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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá khả năng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết (rễ, thân, lá) cây Mò hoa 
trắng trong dung môi ethanol 70% và dịch chiết của thân cây Mò hoa trắng trong các dung môi khác nhau với 2 loại 
vi khuẩn (E. coli, Salmonella spp.) phân lập từ phân lợn con bị mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị. 
Kết quả cho thấy khi sử dụng dung môi là ethanol 70% dịch chiết thân cây Mò hoa trắng có kết quả diệt khuẩn in 
vitro tốt nhất trên cả 2 chủng vi khuẩn với đường kính vòng vô khuẩn lớn (E. coli - 23mm; Salmonellaspp. - 25mm), 
trong khi đó dịch chiết từ rễ cây cho đường kính vòng vô khuẩn nhỏ, riêng dịch chiết từ lá cây Mò hoa trắng không có 
tác dụng diệt khuẩn in vitro. Tiến hành thu dịch chiết của thân cây Mò hoa trắng trong các dung môi khác nhau 
(ethanol 35%, ethanol 70%, axit acetic 5% và aceton 70%) và kiểm tra khả năng diệt khuẩn in vitro cho thấy dịch 
chiết thân cây Mò hoa trắng trong các dung môi khác nhau đều có khả năng diệt khuẩn đối với cả 2 chủng vi khuẩn 
E. coli và Salmonella spp. Dịch chiết trong dung môi ethanol 35% cho kết quả tốt nhất với đường kính vòng vô khuẩn 
lớn (E. coli -30,67mm; Salmonella spp. - 32,33mm). Dịch chiết thân cây Mò hoa trắng trong dung môi ethanol 35% có 
tác dụng diệt khuẩn in vitro tốt trên vi khuẩn E. coli có chứa plasmid mang gen kháng thuốc (E. coli Top 10 pPS1 
kháng kanamycin; E. coli Top 10 pJET 1.2/blunt kháng ampicillin) với đường kính vòng vô khuẩn lớn (> 20mm). Tiến 
hành điều trị thử nghiệm bệnh viêm ruột tiêu chảy ở lợn con cho thấy dịch chiết thân cây Mò hoa trắng trong dung 
môi ethanol 35% cho hiệu quả tốt. 

 Từ khóa: Dịch chiết cây Mò hoa trắng, diệt khuẩn in vitro, E. coli, Salmonella spp., E. coli Top 10 pPS1, E. coli 
Top 10 pJET 1.2/blunt, lợn con, viêm ruột tiêu chảy. 

In Vitro Antibacterial Activity of Clerodendrum fragrans Vent.  
Extract on E. coli and Salmonella spp. Isolated from Feces  

Of Diarrhea Piglets and Experimantal Clinical Treatment 

ABSTRACT 

The research was performed to investigate the in vitro antibacterial effect of Clerodendrum fragrans vent. (roots, 
branches and leaves ) extract on 2 pathogenic bacteria (E. coli and Salmonella spp.) isolated from feces of diarrhea-
infected piglets. The experimental clinical treatment of the extracts was also performed on diarrhea piglets. The 
results showed that ethanol 70% branch extract possessed the best in vitro antibacterial effect on both of tested 
bacteria with the largest diameter of inhibitory zone (E. coli - 23 mm and Salmonella spp. - 25 mm), while the root 
extract had only small inhibition zone and leaf extract had no inhibition zone. We compared the efficacy of 
Clerodendrum fragrans vent. branch by different extract solvents, including ethanol 35%, ethanol 70%, axit acetic 5% 
and aceton 70%. All of these branch extracts showed in vitro inhibition effect with E. coli and Salmonella spp., in 
which ethanol 35% extract possessed the best effect, shown by the largest diameter of inhibitory zone (E. coli -30,67 
mm; Salmonella spp. - 32,33 mm). Ethanol 35% extract also had good in vitro antibacterial effect with large inhibitory 
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zone (>20mm) on E. coli with antibacterial resistant palsmid (kanamycin resistant E. coli Top 10 pPS1; ampicillin 
resistant E. coli Top 10 pJET 1.2/blunt). The experimantal clinical treatment of ethanol 35% Clerodendrum fragrans 
vent. branch extract on diarrhea piglets also showed good results. 

 Keywords: Clerodendrum fragrans vent., extract, in vitro antibacterial effect, E. coli, Salmonella spp., E. coli Top 
10 pPS1, E. coli Top 10 pJET 1.2/blunt, piglets, diarrhea. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện tượng kháng thuốc của vi khuẩn và 
tác dụng phụ của kháng sinh trong điều trị 
đang là những thách thức trong y học (WHO, 
2014). Tổ chức Y tế Thế giới đã nhận định rằng 
nhiều hợp chất có nguồn gốc thực vật bản địa có 
khả năng thay thế thuốc kháng sinh. Những 
nghiên cứu và trao đổi thông tin về thảo dược 
ngày càng được chú trọng (Amadou, 1998). Thảo 
dược đang ngày càng chứng minh được vai trò 
quan trọng của nó trong nền công nghiệp dược 
phẩm như là một giải pháp an toàn sinh học 
thay thế cho các thuốc hóa học tổng hợp 
(Mahesh and Satish, 2008; Nguyễn Thanh Hải 
và Bùi Thị Tho, 2013). 

Cây Mò hoa trắng trong dân gian được sử 
dụng để trị vết thương ngoài da bị nhiễm trùng, 
kể cả nhiễm trùng bởi trực khuẩn mủ xanh cũng 
cho hiệu quả chữa bệnh tốt, vết thương mau lành 
(Đỗ Tất Lợi, 1999; Bùi Thị Tho và Nguyễn Thị 
Thanh Hà, 2009). Nhiều nghiên cứu ngoài nước 
đã khẳng định, cây Mò hoa trắng và các cây 
trong chi Clerodendrum có tính kháng sinh, có 
khả năng chống lại nhiều loại vi khuẩn gây bệnh 
(Aleykytty et al., 2010; Jeenu et al., 2011; 
Venkatarismam et al., 2012; Leena and 
Aleykutty, 2012; Anandhi and Ushadevi, 2013). 

Bệnh viêm ruột tiêu chảy là một bệnh khá 
phổ biến ở lợn con theo mẹ mà nguyên nhân gây 
bệnh chính là vi khuẩn E. coli và Salmonella spp. 
(Bùi Thị Tho, 1996; Phạm Ngọc Thạch, 2009). 

Mục đích của nghiên cứu này nhằm lựa 
chọn bộ phận cũng như dung môi tốt nhất để 
thu dịch chiết cây Mò hoa trắng có tác dụng diệt 
khuẩn in vitro đối với E. coli và Salmonella spp., 
ngoài ra còn nghiên cứu khả năng diệt khuẩn in 
vitro của dịch chiết đối với E. coli Top 10 có chứa 
plasmid kháng đơn thuốc (ampicillin và 
kanamycin). Nghiên cứu cũng trình bày kết quả 
điều trị thử nghiệm sử dụng dịch chiết thân cây 

Mò hoa trắng trên lợn con bị mắc bệnh viêm 
ruột tiêu chảy. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
+ Cây mò hoa trắng được thu hái tại xã 

Khánh Lợi, Yên Khánh, Ninh Bình. Thời điểm 
thu hái là lúc cây sắp ra hoa (tháng 8/2013). Cây 
Mò hoa trắng được thu hái vào những ngày khô 
ráo, khoảng từ 7 - 10 giờ sáng. Cây tươi thu hái 
về được rửa nước sạch (2-3 lần) rồi rửa với nước 
cất, dược liệu chia thành ba bộ phận (lá, thân, rễ) 
được sấy khô ở 400C. Mẫu khô được nghiền thành 
bột mịn (< 0,5mm). Bột dược liệu đựng trong túi 
nilon bảo quản trong bình hút ẩm. 

+ Vi khuẩn E. coli và Salmonella spp. phân 
lập từ phân lợn con theo mẹ bị viêm ruột tiêu 
chảy được cung cấp bởi Bộ môn Vi trùng - Viện 
Thú y. 

+ Vi khuẩn E. coli Top 10 chứa plasmid 
pJET 1.2/blunt có gen kháng ampicillin của hãng 
Fermetas (E. coli Top 10 pJET 1.2/blunt) và vi 
khuẩn E. coli Top 10 chứa plasmid pPS1 có gen 
kháng kanamycin của Trường đại học Cornell (E. 
coli Top 10 pPS1), được bảo quản trong tủ -800C, 
do Bộ môn Công nghệ Sinh học Thực vật, Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam cung cấp. 

+ Lợn con theo mẹ lựa chọn trong thí 
nghiệm là những lợn con mắc bệnh viêm ruột 
tiêu chảy đơn thuần không có biểu hiện triệu 
chứng của các bệnh truyền nhiễm. 

+ Giấy tẩm kháng sinh do công ty TNHH 
Nam Khoa sản xuất (ampicillin 10µg; 
kanamycin 30µg). 

+ Môi trường Luria-Bertani (LB) dạng lỏng, 
được hấp khử trùng trong các bình tam giác.  

+ Môi trường LB rắn, được hấp tiệt trùng để 
nguội tới 40- 500C, đổ vào đĩa petri có đường 
kính 10cm, với độ dày là 4 ± 0,2mm.  
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2.2. Phương pháp nghiên cứu  
+ Thu dịch chiết lá, thân, rễ cây Mò̀ hoa 

trắng: Bột lá, thân, rễ cây Mò hoa trắng được 
chiết với ethanol 70%, bột thân cây Mò hoa 
trắng còn được chiết bằng các dung môi khác 
nhau (ethanol 35%, ethanol 70%, axit acetic 5% 
và aceton 70%) bằng phương pháp ngâm chiết ở 
nhiệt độ phòng với cùng một tỷ lệ (20g bột 
khô/200ml dung môi), mỗi ngày được lắc đảo 2 
lần. Sau 72 giờ thu dịch chiết lọc qua vải màn 
và giấy lọc Whatman No.1. Thu dịch chiết đem 
cô quay hút chân không để loại bỏ hoàn toàn 
dung môi, tới khi khối lượng của bình cô quay 
không đổi. Cao cô toàn phần đã loại bỏ hết dung 
môi bảo quản ở 40C. Lấy 1g cao cô toàn phần 
pha với 10ml Dimethyl sulfoxide (DMSO), dùng 
đũa thủy tinh khuấy tan hoàn toàn ta được 
dung dịch có nồng độ 100mg/ml.  

+ Nuôi cấy vi khuẩn E. coli, Salmonella spp. 
trên môi trường rắn và lỏng 

Vi khuẩn được cấy vạch trong môi trường 
LB đặc, trên đĩa petri ủ 370C/24 giờ, chọn khuẩn 
lạc đơn điển hình. Khuẩn lạc đơn được nuôi cấy 
trong bình tam giác với môi trường LB lỏng, ủ ở 
370C, lắc với tốc độ 200 vòng/phút trong 12 - 
14h; thu dịch khuẩn (mật độ vi khuẩn đạt 108 tế 
bào/ml là đạt chuẩn).  

+ Xác định mật độ vi khuẩn  
Mật độ vi khuẩn sau khi nuôi cấy trong môi 

trường LB lỏng được xác định theo phương pháp 
đo mật độ quang ở ë= 600ɳm.  

+ Kiểm tra tác dụng diệt khuẩn của các 
dịch chiết bằng phương pháp kháng sinh đồ 
khuếch tán trên đĩa thạch của Kirby-Bauer.  

Các thao tác được thực hiện trong tủ cấy vô 
trùng. Khi mật độ vi khuẩn đạt 108 tế bào/ml, 
lắc đều bình chứa vi khuẩn, dùng pipetman hút 
100µl canh khuẩn nhỏ vào giữa đĩa thạch, dùng 
que thủy tinh tráng đều cho đến khi mặt thạch 
khô. Sau 15 phút đục lỗ trên mặt thạch với 
đường kính 6 mm/lỗ, đục cách nhau khoảng 
30mm. Mỗi lỗ thạch, nhỏ 100µl dịch chiết, đặt 
đĩa vào tủ ấm ở 370C/24 giờ, đọc kết quả bằng 
cách đo đường kính vòng vô khuẩn rồi tính số 
bình quân.  

+ Phương pháp điều trị thử nghiệm 
Lô 1 (15 lợn con) được điều trị bằng thuốc 

kháng sinh kanamycin theo phác đồ I: 
kanamycin 5 mg/kg thể trọng, cho uống ngày 2 
lần. Vitamin B1 2,5% 5ml/con/ngày tiêm bắp. Hộ 
lý chăm sóc để chuồng trại khô ráo, thoáng mát, 
sạch sẽ, cung cấp đủ nước sạch, không cho lợn 
mẹ ăn thức ăn chứa chất tanh cho tới khi lợn 
con khỏi bệnh). Lô 2 (15 lợn con) được điều trị 
theo phác đồ II: dịch chiết thân cây Mò hoa 
trắng (sử dụng dung môi ethanol 35%) với liều 
lượng 25 mg/kg thể trọng, các thuốc bổ trợ, thời 
gian điều trị, chế độ hộ lý chăm sóc nuôi dưỡng 
giống như phác đồ I. Các chỉ tiêu theo dõi bao 
gồm tỷ lệ khỏi (phân lợn thành khuôn, các chỉ 
tiêu lâm sàng (thân nhiệt, tần số hô hấp và tần 
số tim đập) trở lại bình thường) và thời gian 
điều trị.  

2.3. Xử lý số liệu  
Các thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên và 

được lặp lại 3 lần. Số liệu thu được xử lý thống 
kê sinh học bằng phần mềm Excel 2007.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Đánh giá tác dụng diệt khuẩn in vitro 
của dịch chiết rễ, thân, lá cây Mò hoa 
trắng sử dụng dung môi ethanol 70% trên 
vi khuẩn E. coli và Salmonella spp. phân 
lập từ phân lợn con theo mẹ bị viêm ruột 
tiêu chảy 

Kế thừa các nghiên cứu trước về sử dụng 
dung môi để chiết hợp chất kháng khuẩn của 
các cây thuộc chi Clerodendrum (Aleykytty et 
al., 2010; Jeenu et al., 2011; Anandhi and 
Ushadevi, 2013), nhằm mục đích xác định phần 
của cây Mò hoa trắng có hoạt tính tốt nhất, 
dung môi thông dụng là ethanol 70% đã được sử 
dụng để chiết các bộ phận cây (rễ, thân, lá). Kết 
quả cho thấy với các bộ phận khác nhau của cây, 
dịch chiết thu được có màu sắc khác nhau, dịch 
chiết từ rễ có màu nâu nhạt, dịch chiết từ thân 
có màu nâu đậm, dịch chiết từ lá có màu xanh 
đen đậm (Hình 1A). 
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Hình 1. Dịch chiết cây Mò hoa trắng 
A - Dịch chiết các bộ phận cây Mò hoa trắng trong dung môi ethanol 70%;  

B - Dịch chiết thân cây Mò hoa trắng trong các dung môi khác nhau

Khi kiểm tra khả năng diệt khuẩn của dịch 
chiết đối với chủng E. coli và Sạlmonella spp. 
phân lập từ phân lợn con theo mẹ bị viêm ruột 
tiêu chảy cho thấy, dịch chiết từ thân Mò hoa 
trắng chiết bằng dung môi ethanol 70% ở nồng 
độ 100mg/ml có tác dụng diệt khuẩn in vitro tốt 
nhất trên cả 2 loại vi khuẩn được khảo sát, với 
đường kính vòng vô khuẩn lớn lần lượt E. coli 
(23,00 ± 1,00mm), Salmonella spp. (25,00 ± 
1,00mm). Dịch chiết từ rễ Mò hoa trắng có tác 
dụng diệt khuẩn kém hơn dịch chiết từ thân, với 
đường kính vòng vô khuẩn E. coli (10,00 ± 
1,00mm), Salmonella spp. (11,66 ± 0,67mm). 
Dịch chiết từ lá Mò hoa trắng không có tác dụng 
diệt khuẩn đối với vi khuẩn E. coli, Salmonella 
spp. (Bảng 1).  

Kết quả nghiên cứu thu được khá tương 
đồng với Anandhi và Ushadevi (2013) khi thấy 
dịch chiết ethanol của lá cây Clerodendrum 
inerme không có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn 

Salmonella typhi. Trong khi đó theo Jeenu et al. 
(2011) dịch chiết của lá cây Clerodendrum 
paniculatum L. có tác dụng diệt khuẩn với E. 
coli (O78) và Salmonella newport với đường 
kính vòng vô khuẩn lần lượt là 14mm và 17mm, 
nhưng trong các dung môi petroleum ether và 
chloroform cũng không có tác dụng diệt khuẩn. 
Theo nghiên cứu của Aleykytty et al. (2010) chỉ 
có dịch chiết ethanol của rễ cây này có tác dụng 
diệt E. coli NCIM-2065 với đường kính vòng vô 
khuẩn 21mm. Theo Venkatanarasimman 
(2012), dịch chiết ethanol lá cây Clerodendrum 
philippinum Schauer có tác dụng diệt khuẩn E. 
coli với đường kính vòng vô khuẩn là 30mm.  

Về mối tương quan giữa màu sắc của dịch 
chiết với khả năng diệt khuẩn nhận thấy: dịch 
chiết có màu nâu đậm có khả năng diệt khuẩn tốt 
nhất, tiếp đến là dịch chiết có màu nâu nhạt có 
khả diệt khuẩn yếu hơn, còn dịch chiết có màu 
xanh đen đậm không có khả năng diệt khuẩn. 

Bảng 1. Tác dụng diệt khuẩn của dịch chiết rễ, thân, lá cây Mò hoa trắng  
in vitro sử dụng dung môi ethanol 70%  

Vi khuẩn 

Đường kính vòng vô khuẩn (mm) 

Dimethyl sulfoxide 
Loại  

Dịch chiết rễ Dịch chiết thân Dịch chiết lá 

E. coli 0 10,00 ± 1,00 23,00 ± 1,00 0 

Salmonella spp. 0 11,66 ± 0,67 25,00 ± 1,00 0 
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3.2. Đánh giá tác dụng diệt khuẩn in vitro 
của dịch chiết thân cây Mò hoa trắng chiết 
trong các dung môi khác nhau  

3.2.1. Tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch 
chiết thân cây Mò hoa trắng đối với vi khuẩn 
E. coli và Salmonella spp. phân lập được từ 
phân lợn con theo mẹ bị viêm ruột tiêu chảy 

Theo các nghiên cứu về dịch chiết những cây 
thuộc chi Clerodendrum, các loại dung môi khác 
nhau sẽ cho kết quả khác nhau về khả năng diệt 
khuẩn in vitro, chính vì vậy, các dung môi tốt 
nhất để chiết thân cây Mò hoa trắng đã được lựa 
chọn trong thí nghiệm này. Thân cây Mò hoa 
trắng chiết bằng các dung môi ethanol 35%, 
ethanol 70%, axit acetic 5%, axeton 70% có độ 
phân cực khác nhau. Kết quả đã thu được dịch 
chiết với các màu sắc khá tương đồng biến đổi 
trong khoảng mầu nâu đến đen nhạt (Hình 1B).  

Kết quả kiểm tra khả năng diệt khuẩn của 
các dịch chiết từ thân cây thu được ở nồng độ 
100 mg/ml cho thấy tất cả các loại dịch chiết đều 
thể hiện khả năng diệt khuẩn với đường kính 
vòng vô khuẩn từ 12,33 - 30,67mm đối với E. 
coli và 11,33 - 33,67mm đối với Salmonella spp. 

(Hình 2A, 2B). Dịch chiết sử dụng dung môi là 
ethanol 35% cho kết quả tốt nhất đối với cả hai 
vi khuẩn thử nghiệm (Bảng 2). Kết quả này 
đúng với nhận định về mầu sắc của thí nghiệm 
trên dịch chiết trong ethanol, có mầu nâu sẽ có 
khả năng diệt khuẩn tốt hơn, hai dung môi là 
axit acetic 5% và aceton 70% (cho dịch chiết 
chuyển dần sang mầu nâu đen).  

3.2.2. Tác dụng diệt khuẩn in vitro của 
dịch chiết thân cây Mò hoa trắng trong 
dung môi ethanol 35% trên E. coli chứa 
plasmid có gen kháng kháng sinh 

Kết quả kiểm tra tác dụng của dịch chiết 
thân cây Mò hoa trắng trong dung môi ethanol 
35% trên E. coli chứa plasmid có gen kháng 
thuốc (E. coli Top 10 pJET 1.2/blunt kháng 
ampicillin và E. coli Top 10 pPS1 kháng 
kanamycin) cho thấy, dịch chiết có tác dụng diệt 
khuẩn mạnh, đều đạt độ mẫn cảm cao (đường 
kính vòng vô khuẩn > 20mm) (Hình 2C, 2D). Vi 
khuẩn E. coli Top 10 pJET 1.2/blunt kháng 
ampicillin cho đường kính vòng vô khuẩn 
(26mm) nhỏ hơn so với vi khuẩn E. coli phân  
lập (30,67mm) nhưng vẫn đạt độ mẫn cảm cao.  

Bảng 2. Tác dụng diệt khuẩn của các dịch chiết thân cây Mò hoa trắng in vitro 

Vi khuẩn 

Đường kính vòng vô khuẩn (mm) 

Dimethyl sulfoxide  
Dung môi chiết xuất 

Ethanol 70% Ethanol 35% Acid acetic 5% Aceton 70% 

E. coli 0 23,00 ± 1,00 30,67 ± 0,33 15,00 ± 1,00 12,33 ± 0,33 

Salmonella spp. 0 25,00 ± 1,00 33,66 ± 0,33 15,00 ± 1,00 11,33 ± 0,33 

 

    

Hình 2. Tác dụng diệt khuẩn in vitro của các dịch chiết thân cây Mò hoa trắng  

A- vi khuẩn E. coli; B- vi khuẩn Salmonella spp.; C- Vi khuẩn E. coli Top 10 pPS1 (kháng kanamycin);  
D- Vi khuẩn E. coli Top 10 pJET 1.2/blunt (kháng ampicillin); Dịch chiết thân cây Mò hoa trắng trong các dung môi:  

1- ethanol 70%, 2- ethanol 35%, 3- axit axetic 5%, 4- axeton 70%; 5- Đối chứng Dimethyl sulfoxide
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Bảng 3. Kết quả thử nghiệm điều trị lợn con theo mẹ bị viêm ruột tiêu chảy (n=15) 

Phác 
đồ 

Thời gian điều trị Tổng hợp 

2 ngày 3 ngày 4 ngày 5 ngày 
Tổng số 
con khỏi 

Tỷ lệ, 
(%) 

Thời gian điều trị 
trung bình, ngày Sô con 

khỏi 
Tỷ lệ, 
(%) 

Sô con 
khỏi 

Tỷ lệ, 
(%) 

Sô con 
khỏi 

Tỷ lệ 
(%) 

Sô 
con 
khỏi 

Tỷ lệ, 
(%) 

I 9 60,00 4 26,67 2 13,33 0 0 15 100 2,53 

II 2 13,33 6 40,00 4 26,67 3 20,00 15 100 3,54 

 
Vi khuẩn E. coli Top 10 pPS1 kháng kanamycin 
lại có vòng vô khuẩn (35,00mm) lớn hơn so với vi 
khuẩn E. coli phân lập (33,66mm), kết quả này 
phù hợp với công bố của Nguyễn Thanh Hải và 
Bùi Thị Tho (2013) khi sử dụng dịch chiết tỏi 
trên E. coli O44 và E. coli Top 10 pPS1. 

3.3. Kết quả thử nghiệm điều trị trên lợn 
con theo mẹ bị viêm ruột tiêu chảy 

Để kiểm chứng hiệu quả thực tế của dịch 
chiết cây Mò hoa trắng trong dung môi ethanol 
35%, các điều trị thử nghiệm trên lợn con theo 
mẹ bị viêm ruột tiêu chảy đã được thực hiện. 
Căn cứ hiệu suất chiết của thân cây Mò hoa 
trắng trong dung môi ethanol 35% và dựa theo 
phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý của 
thuốc từ dược liệu (Viện Dược liệu, 2006), chúng 
tôi lựa chọn liều dùng điều trị thử nghiệm cho 
lợn con là 25 mg/kg thể trọng.  

Kết quả điều trị của 2 lô theo hai phác đồ 
điều trị là tương đương nhau, đều đạt tỷ lệ khỏi 
bệnh là 100%. Tỷ lệ lợn khỏi bệnh ở lô I (lô sử 
dụng kháng sinh) tập trung ở thời điểm ngày 
thứ 2 và thứ 3 với tỷ lệ 60,00 và 26,67%; số còn 
lại khỏi bệnh ở thời điểm 4 ngày với tỷ lệ thấp 
13,33%. Ngược lại, tỷ lệ lợn khỏi bệnh ở lô II (sử 
dụng dịch chiết thân cây Mò hoa trắng) ở thời 
điểm ngày thứ 2 chiếm tỷ lệ thấp 13,33%; số lợn 
khỏi bệnh tập trung cao ở thời điểm ngày thứ 3 
và thứ 4 với tỷ lệ 40,00 và 26,67%; số còn lại 
khỏi bệnh ở thời điểm 5 ngày (20,00%). Thời 
gian điều trị ở lô II trung bình là 3,54 ngày, dài 
hơn so với thời gian điều trị ở lô 1 (2,53 ngày) 
(Bảng 3). Sở dĩ có kết quả như vậy có lẽ do tác 
dụng diệt khuẩn của hoạt chất có trong cây Mò 
hoa trắng có phần chậm hơn tác dụng diệt 
khuẩn của thuốc kháng sinh kanamycin. Với 

kết quả thu được như đã nêu trên cho phép 
nhận định rằng, có thể sử dụng dịch chiết cây 
Mò hoa trắng trong việc điều trị bệnh viêm ruột 
tiêu chảy cho vật nuôi nói chung và cho lợn con 
nói riêng. Làm như vậy sẽ có tác dụng hạn chế 
sự kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn đồng 
thời giảm thiểu sự tồn dư kháng sinh trong sản 
phẩm chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi trường và 
sức khỏe cộng đồng. 

4. KẾT LUẬN 

Dịch chiết thân cây Mò hoa trắng trong 
dung môi ethanol 70% có tác dụng diệt khuẩn in 
vitro tốt nhất so với dịch chiết từ rễ và lá cây. 
Trong 4 loại dung môi sử dụng để chiết thân cây 
Mò hoa trắng, dung môi ethanol 35% có tác 
dụng diệt khuẩn in vitro tốt nhất với cả hai 
chủng vi khuẩn E. coli và Salmonella spp. phân 
lập từ phân lợn con bị viêm ruột tiêu chảy. 

Dịch chiết thân cây Mò hoa trắng trong 
dung môi ethanol 35% còn có tác dụng diệt 
khuẩn đối với cả chủng vi khuẩn E. coli kháng 
kháng sinh (E. coli Top 10 pJET 1.2/blunt 
kháng ampicillin, E. coli Top 10 pPS1 kháng 
kanamycin) 

Sử dụng dịch chiết thân cây Mò hoa trắng 
trong dung môi ethanol 35% thử nghiệm điều trị 
bệnh viêm ruột tiêu chảy ở lợn với liều 25 mg/kg 
thể trọng cho hiệu quả điều trị cao (100%), 
tương đương với kết quả sử dụng thuốc kháng 
sinh kanamycin. 
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