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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sâm Ngọc Linh Panax vietnamensis Ha et Grush là một loài Panax mới, cho 

đến nay chỉ mới phát hiện ở Việt Nam, được biết đến trên thế giới với tên gọi 

Vietnamese ginseng. Là một loài cây thuộc họ Cam tùng (Araliaceae), còn gọi là sâm 

Việt Nam, sâm Khu Năm (sâm K5), sâm trúc (sâm đốt trúc, trúc tiết nhân sâm) củ 

ngải rọm con hay cây thuốc giấu, là loại sâm quý được tìm thấy tại miền Trung Trung 

Bộ Việt Nam, mọc tập trung ở các huyện miền núi Ngọc Linh thuộc huyện Đăk Tô 

tỉnh Kon Tum, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam. Những nghiên cứu liên quan 

đến saponin và tính dược lý của sâm ngọc linh. Theo truyền thống, sâm ngọc linh là 

một cây thuốc có nhiều công dụng: chống stress vật lý, chống stress tâm lý và trầm 

cảm, chống oxi hóa não hóa, phòng chống ung thư, bảo vệ tế bào gan. Nghiên cứu 

dược lý lâm sàng của sâm Ngọc Linh cũng cho kết quả tốt: bệnh nhân ăn ngon, ngủ 

tốt, lên cân, tăng thị lực, hoạt động trí tuệ và thể lực cải thiện, gia tăng sức đề kháng, 

cải thiện các trường hợp suy nhược thần kinh và suy nhược sinh dục, nâng cao huyết 

áp ở người bị huyết áp thấp.[1,3] 

Sâm Ngọc Linh cũng là loại nhân sâm thứ 20 được tìm thấy trên thế giới. Theo kết 

quả nghiên cứu từ năm 1978 của Bộ Y tế Việt Nam, phần thân rễ của cây sâm Ngọc 

Linh Việt Nam chứa 26 hợp chất saponin có cấu trúc hóa học đã biết và 24 saponin 

có cấu trúc mới không có trong các loại sâm khác, trong khi sâm Triều Tiên có 

khoảng 25 saponin. Những kết quả nghiên cứu, phân lập thành phần hóa học mới 

nhất được công bố còn kéo dài danh sách saponin của sâm Ngọc Linh hơn nữa, lên 

tổng cộng 52 loại. Như vậy, sâm Việt Nam là một trong những loại sâm có hàm 

lượng saponin nhiều nhất, tương tự một số cây sâm quý đã từng được nghiên cứu sử 

dụng từ lâu trên thế giới. Trong thành phần saponin, majonosid - R2 (M-R2) là 

saponin chính thuộc nhóm ocotillol, đặc trưng cho sâm Việt Nam, không có trong 

các cây sâm Panax có giá trị khác như: nhân sâm, tam thất và sâm Hoa kỳ. M-R2 

chiếm gần 50% saponin toàn phần và có nhiều tác dụng dược lý quan trọng. Ngoài 

ra, nhân sâm còn chứa rất nhiều thành phần khác như: các chất chống oxi hóa, 

peptitde, polysaccharide, acid béo, vitamin, 18 axít amin, 20 chất khoáng vi lượng 

và hàm lượng tinh dầu là 0,1%. Vì vậy ngày nay, những công nghệ chiết suất dược 

liệu cũng rất được quan tâm. Trong chương trình hợp tác nghiên cứu với Trường 

Đại học Hiroshima- Nhật Bản (1998 – 2001), việc nghiên cứu thành phần hoá học 

của lá Sâm Việt Nam đã được thực hiện . Đó là tiền đề cho những nghiên cứu tiếp 

theo về dược lý cơ bản. Bên cạnh việc nghiên cứu một số tác dụng dược lý điển 
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hình của họ Nhân Sâm, công trình này được thực hiện chủ yếu định hướng vào tác 

dụng chống mệt mỏi suy nhược cơ của sâm Ngọc Linh[6,7] . Trong bài khóa luận 

này này chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Chiết xuất và đánh giá tác dụng của 

cao sâm Ngọc Linh trên mô hình gây suy nhược thần kinh ở động vật thực 

nghiệm. 

1-   Chiết xuất cao sâm Ngọc Linh. 

2- Đánh giá hiệu quả của cao sâm Ngọc Linh trên mô hình gây suy nhược thần 

kinh ở động vật thực nghiệm. 
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CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN 

1.1. Giới thiệu về cây Sâm Ngọc Linh 

1.1.1. Đặc điểm thực vật 

1.1.1.1. Lịch sử phát hiện 

Trước khi có sự phát hiện từ phía các nhà khoa học, sâm Ngọc Linh đã được 

các đồng bào dân tộc thiểu số Trung Trung bộ Việt Nam, đặc biệt là dân tộc Xê Đăng, 

sử dụng như một loại củ rừng, mà họ gọi là củ ngải rọm con hay cây thuốc giấu, chữa 

nhiều loại bệnh theo các phương thuốc cổ truyền.[18,19,20]. Dựa trên những thông 

tin lưu truyền trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Quảng Nam, Kon Tum về một 

loại củ quý hiếm trên núi Ngọc Linh có tác dụng tốt đối với sức khỏe con người, và 

do nhu cầu của kháng chiến đã khiến ngành dược khu Trung Trung Bộ quyết phải tìm 

ra cây sâm chi Panax tại miền Trung, mặc dù trước đó nhiều nhà khoa học cho rằng 

chi Panax chỉ có ở miền Bắc. [15,16] 

Năm 1973, khu Y tế Trung Trung bộ cử một tổ 4 cán bộ do dược sĩ Đào Kim 

Long làm trưởng đoàn, kỹ sư Nguyễn Bá Hoạt, dược sĩ Nguyễn Châu Giang, dược sĩ 

Trần Thanh Dân là thành viên, đi điều tra phát hiện cây sâm theo hướng chân núi 

Ngọc Linh thuộc huyện Đắc Tô tỉnh Kon Tum. Khi đoàn lên tỉnh Kon Tum, Ban Dân 

y Kon Tum cử thêm dược tá Nguyễn Thị Lê trợ giúp cho đoàn, dẫn đường lên núi 

Ngọc Linh. [12,14]. Sau nhiều ngày vượt suối băng rừng, đến 9 giờ sáng ngày 19 

tháng 03 năm 1973, ở độ cao 1.800 mét so với mặt biển, đoàn đã phát hiện hai cây 

sâm đầu tiên và ngay buổi chiều cùng ngày đã phát hiện được một vùng sâm rộng lớn 

thuộc phía Tây núi Ngọc Linh. Sau 15 ngày nghiên cứu toàn diện về hình thái, sinh 

thái, quần thể, quần lạc, phân bố, di cư và phát tán, dược sĩ Đào Kim Long đã xác 

định núi Ngọc Linh là quê hương của cây sâm mới, đặc biệt quý hiếm, chưa từng xuất 

hiện tại bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Theo đánh giá của Tiến sĩ Trần Chí Liêm, 

nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam: đây là cống hiến quan trọng cho khoa học, bổ 

sung tri thức mới về vùng phân bố chi Panax xuống  vĩ tuyến 15 và bổ sung cho chi 

Panax họ Araliaceae một loài mới[1-4,6-8] 
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Hình 1.1: Sâm Ngọc Linh ngoài tự nhiên. 

1.1.1.2. Phân loại 

- Giới: Plantae 

- Ngành: Magnoliophyta 

- Bộ: Apiales  

- Họ: Araliaceae 

- Chi: Panax 

- Loài: Panax vietnamensis Ha et Grush 

- Tên khác: Sâm Việt Nam, Sâm Ngọc Linh, Sâm Khu Năm, Thuốc Dấu. 

- Tên nước ngoài: Vietnamese ginseng[6,7] 

 

Hình 1.2: Hình thái Sâm Ngọc Linh. 

1.1.2. Danh pháp khoa học 

Ngày 8 tháng 6 năm 1973 tại văn phòng Ban Dân y Khu 5 dược sĩ Đào Kim 

Long, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu sâm Ngọc Linh đã nêu rõ đặc điểm hình thái, sinh 

thái học, quần thể, thảm thực vật, khả năng thích nghi, cách phát tán, khả năng tái 

sinh của cây nhân sâm này, kèm theo báo cáo có các tiêu bản mẫu cây ép khô, ảnh 

chụp và 3kg sâm đã phơi khô. Dược sĩ Đào Kim Long đã đặt tên khoa học của cây 
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sâm Ngọc Linh này là Panax articulatus KL Dao (trong kháng chiến để giữ bí mật 

nên thường gọi là Sâm K5), hay Panax articulatus Kim Long Đào theo tên người phát 

hiện. 12 năm sau, tên Nhân sâm Việt Nam và tên khoa học là Panax vietnamesis Ha 

et Grushy, họ Ngũ gia Araliaceae, được công bố tại Viện Thực vật Kamarov (Liên 

Xô cũ) năm 1985, do Hà Thị Dung và I. V. Grushvistky đặt tên. Áp dụng Quy tắc 

quốc tế về danh pháp thực vật công bố năm 1994 (ICBN - Tokyo code), điều 1, mục 

3 phần C, danh pháp khoa học của sâm Ngọc Linh có thể được nối tên của người thứ 

hai công bố với tên người thứ nhất qua chữ ex, và khi đó tên khoa học của cây nhân 

sâm Ngọc Linh được viết hợp pháp theo luật quốc tế hiện nay sẽ phải là Panax 

articulatus KL Dao (1973) ex Ha et Gruskv (1985)[6,7] 

1.1.3. Đặc điểm hình thái 

Đây là một loại cây thân thảo sống lâu năm, cao 40cm đến 100cm, thoạt nhìn 

rất giống nhân sâm Triều Tiên, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy thân rễ có sẹo và các đốt như 

đốt trúc do thân khí sinh rụng hàng năm để lại.[6] 

Sâm Ngọc Linh có dạng thân khí sinh thẳng đứng, màu lục hoặc hơi tím, nhỏ, 

có đường kính thân độ 4-8mm, thường tàn lụi hàng năm tuy thỉnh thoảng cũng tồn tại 

một vài thân trong vài năm. Thân rễ có đường kính 1-2cm, mọc bò ngang như củ 

hoàng tinh trên hoặc dưới mặt đất độ 1-3cm, mang nhiều rễ nhánh và củ. Các thân 

mang lá và tương ứng với mỗi thân mang lá là một đốt dài khoảng 0,5-0,7cm, tuy 

sâm chỉ có một lá duy nhất không rụng suốt từ năm thứ 1 đến năm thứ 3 và chỉ từ 

năm thứ 4 trở đi mới có thêm 2 đến 3 lá]. Trên đỉnh của thân mang lá là lá kép hình 

chân vịt mọc vòng với 3-5 nhánh lá. Cuống lá kép dài 6-12mm, mang 5 lá chét, lá 

chét ở chính giữa lớn hơn cả với độ dài 12-15 cm, rộng 3-4 cm. Lá chét phiến hình 

bầu dục, mép khía răng cưa, chóp nhọn, lá có lông ở cả hai mặt. Cây 4-5 năm tuổi có 

hoa hình tán đơn mọc dưới các lá thẳng với thân, cuống tán hoa dài 10-20 cm có thể 

kèm 1-4 tán phụ hay một hoa riêng lẻ ở phía dưới tán chính. Mỗi tán có 60-100 hoa, 

cuống hoa ngắn 1-1.5 cm, lá đài 5, cánh hoa 5, màu vàng nhạt, nhị 5, bầu 1 ô với 1 

vòi nhụy. Quả mọc tập trung ở trung tâm của tán lá, dài độ 0,8cm-1cm và rộng khoảng 

0,5cm-0,6cm, sau hai tháng bắt đầu chuyển từ màu xanh đến xanh thẫm, vàng lục, 

khi chín ngà màu đỏ cam với một chấm đen không đều ở đỉnh quả. Mỗi quả chứa một 

hạt, một số quả chứa 2 hạt và số quả trên cây bình quân khoảng 10 đến 30 quả.[7] 

Sâm Ngọc Linh có thể sống rất lâu, thậm chí trên 100 năm, sinh trưởng khá 

chậm. Bộ phận dùng làm thuốc chủ yếu là thân rễ, củ và ngoài ra cũng có thể dùng lá 

và rễ con. Vào đầu tháng 1 hàng năm, sâm xuất hiện chồi mới sau mùa ngủ đông, 
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thân khí sinh lớn dần lên thành cây sâm trưởng thành có 1 tán hoa. Từ tháng 4 đến 

tháng 6, cây nở hoa và kết quả. Tháng 7 bắt đầu có quả chín và kéo dài đến tháng 9. 

Cuối tháng 10, phần thân khí sinh tàn lụi dần, lá rụng, để lại một vết sẹo ở đầu củ sâm 

và cây bắt đầu giai đoạn ngủ đông hết tháng 12. Chính căn cứ vào vết sẹo trên đầu củ 

mỗi mùa đông đến mà người ta có thể nhận biết cây sâm bao nhiêu tuổi, phải ít nhất 

3 năm tuổi tức trên củ có một sẹo (sau 3 năm đầu sâm chỉ rụng một lá) mới có thể 

khai thác, khuyến cáo là trên 5 năm tuổi. Mùa đông cũng là mùa thu hoạch tốt nhất 

phần thân rễ của sâm[1-3] 

 

Hình 1.3: Cây Sâm Ngọc Linh 

1.1.4. Sinh thái và phân bố 

1.1.4.1. Đặc điểm sinh thái 

Sâm Ngọc linh là loại thân thảo ưa ẩm và ưa bóng, sinh trưởng ở độ cao từ 

1200-2100m so với mặt nước biển, mọc rải rác hay tập trung thành đám nhỏ dưới tán 

rừng. Môi trường rừng có sâm luôn ẩm ướt, thường xuyên có mây mù, nhiệt độ khoản 

15-18 ⁰C, lượng mưa khoảng 3000 mm/năm. Đất rừng tại đây được tạo thành do lá 

cây mục lâu ngày, có màu nâu dêu, tơi xốp, hàm lượng mùn cao và chứa nhiều nước. 

[8,14] 

Sâm Ngọc Linh sinh trưởng mạnh trong mùa xuân hè. Mùa hoa quả từ tháng 

5-10, cây ra hoa quả tương đối đều hàng năm. Sau khi quả chín rụng xuống đất, tồn 

tại qua mùa đông khoảng 4 tháng và sẽ nảy mầm vào mùa xuân năm sau, Sâm có khả 

năng tái sinh từ hạt khá tốt. [6,7] 

 Sâm có phần thân trên mặt đất lụi hàng năm, để lại vết sẹo rõ. Mỗi năm từ 

đầu mầm thân rễ ( kể cả phần thân rễ phân nhánh) chỉ mọc lên một thân mang lá. Căn 

cứ vào viết sẹo trên thân rễ để tính tuổi của Sâm[1-3] 
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Hình 1.4: Cây sâm Ngọc Linh sống trên đất mùn và hình dạng củ sâm. 

1.1.4.2. Đặc điểm phân bố 

Trong số hơn mười loài và dưới loài đã biết của chi Nhân Sâm (Panax), ở Việt 

Nam có ba loại mọc từ nhiên và một loại là cây nhập trồng. Sâm Ngọc Linh được 

phát hiện sau cùng vào 1973. Đến 1985 nó mới được công bố là hoàn toàn mới đối 

với khoa học. Đến nay Sâm Ngọc Linh chi mới được phát hiện duy nhất ở vùng núi 

Ngọc Linh thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum.[6] 

Ngọc Linh là dãy núi cao thứ hai cảu Việt Nam. Có tọa độ đìa lý từ 107⁰50’ - 

108⁰7’ kim tuyến Đông và từ 14⁰44’ - 15⁰13’ vĩ tuyến Bắc, đỉnh cao nhất là Ngọc 

Linh cao 2598m. Những điểm vốn trước đây có sâm Ngọc Linh mọc tự nhiên từ độ 

cao khoảng 1500-2200m, chủ yếu tập trung ở 1800-2000m, thuộc đại bàn hai huyện 

Đăk Tô (Tỉnh Kon Tum) và Trà Vinh (tỉnh Quảng Nam). Về giới hạn cũng như phân 

bố của loài sâm này ở núi Ngọc Linh hiện nay đã có nhiều thay đổi, những nghiên 

cứu thực địa mới nhất cho thấy sâm còn mọc cả ở núi Ngọc Lum Heo thuộc xã Phước 

Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đỉnh núi Ngọc Am thuộc Quảng Nam, Đắc 

Glây thuộc Kontum, núi Langbian ở Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng cũng rất có thể có 

loại sâm này.[7] 

Sâm mọc tập trung dưới chân núi Ngọc linh, một ngọn núi cao 2,578m với lớp 

đất vàng đỏ trên đá granit dày trên 50cm, có độ mùn cao, tơi xốp và rừng nguyên sinh 

còn rộng, nên được gọi là sâm Ngọc Linh.[6] 

Sâm Ngọc Linh thường mọc dưới tán rừng ẩm, nhiều mùn, thích hợp với nhiết 

độ ban ngày từ 20⁰C-25⁰C ban đếm 15⁰C-18⁰C. Tổng lượng mưa trung bình năm của 

vùng sâm là từ 2.600 - 3.200mm. Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 15 -18,5⁰C 
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Tổng lượng bốc hơi trung bình năm từ 670 - 770 mm. Độ ẩm trung bình từ 85,5 - 

87,5 %.Chúng mọc dày thành đám dưới tán rừng dọc theo các suối ẩm trên những 

mảnh đất nhiều mùn[6,7] 

1.1.5. Bảo tồn và nhân giống 

Trước nguy cơ tuyệt chủng của giống sâm quý, Chính phủ Việt Nam đã quyết 

định thành lập vùng cấm quốc gia ở khu vực có sâm mọc tập trung tại 2 tỉnh Kon 

Tum và Quảng Nam, đồng thời xếp sâm Ngọc Linh vào danh sách các loại cây cấm 

khai thác, mua bán bất hợp pháp; tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Trà My cũng đã 

ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích bảo tồn, phát triển cây sâm Ngọc 

Linh[14,15]. 

1.1.6. Thành phần hóa học 

1.1.6.1. Hợp chất saponin từ phần dưới mặt đất của Sâm Ngọc Linh 

Hợp chất saponin được xem là thành phần hoạt chất chủ yếu của cây Sâm 

Ngọc Linh cũng như của các loài sâm khác trên thế giới. Từ phần dưới mặt đất của 

Sâm Ngọc Linh hoang dại đã phân lập và xác định được cấu trúc protopanaxadiol 

oxid II và 52 hợp chất saponin bao gồm  26 saponin đã biết và 26 saponin có cấu trúc 

mới được đặt tên là vina-ginsenoside-R1-R24 và 20- O-Me-G.Rh13,4,5).[3,6] 

 Các saponin dammaran được xem  là hoạt chất quyết định cho các tác dụng 

sinh học có gía trị cũng chiếm một tỉ lệ rất cao về hàm lượng và số lượng trong thành 

phần hợp chất saponin của Sâm Ngọc Linh (50/52saponin được phân lập)[7,11] 

 Trong đó các saponin dẫn chất của 20(S)-protopanaxadiol gồm 22 hợp chất 

với các đại diện chính là: ginsenoside-Rb1, -Rb3, -Rd.[12] 

 Các saponin dẫn chất của 20(S)-protopanaxatriol gồm 17 hợp chất với các 

đại diện chính là: ginsenoside- Re, -Rg1, notoginsenoside –R1[11]  

Các saponin có cấu trúc ocotillol gồm 11 hợp chất với các đại diện chính là: 

majonoside –R1 và –R2. Đặc biệt M-R2 chiếm gần 50% hàm lượng saponin toàn 

phần từ phần dưới mặt đất của Sâm Ngọc Linh và trở thành 1 hợp chất chủ yếu của 

Sâm Ngọc Linh so với thành phần saponin trong các loài sâm khác trên thế giới và 

gấp 48 lần hiệu suất chiết được từ Đại diệp tam thất(Panax japonicum C.A. Mey. Var. 

major (Burk.) C.Y.Wu et K.M.Feng).[32,35] 

 Hai saponin dẫn chất của acid oleanolic chỉ chiếm một tỉ lệ rất thấp 

với hemsloside –Ma3 được phát hiện đầu tiên trong một loài Panax thuộc họ Nhân 
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sâm. Hợp chất này trước đây đã được phân lập từ Hemsleya macrosperma C.Y.Wu 

họ Bầu bí (Cucurbitaceae)[34] 

Phần trên mặt đất có 19 saponin damaran đã được phân lập, gồm 11 saponin 

đã biết và 8 saponin có cấu trúc mới đặt tên là vinaginsenosid-L1-L8.[35] 

Bảng 1.1: Hàm lượng saponin của Sâm Ngọc Linh so sánh với các loại 

Panax spp[12] 

Loại aglycon Panax 
ginseng 

Panax 
notoginseng 

Panax 
quinquefolius 

Panax 
vietnamensis 

20(S)-ppd 2,9 2,1 2,7 3,1 

20(S)-ppt 0,6 2,4 1,2 2,0 

Ocotillol - - 0,04 5,6 

Oleanolic acid 0,02 - 0,07 0,09 

Hiệu suất toàn 
phần(%) 3,5 4,5 4,0 10,8 

Ghi chú : 20(S)-ppd:20(S)-protopanaxadiol; 20(S)-ppt: 20(S)-protopanaxatriol 

Bảng 1.2:  Các saponin dẫn chất của 20(S)-protopanaxadiol[6] 

Tên Túy R1 R2 Hiệu suất(%) 

G-Rb1* (A) -Glc2- Glc -Glc6- Glc 2,0 

G-Rb2 (A) -Glc2- Glc -Glc6-Ara(p) 0,012 

G-Rb3* (A) -Glc2- Glc -Glc6-Xyl 0,11 

G-Rc (A) -Glc2- Glc -Glc6-Ara(f) 0,013 

G-Rd* (A) -Glc2- Glc -Glc 0,87 

PG-RC1 (A) -Glc2- Glc6-Ac -Glc 0,001 

GY-IX (A) -Glc -Glc6-Xyl 0,002 

GY-XVII (A) -Glc -Glc6- Glc 0,036 

Q-R1 (A) -Glc2- Glc6-Ac -Glc6- Glc 0,012 

Q-R1 (A) -Glc2- Glc2-Xyl -Glc6- Glc 0,072 

M-F1 (B) -Glc2- Glc -Glc 0,001 

VG-R3 (H) -Glc2- Glc -Glc 0,009 

VG-R7 (A) -Glc2- Glc2-Xyl -Glc 0,01 

VG-R8 (C) -Glc2- Glc -Glc 0,004 

VG-R9 (B) -Glc2- Glc -Glc 0,004 

VG-R13 (E) -Glc2- Glc -Glc 0,002 
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VG-R24 (A) -Glc2-Xyl -Glc 0,001 

VG-R23 (A) -Glc2- Glc -Ara 0,001 

VG-R22 (A) -Glc2- Glc -Xyl 0,001 

VG-R16 (D) -Glc2- Glc -Glc 0,003 

VG-R21 (G) -Glc2- Glc -Glc 0,001 

VG-R20 (F) -Glc2- Glc -Glc 0,003 

Ghi chú:G= ginsenoside; PG= pseudo-ginsenoside; GY= gypenoside; Q= 

quinquenoside N= notoginsenoside; M= majonoside; VG= vina-ginsenoside.  *: các 

saponin chính 

Bảng 1.3: Các saponin dẫn chất của 20(S)-protopanaxatrol[6] 

Tên Túy R1 R2 R3 Hiệu 
suất(%) 

G-Re* (I) -H -Glc2-Rha -Glc 0,17 

20-glc-G-Rf (I) -H -Glc2-Glc -Glc 0,01 

G-Rg1* (I) -H -Glc -Glc 1,37 

G-Rh1 (I)20(R),20(S) -H -Glc -H 0,008 

G-Rh1 (I) -H -Glc -H 0,021 

PG-RS1 (I) -H -Glc2-Rha-6Ac -Glc 0,013 

N-R1* (I) -H -Glc2-Xyl -Glc 0,36 

N-R6 (I) -H -Glc -Glc6-aGlc 0,01 

VG-R4 (I) -Glc2-Glc -H -Glc 0,004 

VG-R12 (K) -H -Glc -H 0,005 

VG-R15 (J) -H -Glc -Glc 0,003 

VG-R17 (K) -H -Glc -Glc 0,002 

VG-R18 (K) -H -Glc -Glc 0,002 

VG-R19 (L) -Glc2-Glc -H -Glc 0,006 

OMe-GRh1 (I) -H -Glc -CH3 0,015 

VG-R25 (G) -H -Glc -Glc 0,003 

G-Rh4 (M) -H -Glc -H 0,014 

 

Ghi chú: *: các saponin chính yếu trong thành phần saponin dẫn chất 

protppanaxatriol  
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Glc: b-D-glucopyranosyl; a-Glc: a-glucopyranosyl; GlcA: b-D-glucoronopyranosyl; 

Rha: a-L-rhamnopyranosyl; Xyl: b-D-xylopyranosyl; Ara: a--arabinopyranosyl;  

Ara(f): a-L-arabinofuranosyl; Ara(p): a-L-arabinopyranosyl; Ac:  acetyl. 

Bảng 1.4: Các saponin có cấu trúc ocotillol và dẫn chất của acid oleanolic[6] 

Tên Túy R1 R2 Hiệu suất (%) 

PG-RT4 (N) -Glc -CH3 0,065 

24(S)-PG-F11 (N) -Glc2-Rha -CH3 0,005 

M-R1* (N) -Glc2-Glc -CH3 0,14 

M-R2 * (N) -Glc2-Xyl -CH3 5,29 

VG-R1 (N) -Glc2-Rha-6Ac -CH3 0,033 

VG-R2 (N) -Glc2-Xyl-6Ac -CH3 0,014 

VG-R5 (N) -Glc2-Xyl4-aGlc -CH3 0,008 

VG-R6 (N) -Glc2-Xyl-6Ac -CH3 0,006 

VG-R14 (N) -Glc2-Xyl -CH2OH 0,02 

VG-R10 (O) -Glc -CH3 0,007 

VG-R1 (O) -Glc2-Xyl -CH3 0,03 

 

Bảng 1.5: Acid oleanolic[6] 

Tên Túy R1 R2 Hiệu suất(%) 

G-R0 (P) -Glc2-Glc -Glc 0,038 

H-Ma3 (P) -Glc2-Glc-3Ara(p) -Glc 0,05 

Ghi chú:  H= hemsloside 

1.1.6.2.   Hợp chất polyacetylen 

 Có 7 hợp chất đã được phân lập, 5 hợp chất đã được xác định cấu trúc với 

panaxynol và heptadeca-1,8(E)-dien-4,6-diyn-3,10-diol là 2 polyacetylen chính yếu. 

Hai hợp chất mới là 10 acetoxy-heptadeca-8€-en-4,6-diyn-3-ol và heptadeca-

1,8(E),10(E)-trien-4,6-diyn-3,10-diol[3,6,7,11,12,33-35].  
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1.1.6.3. Thành phần axit béo. 

Bảng 1.6: Các chất béo được tìm thấy[6] 

STT Số cacbon của hợp 
chất % Tên của axit béo 

1 8C vết Acid caprylic 

2 10C vết Acid capric 

3 11C vết  

4 12C 0,22 Acid lauric 

5 13C 0,31  

6 14C 1,33 Acid myristic 

7 15C 0,40 Acid pentadecausic 

8 15C-1 0,31  

9 16C 29,62 Acid palmitic 

10 16C-1 vết Acid palmitoleic 

11 17C 1,13 Acid heptadecausic 

12 17C-1 vết  

13 18C 4,48 Acid stearic 

14 18C-1 13,26 Acid oleic 

15 18C-2 40,04 Acid linoleic 

16 18C-3 2,61 Acid linolenic 

17 20C 1,51 Acid arachidic 

 

1.1.6.4. Thành phần axit amin 

Bảng 1.7: Thành phần acid amin chủ yếu[6] 

STT Acid amin Acid amin (%) Acid amin thủy giải 
(%) 

1 Tryptophan 10,20 - 

2 Lysin 17,90 5,29 

3 Histidin 1,02 2,59 

4 Arginin 46,66 12,90 

5 Axit Aspartic 7,60 10,38 

6 Threonin 1,20 5,19 

7 Serin 5,12 5,19 
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8 Axit Glutamic 2,05 6,49 

9 Prolin 3,07 15,58 

10 Glycin 4,10 5,19 

11 Alanin - 5,19 

12 Cystin 1,53 Vết 

13 Valin 0,51 1,29 

14 Methionin 0,51 Vết 

15 Isoleucin 1,02 2,59 

16 leucin 1,02 5,19 

17 Tyrosin 0,51 6,49 

18 Phenylanin 0,51 6,49 

 

1.1.6.5.  Thành phần các nguyên tố vi đa lượng 

Bảng 1.8: Các nguyên tố vi lượng[6] 

STT Nguyên tố vi 
lượng 

Hàm 
lượng(ppm) STT Nguyên tố vi 

lượng 
Hàm 

lượng(ppm) 

1 K 9349,19 11 Br 17,27 

2 Ca 2844,74 12 Ni 10,61 

3 Mg 1950,19 13 Cu 6,23 

4 Fe 491,21 14 Cr 4,10 

5 Sr 169,87 15 Y 1,51 

6 Ti 120,65 16 I 0,24 

7 B 140,00 17 Co 0,15 

8 Rb 91,62 18 As 0,10 

9 Mn 68,10 19 Se 0,05 

10 Zn 26,11 20 Hg 0,04 

 

1.1.6.6. Các thành phần khác  

 Hợp chất Sterol. 

- β – Sitosterol và daucosterin (β – Sitosteryl – 3 – o - β –D – glucopyranosid) 

 Hợp chất Gluxit: ( định lượng theo phương pháp Bertran). 

-    Đường tự do: 6,19% 



14 
 

-    Đường toàn phần: 26,77% 

 Các thành phần khác: (  trong thân rễ và rễ củ tươi). 

⁻ Tinh dầu: 0,05 – 0,10% 

⁻ Sinh tố C: 0,059%.[6,7] 

1.1.7. Tác dụng dược lý 

- Tác dụng trên hệ TKTW: Sâm Ngọc Linh liều thấp có tác dụng kích thích thần 

kinh, làm tăng hoạt động và trí nhớ, nhưng liều cao lại ức chế thần kinh.[6] 

- Tác dụng chống trầm cảm: Sâm Ngọc Linh có tác dụng chống trầm cảm ở liều 

uống một lần 200mg/kg hoặc liều 50 – 100 mg/kg dùng luôn 7 ngày ở chuột nhắt 

trắng, majonosid R2 tiêm trong màng bụng có tác dụng chống trầm cảm ở cả 3 liều: 

3.1; 6.2; và 12,5 mg/kg.[6] 

- Tác dụng tăng sinh lực: Sâm Ngọc Linh có tác dụng tăng sinh lực trong thí 

nghiệm chuột bơi, làm tăng sinh lực chống lại sực mệt mỏi, giúp phục hồi sức lực.[6] 

- Tác dụng sinh thích ứng. 

 Trong stress vật lý, cho chuột nhắt trắng uống Sâm Ngọc Linh liều 100mg/kg 

có tác dụng làm tăng khả năng chịu đựng đối với nước nóng( 37 – 42) và lạnh (-5⁰C) 

làm kéo dài thời gian sống thêm của chuột thí nghiệm.[6] 

 Trong stress cô lập, chuột nhắt trắng được nuôi riêng từng con trong 4 tuấn, 

thời gian ngủ khi tiêm natri barbital giảm đi 30%. Sâm Ngọc linh liều uống 50 – 100 

mg/kg hoặc hoạt chất majonosid R2 tiêm trong màng bụng liều 3.1; 12.5 mg/kg làm 

thời gian ngủ trở lại gần bình thường.[6] 

- Tác dụng chống oxy hóa: trên thí nghiệm in vitro dùng dịch nổi của dịch não, 

gan và phân đoạn vi thể gan của mô não chuột và phân đoạn vi thể gan của chuột nhắt 

trắng, saponin sâm Ngọc Linh ở nông độ 0.05 – 0.5 mg/kg có tác dụng chống oxy 

hóa, ức chế sự hình thành MDA (malonyl chaldehyd) là sản phẩm của qáu trình oxy 

hóa lipip màng sinh học.[6] 

- Tác dụng kích thích miễn dịch 

 Bột chiết sâm Ngọc Linh liều uống 500mg/kg và majonosid R2 tiêm trong 

màng bụng có tác dụng làm tăng chỉ số thực bào trong thí nghiệm in vitro và invivo 

ở chuột nhắt trắng,[6] 

 Dùng liều Escherichia coli gây chết chuột nhắt trắng. nếu kết hợp dùng sâm 

và majonosid R2 với liều trên sẽ làm tăng tỷ lệ số chuột sống sót. Có lẽ do thuốc làm 

tăng tác dụng thực bào với E. coli.[6] 
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- Tác dụng phục hồi máu: Trong thí nghiệm làm giảm hồng cầu và bạch cầu ở 

động vật thí nghiệm, sâm Việt Nam có tác dụng làm phục hồi số lượng hồng cầu và 

bạch cầu đã bị giảm.[6] 

- Các tác dụng dược lý khác: sâm Ngọc Linh còn có tác dụng tăng cường nội 

tiếp tố sinh dục, điều hòa hoạt động của tim, tác dụng chống tăng cholesterol máu, 

tác dụng bảo vệ gan, có tác dụng chống viêm và ức chế sự phát triển vi khuẩn 

Streptococcus gây bệnh viêm họng ở người[6] 

1.1.8. Công dụng 

Theo y học cổ truyền sâm Ngọc Linh cũng có tác dụng tương tự nhân sâm và 

thậm chí còn có tác dụng mạnh hơn. Bổ 5 tạng( tâm, can, tỳ ,phế, thận) , yếu tinh 

thần, định hồn phách, làm khỏi sợ hãi, trừ tà khí, sáng mắt, uống lâu nhẹ mình, tăng 

tuổi thọ.[6,7] 

1.2. Bệnh suy nhược thần kinh 

1.2.1. Khái niệm. 

Suy nhược thần kinh là một hội chứng rối loạn tâm thể biểu hiện qua các rối 

loạn hoạt động thần kinh cao cấp và thể lực, dễ mệt mỏi sau một sự gắng sức về hoạt 

động trí óc hoặc thể lực, kèm theo các cảm giác khó chịu, rối loạn tư duy, mất ngủ 

hay quên, đau đầu hoặc đau và co thắt các cơ, cáu kỉnh, lo âu, đặc trưng chủ yếu là 

sư giảm hoạt động tư duy và lao động thể lực[5,9,13]. 

1.2.2. Dịch tế học. 

Suy nhược thần kinh là một bệnh phổ biến ở việt nam và trên thể giới. 

Ở Việt Nam bệnh tâm căn suy nhược chiếm 3 – 4% 

Ở các Tây Âu chiếm tới 5 – 10% số dân. 

 Bệnh xuất hiện ở người lao động trí óc nhiều hơn người lao động chân tay, 

nam nhiều hơn nữ nhiều nhất ở lứa tuổi 20 – 45[5,9,13]. 

1.2.3. Theo y học hiện đại 

1.2.3.1.  Nguyên nhân gây bênh. 

Nguyên nhân của bệnh tâm căn suy nhược là do những nhân tố gây chấn 

thương tâm thần tác động trên người bệnh, thông thường cường độ không mạnh lắm 

nhưng kéo dài như: 

- Những thất bại trong công việc và đời sống, tình yêu, vợ chồng, con cái, người 

thân, giữa cá nhân và tập thể. Tóm lại là những xung đột giữa nhân cách người bệnh 

với môi trường xung quanh. 
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- Thường gặp trong những sang chấn trường diễn kế tiếp nhau hoặc kết hợp với 

nhau. 

Bệnh suy nhược thần kinh thường xuất hiện từ từ sau một thời gian sang chấn 

và nó bộc lộ rõ rệt khi gặp một nhân tố thúc đẩy. 

- Hay gặp ở những loại hình thần kinh yếu. 

- Hay gặp ở những người lao động trí óc quá mức. 

- Cuộc sống quá căng thẳng. 

- Trên cơ sở một bệnh viêm nhiễm mạn tính, viêm loét dạ dày – tá tràng. 

- Hay gặp ở những bệnh nhân nhiễm độc mạn tính: nhiễm độc do nghề nghiệp 

hoặc nghiện rượu mạn tính, hoặc thiếu dinh dưỡng kéo dài, hoặc thiếu ngủ lâu ngày. 

Bệnh danh theo YHCT: Kinh quý, chính xung, thất miên, kiện vong. 

Nguyên nhân gây ra bệnh là do chấn thương tâm lý kéo dài như lo nghĩ căng 

thẳng thần kinh quá độ, hoặc do loại hình thần kinh yếu dẫn đến sự rối loạn hoạt động 

công năng (tinh, khí, thần) của các tạng đặc biệt là Tâm, Can, Tỳ, Thận[5,9,13]. 

1.2.3.2. Cơ chế bệnh sinh. 

Chủ yếu là do sự suy yếu của tổ chức lưới – thân não lên vỏ não, tức là làm rối 

loạn mối liên hệ lưới – vỏ não do các dòng xung đột từ bên ngoài vào không được 

sàng lọc qua các tổ chức lưới – thân não mà nó dồn cả lên vỏ não. Vì vậy, vỏ não 

không chịu đựng được, dẫn đến sự suy yếu ức chế, suy yếu quá trình hung phấn và 

cuối cùng hậu quả của sự căng thẳng cảu quá trình thần kinh – tâm thần ở vỏ não đi 

đến sự ức chế giới hạn. Nó chia làm 3 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu: do quá trình ức chế suy yếu nên trên lâm sàng biểu hiện trạng 

thái kích thích bùng nổ, khí sắc dao động trong ngày, mất tập trung tư tưởng, khó 

ngủ. 

- Giai đoạn 2: sự suy yếu của quá trình hung phấn biểu hiện trên lâm sàng: chóng 

mặt, mệt mỏi, giảm sự chú ý, đau đầu, dễ cảm xúc. 

- Gian đoạn 3: rơi vào trạng thái ức chế giới hạn để bảo vệ tế bào thần kinh não 

tránh những kích thích quá mức. Hậu quả là suy yếu cả 2 quá trình: hung phấn và ức 

chế. Biểu hiện trạng thái ức chế trên lâm sàng là: người bệnh bàng quan, vô cảm hoặc 

trầm cảm, có khuynh hướng phát sinh ra ám ảnh và sợ hãi [5,9,13]. 

1.2.3.3. Các biểu hiện lâm sàng. 

 Hội chứng kích thích suy nhược. 

- Bệnh nhân dễ bị kích thích bởi những kích thích nhỏ. Ví dụ: tiếng ồn, những 

xung đột nhỏ trong cuộc sống lại dễ làm bệnh nhân bực tức, phản ứng mạnh. 
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- Sự kích thích dễ bùng nổ nhưng cũng dễ tắt và được thay thế bằng phản ứng 

suy nhược mệt mỏi. 

- Người bệnh thường thiếu nhẫn nại. Thời kỳ sau, bệnh nhân nghỉ ngơi cũng 

không hồi phục lại được[5,9,13]. 

 Nhức đầu. 

- Bệnh nhân có tể đau đầu âm ỉ, khu trú hoặc lan tỏa ra cả đầu. Đau suốt ngày 

hoặc chỉ vài giờ trong ngày. 

- Đặc điểm: nhức đầu đặc biệt tăng lên khi xúc động hay mệt mỏi và giảm đi 

khi thoải mái hoặc được ngủ tốt [5,9,13]. 

 Mất ngủ. 

Ngủ không sâu, ngủ hay mê, ngủ không đấy giấc. Sáng dậy thường mệt mỏi, 

ban ngày có thể ngủ gà[5,9,13]. 

 Các triệu chứng về cơ thể và thần kinh. 

- Có thể có cảm giác đau mỏi cột sống và thắt lưng. 

- Rối loạn cảm giác, giác quan và nội tạng, gây ra chóng mặt, hoa mắt, cảm giác 

đau nhức ở trong xương, kiến bò trên da hoặc cảm giác nóng, lạnh, tê, run tay[5,9,13]. 

 Các rối loạn thực vật nội tạng. 

- Mạch: không đều, lúc nhanh, lúc chậm. 

- Huyết áp dao động, khi cao, khi thấp. 

- Có thể có cảm giác hồi hộp, trống ngực hoặc đau vùng trước tim. 

- Thân nhiệt có thể tăng một chút hoặc giảm. 

- Có thể có rối loạn tiêu hóa: đầy bụng, chướng bụng. ăn khó tiêu, phân khi táo, 

khi nát. 

- Có thể tăng tiết mồ hôi. 

- Nam: di tinh hoặc xuất tinh sớm hoặc liệt dương. 

- Nữ: rối loạn kinh nguyệt, thông kinh. 

Tất cả những thay đổi này đều chịu ảnh hưởng do các yếu tố chấn thương tâm 

thần[5,9,13]. 

 Các rối loạn về mặt tâm thần. 

Rối loạn về cảm xúc: người bệnh hay lo âu, khí sắc hơi trầm, tập trung kém, 

trí nhớ giảm, hay quên, hay bồn chồn, lo lắng[5,9,13]. 

1.2.3.4. Các thể lâm sàng. 

 Thể cường. 

Bệnh nhân dễ bị kích thích, dễ xú cảm, khó ngủ và các triệu chứng thần kinh 

thực vật nội tạng biểu hiện rầm rộ[5,9,13]. 
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 Thể nhược. 

Biểu hiện trạng thái hung phấn giảm. 

- Chóng mệt mỏi 

- Khí sắc giảm 

- Khả năng lao động giảm 

- Ban ngày hay có triệu chứng ngủ gà 

- Những kích thích mạnh thì bệnh nhân đáp ứng yếu và ngược lại, những kích 

thích yếu thì bệnh nhân phản ứng mạnh. 

- Ở một số bệnh nhân, khi tình trạng này kéo dài sẽ trở lên gầy yếu và suy 

kiệt[5,9,13]. 

 Thể trung gian. 

Bệnh cảnh lâm sàng biểu hiện các trạng thái kích thích lẫn suy nhược, khí sắc 

có khuynh hướng giảm, bàng quan, có khi trầm cảm, có ám ảnh sợ hãi, khả năng lao 

động lên xuống thất thường khi thì hưng phấn khi thì giảm sút, có nhiều rối loạn thực 

vật nội tạng[5,9,13]. 

1.3. Một số mô hình nghiên cứu tác dụng suy nhược thần kinh của sâm ngọc 

linh trên thực nghiệm. 

Cơ sở của việc nghiên cứu các hoạt động thần kinh trên các mô hình động vật 

là dựa trên sự tương đồng giữa hoạt động thần kinh ở người và động vật. Về sự căng 

thẳng, lo âu, trầm cảm mặc dù không có cơ sở để nói rằng động vật biểu hiện sự căng 

thẳng theo cùng cách với con người, nhưng chắc chắn rằng việc thay đổi hành vi ở 

các loài gặm nhấm biểu lộ sự căng thẳng TK. Ví dụ sự thay đổi hành vi từ bình thường 

sang tự vệ, hoặc sự thay đổi ngoại hình ở các loài này thường kèm với các hoạt động 

thần kinh quá khích. Vì vậy, nếu không hoàn toàn giống nhau thì cũng có sự tương 

đồng giữa căng thẳng TK ở người và các loài gặm nhấm[21,29,40,44,47,50,51]. Đây 

chính là cơ sở để các thử nghiệm sinh học tìm hiểu tác dụng chống rối loạn lo âu, 

trầm cảm của thuốc ra đời. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số thử nghiệm nghiên 

cứu tác dụng chống lo âu, trầm cảm đang được sử dụng. 

1.3.1.  Grip test 

Thử nghiệm Grip cũng là một trong những thử nghiệm được sử dụng khá rộng 

rãi để nghiên cứu các rối loạn lo âu, trầm cảm . Thí nghiệm này đánh giá khả năng 

đeo bám, sức căng cơ và phối hợp vận động của chuột, từ đó đánh giá được tác dụng 

giãn cơ cũng như tác dụng của thuốc. Phương pháp này cung cấp ước lượng định 

lượng về độ bền và khả năng phối hợp của động vật.  
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Dụng cụ sử dụng trong thử nghiệm này là một sợi dây dài 50cm căng giữa hai 

cột thẳng đứng. Chuột sau khi uống thuốc 60 phút, được đặt lên dây bằng hai chân 

trước. Quan sát hiện tượng bám trên dây của chuột và cho điểm[21-23,28,31,32] 

1.3.2. Thử nghiệm EPM (Elevated Plus Maze) 

Thử nghiệm EPM  là một trong những bài kiểm tra phổ biến nhất trong việc 

đánh giá hành vi lo lắng ở chuột. Cơ sở của thử nghiệm là động vật gặm nhấm có bản 

năng thích khám phá và rất sợ những nơi hở. Con chuột được lựa chọn sẽ dành thời 

gian trong tay hở không được bảo vệ hoặc cánh tay kín được bảo vệ, tất cả đều cao 

khoảng 1 m so với sàn nhà. Chuột có xu hướng tránh các khu vực hở, đặc biệt là khi 

chúng được thắp sáng, thích những khoản không tối và không gian kín hơn.  Khi bị 

đặt vào môi trường không quen thuộc, chúng sẽ biểu lộ sự tò mò, sợ hãi và căng 

thẳng. Khi xử dụng thuốc chống rối loạn lo âu, trầm cảm làm giảm sự lo lắng, sợ hãi, 

căng thẳng ở chuột, do đó làm tăng khả năng khám phá ở cả những nơi hở. 

[38,39,44,48] 

Thử nghiệm EPM dùng dụng cụ là một hình chữ thập có hai tay kín (closed 

arms) và hai tay hở (open arms) thiết kế vuông góc với nhau, giữa các tay là một 

khoảng trung tâm. Dụng cụ được đặt cách sàn nhà một khoảng nhất định (tùy vào 

động vật nghiên cứu là chuột nhắt hay chuột cống mà khoảng cách này cao hay thấp). 

Khi thí nghiệm, chuột được đặt vào trung tâm của dụng cụ, mặt hướng về phía tay hở 

và cho tự do đi lại khám phá trong 5 phút. Theo bản năng, khi được đặt trong môi 

trường mới, chuột có xu hướng khám phá và sẽ đi lại giữa các tay[21-24,27-31]. Tuy 

nhiên, do dụng cụ được đặt trên cao và có những vùng hở, sẽ làm chuột bị căng thẳng, 

lo âu, do đó, chuột sẽ đi lại chủ yếu giữa các tay kín-là những nơi an toàn với chúng 

hơn. Nếu trước khi thí nghiệm, chuột được dùng thuốc chống lo âu, trầm cảm, cảm 

giác lo âu sợ hãi, căng thẳng sẽ không còn, các tay mở không còn đáng sợ nữa. Vì 

vậy, chuột sẽ tăng thời gian lưu lại trong tay mở và tăng số lần chuột đi vào. 

1.3.3. Thử nghiệm chuột bơi (swimming test) 

Các thử nghiệm bơi bắt buộc (FST) ở chuột hoặc chuột được sử dụng để đánh 

giá các thuốc đang được sàng lọc cho các hoạt động liên quan đến hệ TKTW . FST 

là một thử nghiệm rất đáng tin cậy trong các phòng thí nghiệm, nhạy cảm, và tương 

đối có chọn lọc đối với các thuốc trên TKTW. Phác đồ của FST  bao gồm việc đưa 

con vật vào một bình chứa đầy nước và ghi lại thời gian chúng vận động. Chuột hoặc 

chuột nhắt, sau 2 phút đấu tranh mãnh liệt, đã chấp nhận một trạng thái bất thường 

(di chuyển trong nước chỉ bằng những cử động nhẹ cần thiết để giữ đầu trên mặt 

nước), xen kẽ với các hoạt động bơi lội. Cơ sở của thử nghiệm cũng là dựa trên sự 
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phối hợp vận động thần kinh-cơ, và bản năng sống sót của động vật. Thuốc chống lo 

âu, trầm cảm làm cho sự bất động được giảm đi. Thử nghiệm dựa trên sự quan sát 

chuột bơi trong nước. Từ đó xác định được thời gian bơi của chuột và so sánh với 

mẫu chứng[29-31,40,41,42]. 

1.3.4.  Thử nghiệm đánh giá hoạt động tự nhiên của chuột (spontaneous activity 

test). 

Cơ sở của thử nghiệm là dựa trên quan sát hoạt động tự nhiên của chuột. Thuốc  

chống rối loạn lo âu, trầm cảm sẽ làm tăng hoạt động bình thường của chuột. Hoạt 

động của chuột được đo bằng máy hoặc dụng cụ đo đặc biệt[21,23,28,31]. 

1.3.5. Thử nghiệm Rota – rod 

Rota-Rod cũng là một trong những thử nghiệm được áp dụng nhiều trong 

nghiên cứu tác dụng chống lo âu, trầm cảm của thuốc. 

Cơ sở của thử nghiệm này là dựa trên khả năng phối hợp thần kinh-cơ, khả năng định 

hướng không gian, sức căng cơ, khả năng giữ thăng bằng của động vật. Thuốc chống 

lo âu, trầm cảm làm tăng phối hợp thần kinh-cơ, tăng khả năng giữ thăng bằng và 

định hướng không gian nên tăng khả năng đeo bám trên thanh quay của chuột. 

Sự tăng thời gian bám trên thanh quay của chuột so với nhóm chứng là bằng 

chứng cho tác dụng chống lo âu, trầm cảm của thuốc nghiên cứu[21,28-30] 

1.3.6.  Open field test. 

Ban đầu được giới thiệu như là một thước đo của hành vi cảm xúc ở chuột, 

Open field test đã chứng minh là thành công khi thực hiện trên chuột. Thử nghiệm 

này cung cấp một cơ hội để đánh giá một cách có hệ thống môi trường mới lạ, hoạt 

động vận động chung, và cung cấp một cơ sở ban đầu cho các hành vi liên quan đến 

hành vi lo lắng ở loài gặm nhấm. Ngoài ra, tiếp xúc lặp lại hoặc mở rộng chiều dài 

cung cấp một phương pháp để đánh giá quen thuộc với môi trường mới này. Từ đó 

nhận thấy rằng có hai yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lo lắng trong không gian mở. Thứ 

nhất là sự cô lập về mặt xã hội do sự tách biệt với những con cùng lồng khi thực hiện 

bài kiểm tra. Thứ hai là căng thẳng được tạo ra bởi ánh sáng rực rỡ, không được bảo 

vệ. 

Động vật gặm nhấm sẽ dành một khoảng thời gian đáng kể để khám phá ngoại biên, 

thường là tiếp xúc với các bức tường (thigmotaxis), hơn là khu vực trung tâm không 

được bảo vệ. Các con chuột dành nhiều thời gian khám phá khu vực trung tâm chứng 

tỏ hành vi lo lắng sợ hãi đã được giảm đi[21,24,26,28,31,37]. 
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1.3.7. Light/dark test. 

 Các thử nghiệm thăm dò tối ánh sáng, được phát triển bởi Crawley và 

Goodwin, là một tiền thân của EPM và cung cấp một phương tiện để kiểm tra hành 

vi lo lắng giống như ở loài gặm nhấm. Giống như EPM, chuột tiếp xúc với môi trường 

mới với các khu vực được bảo vệ (vùng tối) và các khu vực không được bảo vệ (vùng 

sáng).  Hầu hết các con chuột tự nhiên biểu hiện sự ưu tiên cho khoang tối, bảo 

vệ. Các biện pháp quan trọng để đánh giá hành vi liên quan đến lo lắng trong thiết kế 

này là sự thay đổi trong sự sẵn sàng để khám phá khu vực được chiếu sáng, không 

được bảo vệ, phản ánh tăng hoặc giảm số lượng chuyển tiếp giữa các khoang và thời 

gian dành trong mỗi ngăn, trong một bài kiểm tra 5 phút. Điều trị bằng thuốc chống 

rối loạn lo âu, trầm cảm làm tăng số lần chuyển tiếp giữa hai ngăn, mà không làm 

thay đổi sở thích của chuột  dành nhiều thời gian hơn vào khoang tối . Sự gia tăng 

hoạt động thăm dò này được giải thích như một sự ức chế khám phá[21-23,28-31,45] 

Ngoài các thử nghiệm đã trình bày ở trên, còn có nhiều mô hình khác cũng 

đang được sử dụng như: Thử nghiệm giấc ngủ barbital (barbital sleeping time test), 

phản ứng chống lại cảm lạnh (cold swimming test), Y-maze test…….. 
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CHƯƠNG 2 : ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên vật liệu và thiết bị 

2.1.1. Nguyên liệu 

Sâm Ngọc linh được lấy từ vườn sâm Ngọc linh trên núi Ngọc Linh thuộc 

huyện Nam Trà My Tỉnh Quảng Nam của Viện nghiên cứu phát triển y dược học cổ 

truyền Việt Nam. 

2.1.2. Hóa chất 

-  Ethanol 85% 

- Nước cất vô trùng 

2.1.3. Dụng cụ và thiết bị 

⁻ Thiết bị chiết và cô quay thuốc 

- Ống đong 

- Cân phân tích 

- Máy cô quay chân không thu hồi dung môi 

- Cốc 500 ml 

- Bình nón  

- Máy chiết lắc 

- Cốc có mỏ 

- Bình định mức 50ml, 100ml 

- Thiết bị phục vụ thử nghiệm 

- Lồng nuôi chuột 

- Thùng nhựa cao 40cm để phục vụ bơi 

- Các mô hình EPM và Dark/light test 

- Bơm, kim tiêm nhựa 

2.2. Nguyên cứu chiết xuất 

Lựa chọn quy trình chiết xuất saponin toàn phần được thực hiện như sau: 

- Phương pháp chiết: Chiết siêu âm 

- Dung môi chiết xuất: Ethanol 85% - Nước 

- Số lần chiết: 5 lần 

- Thời gian chiết: 5 giờ 

2.3.Nghiên cứu tác dụng chống suy nhược thần kinh 

2.3.1. Đối tượng 

Chuột nhắt trắng khỏe mạnh đủ tiêu chuẩn, không phân biệt đực cái, trọng 

lượng từ 20-25g, do Học Viện Quân Y cung cấp. 
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Chuột được chia lô ngẫu nhiên từ 8-10 chuột/lô, nuôi trong điều kiện nhiệt độ 

và ánh sáng tự nhiên tại phòng nuôi chuột của Khoa Y – Dược Đại học Quốc Gia Hà 

Nội. Chuột được cho ăn, uống theo nhu cầu cho đến trước khi tiến hành thí nghiệm.  

2.3.2. Nội dung nghiên cứu. 

Nghiên cứu tác dụng chống suy nhược thần kinh của Sâm Ngọc Linh: 

- Thử nghiệm EPM 

- Thử nghiệm chuột bơi 

- Thử nghiệm Dark/light test 

2.3.3.  Phương pháp nghiên cứu. 

Các thí nghiệm được tiến hành trong phòng riêng biệt, yên tĩnh và ánh sáng 

phù hợ với mỗi thử nghiệm như: thử nghiệm EMP trong phòng được chiếu sáng bằng 

đèn 32W, thử nghiệm sáng/tối khoang sáng  được chiếu sáng bằng đèn 40W. Thời 

gian tiến hành thí nghiệm trong khoảng 9h sáng đến 5h chiều. Riêng thí nghiệm chuột 

bơi tiến hành trong điều kiện ánh sáng bình thường. Trong ngày tiến hành thí nghiệm, 

chuột được chuyển vào phòng thí nghiệm trước đó 1h để làm quen với điều kiện 

phòng. 

Chuột được chia ngẫu nhiên thành 5 lô (8-10 chuột/lô), uống thuốc hoặc nước 

cất liên tục trong 7 ngày. Thí nghiệm bắt đầu vào ngày thứ bảy sau khi uống thuốc 60 

phút. 

Lô 1: Uống dd sâm ngọc linh 100mg/kg - tương đương 10ml/kg 

Lô 2: Uống dd sâm ngọc linh 200mg/kg - tương đương 10ml/kg 

Lô 3: Uống dd sâm ngọc linh 300mg/kg - tương đương 10ml/kg 

Lô 4: Uống dd hồng sâm hàn quốc 200mg/kg– tương đương 10ml/kg. 

Lô 5: Uống nước cất. 

2.3.3.1. Nghiên cứu tác dụng chống suy nhược thần kinh của thuốc: 

a. Thử nghiệm EPM. 

 Chuẩn bị dụng cụ: 

Dụng cụ được thiết kế và làm dựa vào các tài liệu nghiên cứu tham khảo được 

trên thế giới. Dụng cụ được đặt cách sàn nhà một khoảng 50cm.  

 Tiến hành: 
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Ngày thứ 7, sau khi uống thuốc 60 phút, đặt từng chụột vào trung tâm của dụng 

cụ, mặt chuột hướng về phía một tay hở. Quan sát chuột trong 5 phút. Ghi lại số lần 

chuột đi vào mỗi tay và tổng thời gian chuột ở trong các tay hở và các tay kín. Số lần 

chuột đi vào một tay được tính với những lần chuột đi vào tay đó bằng cả 4 chân. Để 

đảm bảo sự sai lệch thời gian từ khi dùng thuốc đến khi thí nghiệm của từng cá thể 

trong một lô là không quá lớn, mỗi lô được cho uống thuốc làm hai đợt, cách nhau 

20 phút. 

b. Thử nghiệm chuột bơi: 

 Tiến hành: 

Ngày thứ 7, chuột được cho uống lần lượt các dung dịch nước cất, hồng sâm 

hàn quốc và sâm ngọc linh ( 100mg/kg, 200mg/kg, 300mg/kg). Sau khi uống 60 phút, 

cho chuột bơi trong xô nhựa có chứa nước ấm 35±20C. Theo bản năng, khi mới thả 

vào nước, chuột sẽ bơi, sau đó khi đã mệt, chuột sẽ có thời gian bất động, chỉ có đầu 

nhô lên khỏi mặt nước để thở, sau đó chuột không còn giữ được bất động trên mặt 

nước nữa và chìm xuống. Quan sát, dùng đồng hồ bấm giờ ghi lại thời gian chuột bơi. 

Thí nghiệm được tiến hành trong 6 phút trong đó 2 phút đầu để chuột làm quen với 

môi trường và tính tử phút thứ 2 trở đi và tính thời gian bơi của chuột. Để đảm bảo 

sự khác biệt về thời gian từ khi uống thuốc đến khi tiến hành thí nghiệm giữa các cá 

thể trong một lô là không quá lớn, mỗi lô cũng được cho uống thuốc làm 2 đợt cách 

nhau 20 phút. 

Thời gian bơi = 240 (s) – thời gian bất động. 

c. Dark/light test. 

 Chuẩn bị 

Dụng cụ được thiết kế và làm dựa theo mô tả của các tài liệu nghiên cứu tham 

khảo được trên thế giới 

 Tiến hành 

Ngày thứ 7, chuột được uống lần lượt các dung dịch nước cất, dung dịch hồng 

sâm, dung dịch sâm ngọc linh (100mg/kg, 200mg/kg, 300mg/kg). Sau khi uống thuốc 

60 phút, chuột được cho và một buồng được chiếu sáng rực rỡ bằng các điốt trắng 

(390 lux), trong khi đó buồng khác lại tối (2 lux). Chuột được đặt vào mặt tối và cửa 

được mở tự động 3 giây sau khi con chuột được cho vào buồng tối. Cánh cửa được 

sử dụng để chuột không vào phòng chứa ánh sáng ngay lập tức sau khi giải phóng 

với động lực thoát khỏi thí nghiệm, vì độ trễ để vào buồng ánh sáng có thể đóng vai 

trò như một chỉ số về hành vi lo lắng. Chuột được phép di chuyển tự do giữa hai 



25 
 

buồng trong 5 phút. Để đảm bảo sự sai lệch thời gian từ khi dùng thuốc đến khi thí 

nghiệm của từng cá thể trong một lô là không quá lớn, mỗi lô được cho uống thuốc 

làm hai đợt, cách nhau 20 phút. 

2.3.4. Xử lý số liệu 

Số liệu thu được từ các thử nghiệm được phân tích thống kê bằng phần mềm 

Excel 2013, sử dụng phần mềm SPSS. Sự sai khác có ý nghĩa thống kê khi p<0,05. 
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CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Chiết xuất saponin toàn phần. 

3.1.1. Chuẩn bị dược liệu 

Dược liệu sâm ngọc Linh thu hái tại vườn sâm Ngọc Linh trên núi Ngọc Linh 

đã được phơi khô rồi thái nhỏ. 

3.1.2. Lựa chọn phương pháp chiết 

Sử dụng phương pháp chiết sóng siêu âm. Đây là phương pháp chiết sử dụng 

sóng siêu âm có tần số lớn hơn 20Hz, có khả năng tác động mạnh vào dược chất làm 

tăng sự thẩm thấu dung môi chiết, tăng hòa tan dược chất, phương pháp này có thể 

chiết kiệt, hiệu suất cao. 

3.1.3. Lựa chọn dung môi 

Chọn ethanol và nước làm dung môi chiết vì ethanol hòa tan được saponin, rẻ 

tiền và không độc. 

3.1.4. Chiết xuất saponin toàn phần 

- Cân chính xác 200g củ sâm ngọc linh, sau khi rửa sach phơi khô, xay – nghiền 

nhỏ được ngâm chiết kỹ bằng dung môi ethanol 85% 5 lần ( mỗi lần 400ml) sử dụng 

thiết bị siêu âm ở 40 ⁰C trong 5 giờ. Thu lấy dịch chiết. tiếp tục thêm dung môi đến 

ngập dược liệu và chiết đến khi dược chiết trong suốt (5 lần) Sau khi tiến hành chiết 

dịch cồn xong chúng tôi tiến hành chiết tiếp dịch nước  và thực hiện giống như chiết 

dịch cồn. Gộp các dịch chiết ethanol và dịch chiết nước thu được lọc qua giấy lọc, 

gom lại và cất từng loại dung môi dưới áp suất giảm thu được mcaocồn = 38,02 g, 

mcaonước  = 54,8 g. 

3.2. Nghiên cứu tác dụng chống suy nhược thần kinh 

3.2.1. Thử nghiệm EPM 

 Dụng cụ thí nghiệm: 

Qua tham khảo tài liệu trên thế giới, chúng tôi đã làm được dụng cụ dùng cho 

thí nghiệm này là một hình chữ thập gồm có: 
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- Hai tay kín (closed arms) , mỗi tay có kích thước: 40 x 5 x 15cm (dài x 

rộng x cao) 

- Hai tay hở (open arms) mỗi tay có kích thước:  40 x 5 x 0,2cm 

Hai tay kín được làm vuông góc với hai tay hở, tạo nên một khoảng trung tâm 

có diện tích 5 x 5cm. Chuột thí nghiệm sẽ được đặt ở vùng trung tâm này khi bắt đầu 

vào thí nghiệm.[26,27,31] 

                 

Hình 3.6. Dụng cụ thử nghiệm EPM 

 Kết quả thí nghiệm: 

- Kết quả thử nghiệm với Sâm Ngọc Linh: 

Chuột sau khi chia lô được cho uống thuốc 7 ngày liền. Ngày thứ 7, sau khi 

uống thuốc 60 phút, đặt từng chuột vào trung tâm của dụng cụ thí nghiệm, mặt chuột 

hướng về một tay hở. Quan sát chuột trong 5 phút, ghi lại thời gian và số lần chuột đi 

vào mỗi tay. Kết quả được trình bày ở bảng 9 và 10. 
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Bảng 3.9: Tác dụng của Sâm Ngọc Linh lên số lần lưu của chuột ở tay kín/tay 

hở. 

Lô 
Thuốc 

uống 
n 

Số lần/ tay 

kín 
p 

Số lần/tay 

hở 
p 

1 Nước cất 10 10,9 ± 2,23  1  

2 
KRGE 200 

mg/kg 
10 7,3 ± 2,11 P1-2< 0,05 2,5 ± 1,58 P1-2< 0,05 

3 
VG 

100mg/kg 
10 9,2 ± 2,35 

P1-3>0,05 

P2-3>0,05 
1,4 ± 0,84 

P1-3>0,05 

P2-3>0,05 

4 
VG 

200mg/kg 
10 7,5 ± 2,12 

P1-4>0,05 

P2-4>0,05 
1,5 ± 1,08 

P1-4>0,05 

P2-4>0,05 

5 
VG 

300mg/kg 
7 9,71 ± 3,3 

P1-5>0,05 

P2-5>0,05 
1,43±0,976 

P1-5>0,05 

P2-5>0,05 

 

Bảng 3.10: Tác dụng của Sâm Ngọc Linh lên thời gian chuột lưu ở tay kín/tay 

hở  

Lô 
Thuốc 

uống 
n 

Thời gian/ 

tay kín (s) 
p 

Thờigian/ 

tay hở (s) 
p 

1 Nước cất 10 291,5  11,3 ± 10,05  

2 
KRGE 200 

mg/kg 
10 265 ± 24,91 P1-2< 0,05 35 ± 24,91 P1-2<0,05 

3 
VG 

100mg/kg 
10 283,6 ± 14,33 

P1-3>0,05 

P2-3>0,05 
16,4 ± 14,33 

P1-3>0,05 

P2-3<0,05 

4 
VG 

200mg/kg 
10 276,5 

P1-4>0,05 

P2-4>0,05 
20,2 ± 14,08 

P1-4>0,05 

P2-4>0,05 

5 
VG 

300mg/kg 
7 286 ± 11,79 

P1-5>0,05 

P2-5<0,05 
14 ± 11,79 

P1-5>0,05 

P2-5<0,05 
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Nhận xét: 

- KRGE liều 200 mg/kg có ý nghĩa thống kê so với chứng(p<0,05). 

- VG 100 mg/kg,  300mg/kg, 200mg/kg không có ý nghĩa thống kê so với 

với mẫu chứng (p>0,05). 

 

 

Hình 3.7:  Tác dụng của sâm ngọc linh lên số lần lưu của chuột trên tay kín/tay hở 

 

Hình 3.8: Tác dụng của sâm ngọc linh  lên thời gian lưu của chuột trên tay kín/tay 

hở 
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3.2.2. Thử nghiệm chuột bơi. 

Thử nghiệm được tiến hành như sau: Chuột sau khi chia lô được cho uống 

thuốc 7 ngày liền, ngày thứ 7 sau khi uống thuốc 60 phút, chuột được cho bơi trong 

nước ấm 35 ± 20C . Quan sát  và tính thời gian chuột bơi được trong 4 phút . Dùng 

đồng hồ bấm giây ghi lại thời gian chuột từ phút thứ 2 và ghi lại thời gian bơi  của 

chuột.  

Kết quả được trình bày ở bảng 11: 

Bảng 3.11: Tác dụng của sâm ngọc linh lên thời gian bơi của chuột 

Lô Nhóm n Thời gian bơi(s) p 

1 Nước cất 10 67,5 ± 27,11  

2 KRGE200 mg/kg 10 157,4 ± 42,43 P1-2< 0,05 

3 VG 100mg/kg 10 86,4 ± 15,19 
P1-3>0,05 

P2-3<0,001 

4 VG 200mg/kg 10 96,8 ± 12,3 
P1-4<0,05 

P2-4<0,001 

5 VG 300mg/kg 7 82,29 ± 24,53 
P1-5>0,05 

P2-5<0,001 

Nhận xét: 

- KRGE 200 mg/kg có ý nghĩa thống kê so với chứng (p<0,05) 

- VG 100mg/kg, VG 300mg/kg không có ý nghĩa thống kê so với mẫu chứng 

(p > 0,05) 

- VG 200mg/kg có ý nghĩa thống kê so với mẫu chứng (p< 0,05) 

- VG 200mg/kg cho tác dụng tương đương với KRGE 
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Hình 3.9: Tác dụng của sâm ngọc linh lên thời gian bơi của chuột. 

3.2.3. Dark/light test 

Chuột sau khi chia lô được cho uống thuốc 7 ngày liền. Ngày thứ 7, sau khi 

uống thuốc 60 phút, Chuột được đặt vào mặt tối và cửa được mở tự động 3 giây sau 

khi con chuột được cho vào buồng tối. Quan sát chuột trong 5 phút, ghi lại thời gian 

và số lần ra vào buồng sáng và buồng tối. Kết quả được trình bày ở bảng 12 và 13. 

Bảng 3.12: Tác dụng của Sâm Ngọc Linh lên số lần lưu của chuột ở buồng 

sáng/buồng tối. 

Lô 
Thuốc 

uống 
n 

Số lần/ 

buồng sáng 
p 

Số 

lần/buồng 

tối 

p 

1 Nước cất 10 3,2 ± 2,33  3,2 ± 2,35  

2 
KRGE200 

mg/kg 
10 8,6 ± 2,72 P1-2< 0,05 8,2 ± 2,66 P1-2<0,001 

3 
VG 

100mg/kg 
10 3 ± 2 

P1-3>0,05 

P23<0,001 
2,8 ± 2,09 

P1-3>0,05 

P2-3<0,001 

4 
VG 

200mg/kg 
10 7,4 ± 1,43 

P14<0,001 

P24>0,05 
7,3 ± 1,49 

P1-4<0,001 

P2-4>0,05 

5 
VG 

300mg/kg 
7 6,57 ± 5,47 

P1-5>0,05 

P25>0,05 
5 

P1-5>0,05 

P2-5<0,05 
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Bảng 3.13: Tác dụng của Sâm Ngọc Linh lên thời gian chuột lưu ở buồng 

sáng/buồng tối. 

Lô 
Thuốc 

uống 
n 

Thời gian/ 

Buồng sáng 

(s) 

p 
Thờigian/ 

Buồng tối (s) 
p 

1 Nước cất 10 23,8 ± 26,04  276,2 ±26,04  

2 
KRGE 200 

mg/kg 
10 85 ± 15,03 P1-2< 0,001 215 ± 15,03 P1-2<0,001 

3 
VG 

100mg/kg 
10 40,6 ± 26,61 

P1-3>0,05 

P2-3<0,001 
259,4 ±26,61 

P1-3>0,05 

P2-3<0,001 

4 
VG 

200mg/kg 
10 77,8 ± 16,07 

P1-4<0,001 

P2-4>0,05 
222,2 ±25,03 

P1-4<0,001 

P2-4>0,05 

5 
VG 

300mg/kg 
10 39 

P1-5>0,05 

P2-5<0,05 
261 

P1-5>0,05 

P2-5<0,05 

Nhận xét: 

- KRGE 200 mg/kg có ý nghĩa thống kê so với chứng (p< 0,001) 

- VG 100mg/kg, VG 300mg/kg không có ý nghĩa thống kê so với chứng (p 

> 0,05) 

- VG 200mg/kg có ý nghĩa thống kê  một cách rõ rệt so với chứng(p< 0,001) 

- So với KRGE, VG 200mg/kg không có sự khác biệt rõ ràng(p>0,05 ). 
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Hình 3.10: Tác dụng của sâm ngọc linh lên số lần lưu của chuột ở buồng 

sáng/tối 

 

Hình 11: tác dụng của sâm ngọc linh lên thời gian lưu của chuột ở buồng 

sáng/tối 

3.3. BÀN LUẬN: 

3.3.1. Về các test nghiên cứu: 

a.  Lựa chọn test nghiên cứu: 

Ngày nay, đặc biệt là ở các nước pháp triển, chứng suy nhược thần kinh  ngày 

càng phổ biến và ảnh hưởng không chỉ đến cá nhân và còn đến toàn xã hội. Có thể 

nói các nghiên cứu có lên quan đến các thuốc chống rối loạn lo âu, trầm cảm chưa 

bao giờ là cũ. Trên thế giới, hiện nay, các thử nghiệm được dùng để đánh giá tác dụng 

về mặt tâm thần thường được sử dụng động vật là chuột (cả chuột nhắt và chuột cống). 

Các thử nghiệm được dùng phổ biến bao gồm: 
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⁻ Thử nghiệm Grip (Grip Test). 

⁻ Thử nghiệm EPM (EPM Test). 

⁻ Thử nghiệm Rota-Rod (Rota-Rod Test). 

⁻ Thử nghiệm môi trường mở (Open-field test) 

⁻ Thử nghiệm đo hoạt động tự nhiên của chuột bằng lồng rung (Spontaneous 

activity Test) 

⁻ Đo thời gian ngủ của chuột khi uống thuốc ngủ barbital sau khi đã dùng thuốc 

cần được nghiên cứu (Barbital sleeping time Test). 

 

 

⁻ Thử nghiệm chuột bơi (Forced swimming Test). 

⁻ Thử nghiệm môi trường sáng/ tối (Light/dark Test). 

⁻ Thử nghiệm Y-maze  

⁻ Thử nghiệm tránh thụ động (Passive avoidance test) 

⁻ Trong số đó mô hình thử nghiệm EPM và mô hình thử nghiệm Rota-Rod là 

hai mô hình được sử dụng phổ biến nhất 

⁻ Trong phạm vi của đề tài khóa luận này, chúng tôi lựa chọn các thử nghiệm: 

 Thử nghiệm EPM 

Thử nghiệm EMP đã được mô tả như một phương pháp đơn giản để đánh giá 

phản ứng lo lắng của loài gặm nhấm theo File và đồng nghiệp 1 . Thí nghiệm EPM 

được Pellow và cộng sự phát triển từ các mô hình thử nghiệm mê cung khác (Y-maze, 

Zero maze) năm 1985-1986 và được ứng dụng rộng rãi từ đó đến nay . Thật vậy, EMP 

đã được sử dụng rộng rãi trong hơn hai thập kỷ, và hiện có hơn 2.000 báo cáo liên 

quan đến chủ đề này. EMP đã được sửa đổi thành một mê cung nâng lên với bốn tay 

(hai mở và hai tay kín) được sắp xếp để tạo thành một hình dạng dấu cộng và được 

mô tả bởi Handley và Mithani 3 . Các tác giả này mô tả việc đánh giá hành vi lo lắng 

của loài gặm nhấm bằng cách sử dụng tỷ lệ thời gian dành cho cánh tay mở để thời 

gian dành cho cánh tay khép kín. Thí nghiệm này dựa trên bản năng của chuột là sợ 

những nơi hở và có bản năng thích khám phá. Khi được đặt trong dụng cụ hình chữ 

thập để ở trên cao, chuột sẽ bị cảm giác lo lắng do độ cao nên ít tiếp xúc với tay hở. 

Đây sẽ là điều kiện để phát hiện tác dụng chống lo âu sợ hãi.[28,30] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3623971/#R1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3623971/#R3
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Căng thẳng lo âu là một triệu chứng đi kèm với nhiều rối loạn của hệ TKTW 

và bản thân nó cũng là một rối loạn. Ở người, nó được biểu hiện bằng sự hồi hộp xen 

lẫn mệt mỏi, kiệt sức. Ở các loài động vật gặm nhấm, sự lo âu căng thẳng thường liên 

quan đến các hành vi tự vệ như: bất động, tìm chỗ trú ẩn, liếm lông, nhảy dựng… Các 

hành vi này ở động vật có thể quan sát được. Có lẽ đây cũng là cơ sở để các mô hình 

thử nghiệm dựa trên sự quan sát động vật thí nghiệm như EPM, Open field (vùng 

mở)… ra đời.[33,38] 

Một ưu điểm nữa của EPM là không cần huấn luyện động vật trước khi làm 

thí nghiệm, điều kiện nuôi dưỡng cũng không cần đặc biệt. Thí nghiệm này cho kết 

quả với độ lặp lại cao.[39] 

Dụng cụ để tiến hành thí nghiệm EPM đơn giản, có thể chế tạo được trong 

điều kiện Việt nam.[44] 

Về thời gian thí nghiệm: trong thí nghiệm EPM, thời gian quan sát mỗi chuột 

là 5 phút là dựa trên suy luận đây là khoảng thời gian chuột biểu lộ hành vi tự vệ hoặc 

trốn tránh rõ nhất. Nếu khoảng thời gian này kéo dài hơn 5 phút, chuột có thể quen 

với môi trường, làm ảnh hưởng đến kết quả[44,48]. 

 Thử nghiệm chuột bơi: 

Chuột bơi là mô hình thí nghiệm kinh điển của Dược lý học. Ở Việt nam mô 

hình này được sử dụng chủ yếu trong các nghiên cứu tác dụng tăng lực của thuốc. 

Tuy nhiên, hiện nay nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng sử dụng mô hình 

chuột bơi để đánh giá tác dụng trên TKTW. [26,31,42] 

Dựa trên suy luận thuận thuốc kích thích TKTW làm tăng sự phối hộp thần 

kinh cơ dẫn đến tăng khả năng vận động và sức vươn của động vật. Khi bị thả vào 

nước, theo bản năng tự nhiên, chuột sẽ có phản xạ vươn lên và bơi để sống sót. Chuột 

sẽ chỉ ngừng bơi và chìm khi sự phối hợp thần kinh cơ không còn. Thời gian chuột 

bơi càng dài chứng tỏ chuột giữ được sự phối hợp thần kinh- cơ lâu. Thí nghiệm này 

có tính khả thi cao vì phương pháp tiến hành không quá phức tạp, việc huấn luyện 

người theo dõi thí nghiệm cũng không khó khăn, trang thiết bị phục vụ cho thí nghiệm 

dễ kiếm[21,25] 

 Dark/light test 

Kiểm tra chuyển tiếp ánh sáng / tối là một trong những bài kiểm tra được sử 

dụng rộng rãi nhất để đo lường sự lo lắng giống như hành vi ở chuột. Thử nghiệm 

sáng tối dựa trên sự ác cảm bẩm sinh của loài gặm nhấm đối với các khu vực được 

chiếu sáng mạnh và hành vi khám phá tự nhiên của loài gặm nhấm với các tác động 
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bên ngoài tức là môi trường mới lạ và ánh sáng. Thử nghiệm này nạy cảm với các 

thuốc an thần, chống lo âu sợ hãi, trầm cảm… Thiết bị kiểm tra bao gồm khoang tối 

và khoang sang được chiếu sáng. Một khe hẹp, rộng 3cm, cao 5cm kết nối hai buồng. 

Chuột được phép di chuyển tự do giữa hai buồng. Số lần và thời gian dành cho buồng 

sáng thể hiện sự lo lắng ít hay nhiều của chuột với không gian sáng. Phương pháp 

này dễ thực hiện và kết quả tương đối chính xác. Tuy nhiên, sự khác nhau giữa các 

phòng thí nghiệm khiến cho việc lặp lại hoặc so sánh kết quả giữa các phòng thí 

nghiệm rất khó khăn. [28,45] 

Trong thử nghiệm này tôi sử dụng phiên bản khác với phiên bản gốc.  Đầu 

tiên, buồng sáng lớn hơn buồng tối ở phiên bản ban đầu, trong khi kích thước của hai 

buồng là giống nhau trong phiên bản thử nghiệm của chúng tôi. Thứ hai, trong phiên 

bản ban đầu, buồng sáng không có trần và tường, buồng sáng là trong suốt (Crawley 

và Goodwin, 1980), trong khi chúng tôi sử dụng chất dẻo màu trắng đục cho trần và 

tường của buồng sáng. Những khác biệt này, cụ thể là kích cỡ và độ mở của buồng 

sáng, cho phép phát hiện đồng thời sự lo lắng không gian sáng cũng như sự lo lắng 

không gian mở trong phiên bản gốc của bài kiểm tra. Tuy nhiên, trong thử nghiệm 

của tôi, hành vi giống như lo âu trong không gian mở ở chuột được thử nghiệm trong 

thử nghiệm EMP. Mặc dù thử nghiệm sáng/ tối và EMP đều đươc sử dụng để đánh 

giá hành vi lo âu, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng nhất quán. Thử nghiệm 

chuyển đổi ánh sáng / tối của tôi và các bài kiểm tra trên EMP đánh giá các khía cạnh 

khác nhau của hành vi lo âu, chẳng hạn như sự lo lắng không gian sáng và hành vi lo 

lắng giống như không gian mở[28,31,45]. 

 Một số thí nghiệm chưa làm được: 

Như đã nói ở trên, có rất nhiều thử nghiệm có thể dùng để đánh giá tác dụng 

kích thích TKTW của thuốc. Mỗi thí nghiệm đều có những ưu điểm và nhược điểm 

riêng. Trong khuôn khổ của đề tài khóa luận, vì điều kiện thời gian và kinh phí không 

cho phép, chúng tôi mới chọn tiến hành các thử nghiệm như đã trình bày ở trên. Trong 

những tài liệu tham khảo trên thế giới, đây là những thử nghiệm mà chúng tôi thấy 

rằng có tính hợp lý và khả thi nhất và có thế thực hiện được trong khuôn khổ khóa 

luận. Để nghiên cứu kỹ hơn tác dụng kích thích TKTW của sâm ngọc linh, nên áp 

dụng các thử nghiệm này: 

 Thử nghiệm đo giấc ngủ Barbital: 

Thử nghiệm này dùng để đánh giá tác dụng giảm thời gian ngủ của thuốc. Thử 

nghiêm có ưu điểm hơn thử nghiệm chuột bơi vì đánh giá tác dụng trực tiếp hơn chứ 
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không gián tiếp qua các cơ chế thần kinh – cơ, khả năng định hướng không gian, khả 

năng chịu lạnh…. 

Ngoài ra, việc tiến hành thí nghiệm cũng đơn giản, dễ thực hiện, và thử nghiệm 

fhoàn toàn thực hiện được ở việt nam. Đồng thời cho kết quả cũng tương đối chính 

xác. 

 Y-maze test 

Thử nghiệm này có ưu điểm là dụng cụ thí nghiệm hiện đại, có độ chính xác 

cao. Dụng cụ thí nghiệm này đã có mặt và được sử dụng ở Việt nam. 

 Thử nghiệm đánh giá hoạt động tự nhiên của chuột 

Thử nghiệm này có độ chính xác cao, dụng cụ thí nghiệm hiện đại. Dụng cụ 

mày đã được sử dụng ở Việt nam. 

 Thử nghiệm Rota – rod 

Thử nghiệm này cũng dùng để đánh phối hợp thần kinh – cơ của chuột. Dụng 

cụ này cũng đã được sử dụng ở việt nam, có độ chính xác cao, dễ thực hiện và việc 

huấn luyện người làm thí nghiệm dễ dành. 

b. Điều kiện nghiên cứu. 

Thí nghiệm EMP được thực hiện trong phòng tối, còn thí nghiệm chuột bơi và 

thử nghiệm sáng tối được thực hiện trong phòng với ánh sáng vừa phải và yên tĩnh. 

Trên thực tế, chúng tối thực hiện các thử nghiệm EMP trong điều kiên môi 

trường có ánh sáng và tiếng động. Thử nghiệm chuột bơi và sáng/tối cũng trong điều 

kiện có tiếng ồn. Nên kết quả là các số liệu thu được rất dao động, khó đánh giá. 

Cũng các thí nghiệm đó nhưng tiến hành trong môi trường phù hợp với điều 

kiện của từng thử nghiệm thì thu được kết quả rất tập chung và dễ phân tích. 

Từ những điều trên chúng tỏ rằng, môi trường nghiên cứu là cực kỳ quan trọng 

đối với các thử nghiệm đánh giá tác dụng của thuốc trên hệ TKTW. 

c. Lựa chọn thuốc chứng dương 

Nhân sâm từ lâu đã được sử dụng như một phương thuốc truyền thống cho các 

vấn đề sức khoẻ khác nhau. Người ta tin rằng có nhiều lợi ích về thể chất và tâm lý 

như tăng năng lượng / tăng sức bền, kích thích tinh thần, cải thiện tâm trạng, tăng 

cường nhận thức. Từ các kết quả nghiên cứu trên thế giới chứng minh rằng nhân sâm 

có tác dụng chống mệt mỏi. [27,41] 

Nhân sâm có các chức năng dược lý bao gồm chống oxy hóa, tăng cường miễn 

dịch và bình thường hóa hệ thống chuyển hóa của con người. Trong y học cổ truyền 

phương đông, nhân sâm đã được sử dụng chủ yếu để tăng cường sức chịu đưng và 

giảm căng thẳng về thể chất và sự mệt mỏi.  Một thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, giả 
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dược đã cho thấy rằng nhân sâm có tác dụng chống mệt mỏi ở những bệnh nhân bị 

mệt mỏi mãn tính tự phát. Ngoài ra, nhân sâm đã được chứng minh là có hoạt động 

chống mệt mỏi trong một nghiên cứu động vật. Trong một nghiên cứu khác, nhân 

sâm làm tăng khối lượng cơ, thời gian bơi bền… Nhân sâm có tác dụng chống sự lo 

lắng đã dược chứng minh trên mô hình thí nghiệm sự lo lắng với diazepam bằng việc 

sử dụng thử nghiệm EMP. Thử nghiệm EMP cho thấy rằng nhân sâm làm tăng số lần 

và thời gian chuột lưu trên cánh tay hở. Trong thử nghiệm sáng/tối, nhân sâm cũng 

làm tăng thời gian và số lần lưu giữ của chuột trong buồng sáng.[27,32,38,41]. 

Dựa vào kết quả của những nghiên cứu trên chúng tôi đã lựa chọn nhân sâm 

hàn quốc làm chứng dương cho thử nghiệm này. 

Liều của KGRE dùng trong thử nghiệm nghiên cứu chống suy nhược thần kinh 

là liều 200mg/kg. Chúng tôi đã tham khảo liều từ các nghiên cứu trên thế giới trước 

đấy và tiến hành khảo sát liều của KGRE có tác dụng chống lo âu, trầm cảm. 

d. Tác dụng chống suy nhược thần kinh của sâm ngọc linh 

 Trên thử nghiệm EMP, sâm ngọc linh liều 100, 200, 300mg/kg không cho tác 

dụng rõ rệt(p> 0,05) so với mẫu chứng. Điều đó cho thấy rằng, VG không thể hiện rõ 

tác dụng chống suy nhược thần kinh của sâm ngọc linh trên thử nghiệm này. 

 Thử nghiệm chuột bơi, VG ở liều 100mg/kg, 300mg/kg không gây tác dụng 

rõ ràng trong thử nghiệm này (p>0,05). VG liều 200mg/kg làm rõ rệt thời gian bơi so 

với mẫu chứng(p< 0,05). Điều đố chứng tỏ, VG liều 200mg/kg có tác dụng chống 

suy nhược thần kinh trên thử nghiệm này. 

Kết quả của nhóm dùng VG 200mg/kg so với nhóm dùng KRGE không có sự 

khác biệt rõ ràng (p>0,05). 

Như vậy, ở liều 200mg/kg, cho tác dụng tương đương với KRGE 200mg/kg. 

 Thử nghiệm sáng/tối, VG ở liều 100mg/kg, 300mg/kg không cho tác dụng rõ 

rệt so với mẫu chứng (p> 0,05).  Nhưng VG liều 200mg/kg làm rõ rệt thời gian và số 

lần di chuyển trong buồng sáng so với mẫu chứng( P<0,001). Điều đó chứng tỏ, VG 

liều 200mg/kg có tác dụng chống suy nhược thần kinh. 

Kết quả của nhóm dùng VG 200mg/kg so với nhóm dùng KRGE không có sự 

khác biệt rõ ràng (p>0,05). 

Như vậy, ở liều 200mg/kg, cho tác dụng tương đương với KRGE 200mg/kg. 
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CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Qua thời gian nghiên cứu đề tài chúng tôi đã thu được các kết quả theo các nội 

dung nghiên cứu đã đề ra như sau: 

- Đã đưa ra qui trình chiết xuất saponin toàn phần từ dược liệu sâm Ngọc 

Linh. 

- Đã tiến hành được các mô hình đánh giá tác dụng chống suy nhược thần 

kinh của sâm Ngọc Linh. 

4.2. Kiến nghị 

Từ những kết quả nghiên cứu được, chúng tôi có một số kiến nghị như sau: 

 Về việc nghiên cứu thêm: 

Trong khóa luận này, chúng tôi chỉ tiến hành được những mô hình thí nghiệm 

căn bản và có tính kinh điển mất. Vì đây cũng là nghiên cứu khởi đầu không thế tránh 

được các sai sót, cần có những nghiên cứu sâu hơn. Chúng tôi đã chỉ ra rằng uống 

VG tạo ra kích thích TKTW, chống lo âu sợ hãi. Do những hạn chế của nghiên cứu 

này, các thành phần cụ thế liên quan đến các hoạt động sinh lý tâm thần qua thử 

nghiệm EMP vẫn chưa được thể hiện rõ. Đây có thể là trọng tâm đánh giá trong các 

nghiên cứu tương lai. Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy một số mô hình nghiên cứu 

tác dụng an chống lo âu, trầm cảm trên động vật có thể áp dụng nghiên cứu tiếp: 

1. Thử nghiệm nghiệm giấc ngủ barbital.  

2. Thử nghiệm đánh giá mức độ ngủ của chuột. 

3.  Thử nghiệm môi trường mở (open field test) 

4. Thử nghiêm đánh giá hoạt động tự nhiên của chuột. 

 Về quá trình chiết xuất: 

Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng phương pháp chiết siêu âm, nhưng 

trong quá trình tiến hành còn nhiều sai sót, cần khắc phục và cần tiến hành nghiên 

cứu sâu hơn. Đây có thể là một nghiên cứu trong tâm trong tương lai. Trong các thử 

nghiệm tiếp theo chúng tôi kiến nghị một số phương pháp tiến hành được trong phòng 

thí nghiệm và có thể mang lại hiệu xuất cao hơn: 

- Phương pháp chiết bằng soxhlet 
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- Phương pháp chiết hồi lưu 

- Phương pháp chiết ngấm kiệt 
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