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TÓM TẮT

Nghiên cứu đánh giá khả năng chống oxi hóa và bảo vệ gan của dịch chiết rễ cây chùm ngây. Chuột thuần
chủng BALB/c bị gây độc gan cấp bằng carbon tetrachloride (CCl4) sau đó được cho uống dịch chiết chùm ngây để
đánh giá khả năng bảo vệ gan. Trong các thí nghiệm, dịch chiết rễ chùm ngây được thử nghiệm ở liều 0,5 ml/kg khối
lượng cơ thể/ngày (tương ứng với 2 g bột rễ/kg thể trọng) và silymarin (50 mg/kg khối lượng cơ thể/ngày). Kết quả
cho thấy sau 14 ngày cho uống hoạt độ AST, ALT, LDH và bilirubin toàn phần trong huyết thanh giảm xuống tương
tự so với các lô chuột uống silymarin. Kết quả phân tích vi thể và đại thể gan chuột cho thấy dịch chiết chùm ngây có
hiệu quả bảo vệ tích cực tương tự như silymarin. Kết quả thu được từ nghiên cứu này đã mở ra khả năng sử dụng
dịch chiết từ rễ cây chùm ngây để làm thuốc bảo vệ gan.
Từ khóa: Bảo vệ gan, Moringa oleifera, carbon tetrachloride, dịch chiết rễ

Hepatoprotective Activities of Moringa Boiled (Moringa oleifera) Aqueous Water
in Balb/C Mice Model with Liver Injury Induced by Carbon Tetrachloride (CCl4)
ABSTRACT
This study was conducted to evaluate the hepatoprotective and antioxidant effects of the root extract (RE) of
Moringa oleifera. BALB/c mice were induced for liver damage by carbon tetrachloride in and subsequently
administered by RE as a protection. In the experiments, the RE and silymarin were used at the doses of 0,5 ml (2,0
gram root powder) and 50 mg per kg of body weight, respectively. The results showed that after 14 days of
administration, a reduction of the level of liver enzymes AST, ALT, LDH and total bilirubin was observed similar to the
case of silymarin. Micro and macro-analysis of liver showed positive effects of both RE and silymarin in liver
protection. This study suggested the potential application of RE in liver protection.
Keywords: Liver protection, carbon tetrachloride, Moringa oleifera, root extract.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở động vật, gan đóng vai trò quan trọng
trong quá trình giải độc của cơ thể. Trong các
trường hợp tổn thương gan hay xơ gan do bệnh
lý hoặc do tiếp xúc với các chất độc đều làm suy
giảm giảm khả năng giải độc của gan. Có nhiều
loại tổn thương gan, thường gặp nhất là tổn
thương do viêm mãn tính khi tiếp xúc lâu dài
với các chất gây độc, dẫn đến xơ gan và ung thư

gan. Phần lớn các chất gây độc cho gan đều
tham gia vào quá trình peroxide hóa lipid màng
tế bào gan và các yếu tố gây oxy hóa khác
(Amina et al., 2012; Ashraf et al., 2012).
Trong thực nghiệm, để gây tổn thương gan
trên chuột thí nghiệm, một số nhóm hợp chất
thường được sử dụng như paracetamol, carbon
tetrachloride (CCl4), D-galactosamin, ethanol,
erythromycin estolate hoặc aflatoxin, trong đó
CCl4 được sử dụng phổ biến làm tác nhân gây
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tổn tương gan do chất này tạo ra gốc tự do gây
ra hiện tượng peroxy hóa màng tế bào gan trong
thời gian ngắn (Cui et al., 2014; Choi et al.,
2010). Ngoài ra, chất này còn làm suy kiệt hệ
thống chống oxi hóa của cơ thể do làm giảm các
gốc thiol. Sau khi vào cơ thể, CCl4 bị chuyển hóa
một phần bởi các cytochrome P450 tạo thành Nacetyl para-benzoquiononimin gây peroxyl hóa
lipid và sinh ra malonyl dialdehyd dẫn đến tổn
thương các tế bào gan. Kết quả sẽ làm tăng hàm
lượng các enzyme (men gan) như aspartate
transaminase (AST), alanine transaminase
(ALT) và làm biến đổi cấu trúc gan (Narayan et
al., 2008).
Cho đến nay, việc thử nghiệm dịch chiết
thực vật để tìm ra các hợp chất mới có khả năng
trung hòa gốc tự do, điều tiết men gan và bảo vệ
gan vẫn thu hút được sự quan tâm của các nhà
khoa học. Cây chùm ngây (Moringa oleifera)
phân bố rộng rãi ở các nước nhiệt đới và cận
nhiệt đới ở châu Á và Châu Phi, đã được biết
đến về tác dụng hạ huyết áp, điều hòa đường
huyết, giảm cholesterol, ngăn ngừa khối u. Do
đó, ở một số nước, cây chùm ngây được sử dụng
làm dược liệu và làm thực phẩm tốt cho sức
khỏe con người (Ohkawa et al., 1979; Peng et
al., 2012). Gần đây, tác dụng chống oxy hóa của
cây chùm ngây được phát hiện và nhiều chất
chống oxy hóa có mặt ở lá, thân và đặc biệt với
hàm lượng cao ở rễ đã được xác định như
niamicin, benzyl iothiocyanate và các flavonoid
(Girish et al., 2009). Cây chùm ngây mới được
du nhập vào Việt Nam, được sử dụng như là loại
rau cao cấp có khả năng hỗ trợ điều trị được
nhiều bệnh trong đó có tác dụng chống oxy hóa
và bảo vệ gan. Để đánh giá khả năng chống oxy
hóa và bảo vệ gan của cây chùm ngây, nghiên
cứu đánh giá ảnh hưởng của dịch chiết rễ cây
chùm ngây trên mô hình chuột BALB/c bị gây
tổn thương gan bằng CCl4 đã được tiến hành.
Các chỉ tiêu men gan như nồng độ AST, ALT,
LDH, MDA và bilirublin toàn phần trong huyết
thanh được xác định. Đồng thời để đánh giá
hiệu quả của dịch chiết rễ cây chùm ngây,
silymarin đã được sử dụng làm đối chứng do
chất này đã được chứng minh có tác dụng chống
oxy hóa và bảo vệ gan.
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2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Rễ cây chùm ngây được thu từ cây đã trồng
được 3 năm ở khu thử nghiệm của công ty cổ
phần dược phẩm quốc tế, Mễ Trì, Hà Nội.
Các dòng chuột BALB/c khoẻ mạnh bao gồm
cả đực và cái với tỉ lệ như nhau có khối lượng 26
± 2 g, được nuôi tại khu nuôi động vật của Viện
Công nghệ sinh học. Chuột được cho ăn thức ăn
tiêu chuẩn và cho uống nước theo nhu cầu.
2.2. Hoá chất
Các hóa chất chính sử dụng trong nghiên
cứu bao gồm carbon tetrachloride, thiobarbituric
acid, tricloacetic acid, acetic acid, sodium dodecyl
sulphate, dầu olive; 1,1,3,3-tetraethoxypropane
được mua từ hãng Sigma Aldrich ở mức độ sạch
phân tích.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Tách chiết thu dịch chiết chùm ngây
Rễ chùm ngây sau khi thu được rửa sạch,
thái nhỏ, sấy khô và xay nhỏ thành bột. Dịch
chiết sử dụng cho các thí nghiệm được chuẩn bị
bằng cách chiết rút 100 gam bột rễ sử dụng
nước cất làm dung môi. Sau 4 giờ chiết rút, dịch
chiết được để nguội, lọc bỏ cặn và cho bay hơi
đến thể tích xác định 25 ml.
2.3.2. Gây độc gan
Quy trình gây độc gan chuột BALB/c bằng
CCl4 được tiến hành theo phương pháp mô tả của
Peng et al. (2012). Quy trình được tóm tắt như
sau: Tổng số 30 con chuột BALB/c được chia
thành 5 lô riêng biệt, mỗi lô có 6 con gồm 3 con
đực và 3 con cái. Lô thứ nhất (đối chứng sinh lí),
chuột được cho uống nước cất 0,2 ml/con/ngày; lô
thứ 2 (đối chứng bệnh lí), chuột được cho uống
nước cất và CCl4 với liều 0,5 ml/kg khối lượng cơ
thể/ngày; lô thứ 3 (đối chứng dương), tương tự
như lô thứ 2 nhưng sau đó chuột được cho uống
silymarin với liều 50 mg/kg khối lượng cơ
thể/ngày; lô thứ 4, tương tự như lô thứ 2 nhưng
sau đó chuột được cho uống dịch chiết rễ chùm
ngây (RE) với liều 0,5 ml/kg khối lượng cơ
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thể/ngày; lô thứ 5, tương tự như lô thứ 4 nhưng
liều dùng RE tăng gấp đôi, 1,0 ml/kg khối lượng
cơ thể/ngày. Sau 14 ngày, chuột được lấy máu
thu huyết thanh, định lượng aminotransferase
(AST, ALT), cholesterol và protein toàn phần.
Sau đó, các gan chuột ở các lô thí nghiệm được
lấy để xác định khối lượng, quan sát đại thể nhu
mô gan và làm tiêu bản vi thể tế bào gan (Pari et
al., 2004).
2.3.3. Xác định chức năng gan
Xác định chức năng gan thông qua định
lượng enzyme aspartate transaminase (AST) và
alanine
transaminase
(ALT),
lactate
dehydrogenase (LDH), Bilirubin trong huyết
thanh được xác định bởi hệ thống phân tích hóa
sinh tự động AU680 (Beckman Coulter) như
sau: Máu chuột được ly tâm ở tốc độ 10.000 g
trong 10 phút để thu huyết thanh. Kết quả
phân tích các chỉ tiêu huyết thanh được đọc
bằng máy xét nghiệm sinh hóa tự động (AU680
của hãng Beckman Coulter).
2.3.4. Đánh giá đại thể và vi thể gan
Sau khi lấy máu xét nghiệm, chuột được mổ
nhanh để lấy gan sau khi gây kích ngất bằng
CO2. Các mẫu gan được xác định khối lượng,
chụp ảnh quan sát đại thể và làm tiêu bản vi
thể tế bào. Quy trình chuẩn bị tiêu bản vi thể
được thực hiện nhanh bằng cách cố định gan
trong dung dịch đệm phostphate ở pH 7,4 có
chứa 2% glutaraldehyde sau đó xử lý cố định
trên tiêu bản bằng dung dịch osmium tetroxide
2%. Cuối cùng tiêu bản được nhuộm bằng
Hematoxylin-Eosin.

2.4. Xử lí số liệu
Các công thức được lặp lại 3 lần, mỗi lần 6
mẫu. Các số liệu được trình bày dưới dạng giá
trị trung bình ± độ lệch chuẩn (SD). Student's ttest được sử dụng để đánh giá sự khác biệt có ý
nghĩa giữa các cặp giá trị trung bình ở các lô thí
nghiệm ở mức ý nghĩa 5%. Sự khác biệt được coi
là ý nghĩa thống kê khi giá trị p < 0,05. Kiểm
định Duncan được dùng để đánh giá sự khác
biệt giữa các bộ giá trị trung bình ở các lô thí
nghiệm.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Để đánh giá khả năng bảo vệ gan của dịch
chiết từ rễ cây chùm ngây, chuột thuần chủng
BALB/c bị gây tổn thương gan bằng CCl4 với
một liều duy nhất 0,5 ml/kg khối lượng cơ thể,
sau đó được cho uống dịch chiết chùm ngây như
đã mô tả trong phần phương pháp. Khả năng
bảo vệ gan của dịch chiết được đánh giá thông
qua 05 chỉ tiêu: (i) hàm lượng aminotransferase
(AST, ALT) trong huyết thanh, (ii) hàm lượng
cholesterol toàn phần, (iii) hàm lượng protein
toàn phần, (iv) khối lượng gan, (v) kết quả kiểm
tra trực quan tổn thương gan đại thể và vi thể.
3.1. Khối lượng chuột trong quá trình thí
nghiệm
Sự thay đổi khối lượng của chuột trước và
sau khi thí nghiệm được theo dõi và xác định
(nhằm tính toán lượng thuốc hoặc mẫu nghiên
cứu khi cho uống). Kết quả nghiên cứu thể hiện
ở bảng 1.

Bảng 1. Khối lượng chuột thí nghiệm trước và sau xử lý bằng CCl4
Lô

Trọng lượng chuột (g/con)
ngày 0

ngày 7
a

ngày 14
a

Đối chứng sinh lý

25,44 ± 1,21

28,63 ± 1,43

29,12 ± 1,28a

Đối chứng bệnh lý (nước + CCl4)

25,18 ± 0,66a

26,20 ± 0,55b

27,33 ± 1,33b

a

b

Silymarin 50 mg/kg khối lượng cơ thể/ngày + CCl4

25,10 ± 0,82

26,55 ± 1,68

27,63 ± 1,78b

Dịch chiết chùm ngây 0,5 ml/kg khối lượng cơ thể/ngày + CCl4

25,06 ± 0,75a

26,39 ± 0,27b

27,40 ± 0,85b

Dịch chiết chùm ngây 1,0 ml/kg khối lượng cơ thể/ngày + CCl4

a

b

LSD0,05

25,20 ± 0,85

26,66 ± 1,05

27,28 ± 1,54b

1,32

1,21

1,45

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột được kèm theo sau bởi các chữ cái giống nhau thì không khác nhau ở mức ý nghĩa 5%
theo kiểm định Duncan
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Kết quả bảng 1 cho thấy khối lượng chuột
giữa các lô tại thời điểm trước thí nghiệm không
có sự sai khác thống kê (p > 0,05). Các lô chuột
được cho uống CCl4 tăng trưởng chậm hơn so với
đối chứng sinh lý. Như vậy, sau 14 ngày chuột
thuộc các nhóm được uống các chất thử
(silymarin) và dịch chiết chùm ngây đều có khối
lượng cơ thể nhỏ hơn chuột nhóm đối chứng sinh
lý (p < 0,05). Kết quả cho thấy, CCl4 có ảnh
hưởng đến sự tăng trưởng của chuột thí nghiệm
sau hai tuần.
3.2. Kiểm tra trực quan tổn thương gan đại
thể và vi thể

3.2.1. Kiểm tra trực quan tổn thương gan
đại thể
Kiểm tra đại thể gan chuột ở các lô được uống
hợp chất silymarin và dịch chiết chùm ngây cho
thấy về hình thái bên ngoài và màu sắc gan đã
được phục hồi, không có điểm tổn thương, nhu mô
gan hơi to so với đối chứng sinh lý. Trong khi đó ở
lô đối chứng bệnh lý gan tăng kích thước và có một
vài điểm tổn thương rải rác (Hình 1).
Kiểm tra đại thể gan giữa các lô thí nghiệm
cho thấy: Lô chuột uống RE (Hình 1-5,6,7,8) và
đối chứng tham khảo uống sylimarin (Hình 1-2)
biểu hiện gan sáng, hồng và mịn gần như không

Hình 1. Ảnh chụp gan đại thể sau quá trình thí nghiệm
Ghi chú:
1: Đối chứng sinh lý - Gan hồng mịn
2: Đối chứng tham khảo (chuột uống silymarin liều 50mg/kg khối lượng cơ thể/ngày): 5/6 con - gan hồng
3-4: Đối chứng bệnh lý (chuột uống nước + CCl4): - 5/6 gan nhạt màu, có điểm tổn thương
5-6: Thí nghiệm (chuột uống RE ở liều 0,5 ml/kg khối lượng cơ thể/ngày + CCl4): 5/6 con gan hồng và 1/6 con gan hơi nhạt màu
7-8: Thí nghiệm (chuột uống RE ở liều 1,0 ml/kg khối lượng cơ thể/ngày + CCl4): 4/6 con gan hồng và 2/6 con gan nhạt màu
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thấy biểu hiện tổn thương gan như so với đối
chứng bệnh lý. Như vậy, khi quan sát đại thể
hình thái gan cho thấy dịch chiết chùm ngây có
tác dụng tốt đến khả năng bảo vệ gan khi gây
độc chuột bằng chất oxi hóa mạnh CCl4.
3.2.2. Ảnh hưởng của các chất thử và dịch
chiết chùm ngây đến cấu trúc vi thể gan
chuột thí nghiệm
Kết quả kiểm tra vi thể tế bào gan (Hình 2)
cho thấy ở lô đối chứng sinh lý (A) các tế bào gan
bình thường. Ở lô đối chứng bệnh lý (B), tiêu
bản tế bào cho thấy nhu mô gan hoại tử, không
còn bè gan và tế bào nhu mô gan. Đối với lô
chuột sau khi xử lý CCl4 và được cho uống
silymarin và dịch chiết chùm ngây (C và D),
biểu hiện tổn thương gan giảm rõ rệt so với đối
chứng bệnh lý (B). Ở lô cho uống sylimarin (C),
quan sát tổ chức gan thấy rõ các tiểu thùy
nhưng vẫn có tổn thương nhỏ trong tế bào gan
và mạch máu xung huyết ở mức độ nhẹ. Lô uống
dịch chiết chùm ngây (D) có hiện tượng các tế
bào nhu mô gan thoái hóa hạt và xen kẽ có ổ
hoại tử nhưng ở mức độ nhẹ.

(A)

(B)

3.3. Nồng độ các men gan trong huyết
thanh
Aspartate transaminase (AST) và alanine
transaminase (ALT) là hai loại enzyme
aminotransferase được tìm thấy chủ yếu ở các tế
bào của gan và thận. Khi gan khỏe mạnh, hàm
lượng của hai chỉ số ALT và AST trong máu
thấp. Ngược lại, khi gan bị tổn thương, mức độ
ALT và AST sẽ tăng cao do được phóng thích
vào trong máu. Sự tăng cao bất thường của hai
chỉ số AST và ALT cho phép đánh giá và phát
hiện mức độ tổn thương của gan (Phukan et al.,
2014). Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của dịch
chiết chùm ngây lên nồng độ aminotransferase
huyết thanh được trình bày ở bảng 2.
Kết quả nghiên cứu từ bảng 2 cho thấy lô
uống mẫu nghiên cứu liều 0,5 ml/con/ngày và
1,0 ml/kg khối lượng cơ thể/ngày, chỉ số AST,
ALT là thấp hơn so với đối chứng bệnh lý (không
được sử dụng chất bảo vệ). Lô đối chứng tham
khảo silymarin 50 mg/kg khối lượng cơ thể/ngày
chỉ số AST, ALT thấp hơn và có sự sai khác so
với đối chứng bệnh lý (p < 0,05).

(C)

(E)

(D)

Hình 2. Tiêu bản vi thể tế bào gan ở độ phóng đại 200X
(A): Đối chứng sinh lý, (B): Đối chứng bệnh lí, (C): Đối chứng tham khảo (silymarin 50 mg/kg khối lượng cơ thể/ngày, (D): Dịch
chiết chùm ngây (0,5 ml/kg khối lượng cơ thể/ngày), (E): Dịch chiết chùm ngây (1,0 ml/kg khối lượng cơ thể/ngày)

Bảng 2. Nồng độ AST, ALT trong gan chuột BALB/c
Lô
Đối chứng sinh lý
Đối chứng bệnh lý (nước + CCl4)

AST (UI/L)

ALT (UI/L)

95,90 ± 4,67a

36,08 ± 3,75a

1178,83 ± 93,75b

524,13 ± 68,89b

Silymarin 50 mg/kg khối lượng cơ thể/ngày + CCl4

c

507,80 ± 74,54

194,38 ± 46,01c

Dịch chiết chùm ngây 0,5 ml/kg khối lượng cơ
thể/ngày + CCl4

550,30 ± 86,55c

166,37 ± 69,39c

Dịch chiết chùm ngây 1,0 ml/kg khối lượng cơ thể
/ngày + CCl4

785,05 ± 76,44c

439,24 ± 62,46bc

0,67

1,12

LSD0,05

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột được kèm theo sau bởi các chữ cái giống nhau thì không khác nhau ở mức ý nghĩa 5%
theo kiểm định Duncan
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3.4. Ảnh hưởng của dịch chiết chùm ngây
lên hàm lượng protein toàn phần trong
huyết thanh

Kết quả trên cho thấy ở các lô chuột được
uống silymarin (lô 3) và dịch chiết chùm ngây
(lô 4, lô 5) có các chỉ số AST và ALT đều thấp
hơn so với đối chứng bệnh lý (không được sử
dụng hoạt chất bảo vệ) ở mức ý nghĩa thống kê
(p < 0,05). Như vậy, dịch chiết chùm ngây có tác
dụng bảo vệ gan thông qua ổn định hoạt động
enzyme chức năng gan. Kết quả nghiên cứu ở
bảng 2 cũng cho thấy ở liều cho uống 0,5 ml/kg
khối lượng cơ thể /ngày chuột có chỉ số AST,
ALT (UI/L) lần lượt là 550,30 ± 86,55 và 166,37
± 69,39. Các chỉ số này cho thấy hiệu quả bảo vệ
gan tốt hơn so với đối chứng tham khảo là
silymarin ở liều 50 mg/kg khối lượng cơ
thể/ngày với các chỉ số AST, ALT (UI/L) tương
ứng là 507,80 ± 74,54 và 194,38 ± 46,01 (p <
0,05). Như vậy, dịch chiết cây chùm ngây ở liều
0,5 ml/kg khối lượng cơ thể /ngày có tác dụng tốt
trong việc bảo vệ và phục hồi chức năng gan sau
khi gây độc bằng CCl4.

Protein toàn phần là thành phần quan
trọng của huyết thanh và cũng là chỉ số quan
trọng để đánh giá chức năng sinh lý của gan. Do
protein huyết thanh chủ yếu được tổng hợp ở
gan (một phần được tổng hợp ở tổ chức võng nội
mô) nên việc xác định ảnh hưởng của dịch chiết
chùm ngây lên chỉ số này có ý nghĩa quan trọng.
Kết quả phân tích hàm lượng protein toàn phần
trong huyết thanh được thể hiện ở biểu đồ 1.
Biểu đồ 1 cho thấy hàm lượng protein toàn
phần ở lô chuột uống dịch chiết chùm ngây không
có sự sai khác thống kê so với lô bệnh lý (p > 0,05)
nhưng lại có sự sai khác ý nghĩa khi so với lô đối
chứng sinh lý (p < 0,05). Điều này chứng tỏ cả dịch
chiết chùm ngây và silymarin đều không có tác
dụng làm giảm protein toàn phần.

Protein TP
(mmol/L)

70
60
50
40
30
20
10
0
Lô 1

Lô 2

Lô 3

Lô 4

Lô 5

Biểu đồ 1 Ảnh hưởng của dịch chiết chùm ngây
lên hàm lượng protein toàn phần trong huyết thanh
Ghi chú: Lô 1: Đối chứng sinh lý; Lô 2: Đối chứng bệnh lý (nước + CCl4); Lô 3: Silymarin 50 mg/kg khối lượng cơ thể/ngày +
CCl4; Lô 4: Dịch chiết chùm ngây 0,5 ml/kg khối lượng cơ thể/ngày + CCl4; Lô 5: Dịch chiết chùm ngây 1,0 ml/kg khối lượng cơ
thể /ngày + CCl4.

230

Phí Thị Cẩm Miện, Trần Văn Thái, Đồng Huy Giới, Bùi Thị Thu Hương, Đỗ Thị Thảo

3.5. Ảnh hưởng của dịch chiết chùm ngây
lên hàm lượng lactate dehydrogenase và
bilirubin toàn phần trong mẫu huyết
thanh
Hàm lượng một số isoenzyme LDH có thể
tăng lên đồng thời khi nhiều cơ quan trong cơ
thể bị tổn thương. Bilirubin là sản phẩm thoái
hóa của hemoglobin ở lưới nội mạc võng mô như
gan, lách, tuỷ xương. Kết quả thí nghiệm cho
thấy, khi cho chuột bị gây độc bởi CCl4 uống
silymarin và dịch chiết chùm ngây thì hàm
lượng LDH và bilirubin toàn phần giảm đáng
kể. Kết quả trong bảng 3.3 cho thấy hàm lượng
LDH giảm từ 1198,28 ± 151,80 (lô 2) xuống còn
443,93 ± 66,17 (lô 3) và 491,58 ± 100,61 (lô 4).
Tương tự, hàm lượng bilirubin toàn phần giảm
từ 3,40 ± 0,85 xuống còn 1,88 ± 0,26 và 2,30 ±
0,28. Trong điều kiện thí nghiệm, mức độ giảm
LDH và bilirubin toàn phần dường như không tỉ
lệ với việc tăng liều dịch chiết cho uống. Điều
này chứng tỏ cần phải có thêm các thí nghiệm
khảo sát ngưỡng tối ưu của dịch chiết. Tuy
nhiên, kết quả khảo sát ban đầu cho thấy dịch
chiết chùm ngây có khả năng bảo vệ gan khi bị
gây tổn thương bởi tác nhân oxy hóa mạnh.
Kết quả từ bảng 3 cho thấy dịch chiết chùm
ngây ở hàm lượng 50 ml/kg khối lượng cơ
thể/ngày có tác dụng giảm LDH và bilirubin
toàn phần tương đương so với đối chứng dương
sử dụng silymarin.
3.6. Xác định hàm lượng malonyl dialdehyd
trong gan
Các nghiên cứu cho thấy độc tính của CCl4

gây ra ở gan theo cơ chế gốc tự do thông qua các
chất chuyển hóa trung gian CCl3 được tạo ra từ
CCl4 hay các dẫn chất tạo ra từ phản ứng giữa
CCl3 và O2. Các gốc tự do trên sẽ kết hợp với
lipid và protein ở lưới nội sinh chất của tế bào
gan và hình thành một loạt các phản ứng
peroxy hóa lipid dẫn đến phá hủy cấu trúc và
chức năng của mạng lưới này (Tamura et al.,
2013). Malonyl dialdehyd (MDA) ở gan là sản
phẩm của quá trình peroxy hóa lipid màng tế
bào và MDA tăng tỉ lệ với mức độ tổn thương
của gan. Trong nghiên cứu này, hàm lượng
MDA gan tăng lên trong các lô có xử lý bằng
CCl4 chứng minh CCl4 làm tổn thương tế bào
gan tạo ra nhiều sản phẩm peroxy hóa lipid (Xie
et al., 2012). Kết quả định lượng hàm lượng
MDA trong gan ở các lô thí nghiệm và đối chứng
được trình bày trong bảng 4.
Bảng 4 cho thấy hàm lượng MDA trong gan
chuột ở các lô cho uống silymarin và dịch chiết
chùm ngây giảm đáng kể so với lô đối chứng
bệnh lý từ 10,22 ± 1,66 (lô 2) xuống còn 6,19 ±
0,76 (lô 3) và 6,42 ± 0,96 (lô 4). Kết quả cho thấy
dịch chiết chùm ngây đã làm giảm hàm lượng
MDA sinh ra ở gan sau các tác động oxy hóa bởi
các gốc tự do do tác động của CCl4.

4. KẾT LUẬN
Dịch chiết chùm ngây ở liều 0,5 ml/kg khối
lượng cơ thể/ngày có tác dụng bảo vệ gan thông
qua việc làm giảm nồng độ AST, ALT, LDH, MDA
và hạn chế tổn thương gan gây ra bởi CCl4 trên
mô hình chuột nhắt trắng dòng BALB/c. Ngoài

Bảng 3. Ảnh hưởng của dịch chiết chùm ngây lên một số chỉ tiêu trong mẫu huyết thanh
Lô

LDH

Bilirubin TP

50,68 ± 7,62

1,17 ± 0,06a

1198,28 ± 151,80b

3,40 ± 0,85b

Silymarin 50 mg/kg khối lượng cơ thể/ngày + CCl4

443,93 ± 66,17c

1,88 ± 0,26a

Dịch chiết chùm ngây 0,5 ml/kg khối lượng cơ thể/ngày + CCl4

491,58 ± 100,61c

2,30 ± 0,28ab

Dịch chiết chùm ngây 1,0 ml/kg khối lượng cơ thể /ngày + CCl4

534,60 ± 81,04c

2,25 ± 0,50ab

0,43

0,67

Đối chứng sinh lý
Đối chứng bệnh lý (nước + CCl4)

LSD0,05

a

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột được kèm theo sau bởi các chữ giống nhau thì không khác nhau ở mức ý nghĩa 5% theo
kiểm định Duncan
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Bảng 4. Hàm lượng MDA trong gan
Lô

MDA (nmol/mg protein)

Đối chứng sinh lý

4,46 ± 0,32a

Đối chứng bệnh lý (nước + CCl4)

10,22 ± 1,66b

Silymarin 50 mg/kg khối lượng cơ thể/ngày + CCl4

6,19 ± 0,76c

Dịch chiết chùm ngây 0,5 ml/kg khối lượng cơ thể/ngày + CCl4

6,42 ± 0,96c

Dịch chiết chùm ngây 1,0 ml/kg khối lượng cơ thể /ngày + CCl4

8,17 ± 0,98bc

LSD0,05

0,92

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột được kèm theo sau bởi các chữ cái giống nhau thì không khác nhau ở mức ý nghĩa 5%
theo kiểm định Duncan

ra, trong nghiên cứu này, các kết quả nghiên
cứu cũng cho thấy dịch chiết chùm ngây ở liều
0,5 ml/kg khối lượng cơ thể/ngày có tác dụng bảo
vệ gan tương đương so với đối chứng tham khảo
là silymarin (liều 50 mg/kg khối lượng cơ
thể/ngày). Kết quả này đã mở ra tiềm năng ứng
dụng của cây chùm ngây trong việc bảo vệ và
phục hồi chức năng gan trước các tác nhân gây
oxy hóa mạnh.
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