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TÓM TẮT
Hiệu quả hạ glucose huyết, điều hòa lipid huyết và chống oxy hóa của dịch chiết lá bình bát dây (Coccinia
grandis (L.) Voigt.) bằng methanol được khảo sát in vivo trên chuột tăng glucose huyết do alloxan
monohydrate. Chuột được gây tăng glucose huyết bằng cách tiêm alloxan monohydrate vào khoang bụng với
liều 135 mg/kg trọng lượng/lần × 1 lần/ngày và tiêm trong 3 ngày. Ảnh hưởng của dịch chiết bình bát dây trên
chuột bình thường được khảo sát bằng cách cho chuột bình thường uống 100 và 1000 mg/kg trọng lượng/lần ×
2 lần/ngày. Chuột tăng glucose huyết được điều trị bằng dịch chiết bình bát dây với liều 100 mg/kg trọng
lượng/lần × 2 lần/ngày. Thuốc thương mại glucophage được sử dụng như đối chứng dương với liều 108 mg/kg
trọng lượng/lần × 2 lần/ngày. Sau 21 ngày thí nghiệm, kết quả cho thấy bình bát dây không ảnh hưởng đến
glucose huyết và trọng lượng chuột bình thường. Bình bát dây ở liều 100 mg/kg có hiệu quả giảm glucose
huyết và các chỉ số lipid huyết gồm cholesterol (total cholesterol, TC), triglyceride (TG), và cholesterol xấu
(low density lipoprotein cholesterol, LDL-C), đồng thời tăng cholesterol tốt (high density lipoprotein
cholesterol, HDL-C) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với chuột tăng glucose huyết không điều trị.
Chuột tăng glucose huyết điều trị bằng bình bát dây có hàm lượng marker của sự peroxyde hóa lipid là
malondialdehyde (MDA) giảm khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với chuột bệnh không được điều tri.
Hiệu quả hạ glucose huyết, điều hòa lipid huyết và chống oxy hóa của dịch chiết bình bát dây trong nghiên cứu
này được so sánh với thuốc đối chứng dương glucophage liều sử dụng 108 mg/kg trọng lượng/lần × 2 lần/ngày.
Trong lá bình bát dây xác định được hàm lượng polyphenol tổng tính tương đương acid gallic và hàm lượng
flavonoid toàn phần tính tương đương quercetin lần lượt là 607,41 ± 14,44 mg acid gallic/g dịch chiết và
111,72 ± 1,94 mg quercetin/g dịch chiết. Từ các kết quả trên có thể kết luận bình bát dây có hiệu quả hạ
glucose huyết, điều hòa lipid huyết và chống oxy hóa nên có thể ứng dụng hỗ trợ điều trị bệnh rối loạn chuyển
hóa glucose huyết, lipid huyết và các biến chứng từ sự stress oxy hóa do sự tăng glucose huyết mạn tính.
Từ khoá: Bệnh đái tháo đường, bình bát dây, Coccinia grandis (L.) Voigt, glucose huyết, chống oxy hóa,
malondialdehyde (MDA), peroxyde hóa lipid.

MỞ ĐẦU
Bệnh đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển
hóa glucose huyết được đặc trưng bởi sự thiếu tế bào
β để tạo insulin hoặc sự kháng insulin dẫn đến tăng
glucose huyết. Sự tăng glucose huyết kéo dài là
nguyên nhân của nhiều biến chứng về thận, thần
kinh, tim mạch và mắt dẫn đến tử vong của bệnh
nhân bệnh đái tháo đường (Forbes, 2013). Sự tăng
glucose huyết mạn tính sẽ làm tăng tình trạng stress
oxy hóa của tế bào, mô và cơ quan; stress oxy hóa

được chứng minh chính là nguyên nhân của các biến
chứng ở bệnh đái tháo đường (Malough et al., 2012).
Ở bệnh nhân bệnh đái tháo đường có sự tích tụ
quá mức các gốc tự do dẫn đến stress oxy hóa là
nguyên nhân dẫn đến sự tổn thương tế bào β và các
đại phân tử sinh học (Jaiswal et al., 2013). Sự tổn
thương các đại phân tử sinh học, màng tế bào, lipid
màng, sự viêm và sự phá hủy tế bào β và cuối cùng
là sự chết tế bào được chứng minh liên quan trực tiếp
đến các gốc tự do (Kowluru, Chan, 2007). Phản ứng
của chuỗi các gốc tự do gây ra sự peroxyde hóa lipid,
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dẫn đến sự hư hỏng trong lipid màng và ảnh hưởng
đến tính chất sinh lý và tính thấm của tế bào; tình
trạng peroxyde hóa lipid được chứng minh tăng cao
ở bệnh nhân bệnh đái tháo đường (Sena, Chandel,
2012). Các chất chống oxy hóa có khả năng trung
hòa hoặc loại bỏ các gốc tự do, ngăn chặn sự
peroxyde hóa lipid, làm giảm sự ảnh hưởng không
tốt của các gốc tự do (Nasri et al., 2014).

monohydrate (AM) pha trong nước muối sinh lý
(0,9%) với liều 135 mg/kg trọng lượng chuột. Sau 5
ngày gây bệnh, chuột tăng glucose huyết được xác
định bằng máy đo glucose huyết ACCU - CHEK®
Active (Accu-Chek, Đức). Các chuột bệnh có
glucose huyết ≥ 200 mg/dL được xem là tăng
glucose huyết và chọn đưa vào nghiên cứu (Nguyễn
Thị Hoàng Diễm et al., 2008).

Bình bát dây là thực vật làm rau phân bố phổ
biến ở Việt Nam và cũng được sử dụng điều trị tăng
glucose huyết cũng như rối loạn chuyển hóa lipid
huyết theo kinh nghiệm dân gian (Võ Văn Chi,
2002). Trên thế giới, gần đây bình bát dây cũng được
chứng minh có nhiều hoạt tính sinh học quý như có
khả năng kháng viêm (Pramanik et al., 2017), chống
oxy hóa (Umamaheswar, Chatterjee, 2007), kháng
khuẩn (Satheesh, Murugan, 2011). Cũng có nghiên
cứu chứng minh khả năng hạ glucose huyết trên mô
hình chuột tăng glucose huyết (Munasinghe et al.,
2011), hoặc điều hòa lipid huyết (Singh et al., 2007).
Tuy nhiên, sự phân bố của dược liệu ở các vùng khác
nhau có thể ảnh hưởng đến hoạt tính sinh học cũng
như các thành phần có hoạt tính sinh học hiện diện
trong dược liệu. Để khảo sát tiềm năng ứng dụng cây
bình bát dây phân bố ở vùng đồng bằng sông Cửu
Long, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu này để đánh
giá hiệu quả của dịch chiết methanol lá bình bát dây
về khả năng hạ glucose huyết, điều hòa lipid huyết
và khả năng chống sự peroxyde hóa lipid trên chuột
tăng glucose huyết bởi alloxan monohydrate. Trong
các nghiên cứu trước các hoạt tính này được khảo sát
riêng rẽ, trong nghiên cứu này chúng tôi muốn xác
định khả năng điều hòa lipid huyết, chống sự
peroxyde hóa lipid trên đối tượng là chuột tăng
glucose huyết do alloxan monohydrate.

Chuột được chia ngẫu nhiên thành 6 nhóm, mỗi
nhóm 7 con chuột. Các nhóm được bố trí gồm chuột
bình thường (BT); chuột BT uống dịch chiết bình bát
dây nồng độ 100 mg/kg hoặc 1000 mg/kg/lần × 2
lần/ngày; chuột tăng glucose huyết không điều trị,
chuột tăng glucose huyết uống dịch chiết bình bát
dây nồng độ 100 mg/kg/lần × 2 lần/ngày và chuột
tăng glucose huyết uống thuốc thương mại
glucophage nồng độ 108 mg/kg/lần × 2 lần/ngày.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Lá bình bát dây (Coccinia grandis (L.) Voigt)
được thu hái ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
vào buổi sáng. Cây bình bát dây được định danh dựa
vào hình thái, giải phẫu cơ quan dinh dưỡng và sinh
sản của thực vật theo Phạm Hoàng Hộ (2003).
Chuột nhắt trắng Mus musculus var. Albino khỏe
mạnh, 9 tuần tuổi có trọng lượng trung bình từ 25-30
g do Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.
Hiệu quả hạ glucose huyết của dịch chiết bình bát
dây trên chuột tăng glucose huyết
Chuột được gây tăng glucose huyết bằng cách
tiêm vào khoang bụng dung dịch alloxan
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Trong thí nghiệm này chúng tôi cũng sử dụng
thuốc thương mại glucophage 500 mg, với thành
phần chính là meformine chlohydrate 500 mg/viên
như thuốc đối chiếu. Glucophage được chỉ định
trong điều trị bệnh đái tháo đường type 2,
glucophage cũng được chứng minh có hiệu quả giảm
cholesterol toàn phần, LDL-C và triglyceride. Liều
sử dụng trong thí nghiệm này chúng tôi dựa trên liều
điều trị trên người × 12 (Đoàn Thị Nhu et al., 2006).
Thường bệnh nhân bệnh đái tháo đường uống
glucophage với liều 500 mg/ người (trung bình
người cân nặng khoảng 55 kg) và 2 lần/ ngày, trên cơ
sở này chúng tôi tính liều glucophage và điều trị
chuột tăng glucose huyết 2 lần/ngày (500 mg/55×12
tương đương khoảng 108-109 mg/kg).
Sau 21 ngày khảo sát, chuột được giải phẫu, máu
ở tim chuột được thu để xét nghiệm chỉ tiêu hóa sinh
về hàm lượng lipid huyết gồm TC, TG, LDL-C,
HDL-C được xác định bằng phương pháp đo hóa
sinh trên máy bán tự động Erba CHEM-7 (Erba,
Đức) theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tại Trung
tâm Chẩn đoán y khoa 144 Nguyễn An Ninh, thành
phố Cần Thơ. Gan và não chuột được tách lấy để
xác định sự peroxyde hóa lipid.
Khảo sát khả năng chống oxy hóa của dịch chiết
bình bát dây in vivo
Sự peroxyde hóa lipid được thực hiện theo
phương pháp của Lovric et al., (2008) có hiệu chỉnh
như sau: 250 mg gan (hoặc não) được nghiền trong 1
mL dung dịch KCl 0,9% lạnh. Sau đó, 0,5 mL đệm
phosphat pH 3 được thêm vào và ủ ở 4°C trong 60
min. Phản ứng được kết thúc bằng 0,5 mL TCA
10%. Hỗn hợp sau phản ứng được ly tâm 13000 rpm
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trong 10 min. Phần dịch nổi ở trên được lấy 1 mL
cho vào ống nghiệm chứa 0,5 mL TBA 0,8%. Hỗn
hợp phản ứng sau đó được đun cách thủy trong 30
min và để nguội. Phức tạo ra giữa MDA và
thiobarbituric acid (TBA) được phát hiện bằng cách
đo độ hấp thu quang phổ ở bước sóng 532 nm. Hàm
lượng MDA được biểu diễn như µM/L.
Định tính thành phần hóa học của lá bình bát dây
Thành phần hóa học của dịch chiết lá bình bát
dây gồm: alkaloids, flavonoids, anthraquinones,
terpenoids, quinones, glycoside, coumarins, phenol,
tanins, triterpenoids, saponins được định tính sơ bộ
bằng các phương pháp định tính các nhóm hợp chất
tự nhiên (Nguyễn Kim Phi Phụng, 2007).
Định lượng polyphenol tổng và flavonoid toàn
phần trong dịch chiết bình bát dây
Định lượng polyphenol toàn phần bằng thuốc thử
Folin-Ciocalteu
Hàm lượng polyphenol được xác định theo
phương pháp của Singleton et al., (1999) có hiệu
chỉnh. Hỗn hợp phản ứng gồm 250 µL dịch chiết lá
bình bát dây trong 250 µL nước và 250 µL thuốc thử
Folin-Ciocalteu, lắc đều. Sau đó, hỗn hợp phản ứng
được thêm vào 250 µL Na2CO3 10% và ủ ở 40oC
trong 30 phút. Độ hấp thu quang phổ của hỗn hợp
phản ứng được đo ở bước sóng 765 nm. Acid gallic
được sử dụng như chất đối chứng dương để xây
dựng phương trình đường chuẩn. Hàm lượng
polyphenol trong dịch chiết lá bình bát dây được xác
định dựa trên phương trình đường chuẩn acid gallic.
Phương pháp định lượng flavonoid
Hàm lượng flavonoid toàn phần được xác định
bằng phương pháp so màu AlCl3 của Bag et al.,
(2015) có hiệu chỉnh. Hỗn hợp phản ứng gồm 1 mL
dịch chiết lá bình bát dây được lắc đều với 1 mL
nước và 200 µL NaNO2 5%, để yên 5 phút. Sau đó,
200 µL AlCl3 10% được thêm vào phản ứng. Hỗn
hợp phản ứng sau khi ủ 6 phút được thêm vào 2 mL
NaOH 1M. Cuối cùng hỗn hợp phản ứng được thêm
nước cho đủ 5 mL và đo độ hấp thu quang phổ ở
bước sóng 510 nm. Quercetin được sử dụng như chất
đối chứng dương. Hàm lượng flavonoid toàn phần
của bình bát dây được xác định dựa vào phương
trình đường chuẩn quercetin.
Thống kê phân tích số liệu
Số liệu được trình bày bằng MEAN ± SEM. Kết
quả được xử lý thống kê theo phương pháp ANOVA

bằng phần mềm Excel và Minitab 16.0.
KẾT QUẢ
Hiệu quả hạ glucose huyết của bình bát dây trên
chuột tăng glucose huyết
Ảnh hưởng của bình bát dây đến trọng lượng và
glucose huyết của chuột bình thường được khảo sát
bằng cách cho chuột uống dịch chiết bình bát dây
nồng độ 100 và 1000 mg/kg trọng lượng chuột trong
21 ngày. Kết quả về sự thay đổi trọng lượng và
glucose huyết của chuột sau 21 ngày thí nghiệm
được trình bày trong hình 1 và hình 2.
Từ kết quả thực nghiệm cho thấy, nhóm chuột
bình thường uống dịch chiết bình bát dây nồng độ
100 và 1000 mg/kg trọng lượng, glucose huyết trước
và sau khi uống dịch chiết bình bát dây thay đổi khác
biệt không có ý nghĩa thống kê và vẫn nằm trong
giới hạn glucose huyết của chuột bình thường, chuột
vẫn tăng trọng trong thời gian thử nghiệm. Nhìn tổng
thể, chuột tăng trọng bình thường trạng thái nhanh
nhẹn, lông mượt, mắt sáng, di chuyển nhanh nhẹn.
Như vậy, bình bát dây không ảnh hưởng đến trọng
lượng và glucose huyết của chuột bình thường.
Hiệu quả hạ glucose huyết của bình bát dây trên
chuột tăng glucose huyết được thực hiện bằng cách
cho chuột uống dịch chiết bình bát dây trong 21
ngày. Khả năng hạ glucose huyết của dịch chiết bình
bát dây được khảo sát dựa vào chỉ tiêu trọng lượng
và glucose huyết. Kết quả khảo sát trọng lượng chuột
cho thấy, nhóm chuột gây tăng glucose huyết không
được điều trị sau 21 ngày trọng lượng giảm khác biệt
có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với trước khi điều trị
(giảm 9,98%). Nhóm chuột tăng glucose huyết được
điều trị bằng thuốc glucophage trọng lượng trước và
sau khi điều trị khác biệt không có ý nghĩa thống kê,
hay nói cách khác glucophage không cải thiện trọng
lượng chuột bệnh tăng glucose huyết sau 21 ngày
điều trị. Ngược lại, nhóm chuột tăng glucose huyết
được điều trị bằng dịch chiết bình bát dây, sau 21
ngày điều trị có trọng lượng tăng khác biệt có ý
nghĩa thống kê (p< 0,05) so với trước khi điều trị
(tăng 5,5%) (Hình 1). Như vậy, dịch chiết bình bát
dây có thể cải thiện trọng lượng chuột bệnh tăng
glucose huyết sau 21 ngày điều trị.
Sau 21 ngày chuột tăng glucose huyết không
điều trị có nồng độ glucose huyết duy trì ở mức cao,
dao động trong khoảng từ 267,14 ± 41,16 mg/dL đến
275,14 ± 44,03 mg/dL. Nhóm chuột tăng glucose
huyết được điều trị bằng dịch chiết bình bát dây
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nồng độ glucose huyết giảm khác biệt có ý nghĩa
thống kê ở mức p<0,05. Trước khi điều trị, nồng độ
glucose huyết là 261,71 ± 95,11 mg/dL; sau 21 ngày
chuột tăng glucose huyết được điều trị bằng dịch
chiết bình bát dây, glucose huyết giảm còn 135,71 ±
28,69 mg/dL, tỷ lệ giảm là 48,15%. Nhóm chuột
tăng glucose huyết uống glucophage, glucose

huyết giảm khác biệt có ý nghĩa thống kê từ
272,71 ± 34,68 mg/dL còn 177,71 ± 38,2 mg/dL
sau 21 ngày điều trị (giảm 34,84%). Kết quả cho
thấy, dịch chiết lá bình bát dây và glucophage có
khả năng hạ glucose huyết của chuột tăng glucose
huyết về tương đương glucose huyết của chuột
bình thường (Hình 2).

Hình 1. Trọng lượng chuột bình thường và chuột tăng glucose huyết sau 21 ngày khảo sát. BT0, BT100, BT1000: chuột
bình thường uống dịch chiết bình bát dây nồng độ lần lượt 0, 100 và 1000 mg/kg; tăng glucose huyết 0, tăng glucose huyết
100: chuột tăng glucose huyết không được điều trị và được điều trị bằng dịch chiết bình bát dây nồng độ 100 mg/kg; tăng
glucose huyết glucophage: chuột tăng glucose huyết được điều trị bằng thuốc glucophage liều 108 mg/kg. (*): khác biệt có
ý nghĩa thống kê giữa chuột tăng glucose huyết trước và sau khi điều trị.

Hình 2. Nồng độ glucose huyết của chuột BT và chuột tăng glucose huyết sau 21 ngày khảo sát. BT0, BT100, BT1000:
chuột bình thường uống dịch chiết bình bát dây nồng độ lần lượt 0, 100 và 1000 mg/kg; tăng glucose huyết 0, tăng glucose
huyết 100: chuột tăng glucose huyết không được điều trị và được điều trị bằng dịch chiết bình bát dây nồng độ 100 mg/kg;
tăng glucose huyết Glucophage: chuột tăng glucose huyết được điều trị bằng thuốc glucophage liều 108 mg/kg. (#): khác
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa trước và sau điều trị; (*): khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa chuột tăng glucose huyết
được điều trị và không được điều trị.
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Từ các kết quả đạt được cho thấy dịch chiết bình
bát dây có hiệu quả hạ glucose huyết trên mô hình
chuột được gây tăng glucose huyết bằng cách tiêm
alloxan monohydrate. Đồng thời kết quả nghiên cứu
cũng chứng mình dịch chiết bình bát dây có hiệu quả
cải thiện trọng lượng của chuột tăng glucose huyết
sau 21 ngày điều trị.
Hiệu quả điều hòa lipid huyết của dịch chiết lá
bình bát dây trên chuột tăng glucose huyết
Kết quả các chỉ tiêu lipid huyết của các nhóm thí
nghiệm được trình bày trong bảng 1. Sau 21 ngày
chuột tăng glucose huyết được điều trị bằng dịch
chiết lá bình bát dây có các chỉ số lipid huyết gồm
TC (174,3 ± 26,7 mg/dL), TG (147,9 ± 61,7 mg/dL)
và LDL-C (99,83 ± 15,8 mg/dL) giảm khác biệt có ý
nghĩa thống kê (p<0,05) so với chuột tăng glucose
huyết không được điều trị (lần lượt là 354,1 ± 45,6,
313,5 ± 36,4 và 204,1 ± 6,1 mg/dL); các chỉ số lipid
huyết của nhóm chuột tăng glucose huyết được điều
trị bằng dịch chiết bình bát dây khác biệt không có ý
nghĩa thống kê so với nhóm chuột bình thường và

bình thường uống bình bát dây. Điều này cho thấy
dịch chiết bình bát dây có khả năng điều hòa làm
giảm các chỉ số lipid huyết ở chuột tăng glucose
huyết. Hiệu quả giảm lipid huyết của bình bát dây
cao hơn có ý nghĩa thống kê khi so với thuốc thương
mại glucophage về các chỉ số gồm TC (262,0 ± 62,2
mg/dL), TG (318,6 ± 247,6 mg/dL) và LDL-C
(99,83 ± 15,8 mg/dL).
HDL-C được biết là cholesterol có lợi cho cơ
thể, nên chỉ số này cần được giữ ở mức ổn định.
Nhóm chuột tăng glucose huyết không điều trị chỉ số
HDL-C giảm đáng kể (27,0 ± 5,0 mg/dL) so với
nhóm chuột bình thường (37,5 ± 9,4 mg/dL). Khi
chuột tăng glucose huyết được điều trị bằng dịch
chiết bình bát dây chỉ số HDL-C (43,6 ± 0,4 mg/dL)
cải thiện cao tương đương với nhóm chuột bình
thường. Riêng nhóm chuột tăng glucose huyết được
điều trị bằng glucophage chỉ số HDL (29,2 ± 5,8
mg/dL) giảm tương đương với chuột tăng glucose
huyết không điều trị. Như vậy dịch chiết bình bát
dây có tác dụng cải thiện cholesterol tốt HDL-C ở
mức bình thường (Bảng 1).

Bảng 1. Hàm lượng các chỉ số lipid huyết của các nhóm chuột thí nghiệm (mg/dL).
Nhóm thí nghiệm
BT 0
BT 100
Tăng glucose huyết 0
Tăng glucose huyết 100
Tăng glucose huyết Glucophage

Cholesterol
c
152,8 ± 32,52
c
163,3 ± 19,4
a
354,1 ± 45,6
c
174,3 ± 26,7
b
262,0 ± 62,2

Triglyceride
b
175,7 ± 32,5
b
173,2 ± 71,9
a
313,5 ± 36,4
b
147,9 ± 61,7
a
318,6 ± 247,6

LDL-C
c
88,8 ± 19,1
c
84,4 ± 11,7
a
204,1 ± 6,1
c
99,83 ± 15,8
b
142,86 ± 32,0

HDL-C
a
37,5 ± 9,4
a
38,6 ± 5,56
b
27,0 ± 5,0
a
43,6 ± 0,4
b
29,2 ± 5,8

Ghi chú: Các số liệu có mẫu tự theo sau khác nhau trong cùng một cột thì khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức p<0,05. BT
0: chuột bình thường; BT 100: chuột bình thường uống dịch chiết bình bát dây nồng độ 100 mg/kg; tăng glucose huyết 0,
tăng glucose huyết 100: chuột tăng glucose huyết không được điều trị và được điều trị bằng dịch chiết bình bát dây nồng độ
100 mg/kg; tăng glucose huyết glucophage: chuột tăng glucose huyết được điều trị bằng thuốc glucophage liều 108 mg/kg.

Khảo sát khả năng chống sự peroxyde hóa lipid in
vitro trên chuột nhắt trắng
Khả năng chống sự peroxyde hóa lipid dựa trên
hàm lượng marker malondialdehyde (MDA) được
tạo ra khảo sát ở gan và não chuột và được trình bày
ở bảng 2. Kết quả cho thấy, khi chuột tăng glucose
huyết không được điều trị hàm lượng MDA tăng
khoảng 3,5 lần ở gan (5,44 ± 1,06 µM/L) và 5 lần ở
não (4,48 ± 0,59 µM/L) so với nhóm chuột bình
thường lần lượt là (1,53 ± 0,28 và 0,93 ± 0,29
µM/L). Khi chuột tăng glucose huyết được điều trị
bằng dịch chiết bình bát dây thì hàm lượng MDA ở
gan (2,44 ± 0,37 µM/L) và não (2,41 ± 0,49 µM/L)
đều giảm khác biệt có ý nghĩa thống kê so với
chuột tăng glucose huyết không được điều trị. Hàm
lượng MDA ở gan và não của nhóm chuột tăng

glucose huyết được điều trị giảm lần lượt 44,9% và
53,8% so với nhóm chuột tăng glucose huyết không
được điều trị.
Kết quả định tính thành phần hóa học và định
lượng polyphenol tổng và flavonoid toàn phần
của dịch chiết lá bình bát dây
Thành phần hóa học có trong dịch chiết lá bình
bát dây gồm tanin, flavonoid, alkaloid, triterpenoid,
glycoside, coumarin và quinone. Các hợp chất
saponin, terpenoid và anthra quinone không phát
hiện trong dịch chiết lá bình bát dây.
Hàm lượng polyphenol tổng (TPC) và flavonoid
toàn phần (TFC) được xác định dựa trên phương
trình đường chuẩn acid gallic (y = 0,0831x + 0,1118;
R² = 0,98) và quercetin (y = 0,0052x – 0,0087; R² =
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0,99). Hàm lượng polyphenol tổng là 607,41 ± 14,44
mg GAE/g dịch chiết bình bát dây và hàm lượng

flavonoid là 111,72 ± 1,94 mg QE/g dịch chiết bình
bát dây.

Bảng 2. Hàm lượng MDA ở gan và não của các nhóm chuột thí nghiệm.
Nhóm thí nghiệm

Hàm lượng MDA (µM/L)
Gan

Não

BT 0

1,53 ± 0,28

d

BT 100

1,52 ± 0,28

d

1,05 ± 0,53

d

5,44 ± 1,06

a

4,48 ± 0,59

a

Tăng glucose huyết 100

2,44 ± 0,37

c

2,41 ± 0,49

c

Tăng glucose huyết Glucophage

3,76 ± 0,16

b

3,48 ± 0,14

b

Tăng glucose huyết 0

0,93 ± 0,29

d

Ghi chú: Các số liệu có mẫu tự theo sau khác nhau trong cùng một cột thì khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức p<0.05. BT
0: chuột bình thường; BT 100: chuột bình thường uống dịch chiết bình bát dây nồng độ 100 mg/kg; tăng glucose huyết 0,
tăng glucose huyết 100: chuột tăng glucose huyết không được điều trị và được điều trị bằng dịch chiết bình bát dây nồng độ
100 mg/kg; tăng glucose huyết glucophage: chuột tăng glucose huyết được điều trị bằng thuốc glucophage liều 108 mg/kg.

THẢO LUẬN
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá ảnh
hưởng của dịch chiết bình bát dây đến glucose và
lipid huyết của chuột tăng glucose huyết. Sử dụng
alloxan monohydrate liều 135 mg/kg trọng lượng,
chúng tôi có thể tạo ra được chuột tăng glucose
huyết. Alloxan là nguyên nhân làm tăng glucose
huyết bằng cách phá hủy tế bào β của đảo
Langerhans. Điều này cũng đã được chứng minh
trong các nghiên cứu trước (Kazemi et al., 2010). Sự
tăng glucose huyết là nguyên nhân dẫn đến stress
oxy hóa dẫn đến sự chết của tế bào β và làm suy
giảm sự tiết insulin. Sự tăng glucose huyết bởi
alloxan trực tiếp làm tăng TC, TG, LDL-C và giảm
HDL-C (Pushparaj et al., 2007).
Trong nghiên cứu này, dịch chiết lá bình bát dây
có khả năng làm giảm glucose huyết khác biệt có ý
nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng chuột
tăng glucose huyết không điều trị. Kết quả định tính
và định lượng thành phần hóa học cho thấy bình bát
dây chứa flavonoid (111,72 mg QE/g) khá cao.
Flavonoid được chứng minh có nhiều dược tính như
kháng tăng glucose huyết, chống dị ứng, bảo vệ gan,
kháng viêm (Jorge et al., 2004). Một số flavonoid có
khả năng ức chế enzyme aldose reductase là enzyme
tham gia vào quá trình dẫn đến các biến chứng ở
tăng glucose huyết (Tavafi, 2012). Mặt khác, gần
đây quercetin cũng được chứng minh có khả năng
kích thích sự sản sinh insulin của tế bào β (Kittl et
al., 2016). Khi có đủ insulin thì sự điều hòa glucose
huyết được cải thiện là dẫn đến giảm glucose huyết ở
chuột tăng glucose huyết.
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy chuột tăng
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glucose huyết được điều trị bằng dịch chiết bình bát
dây làm giảm TC, TG, LDL-C và tăng HDL-C có ý
nghĩa thống kê. Như đã thảo luận ở trên, sự tăng
TC, TG, LDL-C là do sự tăng glucose huyết nên sự
giảm các chỉ tiêu này là do tác dụng giảm glucose
huyết của bình bát dây. Nghiên cứu của chúng tôi
cho thấy có sự hiện diện của flavonoid và
polyphenol trong bình bát dây; hai nhóm chất này
cũng được chứng minh có khả năng giảm TC và
LDL-C đồng thời làm tăng HDL-C ở chuột tăng
lipid huyết (Papp et al., 2015).
Sự tăng glucose huyết cảm ứng nhiều quá trình
dẫn đến sự tăng các gốc tự do và sự kháng insulin
(Yu et al., 2006). MDA là một chất có độc tính rất
cao được tạo ra từ sự oxy hóa lipid. Hàm lượng
MDA cao trong chuột tăng glucose huyết không
điều trị phản ánh tình trạng stress oxy hóa dẫn đến
sự peroxyde hóa lipid trong các mô và cơ quan;
MDA cao tương quan thuận với sự tăng glucose
huyết (Pieme et al., 2017). Trong nghiên cứu của
chúng tôi, dịch chiết bình bát dây có hiệu quả giảm
glucose huyết đồng thời hàm lượng MDA cũng
giảm ở nhóm này so với chuột tăng glucose huyết
không điều trị. Điều này cho thấy có sự tương quan
giữa stress oxy hóa và tăng glucose huyết, tình
trạng stress oxy hóa cũng phản ánh nguy cơ các
biến chứng của tăng glucose huyết mạn tính dẫn
đến bệnh đái tháo đường.
KẾT LUẬN
Kết quả trong nghiên cứu của chúng tôi chứng
minh dịch chiết lá bình bát dây có hiệu quả hạ
glucose huyết, cũng như điều hòa lipid huyết của
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chuột tăng glucose huyết được cảm ứng bởi alloxan
monohydrate. Dịch chiết bình bát dây còn có khả
năng giảm tình trạng stress oxy hóa là nguyên nhân
dẫn đến các biến chứng của bệnh đái tháo đường.
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ANTIHYPERGLYCEMIC, ANTIOXIDANT, AND ANTIHYPERLIPIDEMIC ACTIVITIES
OF EXTRACT FROM COCCINIA GRANDIS (L.) VOIGT. LEAVES BY METHANOL ON
ALLOXAN INDUCED HYPERGLYCEMIC MICE
Dai Thi Xuan Trang, Vo Chi Linh, Nguyen Thi Ai Lan
Can Tho University
SUMMARY
The aim of this study was to investigate antihyperglycemic, antihyperlipidemic and antioxidant activities
of the extract of Coccinia grandis leaves (CGL) by methanol in alloxan induced diabetic mice. Hyperglycemic
was induced in mice by administration of alloxan monohydrate (135 mg/kg, ip.). CGL was orally given to the
normal mice (100 and 1000 mg/kg body weight) to determine the toxicity of CGL. Hyperglycemic mice were
treated with the extract of CGL (100 mg/kg body weight/ twice a day). Glucophage, diabetic commercially
available drug, was used as a possitive control with dose of 108 mg/kg body weight/twice a day. Mice were
administered with both glucophage and CGL extract orally during 21 days. On the 21st day of the experiment,
mice blood, liver and brain samples were collected to test biochemical parameters and antioxidant levels. CGL
did not show toxicity and death up to dose 1000 mg/kg in mice. Administration of CGL 100 mg/kg
significantly (p<0.05) reduced blood glucose levels in alloxan induced hyperglycemic mice. Besides, several
serum lipid values including total cholecterol (TC), triglyceride (TG), low density lipoprotein cholesterol
(LDL-C) reduced while high density lipoprotein cholesterol (HDL-C) increased. Malondialdehyde (MDA) in a
group of untreated hyperglycemic mice was statistically higher than that of nomal mice. The MDA levels of
livers and brains in the CGL treated hyperglycemic mice were lower than that of hyperglycemic control. The
effects of hypoglycemic, antihyperlipidemic and antioxidant of CGL were higher than that of glucophage. The
total polyphenols and flavonoids contents of the leaf extract were 607,41 + 14,44 mg gallic acid or quercetin
equivalents/g and 111,72 + 1,94 mg equivalents/g, respectively. In conclusion, the antihyperglycemic,
antihyperlipidemic and antioxidant effects of the CGL suggest a potential therapeutic
treatment for hyperglycemic conditions.
Keywords: Antioxidant, antihyperglycemic, antihyperlipidemic, blood glucose level, Coccinia grandis (L.)
Voigt., lipid peroxidation, malondialdehyde (MDA)
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