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1 Trung tâm Công nghệ Sinh học tỉnh An Giang

Current status and solutions to improve the participation 
of cooperatives in  One Commune, One Product program 

Vu Van Doan, Trinh Van Tuan, Bui Quang Duan 
Abstract 
One Commune,  One Product program (OCOP Program) contributes to economic restructuring, improving 
living standards and income for people and effectively implementing the criteria group “Economy and production 
organization” in the set of national criteria for new rural communes. The program was built on the basis of combining 
experiences from Japanese OVOP movement, OTOP Program of Thailand and OCOP Program of Quang Ninh 
Province. Participants of the Program include small and medium-sized enterprises, cooperatives, cooperative 
groups, registered production households, in which cooperatives are the priority subjects and encouraged to 
participate in the Program. However, the assessment of the current state of cooperatives in Ha Nam, Nghe An and 
Quang Tri in 2019 showed that due to many difficulties, cooperatives and cooperative products had not achieved 
high results when participating in this Program. To enhance the participation of cooperatives, it is necessary to 
promote the propaganda, training, training, consulting, supporting cooperatives to upgrade and perfect products 
according to OCOP product standards, instructions, carrying out trade promotion activities to enhance the value of 
OCOP products. Central and local agencies continue to promulgate specific policies and mechanisms to implement 
solutions to create valuable products that are well received and improve the quality of OCOP products, turn OCOP 
products into branded, quality and safe products for consumers. This article summarizes some results of the current 
situation of participation, difficulties and propose solutions to enhance the participation of cooperatives in the 
OCOP Program.
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Ngày phản biện: 19/9/2020

Người phản biện: PGS. TS. Đào Thế Anh
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BẰNG ACID ACETIC  CỦA BÀI THUỐC LY-HKP
Nguyễn Ngọc Huỳnh Trân1, Nguyễn Phạm Tuấn1, Nguyễn Hoàng Thái1 

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện đánh giá tính an toàn và hiệu quả giảm đau ngoại biên của bài thuốc viêm xoang, 

làm tiền đề cho quá trình sản xuất các sản phẩm có khả năng hỗ trợ và điều trị bệnh. Cao chiết bài thuốc LY-HKP 
được thực hiện theo phương pháp ngâm ngấm kiệt với dung môi cồn và phương pháp sắc với dung môi nước. Kết 
quả nghiên cứu độc tính cấp cho thấy, cao chiết nước (VXN) của bài thuốc LY-HKP với liều tối đa trên chuột nhắt 
trắng là 40 g/ kg thể trọng chuột có phân suất tử vong là 0% sau 14 ngày uống. Cao chiết cồn (VXC) của bài thuốc 
LY-HKP trên chuột nhắt trắng liều cao nhất không gây chết chuột (LD0) và liều thấp nhất gây chết 100% chuột thí 
nghiệm (LD100) của cao VXC lần lượt là 4 g/kg và 12 g/kg sau 14 ngày uống. Kết quả nghiên cứu giảm đau ngoại biên, 
cao chiết nước (VXN) và cao chiết cồn (VXC) của bài thuốc LY-HKP với liều lượng 300 mg/kg và 625 mg/kg cho 
hiệu quả tác dụng làm giảm số lần đau quặn bụng ngoại biên bằng acid acetic. 

Từ khóa: Bài thuốc LH-HKP, độc tính cấp, acid acetic, chuột, liều lượng

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo thống kê của Tạp chí Y sĩ gia đình Hoa Kỳ 

năm 2002, viêm mũi xoang là một trong những bệnh 
thường gặp nhất ở các phòng khám bệnh tai mũi 
họng, chiếm tỷ lệ 13,5% trong cộng đồng. Riêng ở 
Việt Nam, theo thống kê của Viện Dịch tễ học, số 

người mắc  bệnh viêm xoang  chiếm trên 20% dân 
số năm 2015, trong đó người mắc bệnh viêm xoang 
mãn tính  chiếm tỷ lệ khá lớn, hơn 68% trong số 
người bị viêm xoang (Bộ Y tế, 2009). Hiện nay ở 
Việt Nam, viêm xoang được xem là bệnh lý phổ biến, 
chiếm khoảng 25 - 30% tổng số các bệnh nhân đến 
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khám tai-mũi-họng. Bệnh viêm xoang là tình trạng 
viêm nhiễm niêm mạc lót ở trong xoang, gây tắc các 
lỗ thông xoang, nhất là những xoang nhỏ như xoang 
sàng. Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến bệnh 
viêm xoang là do viêm mũi, sau cảm cúm, viêm 
họng, hay sâu răng. Để điều trị viêm xoang, bệnh 
nhân có thể được chỉ định sử dụng các thuốc xịt mũi 
hoặc nhỏ mũi, kháng sinh và thuốc chống nấm, chỉ 
định nội soi và phẫu thuật. Tuy nhiên, với phương 
pháp sử dụng thuốc trong thời gian dài sẽ dẫn đến 
tình trạng kháng thuốc và tốn kém chi phí điều trị và 
việc phẫu thuật xoang vẫn không có hiệu quả điều trị 
100%, nhưng vẫn bị tái phát. Chính vì thế, xu hướng 
trở về với thiên nhiên, tìm kiếm nguồn thuốc mới từ 
các bài thuốc thảo dược ở Việt Nam và trên thế giới 
ngày càng tăng nhằm tìm ra những phương pháp 
nhằm cải thiện tình trạng bệnh rẻ tiền, dễ tiếp cận, 
ít tác dụng phụ là một vấn đề đáng quan tâm. Bài 
thuốc gia truyền của LY-HKP để điều trị bệnh viêm 
xoang với sự phối hợp của 12 loại dược liệu phối hợp 
đã cho thấy hiệu quả rõ rệt và để có thể phát triển bài 
thuốc một cách rộng rãi, việc chứng minh sự kết hợp 
các dược liệu trong bài thuốc là an toàn, hiệu quả, 
không gây tác dụng phụ trên các bệnh nhân bị viêm 
xoang. Mô hình gây đau quặn (Writhing tests) là mô 
hình dược lý cơ bản để đánh giá tác dụng giảm đau 
ngoại vi của thuốc, đặc biệt đau do viêm (Gerhard, 
2008). Trong đó, việc xác định hiệu quả của các bài 
thuốc dân gian thông qua đánh giá độc tính cấp và 
hiệu quả của bài thuốc trên mô hình động vật là rất 
quan trọng, nhằm làm tiền đề cho quá trình hiện đại 
hóa, phát triển các bài thuốc.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Thành phần dược liệu trong bài thuốc Viêm 

xoang gồm: Bạc Hà tinh, Bạch Chỉ, Cam Thảo, Chỉ 
Xác (quả Chấp), Hoàng cầm, Kê Huyết Đằng, Ma 
Hoàng, Mộc Hương (Bắc), Tân di hoa (Bắc), Tế Tân 
(Bắc), Thương Nhĩ (thân, lá, Quả) và Xuyên Khung. 

Chuột nhắt, chủng Swiss albino, đực và cái, 
6 - 7 tuần tuổi, trọng lượng trung bình 18 - 25 g, 
được cung cấp từ Viện Vaccin và Sinh phẩm Y tế 
Nha Trang. Chuột sử dụng khỏe mạnh, không có 
biểu hiện bất thường, được nuôi ổn định trong môi 
trường thí nghiệm 5 ngày. Chuột được nuôi trong 
lồng có kích thước 25 ˟ 35 ˟ 15 cm (6 chuột/lồng), 
được cung cấp thức ăn và nước uống đầy đủ trong 
thời gian thử nghiệm.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp tạo cao chiết của bài thuốc 
LY-HKP

Phương pháp tạo cao chiết cồn (VXC): Chiết 
theo phương pháp ngấm kiệt, sử dụng cồn 72o, tỉ lệ 
dung môi và nguyên liệu là 15 : 1 (v/w). Cân 4900 g
hỗn hợp các dược liệu, làm ẩm với khoảng 5 lít cồn 
72o trong thời gian 2 giờ. Sau đó, cho vào bình ngấm 
kiệt, thêm khoảng 20 lít cồn 72°, đậy kín và để yên 
trong 48 giờ. Sau 48 giờ, rút dịch chiết từ từ, tốc độ 
khoảng 10,4 mL/1phút, mỗi ngày thu 5 lít dịch chiết. 
Sau khi rút dịch chiết thì tiếp tục bổ sung cồn 72o. 
Sau 5 ngày thu được hết dịch chiết cồn 72o. Tập trung 
dịch chiết, cô thu hồi cồn ở máy cô chân không, đến 
khi cao gần đạt thì phối trộn 100 g bạc hà tinh. Sau 
cùng, thu được cao cồn (VXC) (Viện Dược Liệu, 
2008).

Phương pháp tạo cao chiết nước (VXN): Chiết 
theo phương pháp sắc, chiết làm 4 lần, mỗi lần 
30 phút kể từ lúc bắt đầu sôi, tỉ lệ dung môi và nguyên 
liệu là 20 : 1 (v/w). Cân khoảng 4900 g hỗn hợp dược 
liệu, trộn đều. Cho nguyên liệu vào nồi chiết xuất cô 
đặc chân không, ngâm với 40 lít nước trong vòng 
1 giờ, tiến hành đun, khi nước bắt đầu sôi thì tính 
thời gian. Đun sôi trong vòng 30 phút. Sau đó, xả 
dịch chiết ra, thu dịch chiết 1. Bã dược liệu được 
chiết tiếp với nước sôi 3 lần nữa, mỗi lần với 20 lít 
nước, thời gian chiết mỗi lần cũng là 30 phút kể từ 
lúc bắt đầu sôi. Tập trung dịch chiết, cô đến khi gần 
đạt thì phối trộn 100 g bạc hà tinh, sau cùng thu 
được cao nước (VXN) (Viện Dược Liệu, 2008).

2.2.2. Đánh giá độc tính cấp của bài thuốc LY-HKP
Nhóm 10 chuột thử nghiệm (5 chuột đực, 5 chuột 

cái) được cho nhịn đói 12 giờ trước khi cho uống 
cao thử với liều xác định. Theo dõi và ghi nhận mức 
độ, thời gian khởi phát và tiến triển các dấu hiện 
độc tính về cử động tổng quát, hành vi, trạng thái 
lông, ăn uống, tiêu tiểu và số lượng chuột chết trong 
72 giờ. Nếu sau 72 giờ, chuột không có dấu hiệu bất 
thường hoặc chết, tiếp tục theo dõi trong 14 ngày. 
Liều thử nghiệm đầu tiên được xác định từ nồng độ 
tối đa của cao thử pha trong nước cất và qua kim cho 
uống. Dựa vào tỷ lệ chuột chết trong 72 giờ đầu tiên, 
không cần thử nghiệm thêm hoặc tiến hành giảm 
liều để tìm liều tối thiểu gây chết 100% chuột (LD100), 
liều tối đa không gây chết chuột nào (LD0) và liều 
gây chết 50% chuột (LD50) (Đỗ Trung Đàm, 2014).
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2.2.3. Tác động giảm đau ngoại biên trên mô hình 
gây đau quặn bụng bằng acid acetic của bài thuốc 
LY-HKP

Tác động giảm đau ngoại biên trên mô hình gây 
đau quặn bụng bằng acid acetic của cao chiết nước 
và cao chiết cồn được thực hiện theo phương pháp 
của Shivaji (2012). Chuột khỏe mạnh, được chia 
ngẫu nhiên vào các lô, 8 chuột/lô, gồm: 

Lô 1 (chứng bệnh): Cho chuột uống nước cất, thể 
tích 0,1 mL/10g.

Lô 2 (đối chiếu): Cho chuột uống thuốc đối 
chứng diclofenac liều 10 mg/kg. 

Lô 3 và 4 (cao VXC): Cho chuột uống cao chiết 
cồn với liều lần lượt là 300 mg/kg và 625 mg/kg.

Lô 5 và 6 (cao VXN): Cho chuột uống cao chiết 
nước với liều lần lượt là 300 mg/kg và 625 mg/kg.

Sau khi cho chuột uống nước cất, diclofenac hoặc 
cao thử 30 phút, tiêm phúc mô acid acetic 0,7% với 
thể tích 0,1 mL/10 g. Quan sát và ghi nhận số lần đau 
quặn của chuột trong mỗi 5 phút trong vòng 40 phút 
sau khi tiêm acid acetic. Biểu hiện của cơn đau quặn 
bụng là cơ bụng co lại, chuột uốn mình, gập lưng và 
duỗi thẳng ít nhất một chân sau.

2.2.4. Phương pháp thống kê
Các số liệu thí nghiệm xử lý bằng phần mềm 

Excel, thống kê bằng phương pháp Statgraphics 16.0 
và trình bày dạng trung bình. 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 9 

năm 2020 tại Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đánh giá độc tính cấp của bài thuốc LY-HKP
Cây dược liệu (bài thuốc từ dược liệu) và dẫn 

xuất của chúng đã được sử dụng như là một trong 
những phương pháp thay thế cho các loại thuốc 
điều trị bệnh ở nhiều nước (Silva et al., 2011). Mặc 
dù được sử dụng rộng rãi, nhưng có rất ít nghiên 
cứu khoa học để chứng minh tính an toàn và hiệu 
quả của các phương pháp điều trị bệnh theo truyền 
thống (Graça et al., 2007). Vì vậy, nghiên cứu đánh 
giá độc tính cấp của bài thuốc từ dược liệu là rất cần 
thiết. Trước khi phát triển các loại thuốc tổng hợp 
hoặc bán tổng hợp, việc sử dụng dược liệu theo kinh 
nghiệm dân gian ở các vùng nông thôn, việc sử dụng 
các chế phẩm từ thảo dược điều trị các bệnh khác 
nhau vẫn còn rất phổ biến. Do các loại thảo dược tự 

nhiên đang được sử dụng trên quy mô lớn, nên giờ 
đây, trọng tâm chính của các nghiên cứu là tiến hành 
các nghiên cứu về hiệu quả và độ an toàn của thảo 
dược (Chen et al., 2006; Saleem et al., 2017). 

Bảng 1. Số lượng chuột chết/sống 
trong thử nghiệm độc tính cấp của cao VXC

Liều 
(g/kg)

Số lượng thực tế Số lượng tích lũy
Số 

chết
Số 

sống
Tổng 

số
Số 

chết
Số 

sống
Tổng 

số
% 

chết
4 0 10 10 0 27 27 0
6 3 7 10 3 17 20 15,00
8 3 7 10 6 10 16 37,50

10 7 3 10 13 3 16 81,25
12 10 0 10 23 0 23 100

Độc tính cấp của cao nước (VXN): Hiệu suất 
chiết của cao VXN đạt 15,71% và độ ẩm đạt 17,9%. 
Cao VXN được phân tán trong nước cất ở nồng độ 
cao nhất có thể qua được kim cho chuột uống là
0,8 g/mL. Sau khi cho chuột uống cao VXN liều cao 
nhất có thể là 40 g/kg (tương ứng với thể tích cho 
uống tối đa là 50 mL/kg), chuột có biểu hiện thất 
điều, di chuyển loạng choạng, giảm hoạt động, nằm 
một chỗ trong 4 giờ, 2/6 (33,3%) chuột có biểu hiện 
giãy nhẹ trước khi chết, 4/6 chuột hoạt động lại sau 
6 giờ và tiếp tục sống bình thường trong 14 ngày 
quan sát. Tỷ lệ chết ở liều tối đa có thể cho chuột 
uống là 33,3%, thấp hơn 50% nên tiến hành giảm 
liều để tìm LD0. Thử nghiệm với các liều 30 g/kg, 
20 g/kg và 16 g/kg cho kết quả số lượng chuột chết 
trong 72 giờ đầu lần lượt là 3/10, 2/10 và 0/10. Số 
chuột còn lại sống khỏe mạnh, không có bất thường 
về hành vi, trạng thái lông, ăn uống, tiêu tiểu trong 
14 ngày theo dõi. Như vậy, liều LD50 của cao VXN 
lớn hơn 40 g/kg, xác định được liều tối đa không gây 
chết chuột LD0 của cao VXN là 16 g/kg.

Độc tính cấp của cao chiết cồn (VXC): Hiệu suất 
chiết của cao VXC đạt 14,28% và độ ẩm đạt 24,37%. 
Cao VXC khó tan trong nước nên sử dụng tween 80 
với tỷ lệ 2% làm dung môi trung gian khi phân tán 
cao VXC trong nước ở thử nghiệm độc tính cấp. Thử 
nghiệm sơ bộ xác định liều cao nhất không gây chết 
chuột (LD0) và liều thấp nhất gây chết 100% chuột 
thí nghiệm (LD100) của cao VXC lần lượt là 4 g/kg 
và 12 g/kg. Từ đó, thử nghiệm trên 5 lô để xác định 
LD50. Số lượng chuột chết/sống ở mỗi lô sau 72 giờ 
của cao VXC (Bảng 1). Giá trị LD50 theo phương 
pháp Behrens:

LD50 = D1 + = 8 + = 8,57 g/kg
(50 _ a) ˟  d

b _ a
(50 _ 37,50) ˟  2
(81,25 _ 37,50)
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Đồ thị biểu diễn tỷ lệ phần trăm chết tích lũy (%) 
theo liều dùng ở hình 1. 

Hình 1. Đồ thị biểu diễn tỷ lệ chết tích lũy
 theo liều uống cao thử nghiệm

Từ đồ thị, xác định LD16 = 6,48 g/kg và LD84 = 
10,36 g/kg.

Phân phối chuẩn: S = 
LD84 _ LD16

2
 = 6,48 + 10,36 

2
 = 8,42

Sai số chuẩn của LD50 tính theo công thức:

SLD50 =   
k ˟  S ˟  d

n   = 0,66 ˟  8,42 ˟  2
10  =1,05

Vậy LD50 của cao VXC là 8,57 ± 1,05 (g/kg). Sau 
khi uống cao thử với liều 10,36 g/kg thể trọng, chuột 
đi lại loạng choạng, thất điều, giảm hoạt động, nằm 
một chỗ, thở mạnh trong suốt 4 giờ hoặc co giật nhẹ 
và chết trong khoảng 1 - 2 giờ sau khi được cho uống 
cao thử. Những chuột còn sống hoạt động, ăn uống 
đi lại bình thường sau 4 giờ. Chuột chết trong thử 
nghiệm và chuột sống sau 14 ngày được mổ, quan 
sát đại thể cho thấy không có sự thay đổi về đại thể.

3.2. Tác động giảm đau ngoại biên trên mô hình 
gây đau quặn bụng bằng acid acetic của bài thuốc 
LY-HKP

Kết quả về số lần đau quặn bụng của chuột thử 
nghiệm trên mô hình dược lý của cao nước (VXN) 
và cao cồn (VXC) được trình bày ở bảng 2. Lô chứng 
bệnh có số lần đau quặn bụng ngoại biên cao nhất 
trong 6 - 25 phút sau khi tiêm acid acetic, khoảng 
15,5 - 18,6 lần; sau đó giảm dần theo thời gian đạt 
9,0 - 9,4 lần/phút. Tổng số lần đau quặn bụng ngoại 
biên trung bình trong 40 phút quan sát là 104,5 lần. 

Chuột uống diclofenac 10 mg/kg có số lần đau 
quặn bụng ngoại biên thấp hơn và có ý nghĩa thống 
kê so với chuột chứng bệnh trong suốt 40 phút quan 
sát (p < 0,05), giảm trên 55% ở tất cả các khoảng thời 
gian khảo sát. Tổng số lần đau quặn bụng ngoại biên 
trong 40 phút quan sát của lô diclofenac là 35,3, giảm 
khoảng 66% so với lô chứng bệnh có ý nghĩa thống 
kê (p < 0,01). 

Lô cao VXC liều 300 mg/kg có số lần đau quặn 
bụng ngoại biên ở mỗi 5 phút khác biệt không đáng 
kể so với lô chứng bệnh (p > 0,05). Ở lô được điều trị 
với VXC liều 625 mg/kg, số lần đau quặn bụng ngoại 
biên giảm có ý nghĩa thống kê từ phút 11 đến phút 
30 và phút 36 - 40, giảm khoảng 25 - 57% (p < 0,05). 
Tổng số lần đau quặn bụng ngoại biên trong 40 phút 
ở lô uống VXC liều 300 và 625 mg/kg lần lượt là 
92,3 và 68,1; trong đó chỉ lô VXC 625 mg/kg thấp hơn 
có ý nghĩa thống kê so với lô chứng bệnh (p < 0,05).
So với lô diclofenac 10 mg/kg, lô chuột uống VXC 
300 mg/kg có số lần đau quặn bụng ngoại biên cao 
hơn có ý nghĩa thống kê ở hầu hết các khoảng thời 
gian quan sát (p < 0,05); lô chuột uống VXC liều 
625 mg/kg có số lần đau quặn bụng ngoại biên cao 
hơn có ý nghĩa trong 15 phút đầu (p < 0,05), sau đó 
thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 
Tổng số lần đau quặn bụng ngoại biên ở hai lô uống 
VXC cao hơn lô diclofenac 10 mg/kg (p < 0,05). 
Kết quả này gợi ý cao VXC thể hiện tác động giảm 
đau ngoại biên chậm hơn so với thuốc đối chứng 
diclofenac liều 10 mg/kg. 

Chuột uống cao VXN liều 300 mg/kg có số lần 
đau quặn bụng ngoại biên giảm có ý nghĩa thống kê 
so với chuột chứng bệnh từ phút 6 đến phút 25 và 
phút 36 - 40, giảm khoảng 33 - 67% (p < 0,05). Tổng số 
lần đau quặn bụng ngoại biên của lô VXN 300 mg/kg
là 54,5 lần, thấp hơn đáng kể so với chứng bệnh 
(p < 0,01). Ở liều 625 mg/kg, số lần đau quặn bụng 
ngoại biên trong mỗi 5 phút quan sát và tổng số lần 
đau quặn bụng ngoại biên trong 40 phút thấp hơn 
lô chứng bệnh không có ý nghĩa (p > 0,05). So với 
lô đối chứng diclofenac 10 mg/kg, số lần đau quặn 
bụng ngoại biên của lô cho uống cao VXN 300 mg/kg
khác biệt không có ý nghĩa (p > 0,05) và lô uống liều 
625 mg/kg cao hơn đáng kể ở hầu hết các thời điểm 
(p < 0,05). Kết quả này gợi ý tác động giảm đau ngoại 
biên của cao VXN thể hiện chậm hơn và yếu hơn so 
với thuốc đối chứng diclofenac. Liều 300 mg/kg của 
cao VXN thể hiện tác động giảm đau ngoại biên trên 
chuột nhắt tốt hơn liều 625 mg/kg thể hiện qua tác 
dụng làm giảm số lần đau quặn bụng ngoại biên.

Giữa hai loại cao chiết của bài thuốc LY-HKP 
là cao VXN và cao VXC, cao VXN cho hiệu quả 
giảm số lần đau quặng bụng trong 40 phút tốt hơn 
so với cao VXC. Cao VXN liều 300 mg/kg cho hiệu 
quả giảm số lần đau quặng bụng trong 40 phút là 
54,1 lần/phút hiệu quả hơn cao VXC liều 625 mg/kg
cho hiệu quả giảm số lần đau quặng bụng trong 
40 phút là 68,1 lần/phút (Bảng 2). Điều này chứng 
tỏ rằng, phương pháp sắt dung để chiết xuất bài 
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thuốc LY-HKP cho hiệu quả cao hơn so với phương 
pháp ngấm kiệt bằng cồn. Đồng thời, sử dụng dung 
môi là nước trong quá trình chiết xuất vừa không 
gây tác dụng phụ, vừa rẻ tiền và an toàn. Trong khi 

đó, phương pháp chiết xuất ngấm kiệt bằng cồn tốn 
nhiều thời gian, tăng chi phí sản xuất và có thể gây 
tác dụng phụ trong nghiên cứu thực nghiệm.

Bảng 2. Số lần đau quặn bụng của chuột ở các lô thử nghiệm theo thời gian

Lô (n = 8)
Số lần đau quặn bụng của chuột (Trung bình ± SEM)

0 - 5 
ngày

6 - 10 
ngày

11 - 15 
ngày

16 - 20 
ngày

21 - 25 
ngày

26 - 30 
ngày

31 - 35 
ngày

36 - 40 
ngày Tổng

Chứng bệnh 6,5 ± 1,8 18,6 ± 2,3 17,4 ± 1,5 16,5 ± 1,7 15,5 ± 1,2 11,6 ± 1,5 9,0 ± 2,1 9,4 ± 1,4 104,5 ± 7,6
Diclofenac  
10 mg/kg 0,4 ± 0,3** 6,4 ± 3,3* 5,8 ± 2,1** 7,4 ± 2,4* 4,8 ± 1,5** 3,8 ± 1,3** 4,0 ± 2,1* 2,9 ± 1,6* 35,3± 12,9**

VXC 300 mg/kg 7,0 ± 1,6## 18,1 ± 3,7# 14,8 ± 2,2# 15,5 ± 1,8 11,0 ± 1,5# 10,1± 1,3## 10,3 ± 1,5 5,5 ± 1,4 92,3 ± 10,2##

VXC 625 mg/kg 6,0 ± 1,6# 16,1 ± 2,2## 13,1 ± 1,0*# 11,0 ± 1,4* 7,5 ± 1,6** 5,0 ± 1,2* 5,1 ± 1,3 4,3 ± 1,4* 68,1 ± 10,1*#

VXN 300 mg/kg 2,8 ± 1,2 9,6 ± 2,6* 10,0 ± 2,6* 11,0 ± 1,7* 7,0 ± 1,6** 7,1 ± 1,7 3,9 ± 0,7 3,1 ± 1,0** 54,5 ± 11,5**

VXN 625 mg/kg 6,8 ± 2,7# 18,6 ± 2,4# 16,9 ± 1,5## 13,6 ± 2,3 12,1 ± 2,1# 10,0 ± 0,9## 6,5 ± 0,7 6,6 ± 1,4 91,1 ± 7,3#

Ghi chú: *p < 0,05 và **p < 0,01: so với lô chứng bệnh trong cùng thời điểm khảo sát. #p < 0,05 và ##p < 0,01: so với 
lô diclofenac 10 mg/kg trong cùng thời điểm khảo sát. VXN: cao chiết nước; VXC: cao chiết cồn. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, bài thuốc LY-HKP 
(VXN 300 mg/kg) có tác dụng chống viêm giảm 
đau tốt và gấp 1,54 lần so với trên các mô hình thực 
nghiệm, tương đương với thuốc diclofenac (10 mg/kg)
dùng làm tham chiếu. Điều này có thể được giải 
thích là do diclofenac là thuốc biệt dược chuyên điều 
trị về giảm đau và có độ tinh sạch cao nên hiệu quả 
giảm đau cao hơn so với bài thuốc LY-HKP. Đồng 
thời, phương pháp sắc sử dụng chiết xuất bài thuốc 
LY-HKP bằng nước chưa tinh sạch và còn lẫn nhiều 
hợp chất không mong muốn nên ảnh hưởng đến 
hiệu quả giảm đau quăng bụng. Tóm lại, bài thuốc 
LY-HKP hứa hẹn là loại thuốc có tác dụng tốt cho 
điều trị các chứng viêm đau như viêm khớp mạn, 
viêm dây thần kinh,...

IV. KẾT LUẬN 
Đối với cao chiết nước, liều LD50 lớn hơn 40 g/kg, 

liều tối đa không gây chết chuột LD0 là 16 g/kg. 
Đối với cao chiết cồn, liều cao nhất không gây chết 
chuột (LD0) và liều thấp nhất gây chết 100% chuột 
thí nghiệm (LD100) lần lượt là 4 g/kg và 12 g/kg; 
LD50 là 8,57 ± 1,05 (g/kg). Cao chiết nước (VXN) liều 
300 mg/kg và cao chiết cồn (VXC) liều 625 mg/kg 
của bài thuốc LY-HKP cho hiệu quả tác dụng làm 
giảm số lần đau quặn bụng ngoại biên bằng acid 
acetic. Trong đó, cao chiết cồn thể hiện tác động 
giảm đau ngoại biên chậm hơn so với thuốc đối 
chứng diclofenac liều 10 mg/kg; cao chiết nước liều 
300 mg/kg thể hiện tác động giảm đau ngoại biên 
trên chuột nhắt tốt hơn liều 625 mg/kg. Kết quả 

nghiên cứu góp phần khẳng định bài thuốc LY-HKP 
hoán toàn an toàn, không độc tính và làm tiền đề 
cho quá trình điều trị bệnh viêm xoang dựa trên mô 
hình dược lý đau quặn bụng.
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Analysis of acute toxicity and effectiveness 
of peripheral pain relief of herbal medicine LY-HKP 

Nguyen Ngoc Huynh Tran, Nguyen Pham Tuan, Nguyen Hoang Thai 
Abstract
The study was conducted to evaluate the safety and effectiveness of peripheral pain relief of herbal medicine 
LH-HKP and was a prerequisite for the production of products capable of supporting and treating diseases. Extracts 
from herbal medicine LH-HKP were obtained by using alcohol and water solvent. The results of acute toxicity study 
showed that the water extract (VXN) of herbal medicine LH-HKP with the maximum dose on white mice was 
40 g/ kg body of mice with a mortality ratio of 0% after 14 days of oral administration. Alcohol extract (VXC) of 
herbal medicine LH-HKP in white mice with the highest dose of non-lethal rat (LD0) and the lowest 100% lethal 
dose (LD100) of VXC was 4 g/kg and 12 g/kg after 14 days of experiment. The water extract (VXN) and alcohol 
extract (VXC) with a dose of 300 mg/kg and 625 mg/kg were effective on reducing the frequency of peripheral 
abdominal cramps with acid acetic. 
Keywords: Herbal medicine, acute toxicity, acid acetic, mouse, dose
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