Thể tích chân chuột 

(ml) sau 6 ngày đã trở về trạng thái ban đầu. Độ sưng phù 

chân chuột (%) ở cả 2 lô đều giảm có ý nghĩa so với lô chứng 

bệnh từ ngày 1 đến ngày 6. Đồng thời độ giảm sưng phù giữa 

2 lô khác nhau không có ý nghĩa thống kê (Hình 3.3), cho 
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thấy ibubrofen 7,5 mg/kg và cao ethyl acetat liều 30 mg/kg 

có tác dụng kháng viêm tương đương nhau. 

Các lô điều trị với các cao phân đoạn n-hexan 30 mg/kg (n-

hex 30), cloroform 30 mg/kg (CF 30), n-butanol 80 mg/kg 

(n-bu 80) và cao nước 800 mg/kg (Nước 800) có thể tích 

chân chuột (ml) sau thử nghiệm khác biệt có ý nghĩa thống 

kê so với thể tích chân sinh lý (p = 0,001) (Hình 3.2.). Độ 

sưng phù chân chuột (%) có xu hướng giảm tuy nhiên không 

có ý nghĩa thống kê khi so với lô chứng bệnh (Hình 3.3.). 

Cho thấy ở liều thử nghiệm, các mẫu thử này không có tác 

dụng kháng viêm trong điều kiện thử nghiệm. 

Hình 3.3. Độ phù chân chuột theo thời gian thử nghiệm

Tại Việt Nam và trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu chứng 

minh tác dụng kháng viêm của Lá đắng trong các dung môi 

khác nhau [1], [3], [4]. Nano kẽm oxit tổng hợp từ cao toàn 

phần Lá đắng cũng cho thấy tác dụng kháng viêm tốt trên 

chuột nhắt trắng (nghiên cứu của Hairui-Lui và cộng sự, năm 

2020 [5]). Tác dụng kháng viêm của cây được cho có thể từ 

các saponin như trong kết quả nghiên cứu của P. C. Adiukwu 

và cộng sự (2013) [4], đặc biệt saponin vernoniosid B2 đã 

được chứng minh có tác dụng kháng viêm tốt (2011) [6]. 

Ngoài ra, các flavonoid phân lập được từ cây Lá đắng cũng 

được chứng minh có liên quan đến tác động kháng viêm [7], 

[8]. Cơ chế cho tác động kháng viêm của Lá đắng được đề 

xuất là do ức chế tổng hợp enzym COX từ đó ức chế quá 

trình sinh tổng hợp của các prostaglandin E2 và D2 [3]. 

Để làm rõ hơn tác dụng kháng viêm của cao cồn lá Đắng toàn 

phần ở những nghiên cứu trước [3], nghiên cứu tác dụng 

kháng viêm của các cao phân đoạn Lá đắng là bước tiến gần 

hơn đến việc làm rõ tác dụng kháng viêm của Lá đắng.  

4. KẾT LUẬN  

Cao Lá đắng phân đoạn ethyl acetat liều 30mg/kg có tác động 

kháng viêm tương đương với thuốc đối chứng phổ biến trên 

thị trường ibuprofen 7,5 mg/kg. Các công trình nghiên cứu 

tiếp theo, chúng tôi sẽ phân lập cao ethyl acetat Lá đắng để 

tìm ra hoạt chất cho tác dụng dược lý kháng viêm. 
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mọc ở Đồng Nai. 2020, Tạp chí khoa học Lạc Hồng, số 12.

 


