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Tóm tắt: 

Dịch chiết từ lá, vỏ quả bứa tròn Việt Nam và các muối của nó là những hợp chất không gây hại 
đến sức khỏe con người. Với HCA, liều không gây chết chuột là 5,0 ml/kg chuột và có giá trị 
LD50=10,81ml/kg chuột. Với HCCa, tất cả các liều thử nghiệm đều không gây chết chuột và có 
ggiá trị LD0= 20,0 g/kg chuột. Với HCK, liều không gây chết chuột là 5,0g/kg chuột và có giá trị 
là LD50=8,66 g/kg chuột ml/kg chuột. Với HCMg, liều không gây chết chuột là 15,0g/kg chuột 
và có giá trị LD50 =26,20 g/kg chuột. Theo phân loại độc tính của GHS, những hợp chất có giá 
trị độc tính cấp LD50>5000 mg/kg chuột theo đường uống được coi là chất không độc. Như vậy, 
dựa trên kết quả thu được của thử nghiệm có thể kết luận tất cả 4 mẫu thử đều không độc. 
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Abstract: 

 The extract from the leaves of the Vietnam round hammer pod and its salts are compounds that 
are not harmful to human health. Specifically, rats are safe with a HCA dose of 5.0 ml/kg weight 
and an effective specimen is LD50 of 10,81 ml/kg weight. All of HCCa doses are not harmful to 
rats and an effective specimen is LD0 of 20,0 g/kg weight. Allowable doses are in HCK and 
HCMg of 5.0 g/kg weight, 15,0 g/kg weight and their effective specimens are LD50 of 8.66 g/kg 
weight, 26.20 g/kg weight respectively. According to GHS’s conventional classification for 
whether a substance is toxic or not, a substance is assigned to a non-toxic one if its LD50 is 
higher than 5000 mg/kg weight in oral route. The results show that all of our research samples 
are nontoxic because they are in GHS’s allowable band. 
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