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TÓM TẮT 

Đây là nghiên cứu về hoạt tính ức chế Staphylococcus aureus và thành phần hóa học của cao chiết Mahonia 

nepalensis DC. (M. nepalensis) tại Việt Nam. Trong nghiên cứu này, phân tích đặc điểm hóa sinh cho thấy sự hiện 

diện của alkaloid, tannin, flavonoid, saponin và terpenoid. Dịch chiết ethanol của M. neplensis đã được thử nghiệm 

hoạt tính kháng khuẩn chống lại Staphylococcus aureus. Sự sinh trưởng của chủng vi khuẩn thử nghiệm đã bị ức 

chế bởi nồng độ cao chiết khác nhau. Đường kính của vùng ức chế khác nhau 10-15 mm đối với nồng độ cao chiết 

từ 20-40 mg/ml. Giá trị MIC, IC50 và MBC lần lượt là 0,05; 4,17 và 21,67 mg/ml. Do đó cao chiết từ M. nepalensis có 

thể được sử dụng như một tác nhân chống Staphylococcus và là một tác nhân kháng khuẩn hứa hẹn. 

Từ khóa: Cao chiết ethanol, hoạt tính ức chế, Mahonia nepalensis DC., Staphylococcus aureus. 

Chemical Composition and Staphylococcus aureus Inhibitory Activity  
of the Ethanol Extract from Mahonia nepalensis DC. 

ABSTRACT 

An investigation was conducted to determine the chemical composition and inhibitory effect against 

Staphylococcus aureus of Mahonia nepalensis DC. (M. nepalensis) extract. Chemical analysis showed that the 

extract contained alkaloids, tannins, flavonoids, saponins and terpenoids. The growth of Staphylococcus aureus 

strain was inhibited by the different extract concentrations. The diameter of inhibition zones varied from 10 to 15 mm 

for the extract concentrations from 20-40 mg/ml. The MIC, IC50 and MBC values were 0.05; 4.17 and 21.67 mg/ml, 

respectively. It is, therefore, suggested that the extract from M. nepalensis could be used as an anti-Staphylococcus 

agent in particular and a promising antibacterial agent in general. 

Keywords: Chemical composition, extract, Mahonia nepalensis DC., Staphylococcus aureus, inhibitory activity. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tý cæu vàng (Staphylococcus aureus) là một 

trong những tác nhån chính gåy ra tình träng 

nhiễm trùng bệnh viện và nhiễm trùng trong 

cộng đồng (Lyon and Skurrayr, 1987). Tý cæu 

vàng cò thể sinh tổng hợp nhiều loäi độc tố gåy 

bệnh nguy hiểm nhþ hội chứng sốc độc tố và hội 

chứng sốt tý cæu (Dinges et al., 2000). Sự xuçt 

hiện cûa tý cæu vàng kháng Methicillin (MRSA) 

là một trong những vçn đề nghiêm trọng nhçt 

cûa y tế cộng đồng và y tế dự phñng ở các nþớc 

phát triển cüng nhþ các nþớc đang phát triển. 

Bởi vì, nò không chî gåy ra tỷ lệ nhiễm bệnh cao 

mà MRSA cñn kháng hæu hết các loäi kháng 

sinh trÿ Teicoplanin và Vancomycin (Hwang et 

al., 2002; Wang et al., 2001). Nhiễm tý cæu vàng 

cò thể dén đến tình träng nhiễm trùng nặng đối 
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với các vết thþơng, vết mổ và kéo dài thời gian 

điều trð cûa bệnh nhån. 

Trên thế giới đã cò nhiều nghiên cứu sử 

dýng dðch chiết và hoät chçt tÿ cåy dþợc liệu để 

ngën ngÿa và điều trð các bệnh truyền nhiễm. 

Cåy dþợc liệu cò chứa đa däng các chçt chuyển 

hòa thứ cçp nhþ tannin, alkaloid, terpenoid, 

flavonoid,… và cò đặc tính kháng khuèn cò thể 

đþợc sử dýng thay thế kháng sinh một cách 

hiệu quâ, rẻ tiền và an toàn trong điều trð các 

bệnh nhiễm trùng do vi khuèn gåy ra (Cowan, 

1999). Cây Hoàng liên ô rô (Mahonia nepalensis 

DC.) (dân gian cñn gọi là cåy mêt gçu) đã đþợc 

ngþời dån sử dýng trong điều trð bệnh nhiễm 

khuèn và cò tác dýng rçt tốt trong việc điều trð 

các triệu chứng về bệnh dä dày, rối loän tiêu 

hoá, đþờng ruột, đau nhức xþơng khớp, tê thçp 

(Đỗ Tçt Lợi, 2008). Cåy Hoàng liên ô rô cñn đþợc 

sử dýng điều trð viêm gan vàng da. Gæn đåy, cây 

Hoàng liên ô rô đþợc đề cêp là cò khâ nëng điều 

trð þng thþ, tuy nhiên chþa cò nghiên cứu hiện 

đäi công bố về tác dýng này. Những tác dýng 

điều trð nhiễm khuèn cûa cåy Hoàng liên ô rô 

đþợc ngþời dån sử dýng cho thçy trong thån cåy 

phâi cò những hoät chçt cò khâ nëng ức chế các 

vi khuèn gåy bệnh. Những chçt này cò thể là 

các hợp chçt thứ cçp đþợc sinh tổng hợp và tích 

lỹ trong thån cåy theo thời gian sinh trþởng. 

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quâ 

khâo sát thành phæn hòa học và hoät tính ức 

chế tý cæu vàng cûa cûa cao chiết ethanol tÿ cåy 

Hoàng liên ô rô. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu và hóa chất 

Thân cây Hoàng liên ô rô rô (Mahonia 

nepalensis DC.) cò gỗ màu vàng đþợc thu thêp 

täi Huyện Quang Bình - tînh Hà Giang và đþợc 

giám đðnh gỗ täi trþờng Đäi học Nông Lâm Thái 

Nguyên. Chûng tý cæu vàng Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 do Viện Kiểm nghiệm - Bộ 

Y tế cung cçp. Các hòa chçt tinh khiết (cao nçm 

men, peptone A, sodium chloride, ethanol, 

ampicillin) đþợc cung cçp bởi các hãng cò uy tín 

trên thế giới nhþ Merck, Sigma. 

2.2. Phương pháp  

2.2.1. Chuẩn bị dịch chiết và cao chiết 

Thån cåy Hoàng liên ô rô đþợc sçy khô đến 

khối lþợng không đổi ở 70°C, nghiền thành bột 

mðn. Méu đþợc trộn với dung môi ethanol theo 

tỷ lệ 1:5 (v/w) và đþợc chiết theo phþơng pháp 

ngçm kiệt (Nguyễn Thþợng Dong, 2006). Dðch 

chiết thu đþợc tiến hành cô cçt chån không bìng 

máy co quay Buchi - Thýy Sï và đþợc cô cao 

trong tû sçy chån không ở 50°C. 

2.2.2. Phân tích thành phần hóa học của 

thân cây Hoàng liên ô rô 

Theo phþơng pháp mô tâ cûa Harborne 

(Harborne, 1978): 

Test terpenoid: 

Hña tan cao chiết trong 0,5ml chloroform, 

thêm 0,5ml acetic acid và anhidrit, 2ml sunfuric 

acid đâo đều. Nếu xuçt hiện màu đó hoặc hồng 

hoặc tím là phân ứng dþơng tính với terpenoid. 

Test tannin: 

Trộn 1ml dung dðch KOH 10% với 1ml dðch 

hña tan cao chiết. Nếu méu thí nghiệm xuçt 

hiện kết tûa màu tríng bèn là do xuçt hiện cûa 

tannin. Tiến hành ly tåm länh 10.000 vòng/phút 

thu tûa, hña tan tûa trong 7ml nþớc cçt, đun sôi 

trong 5 phút và thêm 2 giọt FeCl3 5% líc đều. 

Nếu xuçt hiện màu xanh đêm là cò phân ứng 

dþơng với tannin. 

Test alkanoid: 

Bổ sung 5ml HCl 1%vào 2ml dðch hòa tan 

cao chiết, khuçy tÿ tÿ, lọc thu dðch, thêm giọt 

thuốc thử mayer vào 1ml dðch lọc,líc đều. Bổ 

sung nþớc tới 40ml, nếu méu thí nghiệm cò xuçt 

hiện vèn đýc chứng tó cò alkanoid. 

Test flavonoid: 

Cho vào ống nghiệm 1ml dðch hòa tan cao 

chiết, thêm một mânh nhó Mg vào dðch chiết, bổ 

sung tÿ tÿ HCl 10% líc đều. Quan sát thí 

nghiệm trong 2 - 3 phút, nếu xuçt hiện màu 

cam là cûa flavon, màu đó thém cûa flavonol, tÿ 

đó thém tới đó tþơi là cûa flavonon. 

Test saponin: 

Cân 0,5g bột nguyên liệu hña với 5ml nþớc 

cçt, líc đều. Đun trên ngọn lửa mänh trong 2 

phút nếu cò bọt khí thoát ra chứng tó cò saponin. 
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Test glycoside: 

Cån 1g bột nguyên liệu vào hai cốc. Một cốc 

bổ sung 5ml axit sunfusic loãng, một cốc bổ 

sung nþớc. Đun nòng hai cốc trong 3 - 5 phút. 

Lọc dðch vào ống nghiệm cò ghi nhãn. Kiềm hòa 

bìng NaOH 5% và đun nòng với thuốc thử 

felling trong 3 phút. Nếu thçy kết tûa màu đó 

trong dðch lọc axit mà không cò trong dðch lọc 

cûa nþớc thì chứng tó cò glycoside. 

2.2.3. Xác định hoạt tính ức chế tụ cầu vàng 

Chûng Staphylococcus aureus ATCC 25923 

đþợc nuôi cçy trong môi trþờng LB ở 37°C đến 

nồng độ tế bào đät 106 CFU/ml. Cçy trang 100µl 

dðch vi khuèn trên đïa petri cò chứa 15 môi 

trþờng LB agar, sau đò đýc các giếng thäch cò 

đþờng kính 1cm. Cao chiết đþợc hña tan trong 

nþớc deion với các nồng độ khác nhau. Tiến 

hành nhó 100µl dðch cao chiết vào giếng và û 

4°C để dðch khuếch tán vào thäch. Sau đò, đïa 

nuôi vi khuèn đþợc nuôi ở nhiệt độ 37°C sau 24 

giờ. Hoät tính kháng khuèn đþợc xác đðnh theo 

kích thþớc vñng vô khuèn: D - d (mm), trong đò 

D là đþờng kính cûa vñng vô khuèn, d là đþờng 

kính giếng thäch (Rubens et al., 2015). Nồng độ 

ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt khuèn tối 

thiểu (MBC) đþợc xác đðnh theo quy trình cûa 

NCCLS (NCCLS - National Committee for 

Clinical Laboratory Standards, 2002). 

2.2.4. Xử lý số liệu 

Các thí nghiệm đþợc tiến hành lặp läi ít 

nhçt 3 læn và đþợc xử lý xác đðnh các tham số 

thống kê bìng phæn mềm Microsoft Excel 2010 

3. KẾT QUÂ 

3.1. Thành phần hóa học của cao chiết cây 

Hoàng liên ô rô 

Thành phæn các hợp chçt hòa học là một 

trong những chî tiêu quan trọng để đánh giá tác 

dýng cûa dþợc liệu. Kết quâ phån tích thành 

phæn hòa học cûa thån cåy Hoàng liên ô rô đþợc 

thể hiện ở bâng 1. 

Kết quâ bâng 1 cho thçy, trong thån cåy 

Hoàng liên ô rô cò thành phæn các hợp chçt thứ 

cçp khá đa däng. Trong đò, các hợp chçt 

alkanoid, flavonoid và terpenoid chiếm tỷ lệ lớn. 

Sự đa däng thành phæn hợp chçt thứ cçp cò thể 

liên quan đến hoät tính sinh học cûa cåy Hoàng 

liên ô rô đã đþợc ngþời dån ứng dýng trong  

cuộc sống. 

3.2. Hoạt tính ức chế tụ cầu vàng của cao 

chiết ethanol 

Để xác đðnh hoät tính ức chế tý cæu vàng 

cûa cao chiết ethanol cåy Hoàng liên ô rô, cao 

chiết đã đþợc hña tan trong nþớc deion với nồng 

độ 20 - 40 mg/ml và đþợc bổ sung vào giếng thử 

hoät tính với hàm lþợng 2 - 4 mg/giếng. Kết quâ 

đþợc thể hiện ở bâng 2 và hình 1. 

Kết quâ bâng 2 cho thçy, cao chiết ethanol 

cåy Hoàng liên ô rô cò hoät tính ức chế mänh tý 

cæu vàng. Khi tëng nồng độ cao chiết tÿ  

2 - 4 mg/giếng thử hoät tính thì hoät tính ức chế 

tëng lên với vñng ức chế dao động trong khoâng 

10-15mm. So sánh với đối chứng dþơng (kháng 

sinh ampicillin) cho thçy, hoät tính ức chế tý 

cæu vàng cûa 3 mg cao chiết tþơng đþơng với 

10mg kháng sinh ampicillin. 

Bâng 1. Kết quâ phân tích thành phần hóa học của thân cây Hoàng liên ô rô 

Thành phần hóa học Alkanoid Flavonoid Glycosid Terpenoid Tannin Saponin 

Đánh giá ++ ++ + +++ + + 

Bâng 2. Hoạt tính ức chế tụ cầu vàng của cao chiết ethanol cây Hoàng liên ô rô 

Cao chiết (mg/giếng) 2 3 4 Ampicillin (10 mg/giếng) Ethanol Nước deion 

Hoạt tính ức chế ((D-d) mm) 10 ± 0,5 11 ± 0,6 15 ± 0,4 11 ± 0,5 0 0 
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Hình 1. Hoạt tính ức chế tụ cầu vàng của các nồng độ cao chiết khác nhau 

Ghi chú: 2: 2mg cao chiết/giếng; 3: 3mg cao chiết/giếng; 4: 4mg cao chiết/giếng; Amp: 10mg ampicillin/giếng; E-: Đối chứng âm 

ethanol; N-: Đối chứng âm nước deion 

Bâng 3. Giá trị (MIC, MBC và IC50) của cao chiết ethanol cây Hoàng liên ô rô 

Giá trị MIC IC50 MBC 

Nồng độ cao chiết (mg/ml) 0,05 ± 0,001 4,17 ± 0,023 21,67 ± 0,078 

  
  

(A) (B) (C) 

Hình 2. Sự sinh trưởng của Staphylococcus aureus ở những nồng độ  

cao chiết ethanol khác nhau của cây Hoàng liên ô rô 

Ghi chú: A: 0% (đối chứng); B: 15 mg/ml; C: 21,67 mg/ml (MBC) 

3.3. Nồng độ ức chế tối thiểu và nồng độ 

diệt khuẩn tối thiểu 

Để xác đðnh nồng độ ức chế tối thiểu (MIC), 

nồng độ diệt khuèn tối thiểu (MBC) và nông độ 

ức chế 50% (IC50), cao chiết ethanol cåy Hoàng 

liên ô rô đþợc bổ sung vào môi trþờng nuôi cçy 

chûng Staphylococcus aureus (cò mêt độ ban 

đæu: 106 CFU/ml) với nồng độ khác nhau tÿ 1,66 

- 21,67 mg/ml theo phþơng pháp cûa NCCLS 

(National Committee for Clinical Laboratory 

Standards). Kết quâ đþợc thể hiện ở bâng 3 và 

hình 2. 

Bâng 3 cho thçy, cao chiết ethanol cûa cåy 

Hoàng liên ô rô cò khâ nëng ức chế mänh tý cæu 

vàng với nồng độ ức chế tối thiểu là 0,05 mg/ml 

và nồng độ diệt khuèn tối thiểu là 21,67 mg/ml. 

Nồng độ 4,17 mg/ml cao chiết đã ức chế 50% sự 

phát triển cûa tý cæu vàng. 

4. THÂO LUẬN 

Tý cæu vàng cò thể gåy nhiều bệnh nhiễm 

khuèn, trong đò cò một số bệnh rçt nặng và cò 

thể gåy tử vong nếu không đþợc phát hiện sớm 
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và điều trð tích cực nhþ: nhiễm trùng huyết, 

viêm màng não mû,… (Dinges et al., 2000; Lyon 

and Skurrayr, 1987). Ngoài việc gåy nhiễm 

trùng và là tác nhån gåy nhiễm trùng bệnh 

viện, tý cæu vàng cñn cò khâ nëng gåy ngộ độc 

thực phèm do độc tố cûa chúng. Tuy nhiên, tý 

cæu vàng kháng läi nhiều loäi kháng sinh thông 

dýng, đặc biệt kháng läi kháng sinh methicilin 

(Wang et al., 2001). Do đò, việc phñng và chống 

tý cæu vàng gặp nhiều trở ngäi, khò khën. 

Kết quâ phån tích cho thçy, cao chiết 

ethanol cåy Hoàng liên ô rô cò khâ nëng ức chế, 

kìm hãm và tiêu diệt tý cæu vàng. Hoät tính ức 

chế tý cæu vàng cûa 3 mg cao chiết tþơng đþơng 

với 10mg kháng sinh ampicilin. Những nghiên 

cứu trþớc đåy cho thçy, ở nồng độ 250 mg/ml 

cûa cao chiết ethanol tÿ cåy Thymus 

kotochyanus chî kháng đþợc tý cæu vàng với 

vñng vô khuèn là 16,5 mm, cñn cåy Sinapis 

arvensis ở nồng độ 125 mg/ml cao chiết ethanol 

chî kháng đþợc tý cæu vàng với vñng vô khuèn 

là 9 mm (Al-Younis and Abdullah, 2009). Ở 

nồng độ 10 mg/ml cao chiết ethanol cåy Hyptis 

martiusii Benth cho hoät tính ức chế tý cæu 

vàng với vñng vô khuèn 15mm (Coutinho et al., 

2008). Nhþ vêy, hoät tính ức chế tý cæu vàng 

cûa cao chiết ethanol cåy Hoàng liên ô rô bìng 

hoặc cao hơn so với các cao chiết ethanol cûa 

một số loài thực vêt khác nhþng nồng độ cao 

chiết thçp hơn. 

Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ 

diệt khuèn tối thiểu cûa cao chiết ethanol cåy 

Hoàng liên ô rô là 0,05 và 21,67 mg/ml thçp hơn 

so với một số nghiên cứu hoät tính ức chế tý cæu 

vàng cûa cao chiết ethanol một số loài thực vêt 

đã công bố. Coutinho et al. (2008) đã nghiên cứu 

hoät tính ức chế tý cæu vàng cûa cao chiết 

ethanol cây Hyptis martiusii Benth đã xác đðnh 

đþợc MIC và MBC læn lþợt là 256 và 512 mg/ml. 

MIC và MBC cûa cao chiết ethanol cåy Cassia 

tora đối với chûng Staphylococcus aureus kháng 

Methicillin là 62,5 và 125 mg/ml (Elakkia and 

Venkatesalu, 2014). Nhþ vêy, cao chiết ethanol 

cây Hoàng liên ô rô cò hoät tính ức chế tý cæu 

vàng mänh. Cao chiết ethanol cåy Hoàng liên ô 

rô cò thể đþợc sử dýng nhþ một trong những tác 

nhån chống läi tý cæu vàng hiệu quâ. 

Dðch chiết, cao chiết thực vêt cò hoät tính 

ức chế sự sinh trþởng cûa vi khuèn là do cò chứa 

các chçt cò hoät tính sinh học. Các chçt cò hoät 

tính kháng khuèn mänh cò bân chçt hòa học 

chû yếu thuộc nhòm alkanoid, flavonoid và 

terpenoid (Cowan, 1999; Al-Younis and 

Abdullah, 2009). Trong thân cây Hoàng liên ô rô 

cò thành phæn hòa học chû yếu là các hợp chçt 

thuộc nhòm terpenoid, alkanoid, flavonoid 

(Bâng 1). Kết quâ này cò thể giâi thích cho hoät 

tính ức chế mänh tý cæu vàng cûa cao chiết 

ethanol tÿ thån cåy Hoàng liên ô rô.  

5. KẾT LUẬN 

Thành phæn hòa học cûa thån cåy Hoàng 

liên ô rô cò nhiều các hợp chçt thứ cçp alkaloid, 

tannin, flavonoid, saponin và terpenoid. Các 

hoät chçt nhòm terpenoid, alkanoid và flavonoid 

chiếm tỷ lệ lớn. Cao chiết ethanol cûa cåy 

Hoàng liên ô rô cò hoät tính ức chế 

Staphylococcus aureus mänh. Đþờng kính cûa 

vùng ức chế khác nhau 10 - 15mm đối với nồng 

độ cao chiết tÿ 20 - 40 mg/ml. Giá trð MIC, IC50 

và MBC là 0,05; 4,17; 21,67 mg/ml. Cao chiết 

ethanol cåy Hoàng liên ô rô cò thể đþợc sử dýng 

là tác nhån chống läi tý cæu vàng. 
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