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Sö DôNG Bå C¤NG ANH (LACTUCA INDICA L.) CHèNG TåN D¦ KH¸NG SINH 
ENROFLOXACIN TRONG §IÒU TRÞ TI£U CH¶Y ë Gμ 

Use of Lactuca indica L. Plant to Reduce Enrofloxacin Residue 
in Chicken due to Diarrhea Treatment 

Bùi Thị Tho, Nguyễn Thị Thanh Hà 

Bộ môn Nội - Chẩn - Dược - Độc chất, Khoa Thú y, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu này tiến hành khảo sát tác dụng của cây bồ công anh (BCA) trong việc chống tồn 

lưu kháng sinh ở gà bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời thảo dược với các nồng độ 1%, 5% và 10% 
khi dùng kháng sinh Enrofloxacin để trị tiêu chảy. Mẫu huyết tương, gan và thịt gà được lấy để kiểm 
tra xác định hàm lượng kháng sinh tồn dư ở các thời điểm sau khi điều trị. Kết quả cho thấy, cây bồ 
công anh có tác dụng rõ rệt trong việc tăng nhanh tốc độ đào thải kháng sinh, giảm thời gian tồn dư 
trong sản phẩm động vật, do đó đã giảm được thời gian chờ đợi để giết mổ sau điều trị. Các kết quả 
thí nghiệm khẳng định, cao lỏng bồ công anh 10% là có tác dụng rõ và nên được sử dụng kết hợp với 
kháng sinh khi điều trị.  

Từ khoá: Cây bồ công anh, Enrofloxacin, gà, tiêu chảy, tồn dư kháng sinh. 

SUMMARY 
A study was conducted to test the effect of Lactuca indica L. plant used at a concentration of 

1%, 5%, or 10% with Enrofloxacin injection to treat chicken suffering from diarrhea. Their plasma, 
meat and liver were examined to determinethe antibiotic residues after treatment. Results showed 
that Lactuca indica L. plant was highly effective and should be used to reduce residue of the 
antibiotic for safer animal products. It also reduced the waiting time needed after antibiotic 
treatment. The experimental results also showed that Lactuca indica L. plant solution had the 
highest  effect at the concentration of 10% and should be used along with the antibiotic during and 
after diarrhea treatment. 

Key words: Antibotic residue, chickens, diarrhea, Enrofloxacin, Lactuca indica L.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

Sù hiÖn diÖn cña kh¸ng sinh trong c¸c 
s¶n phÈm cã nguåc gèc ®éng vËt cã thÓ do rÊt 
nhiÒu nguyªn nh©n, ®iÓn h×nh nh− viÖc 
kh«ng tu©n thñ thêi gian ngõng sö dông 
kh¸ng sinh ®Ó trÞ bÖnh tr−íc khi b¸n ra thÞ 
tr−êng, hoÆc viÖc l¹m dông chóng mét c¸ch 

bÊt hîp ph¸p trong ch¨n nu«i, ®Æc biÖt lμ 
ch¨n nu«i th©m canh víi môc ®Ých phßng 
bÖnh, t¨ng n¨ng suÊt. Tuy nhiªn, kh«ng chØ 
do ý thøc cña ng−êi ch¨n nu«i, mμ hiÖn nay 
tån d− kh¸ng sinh cßn cã thÓ do nh÷ng 
nguyªn nh©n rÊt khã kiÓm so¸t vμ dù ®o¸n 
nh− viÖc sö dông chÊt th¶i cña c¸c ®éng vËt 
®ang ®iÒu trÞ lμm thøc ¨n cho c¸c ®éng vËt 
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kh¸c, hay tr−êng hîp « nhiÔm kh¸ng sinh tõ  
c¸c lo¹i c¸m c«ng nghiÖp ®−îc b¸n ra å ¹t 
trªn thÞ tr−êng. C¸c nghiªn cøu khoa häc ®· 
cho thÊy: kh¸ng sinh tån d− trong c¸c s¶n 
phÈm ®éng vËt lμ nguy c¬ tiÒm Èn ®e do¹ tíi 
søc khoÎ cña con ng−êi, tuy kh«ng g©y ngé 
®éc cÊp tÝnh hay chÕt ng−êi ngay lËp tøc, 
nh−ng l¹i cã kh¶ n¨ng g©y h¹i tíi søc khoÎ 
l©u dμi, ®Æc biÖt lμ c¸c kh¸ng sinh cã tÝnh 
tÝch luü cao. ChÝnh v× vËy, rÊt nhiÒu quèc gia 
®· cÊm sö dông kh¸ng sinh trong thøc ¨n 
gia sóc, ®ång thêi còng ®−a ra c¸c quy ®Þnh 
râ rÖt vÒ ®Þnh møc tån d− cña tõng lo¹i 
kh¸ng sinh trong thùc phÈm. §©y râ rμng lμ 
mét rμo c¶n th−¬ng m¹i kh¾c nghiÖt ®èi víi 
ViÖt Nam trong viÖc xuÊt khÈu thùc phÈm 
vμo c¸c n−íc ph¸t triÓn. Ngay c¶ víi thÞ 
tr−êng trong n−íc hiÖn nay, nhu cÇu thÞt cã 
chÊt l−îng cao còng ngμy cμng trë nªn cÊp 
thiÕt.     

Tuy nhiªn, thùc tÕ lμ cho ®Õn nay viÖc 
sö dông kh¸ng sinh trong ®iÒu trÞ vÉn lμ mét 
biÖn ph¸p b¾t buéc trong hÇu hÕt c¸c tr−êng 
hîp m¾c bÖnh do vi khuÈn. V× thÕ, viÖc 
nghiªn cøu t×m c¸ch h¹n chÕ sù cã mÆt cña 
chóng trong thùc phÈm lμ mét yªu cÇu cÇn 
thiÕt ®Æt ra cho ngμnh thó y.  

§Ó chèng l¹i tån d− kh¸ng sinh, nhiÒu 
c«ng tr×nh nghiªn cøu ®· chØ ra r»ng c¸c 
th¶o méc thiªn nhiªn cã −u ®iÓm râ rÖt do 
t¨ng c−êng qu¸ tr×nh th¶i trõ, ®ång thêi l¹i 
kh«ng hoÆc rÊt Ýt ®éc víi vËt chñ, kh«ng ®Ó 
l¹i chÊt tån d− cã h¹i trong s¶n phÈm ch¨n 
nu«i (§ç Huy BÝch vμ céng sù (2004), §ç TÊt 
Lîi (1991). C¸c lo¹i th¶o méc nμy th−êng 
®−îc lùa chän chñ yÕu tõ nh÷ng d−îc liÖu 
chuyªn båi bæ søc khoÎ vμ t¨ng c−êng th¶i 
®éc cho c¬ thÓ ®· ®−îc øng dông trong nh©n 
y. Tuy nhiªn, bå c«ng anh, mét c©y thuèc cæ 
truyÒn phæ biÕn l¹i vÉn ch−a ®−îc nghiªn 
cøu øng dông trong viÖc h¹n chÕ tån d− 
kh¸ng sinh trong  thó y.  

XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn, chóng t«i ®· 
tiÕn hμnh nghiªn cøu kh¶ n¨ng chèng tån 
l−u kh¸ng sinh cña bå c«ng anh. C¸c thÝ 

nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh trªn gμ m¾c bÖnh 
tiªu ch¶y tù nhiªn, cã sö dông kh¸ng sinh 
Enrofloxacin ®Ó ®iÒu trÞ. Bå c«ng anh d¹ng 
cao láng ®−îc sö dông kÌm víi kh¸ng sinh ®Ó 
®¸nh gi¸ viÖc h¹n chÕ tån l−u cña th¶o d−îc. 

2. NGUY£N LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
    NGHI£N CøU 

2.1. Nguyªn liÖu  

D−îc liÖu: C©y bå c«ng anh ®−îc thu h¸i 
khi b¾t ®Çu ra hoa, c¸ch mÆt ®Êt tõ 15 - 20 cm. 

§éng vËt thÝ nghiÖm gåm 200 gμ lai gi÷a 
gμ Tam Hoμng vμ Ri, kho¶ng 40 ngμy tuæi, 
cã khèi l−îng tõ 1 - 1,5 kg vμ bÞ m¾c tiªu 
ch¶y tù nhiªn. 

Kh¸ng sinh thö nghiÖm lμ kh¸ng sinh 
Enrofloxacin cã trong chÕ phÈm Baytril Max 
do C«ng ty Bayer s¶n xuÊt. 

Gièng vi khuÈn thÝ nghiÖm: Dïng vi 
khuÈn chuÈn Baccillus subtilis BGA d¹ng 
huyÒn phï. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

Trong nghiªn cøu nμy, kh¶ n¨ng chèng 
tån l−u kh¸ng sinh Enrofloxacin trong c¬ thÓ 
gμ ®−îc ®¸nh gi¸ khi gμ ®−îc uèng bæ sung 
®ång thêi cao bå c«ng anh ë c¸c nång ®é 1%, 
5% vμ 10%.  

Nghiªn cøu ®−îc tiÕn hμnh theo c¸c 
b−íc: 

- B−íc 1: ChÕ cao láng bå c«ng anh ë c¸c 
nång ®é kh¸c nhau. C©y bå c«ng anh ®−îc 
thu ho¹ch vμ sÊy kh«, sau ®ã ®em chÕ thμnh 
d¹ng cao ®Æc, råi tõ cao ®Æc ®ã pha ra thμnh 
cao láng bå c«ng anh víi c¸c nång ®é 1%, 5% 
vμ 10%. ViÖc chÕ cao ®Æc vμ cao láng ®−îc 
thùc hiÖn theo quy tr×nh chuÈn ®−îc giíi 
thiÖu trong s¸ch “Bμo chÕ ®«ng d−îc” (§¹i 
häc Y Hμ Néi – Khoa Y häc cæ truyÒn, 2002) 
vμ s¸ch “Kü thuËt bμo chÕ vμ sinh d−îc häc 
c¸c d¹ng thuèc” (Ph¹m Ngäc Bïng, 2004). 

ViÖc chÕ cao ®−îc tiÕn hμnh theo s¬ ®å 
sau: 
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S¬ ®å chÕ cao láng bå c«ng anh (BCA) ë c¸c nång ®é 1%, 5%, 10% 

- B−íc 2: Nghiªn cøu sù tån d− cña 
Enrofloxacin trong huyÕt t−¬ng vμ gan gμ 
khi tiªm Enrofloxacin theo ®óng khuyÕn c¸o 
cña nhμ s¶n xuÊt (liÒu 5 mg/kgP) nh»m ch÷a 
tiªu ch¶y. Sù tån d− cña kh¸ng sinh trong 
huyÕt t−¬ng ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng ph−¬ng 
ph¸p vi sinh vËt (D−îc ®iÓn ViÖt Nam tËp II, 
1994), cã sö dông l« ®èi chøng kh«ng dïng 
thuèc ®Ó so s¸nh. Gμ khái bÖnh tiªu ch¶y sau 
khi dïng kh¸ng sinh Enrofloxacin ®Ó ®iÒu trÞ 
th× 24 giê kÓ tõ lÇn tiªm thuèc cuèi cïng, 
chóng t«i lÊy m¸u ë 2 l«, l« thÝ nghiÖm vμ l« 
®èi chøng. M¸u gμ ®−îc lÊy ë tÜnh m¹ch 
c¸nh cho vμo èng cã Natri citrat khan 5%, 
®em ly t©m vμ lμm kh¸ng sinh ®å theo 
ph−¬ng ph¸p vi sinh vËt. So s¸nh ®−êng 
kÝnh vßng v« khuÈn gi÷a l« thÝ nghiÖm vμ 
®èi chøng, ®ång thêi ®èi chiÕu víi ®−êng 
kh¸ng sinh chuÈn, ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc sù tån 
d− kh¸ng sinh trong huyÕt t−¬ng t¹i c¸c thêi 
®iÓm lÊy m¸u xÐt nghiÖm. §èi víi thÞt vμ 
gan, l−îng kh¸ng sinh tån d− ®−îc ®¸nh gi¸ 
b»ng ph−¬ng ph¸p ELISA.  

Khi thÝ nghiÖm, c¸c mÉu thÞt vμ gan ®−îc 
lÊy ë c¶ l« thÝ nghiÖm vμ l« ®èi chøng t¹i thêi 

®iÓm 7 ngμy vμ 14 ngμy kÓ tõ lÇn tiªm thuèc 
cuèi cïng, xÐt nghiÖm tån d− kh¸ng sinh 
b»ng ph−¬ng ph¸p ELISA.  

- B−íc 3: Nghiªn cøu sù tån d− cña 
Enrofloxacin khi tiªm thuèc cho gμ ®ång thêi 
víi viÖc thay thÕ n−íc uèng th«ng th−êng 
cña gμ b»ng c¸c dung dÞch cao láng 1%, 5% 
vμ 10% bå c«ng anh. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 

3.1. Sù tån d− cña kh¸ng sinh Enrofloxacin 
       trong huyÕt t−¬ng, thÞt vμ gan gμ sau 
       khi ch÷a bÖnh tiªu ch¶y b»ng Baytril 
        Max cã chøa kh¸ng sinh Enrofloxacin 

Gμ bÞ tiªu ch¶y tù nhiªn sau khi tiªm 
Enrofloxacin theo ®óng khuyÕn c¸o cña nhμ 
s¶n xuÊt ®Òu khái bÖnh tiªu ch¶y. Sau 24 giê 
kÓ tõ lÇn tiªm thuèc cuèi cïng, gμ ®−îc lÊy 
mÉu m¸u, thÞt vμ gan ®em xÐt nghiÖm x¸c 
®Þnh tån d−.  

3.1.1. Hμm l−îng Enrofloxacin trong huyÕt 
           t−¬ng gμ sau khi ®−îc ®iÒu trÞ khái 
          bÖnh 

Nước sắc đặc BCA 

1 kg dược liệu + 5 lít nước, sắc bằng lửa nhỏ 
đến khi còn khoảng 1 lít, lọc qua vải gạc 

Bồ công anh tươi 
(sơ chế) 

Cao mềm BCA 

Cô cách thuỷ đến khi thành dạng cao mềm
(nghiêng bát mà cao không chảy ra) 

Sấy tại 50oC cho đến khối lượng không đổi

Cao lỏng BCA x% 

x gam cao đặc hoà đều trong 100 ml nước 

Cao đặc BCA 
 (thường 1 kg BCA tươi được 6,28 g cao đặc)
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B¶ng 1. Hμm l−îng Enrofloxacin trong huyÕt t−¬ng gμ t¹i c¸c thêi ®iÓm lÊy m¸u 
xÐt nghiÖm (tån d− kh¸ng sinh  khi ®iÒu trÞ khái bÖnh) 

Lô đối chứng Lô thí nghiệm 

STT Số mẫu 
(n) 

Thời điểm lấy 
máu 
(giờ) ĐKVVK 

(mm) 
Hàm lượng 

(µg/ml) 
ĐKVVK 
(mm) 

Hàm lượng 
(µg/ml) 

1 25 24 0 0 17,20 ± 0,14 1,70 

2 25 36 0 0 16,50 ± 0,37 1,65 

3 25 48 0 0 14,13 ± 0,25 1,32 

4 25 60 0 0 12,75 ± 0,28 1,25 

5 25 72 0 0 11,50 ± 0,14 1,07 

6 25 84 0 0 9,88 ± 0,04 0,80 

7 25 96 0 0 0 0 

Chú thích: ĐKVVK: đường kính vòng vô khuẩn 

 B¶ng 2. Hμm l−îng Enrofloxacin trong c¬, gan gμ bÖnh sau khi ®iÒu trÞ khái 
b»ng Baytril Max t¹i thêi ®iÓm 7 vμ 14 ngμy sau ®iÒu trÞ 

Lô đối chứng 
(mẫu trắng) 

Lô thí nghiệm 
Thời điểm lấy 

mẫu sau điều trị 
(ngày) 

Mẫu xét 
nghiệm 

Số mẫu 
(n) 

Hàm lượng 
(ppb) 

Hàm lượng 
(ppb) 

Cơ 5 0 76,53 ± 0,34 
07 

Gan 5 0 63,12 ± 0,25 

Cơ 5 0 0 
14 

Gan 5 0 0 

Sau khi gμ ®−îc ®iÒu trÞ khái bÖnh vμ 
ngõng dïng thuèc, hμm l−îng Enrofloxacin 
trong m¸u gμ vÉn cßn rÊt cao, cho tíi 72 giê 
vÉn ®¹t trªn møc nång ®é tèi thiÓu cho t¸c 

dông ®iÒu trÞ cña Enrofloxacin (lμ 1 g/ml) 
(WHO, 1998). Ph¶i tíi thêi ®iÓm 96 giê, 
kh¸ng sinh míi ®−îc ®μo th¶i hÕt ra khái 
m¸u gμ (B¶ng 1). 
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3.1.2. Hμm l−îng Enrofloxacin trong thÞt 
           vμ gan gμ bÖnh, sau khi ®−îc ®iÒu 
           trÞ khái 

C¸c nghiªn cøu ®· chøng minh r»ng 
kh¸ng sinh tån d− trong thÞt vμ phñ t¹ng 
®éng vËt l©u h¬n trong huyÕt t−¬ng rÊt 
nhiÒu, cã nghÜa lμ khi l−îng thuèc trong 
huyÕt t−¬ng ®· hÕt, chóng vÉn tån t¹i ë thÞt 
vμ phñ t¹ng. Theo khuyÕn c¸o cña nhμ s¶n 
xuÊt Bayer ®èi víi thuèc Baytril Max, ph¶i 
sau 14 ngμy kÓ tõ lÇn sö dông kh¸ng sinh 
cuèi cïng míi ®−îc giÕt mæ ®éng vËt.  

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm (B¶ng 2) cho thÊy, 
sau khi ®iÒu trÞ khái bÖnh vμ ngõng dïng 
thuèc, hμm l−îng kh¸ng sinh Enrofloxacin 
trong c¬ vμ gan gμ vÉn cßn rÊt cao, tíi 
kho¶ng 76,53 vμ 63,12 ppb. Theo quy ®Þnh 
cña FAO/WHO n¨m 1998 (WHO, 1998), thùc 
phÈm an toμn ph¶i lμ thùc phÈm tuyÖt ®èi 
kh«ng cã tån d− kh¸ng sinh Enrofloxacin. 

Nh− vËy t¹i thêi ®iÓm 7 ngμy sau ®iÒu 
trÞ, gμ vÉn ch−a thÓ giÕt thÞt ®−îc. Tuy 
nhiªn, 14 ngμy sau, trong mÉu kiÓm tra 
kh«ng cßn thÊy cã mÆt Enrofloxacin, chøng 
tá thùc phÈm lμ an toμn theo ®óng khuyÕn 
c¸o cña nhμ s¶n xuÊt. 

3.2. Sù tån d− cña Enrofloxacin trong 
         huyÕt t−¬ng, gan vμ thÞt gμ sau khi 
         ch÷a khái tiªu ch¶y b»ng Baytril 
         Max cã kÕt hîp víi uèng cao bå 
        c«ng anh 1%, 5% vμ 10% trong vμ 
         sau ®iÒu trÞ 

ThÝ nghiÖm cho thÊy, d−îc liÖu bå c«ng 
anh cã mïi vÞ dÔ chÞu nªn viÖc dïng cao láng 
thay cho n−íc uèng lμ kh«ng g©y gi¶m l−îng 
n−íc tiªu thô cña gμ.  

3.2.1. Sù tån d− cña kh¸ng sinh 
             Enrofloxacin trong huyÕt t−¬ng gμ 
             khi kÕt hîp viÖc sö dông kh¸ng 
             sinh Baytril Max víi cao láng bå 
             c«ng anh t¹i c¸c nång ®é 1%, 5% 
             vμ 10% 

KiÓm tra mÉu huyÕt t−¬ng cña gμ ®−îc 
cho uèng bå c«ng anh ®¬n ®éc vμ lμm kh¸ng 
sinh ®å theo ph−¬ng ph¸p vi sinh vËt, kÕt 
qu¶ cho thÊy hoμn toμn kh«ng cã ®−êng 
kÝnh vßng v« khuÈn. Nh− vËy bå c«ng anh 
kh«ng cã t¸c dông kh¸ng sinh vμ ®−êng 
kÝnh vßng v« khuÈn t¹o ra ë c¸c thÝ nghiÖm 
sau lμ hoμn toμn do hμm l−îng Enrofloxacin 
tån d− g©y ra.  

ViÖc sö dông bå c«ng anh ®· lμm t¨ng 
tèc ®é ®μo th¶i Enrofloxacin ra khái huyÕt 
t−¬ng gμ (B¶ng 3). Tuy nhiªn, sù t¨ng tèc 
®é ®μo th¶i nμy kh«ng lμm ¶nh h−ëng ®Õn 
t¸c dông d−îc lý cña kh¸ng sinh trong qu¸ 
tr×nh ®iÒu trÞ, v× nång ®é tèi thiÓu ®Ó ®iÒu 
trÞ nhiÔm khuÈn cña Enrofloxacin trong 
m¸u lμ 1g/ml; vμ theo khuyÕn c¸o cña nhμ 
s¶n xuÊt th× cø 24 giê l¹i tiªm 1 lÇn.  

Nh− vËy, sö dông ®ång thêi víi bå c«ng 
anh kh«ng lμm ¶nh h−ëng ®Õn t¸c dông 
d−îc lý cña kh¸ng sinh. Cô thÓ, sau 24 giê 
(thêi ®iÓm sÏ tiªm nh¾c l¹i) hμm l−îng 
kh¸ng sinh trong huyÕt t−¬ng vÉn lμ 1,68; 
1,56 vμ 1,50 g/ml trong c¸c tr−êng hîp uèng 
bå c«ng anh 1%, 5% vμ 10%, tøc lμ vÉn ®¹t 
møc cao h¬n nhiÒu so víi nång ®é cho t¸c 
dông d−îc lý cña thuèc, do ®ã vÉn duy tr× 
tèt kh¶ n¨ng ®iÒu trÞ.  

Víi l« sö dông cao láng bå c«ng anh 1%, 
tuy l−îng tån d− kh¸ng sinh cã gi¶m; 
nh−ng vÉn ph¶i tíi 96 giê sau ®iÒu trÞ, 
Enrofloxacin míi ®μo th¶i hÕt ra khái huyÕt 
t−¬ng, tøc lμ vÉn b»ng víi thêi ®iÓm ®μo 
th¶i hÕt khi sö dông ®¬n ®éc Baytril Max. 

Víi l« sö dông cao láng 5% hay 10% th× 
tèc ®é ®μo th¶i t¨ng râ rÖt vμ thêi ®iÓm ®μo 
th¶i hÕt gi¶m xuèng, chØ cßn 84 giê vμ 72 
giê.  

3.2.2. Sù tån d− cña kh¸ng sinh 
             Enrofloxacin trong thÞt vμ gan gμ 
             khi kÕt hîp viÖc sö dông kh¸ng 
             sinh Baytril Max víi cao láng bå  
             c«ng anh t¹i c¸c nång ®é 5% vμ 
             10% 
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B¶ng 3. Hμm l−îng Enrofloxacin trong huyÕt t−¬ng gμ bÖnh sau khi ®−îc ®iÒu trÞ 
khái b»ng kh¸ng sinh kÕt hîp víi uèng bå c«ng anh c¸c nång ®é 1%, 5% vμ 10% 

Lô tiêm Enrofloxacin Lô tiêm Enrofloxacin
+ uống BCA 1% 

Lô tiêm Enrofloxacin
+ uống BCA 5% 

Lô tiêm Enrofloxacin
+ uống BCA 10% 

TT 

Thời 
điểm 
lấy 

máu 

Số 
mẫu 
(n) Hàm lượng 

(µg/ml) 
Hàm lượng 

(µg/ml) 
Hàm lượng 

(µg/ml) 
Hàm lượng 

(µg/ml) 

1 24 25 1,70 1,68 1,56 1,50 

2 36 25 1,65 1,50 1,31 1,25 

3 48 25 1,32 1,22 1,12 1,05 

4 60 25 1,25 1,00 0,84 0,53 

5 72 25 1,07 0,76 0,41 0 

6 84 25 0,80 0,50 0 0 

7 96 25 0 0 0 0 

    B¶ng 4. Hμm l−îng Enrofloxacin trong c¬ vμ gan gμ sau khi ®−îc ®iÒu trÞ khái 
b»ng kh¸ng sinh ®¬n ®éc, cã kÕt hîp uèng bå c«ng anh víi c¸c nång ®é 5% vμ 10% 

Mẫu trắng Lô tiêm đơn 
độc kháng sinh 

Lô tiêm kháng sinh  
và   uống BCA 5% 

Lô tiêm kháng sinh 
và uống BCA 10% Thời điểm 

lấy mẫu 

(ngày) 

Mẫu 
xét 

nghiệm 

Số mẫu 
(n) 

Hàm lượng
(ppb) 

Hàm lượng 
(ppb) 

Hàm lượng 
(ppb) 

Hàm lượng 
(ppb) 

Cơ 5 0 76,53 ± 0,34 20,00 ± 0,30 0 
07 

Gan 5 0 63,12 ± 0,25 5,12 ± 0,24 0 

Cơ 5 0 0 0 0 
14 

Gan 5 0 0 0 0 

 

ThÝ nghiÖm trªn cho thÊy, chØ cã hai 
nång ®é 5% vμ 10% lμ lμm t¨ng râ tèc ®é ®μo 
th¶i Enrofloxacin ra khái huyÕt t−¬ng gμ. V× 
thÕ, khi ph©n tÝch tån l−u ë thÞt vμ gan, 
chóng t«i chØ xÐt nghiÖm mÉu øng víi c¸c 
nång ®é nμy.  

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm (B¶ng 4) ®· chøng 
tá viÖc sö dông bå c«ng anh lμm t¨ng tèc ®é 
®μo th¶i Enrofloxacin ra khái c¬ vμ phñ t¹ng 
gμ. Nång ®é bå c«ng anh cμng cao th× tèc ®é 

nμy cμng t¨ng râ rÖt. Tuy nhiªn, nång ®é 
10% lμ tèt h¬n h¼n, v× tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 7 
ngμy sau ®iÒu trÞ, chØ cã nång ®é nμy lμ gióp 
®μo th¶i toμn bé Enrofloxacin ra khái c¬ vμ 
phñ t¹ng gμ, tøc lμ ®· cã thÓ giÕt mæ ®−a ra 
thÞ tr−êng sö dông. Nh− vËy, b»ng viÖc sö 
dông bå c«ng anh 10% cho  vμo n−íc uèng, cã 
thÓ gi¶m ®−îc mét nöa thêi gian ph¶i chê ®îi 
®Ó lo¹i hÕt tån d− kh¸ng sinh Enrofloxacin 
ra khái thùc phÈm. 
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4. KÕT LUËN 

KÕt qu¶ xÐt nghiÖm hμm l−îng 
Enrofloxacin trong huyÕt t−¬ng, thÞt vμ gan 
gμ ®· kh¼ng ®Þnh bå c«ng anh cã kh¶ n¨ng 
t¨ng c−êng ®¸ng kÓ viÖc ®μo th¶i kh¸ng sinh 
Enrofloxacin ra khái c¬ thÓ gμ, do ®ã gióp 
h¹n chÕ ®−îc tån d− trong s¶n phÈm vμ gióp 
gi¶m thêi gian chê ®îi sau khi ®iÒu trÞ b»ng 
kh¸ng sinh Enrofloxacin ®Ó cã thÓ giÕt mæ 
gia cÇm.  

Do ®iÒu kiÖn nghiªn cøu cã h¹n nªn c¸c 
kÕt qu¶ nghiªn cøu cña chóng t«i míi chØ lμ 
nh÷ng ®¸nh gi¸ s¬ bé ban ®Çu, nh−ng ®· 
chøng minh ®−îc t¸c dông cña d−îc liÖu bå 
c«ng anh trong viÖc chèng tån l−u kh¸ng 
sinh.  

Râ rμng, viÖc nghiªn cøu chi tiÕt h¬n víi 
nhiÒu lo¹i kh¸ng sinh vμ nhiÒu lo¹i ®éng vËt 
nu«i lμ cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ ®−a d−îc liÖu nμy 
vμo øng dông réng r·i trong thó y. 
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