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TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, chế phẩm nano vàng/β-glucan (AuNPs/β-glucan) có kích thước hạt khoảng 13,3 nm được
chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ tia gamma dung dịch hydrogen tetrachloroaurate (1 mM) sử dụng β-glucan
tan trong nước 0,5% làm chất ổn định. Đặc trưng quang học và kích thước hạt AuNPs được phân tích lần lượt
bằng phổ UV-vis và ảnh TEM. Hiệu lực giải độc gan của chế phẩm AuNPs/β-glucan được khảo sát trên mô hình
chuột nhắt đã gây độc gan bằng acetaminophen có thể trọng ~ 30 g/con với liều uống hàng ngày là 0,25 - 2
mg/con. Kết quả thử nghiệm cho thấy, khi tăng nồng độ AuNPs/β-glucan thì các chỉ số Alanine-aminotransferase
(ALT) và Aspartate-aminotransferase (AST) trong máu chuột đều có xu hướng giảm dần (ALT giảm từ 54,5 đến
76,8% và AST giảm từ 54,7 đến 73,2% so với đối chứng không cho uống). Đặc biệt, ở nghiệm thức cho chuột
uống 1 mg AuNPs/con thì chỉ số AST xác định được là thấp nhất trong máu là 96,1 U/L (giảm 73,2% so với chuột
gây độc gan chỉ cho uống nước cất và giảm khoảng 40,6% so với chuột cho uống chất chống oxy hóa silymarin).
Trong khi đó, chế phẩm AuNPs/β-glucan cũng có tác dụng làm giảm chỉ số ALT trong máu chuột xuống mức thấp
nhất chỉ còn khoảng 36,1 U/L (giảm 76,8% so với chuột gây độc gan chỉ cho uống nước cất và 48,2%
so với chuột cho uống chất chống oxy hóa silymarin ở cùng nồng độ). Kết quả nghiên cứu cho thấy triển vọng
phát triển ứng dụng của AuNPs/β-glucan chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ tia  làm chất chống oxy hóa và
giải độc gan.
Từ khóa: AuNPs/β-glucan, Acetaminophen, alanine-aminotransferase, aspartate-aminotransferase, giải độc gan,
chiếu xạ.
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SUMMARY
In this study, the gold nanoparticles/β-glucan (AuNPs/β-glucan) with sizes about 13.3 nm has been successfully
synthesized by γ-irradiation of 1.0 mM Au3+ solutions using water soluble β-glucan (0.5%) as a stabilized. The
optical characteristic and particle size of AuNPs colloidal solution were analysized by UV-Vis spectra and TEM
images, respectively. The hepatoprotective activity of AuNPs/β-glucan was tested in acetaminophen induced
hepatotoxic mice with an average body weight of about 30 g/head by orally administration at daily doses ranging
from 0.25 - 2 mg/head. The obtained results showed that the ALT (Alanine-aminotransferase) and AST
(Aspartate-aminotransferase) indexes in blood of tested mice were decreased (ALT index decreased from 54.5 to
76.8% and AST index decreased from 54.7 to 73.2% compared to those in blood of control mice) by the increase
administered AuNPs/β-glucan concentration. Particularly, the lowest AST index level with 96.1 U/L was found in
blood of mice administered with 1 mg AuNPs/head (reduced 73.2% compared to induced hepatotoxic mice
supplied with only distilled water and 40.6% compared to mice administered by silymarin at the same
concentration). In addition, the supplemented with 1 mg AuNPs also strongly reduced ALT index in blood of
tested mice to 36.1 U/L (decreased 76.8% compared to that in blood of induced hepatotoxic mice supplied with
only distilled water and 48.2% compared to mice administered by silymarin at the same concentration). The
results indicated that AuNPs/β-glucan product synthetized by -rays irradiation may potentially be developed for
application as antioxidant and hepatoprotective liver agent.
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