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The objective of this study was to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) of crude extract from five medical
herbs in Vietnam (Camellia sinensis, Eclipta prostrata L., PseudReceived: December 29, 2017
eranthemum palatiferum, Psidium guajava, Azadirachta indica)
Revised: January 15, 2018
against Escherichia coli ATCC25922, Salmonella Typhimurium,
Accepted: January 24, 2018
Staphylococcus aureus ATCC25923 by macro - dilution method.
These
results were the basis for the application of these herbs
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in the prevention and treatment of diseases in animals. The results showed that MICs of Camellia sinensis against E.coli, S. TyAzadirachta indica
phimurium, and S. aureus were 8 - 16 mg/mL, 8 - 16 mg/mL, 0.5
Camellia sinensis
mg/mL respectively; MICs of Eclipta prostrata L. against E.coli,
Eclipta prostrata L.
S. Typhimurium, and S. aureus were 16 mg/mL, 16 mg/mL, 1
Pseuderanthemum palatiferum
- 2 mg/mL respectively; MICs of Pseuderanthemum palatiferum
Psidium guajava
against E.coli, S. Typhimurium and S. aureus were 8 mg/mL, 4
- 8 mg/mL, 2 - 4 mg/mL respectively; MICs of Psidium guajava
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against E.coli, S. Typhimurium and S. aureus were 16 mg/mL, 16
mg/mL, 0.125 – 0.25 mg/mL respectively and MICs of Azadirachta
indica against E.coli, S. Typhimurium, and S. aureus were more
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Khảo sát nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của cao thô chiết xuất từ một số thảo dược
đối với Escherichia coli, Salmonella Typhimurium và Staphylococcus aureus
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THÔNG TIN BÀI BÁO

TÓM TẮT

Bài báo khoa học

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định nồng độ ức chế tối thiểu của
cao thô chiết từ 5 loại thảo dược phổ biến ở Việt Nam (chè xanh,
cỏ mực, hoàn ngọc, ổi, sầu đâu (neem)) đối với Escherichia coli
ATCC 25922, Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus
ATCC 25923 bằng phương pháp pha loãng tới hạn. Những kết
quả này sẽ làm cơ sở để ứng dụng các loại dược liệu trên trong
phòng và trị bệnh cho vật nuôi. Kết quả của nghiên cứu cho thấy,
MIC của cao chiết từ lá chè xanh đối với E.coli, S. Typhimurium
và S. aureus lần lượt là 8 - 16 mg/mL, 8 - 16 mg/mL, 0,5 mg/mL;
MIC của cao chiết từ lá cỏ mực đối với E.coli, S. Typhimurium và
S. aureus lần lượt là 16 mg/mL, 16 mg/mL, 1 - 2 mg/mL; MIC
của cao chiết từ lá hoàn ngọc đối với E.coli, S. Typhimurium và
S. aureus lần lượt là 8 mg/mL, 4 - 8 mg/mL, 2 - 4 mg/mL, MIC
của cao chiết từ lá ổi đối với E.coli, S. Typhimurium và S. aureus
lần lượt là 16 mg/mL, 16 mg/mL, 0,125 – 0,25 mg/mL; MIC của
cao chiết từ lá chè xanh đối với E.coli, S. Typhimurium và S.
aureus là lớn hơn 16mg/mL.
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hoạt chất có nguồn gốc thiên nhiên đang được
xem là các giải pháp tốt nhằm nâng cao năng
Trong một thời gian dài, việc sử dụng kháng suất, chất lượng và sức khỏe vật nuôi (Do, 2006;
sinh trong chăn nuôi được xem mang lại nhiều Nguyen, 2012).
hiệu quả trong phòng và điều trị bệnh. Ngoài ra,
Việt Nam có khí hậu nhiệt đới nên có nguồn
việc sử dụng các kháng sinh phổ rộng trong thức dược liệu phong phú và đa dạng về chủng loại. Do
ăn với liều lượng thấp còn cho rằng có hiệu quả đó, tiềm năng ứng dụng các loại thảo dược trong
kích thích tăng trọng (Gustafson & Bowen, 1997). chăn nuôi thú y là rất lớn. Mục tiêu của nghiên
Điều này dẫn đến tình trạng tồn dư kháng sinh cứu là xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC)
trong các sản phẩm chăn nuôi (thịt, sữa, trứng....) của cao thô chiết từ 5 loại thảo dược phổ biến ở
và tạo ra những chủng vi khuẩn đề kháng kháng Việt Nam (sầu đâu, hoàn ngọc, chè, ổi, cỏ mực)
sinh (Madhab, 2014).
trên một số vi khuẩn gây bệnh nhằm làm cơ sở
1. Đặt Vấn Đề

Chính vì vậy, nhiều giải pháp được đưa ra
nhằm thay thế vai trò của kháng sinh trong phòng
trị bệnh như vaccin, probiotic, chiết xuất thực
vật... Các giải pháp này nhằm mục tiêu làm giảm
tác dụng phụ do kháng sinh gây ra hoặc làm giảm
hậu quả của tình trạng lạm dụng kháng sinh như
tồn dư kháng sinh, sự đề kháng kháng sinh của
vi khuẩn...nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe và tăng
trưởng cho vật nuôi. Trong đó, việc ứng dụng các
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cho việc ứng dụng các loại thảo dược này trong
phòng và trị bệnh trên vật nuôi.
2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu
2.1. Cao chiết thô các loại thảo dược

Các thảo dược sau khi thu hái từ Bà Rịa – Vũng
Tàu (hoàn ngọc, ổi, cỏ mực), Bình Thuận (sầu
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đâu), Lâm Đồng (chè) sẽ được làm sạch, để trong
bóng râm, thoáng gió cho ráo nước sau đó xay
nhuyễn. Cân 250 gam thảo dược cho vào 750ml
nước cất, khuấy đều và đun cách thủy trong 3 giờ
sau đó thu dịch lọc. Dịch lọc được làm cô đặc lại
bằng hệ thống cô quay chân không (thu nhận cao
thô). Cao thô được bảo quản trong lọ kín ở nhiệt
độ 2-40 C.
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trường thạch dinh dưỡng để đếm số lượng khuẩn
lạc (Wiegand & ctv., 2008).
2.3. Kháng sinh chuẩn đối chứng

Các kháng sinh đối chứng đối chứng dùng
trong thí nghiệm bao gồm amoxicillin (tinh khiết
99%) (UV, Việt Nam), colistin sulfate (tinh khiết

2.2. Gốc vi khuẩn dùng trong nghiên cứu

Các chủng vi khuẩn được sử dụng trong nghiên
cứu bao gồm: Escherichia coli ATCC 25922,
Staphylococcus aureus ATCC 25923 (Vo & ctv.,
2010) và Salmonella Typhimurium phân lập từ
đường ruột heo bệnh (Vo & ctv., 2006). Các gốc vi
khuẩn này từ ống giữ gốc trong glycerol ở - 200 C
được tăng sinh trong môi trường Brain Heart Infusion (BHI), (Oxoid, CM1135, Anh) và ủ ở 370 C
trong 24 giờ trước khi cấy trên các môi trường
chuyên biệt.
• E. coli ATCC 25922: Vi khuẩn sau khi tăng
sinh trong BHI được cấy trên thạch Eosin Methylene Blue (EMB), (CM0069, Oxoid, Anh) và ủ ở
370 C trong 24 giờ. Sau đó, những khuẩn lạc rời
có màu tím ánh kim sẽ được chọn để cấy ria lên
thạch Nutrient (NA), (CM0003, Oxoid, Anh) để
thu lấy khuẩn lạc rời.
• Salmonella Typhimurium: Sau khi tăng sinh
trong BHI, canh khuẩn tiếp tục được cấy ria
lên thạch Xylose Lysine Deoxycholate (XLD),
(CM0469, Oxoid, Anh) và ủ ở 370 C trong 24 giờ.
Sau đó, những khuẩn lạc rời có màu đỏ, tâm đen
sẽ được chọn để cấy ria lên thạch NA để thu lấy
khuẩn lạc rời.
• Staphylococcus aureus ATCC 25923:
Vi khuẩn sau khi tăng sinh được cấy trên thạch
máu (BA), (MI092AP, Nam Khoa, Việt Nam) và
ủ ở 370 C trong 24 giờ. Chọn những khuẩn lạc rời,
nhẵn, đục, màu vàng nhạt và có vòng dung huyết
đôi để cấy ria lên thạch NA để thu lấy khuẩn lạc
rời.

99%) (UV, Việt Nam), enrofloxacin (tinh
khiết 99%) (UV, Việt Nam). Amoxicillin được
hòa tan bằng dung dịch đệm phosphate pH 6.0;
0,1 mol/l; colistin sulfate được hòa tan bằng
nước và enrofloxacin cũng được hòa tan trong
nước nhưng phải được kiềm hóa bằng NaOH 0,1
mol/l (Victor, 2005). Các kháng sinh sau khi hòa
tan trong dung môi tạo thành dung dịch gốc có
nồng độ là 1 mg/mL. Mỗi loại dung dịch kháng
sinh gốc này sẽ tiếp tục được pha loãng 100 lần
trước khi pha loãng thành dãy các nồng độ giảm
dần theo cấp số 2 từ 10 µg/mL đến 0,01 µg/mL
bằng Muller Hinton Broth (MHB), (CM0405,
Oxoid, Anh) (Wiegand & ctv., 2008).
2.4. Phương pháp xác định MIC

Cân chính xác 32mg mỗi loại cao thảo dược hòa
tan vào 1 mL nước cất, sau đó pha loãng các cao
này bằng môi trường MHB (Muller Hinton Broth
- Oxoid) tạo thành 1 dãy 11 ống chứa dung dịch
cao thô (mỗi ống chứa 1 mL) có nồng độ giảm dần
theo cấp số 2 (Wiegand & ctv., 2008) với các nồng
độ lần lượt là: 32 mg/mL; 16 mg/mL; 8 mg/mL;
4 mg/mL; 2 mg/mL; 1 mg/mL; 0,5 mg/mL; 0,25
mg/mL; 0,125 mg/mL; 0,0625 mg/mL; 0,03125
mg/mL. Các ống chứa cao pha loãng này sau đó
được hấp tiệt trùng ở 1210 C trong 15 phút.

Giá trị MIC của 1 loại thảo dược đối với 1 loại
vi khuẩn được xác định bằng phương pháp pha
loãng tới hạn (Wiegand & ctv. 2008). Cho 1 mL
vi khuẩn (khoảng 106 CFU/mL) lần lượt vào các
dãy ống có chứa 1mL loại thảo dược với nồng
Khuẩn lạc rời của mỗi loại vi khuẩn thu trên bề độ giảm dần. Đồng thời thêm 1 mL môi trường
mặt thạch NA được đánh tan vào nước muối sinh MHB vô trùng thay cho vi khuẩn ở dãy ống đối
lý vô trùng để đạt nồng độ vi khuẩn khoảng 108 chứng (Wiegand & ctv., 2008). Như vậy, sau khi
CFU/mL bằng cách so màu với độ đục chuẩn Mac thực hiện pha loãng, nồng độ thảo dược trong các
Farland 0,5. Pha loãng dung dịch canh khuẩn ống giảm đi một nửa so với lúc đầu và nồng độ
này 100 lần để đạt nồng độ vi khuẩn khoảng vi khuẩn cuối cùng trong ống vào khoảng 5x105
106 CFU/mL bằng môi trường MHB (Wiegand CFU/mL. MIC của kháng sinh đối chứng đối
& ctv., 2008). Nồng độ vi khuẩn này sẽ được chứng (amoxicillin, colistin, enrofloxacin) cũng
kiểm chứng sau đó bằng cách cấy trang lên môi được thực hiện tương tự như trên. Tất cả các
ống sau đó được ủ ở 370 C trong 16-24 giờ. Mỗi
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nghiệm thức được lặp lại 3 lần.
Giá trị MIC được định nghĩa là nồng độ thấp
nhất của chất có hoạt tính kháng khuẩn (trong
1 mL) mà có khả năng ức chế sự phát triển của
vi sinh vật trong điều kiện xác định (Wiegand &
ctv., 2008).
3. Kết Quả và Thảo Luận

Chè
Cỏ mực
Hoàn ngọc
Ổi
Sầu đâu (neem)

Kết quả của nghiên cứu cho thấy nồng độ ức
chế tối thiểu của cao chiết thô của chè xanh đối
với hai chủng vi khuẩn E. coli và Salmonella dao
động từ 8 – 16 mg/mL. Khả năng kháng khuẩn
này tương đương với amoxicillin (2,5 µg/mL), colistin (0,16 µg/mL) và enrofloxacin (0,01 µg/mL).
Nghiên cứu khác của Amber & ctv. (2015) xác
định nồng độ ức chế tối thiểu của cao chiết bằng
nước từ lá chè xanh đối với E. coli ATCC 25922
và S. Typhi ATCC 13311 là 3,12 mg/mL; trong
khi cao chiết bằng methanol của loại thảo dược
này có nồng độ ức chế tối thiểu đối với E. coli
ATCC 25922 và S. Typhi ATCC 13311 lần lượt là
5 mg/mL và 2,5 mg/mL. MIC của cao chiết bằng
methanol từ lá chè xanh đối với E.coli và S. Typhi lần lượt 40 µg/mL và 60 µg/mL là (Archana
& ctv., 2011). Kết quả nghiên cứu của Tiwari
và ctv. (2005) cũng xác định được nồng độ ức
chế tối thiểu của dịch chiết từ chè đối với E.
coli là 88,3 mg/mL; đối với S. Typhi và S. Typhimurium 1402/84 lần lượt là 79,56 mg/mL và
94,61 mg/mL.

Bảng 1. Nồng độ ức chế tối thiểu của các loại thảo dược

• Nồng độ ức chế tối thiểu của cao thô chè
xanh:

Tên thảo dược

Thử nghiệm xác định nồng độ ức chế tối thiểu
(MIC) của các 5 loại thảo dược được xác định
bằng phương pháp pha loãng tới hạn. Kết quả
nồng độ ức chế tối thiểu của 5 loại thảo dược và
3 loại kháng sinh đối với 3 chủng vi khuẩn được
trình bày trong Bảng 1 và Bảng 2.

Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) (mg/mL)
E. coli ATCC 25922 S. Typhimurium S. aureus ATCC 25923
8 - 16
8 - 16
0,5
16
16
1-2
8
4-8
2-4
16
16
0,125 - 0,25
> 16
> 16
> 16

3.1. Nồng độ ức chế tối thiểu của các loại thảo
dược

Kết quả ở Bảng 1 còn cho thấy nồng độ ức chế
tối thiểu cao chiết từ chè xanh đối với S. aureus
ATCC 25923 là 0,5 mg/mL. Kết quả này khá
tương đồng với nghiên cứu của Maksum & ctv.
(2013), nhóm tác giả cũng khẳng định giá trị MIC
của dịch chiết chè xanh đối với S. aureus là 0,4
mg/mL. Một nghiên cứu khác của Aboulmagd &
ctv. (2011) cũng ghi nhận được nồng độ ức chế
tối thiểu đối với S. aureus ATCC 25923 là 0,78
mg/mL.
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• Nồng độ ức chế tối thiểu của cao thô hoàn
ngọc:

Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) (µg/mL)
E. coli ATCC 25922 S. Typhimurium S. aureus ATCC 25923
2,5
1,25
0,31
0,16
0,16
5
0,01
0,01
0,04

Bảng 2. Nồng độ ức chế tối thiểu của các kháng sinh đối chứng

Loại kháng sinh

Amoxicillin
Colistin
Enrofloxacin

Từ Bảng 1, cho thấy hoàn ngọc thể hiện hoạt
tính kháng khuẩn đối với S. Typhimurium tương
đối mạnh hơn so với E. coli. Nguyen & Eun (2013)
khẳng định dịch chiết của từ cây hoàn ngọc có
khả năng ức chế sự phát triển của E. coli ở
nồng độ 1,25 mg/mL thấp hơn 6,4 lần so với kết
quả của nghiên cứu này. Nghiên cứu khác của
Bongkot & ctv. (2009) cho thấy dịch chiết nước
của hoàn ngọc có nồng độ ức chế tối thiểu đối với
Salmonella phân lập từ heo và người là 0,78%.
Kết quả ở Bảng 1 còn cho thấy, cao chiết thô từ
lá hoàn ngọc có nồng độ ức chế tối thiểu đối với
S. aureus ATCC 25923 dao động từ 2 - 4 mg/mL
tương đương amoxicillin (0,31 µg/mL), colistin (5
µg/mL) và enrofloxacin (0,04 µg/mL).
• Nồng độ ức chế tối thiểu của cao thô cỏ mực
và lá ổi:
Ngoài ra, từ kết quả Bảng 1 thấy rằng, MIC của
cao thô cỏ mực đối với S. aureus ATCC 25923 dao
động từ 1- 2 mg/mL; trong khi MIC của cao thô
lá ổi đối với chủng vi khuẩn này là 0,125 – 0,25
mg/mL, kết quả này thấp hơn so với công bố của
Sanches & ctv. (2005). Nghiên cứu của Pandey &
ctv. (2011) cũng xác định được giá trị MIC của
cao chiết từ cỏ mực đối với S. aureus lớn hơn 0,7
mg/mL.
• Nồng độ ức chế tối thiểu của cao thô sầu đâu
(neem):
Dịch chiết lá sầu đâu (neem) cho thấy nồng
độ ức chế tối thiểu đối với cả ba chủng vi khuẩn
thử nghiệm là lớn hơn 16 mg/mL. Kết quả này
cao hơn nồng độ ức chế tối thiểu của cao chiết
bằng nước từ lá sầu đâu (neem) đối với S. aureus được công bố bởi Raja & ctv. (2013) là
0,5 mg/mL. Nghiên cứu của Maragathavalli &
ctv. (2012) không ghi nhận được hoạt tính kháng
khuẩn của dịch chiết từ lá sầu đâu (neem) đối với
cả E. coli và S. Typhimurium.
4. Kết Luận và Đề Nghị
Nghiên cứu đã bước đầu xác định cao thô chiết
từ lá chè, cỏ mực, hoàn ngọc và ổi có khả năng
chống 3 vi khuẩn thử nghiệm với các giá trị MIC
từ 0,125 – 16 mg/mL. Đặc biệt, giá trị MIC của
các cao thảo dược thấp nhất đối với S. aureus
ATCC 25923. Các loại dược liệu này rất phổ biến,
dễ tìm ở Việt Nam, do vậy tiềm năng ứng dụng
các loại dược liệu này trong phòng và trị bệnh
cho vật nuôi là rất lớn. Tuy nhiên cần nghiên cứu
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thêm hoạt tính kháng khuẩn của các loại dược
liệu này trên các nhóm vi khuẩn khác nhằm làm
tăng thêm cơ sở dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu
và ứng dụng. Ngoài ra, các nghiên cứu về độc tính
của các loại dược liệu này cũng rất cần thiết.
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Nguyen, L. T. K. (2012). Effects of garlic and turmeric on
disease resistance and growth performance of 30 to 90day-old pigs and finisher pigs (Unpublished doctoral
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