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TÓM TẮT 

Việc sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị bệnh thủy sản mang lại nhiều kết quả khả quan nhưng lại làm dấy lên 

lo ngại về việc tồn dư kháng sinh trong sản phẩm thủy sản cũng như làm tăng tính kháng kháng sinh của vi khuẩn 

gây bệnh. Thảo dược đang ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của chúng trong nền công nghiệp dược 

phẩm như là một giải pháp an toàn sinh học, thay thế cho các thuốc hóa học tổng hợp. Nghiên cứu này được tiến 

hành nhằm kiểm tra hiệu suất chiết lá cây trầu không (Piper betle) trong 5 loại dung môi có độ phân cực khác nhau 

(nước cất, methanol 80%, ethanol 96%, n -hexan và aceton 100%) đồng thời cũng đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn 

in vitro của các cao khô dịch chiết từ lá cây trầu không đối với 2 loài vi khuẩn Aeromonas spp. và Streptococcus 

agalactiae gây bệnh xuất huyết trên cá rô phi. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu suất chiết xuất trong 5 loại dung môi 

biến đổi từ 4,00% (dung môi n-hexan) đến 19,67% (dung môi ethanol 96%). Ở nồng độ 100 mg/ml các cao khô dịch 

chiết đều có khả năng ức chế vi khuẩn in vitro tốt đối với 2 chủng vi khuẩn. Đối với vi khuẩn Aeromonas spp., đường 

kính vòng vô khuẩn bình quân giao động từ 15,00mm (dung môi nước) đến 28,00mm (với dung môi là Ethanol 96%). 

Đối với vi khuẩn Streptococcus agalactiae đường kính vòng vô khuẩn bình quân giao động từ 17,67mm (dung môi 

nước) đến 31,67mm (với dung môi là ethanol 96%). Nồng độ nhỏ nhất của cao khô dịch chiết lá trầu không sử dụng 

dung môi ethanol 96% khi bổ sung vào lỗ thạch vẫn quan sát thấy vòng vô khuẩn là 0,39 mg/ml đối với vi khuẩn 

Aeromonas spp. và 0,78 mg/ml đối với vi khuẩn Streptococcus agalactiae. 

Từ khóa: Aeromonas spp., bệnh xuất huyết, cao dịch chiết lá cây trầu không (Piper betle), cá rô phi, 

Streptococcus agalactiae, ức chế vi khuẩn. 

In vitro Anti-Bacterial Effect of Piper betle Leaf Extracts on Aeromonas spp. and 
Streptococcus agalactiae which Cause Hemorrhagic Disease in Tilapia 

ABSTRACT 

The use of antibiotics for treating fish diseases has several advantages but raises the concerns about antibiotic 

residues in fishery products and increases antibiotic resistance of pathogenic bacteria as well. Herbs have been 

increasingly demonstrated their important role in the pharmaceutical industry as a biosafety solution, an alternative to 

synthetic chemical drugs. The present study aimed to examine the efficiency of leaf extraction from Piper betle  by 

five different solvents (distilled water,methanol 80%, ethanol 96%, n-hexan andaceton 100%), and evaluate the anti-

bacterial effects of the extract on Aeromonas spp. and Streptococcus agalactiae which cause hemorrhagic disease in 

tilapia. The results showed that the extraction efficiency varied from 4,00% (n-hexan solvent) to 19,67% (ethanol 96% 

solvent). At the concentration of 100 mg/ml, all these extracts showed good antibacterial activity against  Aeromonas 

spp. and Streptococcus agalactiae. For Aeromonas spp., the inhibition zone varied from 15,00 mm (distilled water 

solvent - DW) to 28,00 mm (ethanol 96% solvent). The inhibition zones of Streptococcus agalactiaewere varied from 

17,67 mm (DW solvent) to 31,67 mm (ethanol 96% solvent). The ethanol-extract solution showed highest anti-
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bacterial effect. This extract remained the anti-bacterial activity to Aeromonas spp.and Streptococcus agalactiae at 

concentration 0,39mg/ml and 0,78 mg/ml, respectively.  

Keywords: Aeromonas spp., anti-bacterial effect, Piper betle leaf extract, Streptococcus agalactiae, tilapia. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, bệnh ở cá rö như bệnh l÷i mít, 

bệnh đen thån, nhçt là bệnh xuçt huyết do vi 

khuèn gåy ra đã gåy nhiều thiệt häi cho các mö 

hình nuöi cá rö phi thåm canh. Bệnh do vi 

khuèn xuçt hiện quanh nëm và têp trung nhiều 

trong các tháng müa hè với tî lệ chết cao. Trong 

sø các vi khuèn gåy bệnh xuçt huyết ở cá, 

Aeromonas spp. là vi khuèn đã được cöng bø 

nhiều nhçt cò khâ nëng gåy bệnh trên nhiều 

loài cá nước ngõt trên khíp thế giới với dçu hiệu 

bệnh lý g÷m nhiễm trüng máu, xuçt huyết, lở loét 

(Austin and Adams, 1996). Bên cänh đò, vi khuèn 

Streptococcus sp. gåy các triệu chứng tương tự 

cÿng được phát hiện trên cá (Evans et al., 2006, 

Đặng Thð Mai Thy và cs., 2012). Việc sử dụng 

thuøc, hòa chçt đòng gòp khöng nhó cho sự phát 

triển cþa việc nuöi cá rö phi nòi riêng và ngành 

thþy sân nòi chung. Tuy nhiên, việc sử dụng, 

buön bán thuøc, hòa chçt trong nuöi tr÷ng thþy 

sân (NTTS) cñn nhiều bçt hợp lý do hiểu biết 

cþa người nuöi cñn nhiều hän chế và nhiều hoät 

đûng cþa nhà sân xuçt, nhà phån phøi khöng 

tuån theo quy đðnh cþa Nhà nước. Điều đò dén 

đến việc sử dụng khöng đýng các loäi thuøc 

kháng sinh. Theo điều tra cþa Mai Vën Tài và 

cs. (2004), có tới 138 loäi kháng sinh đã được sử 

dụng trong các loäi hình nuöi và sân xuçt giøng 

thþy sân ở Việt Nam. Khi việc sử dụng kháng 

sinh quá mức, khöng được kiểm soát để trð bệnh 

cho cá, töm thì tçt yếu së xây ra vçn đề kháng 

thuøc cþa các chþng vi khuèn gåy bệnh và sự tác 

đûng đến sức khóe con người. Nói cách khác,  

việc phñng và xử lý bệnh cho đûng vêt thþy sân 

cÿng như con người sau này së gặp rçt nhiều 

khò khën.  

Thâo dược đang ngày càng chứng minh 

được vai trñ quan trõng cþa mình trong nền 

cöng nghiệp dược phèm như là mût giâi pháp an 

toàn sinh hõc thay thế cho các thuøc hòa hõc 

tùng hợp. Tính đến nëm 2010, cò ít nhçt 50 loäi 

cåy thâo dược đã được nghiên cứu ứng dụng 

trong nuöi tr÷ng thþy sân (Citarasu, 2010). 

Chiết xuçt thâo dược đã được chứng minh chýng 

cò tác dụng trên câ hai đøi tượng töm và cá nuöi 

với các vai trñ như kích thích tëng trưởng 

(Chitra, 1995; Rani, 1999; Citarasu et al., 1998; 

2002); kích thích miễn dðch (Minomol, 2005; 

Sivaram et al., 2004); kháng khuèn và nhiều tác 

nhån truyền nhiễm (Immanuel et al., 2004; 

Praseetha, 2005; Adiguzel et al., 2005). Cây 

træu không cò tên khoa hõc là Piper betle thuûc 

hõ h÷ tiêu Piperaceae, phån bø ở vüng nhiệt đới, 

đặc biệt ở Đöng Nam Á như Việt Nam, 

Malaysia, Indonesia và vüng nhiệt đới Chåu Mỹ 

được sử dụng theo dån gian để chøng viêm, sát 

trüng đường hö hçp cho người (Đú Tçt Lợi, 2003; 

Shameem and Thiruma, 2013). Thành phæn 

trong lá træu khöng cò chứa betel- phenol (đ÷ng 

phån cþa eugenol) và chavicol kèm theo nhiều 

hợp chçt phenolic khác, chýng cò tác dụng 

kháng sinh rçt mänh đøi với các loäi vi khuèn, 

nçm và kí sinh trüng (Vô Vën Chi, 2000; Đú Thð 

Hòa và cs., 2004). Hiện nay, khâ nëng kháng 

khuèn cþa cåy træu khöng đã bước đæu được 

nghiên cứu đøi với mût sø tác nhån gåy bệnh 

trên đûng vêt thþy sân (Huỳnh Kim Diệu và 

Nguyễn Thành Vën, 2011; Đặng Thð Lụa và cs., 

2015). Trong nghiên cứu này, bên cänh việc tìm 

ra dung möi tøt nhçt để chiết và đánh giá hiệu 

suçt chiết cþa các dung möi, tiềm nëng kháng 

khuèn in vitro cþa lá cåy træu khöng cÿng được 

tiến hành trên hai loäi vi khuèn Aeromonas 

spp. và Streptococcus agalactiae gåy bệnh xuçt 

huyết trên cá rö phi. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Lá cây træu khöng được thu hái ở Yên Mỹ, 

Hưng Yên. Thu lá bánh tê, lành lặn khöng bð 

såu. Thu lá säch vào những ngày khö ráo, 

khoâng từ 7 - 10 giờ sáng. Lá tươi thu hái về 

được rửa dưới vñi nước säch (2 - 3 læn) r÷i rửa 

läi với nước cçt, sau đò được phơi khö trong bòng 

råm hoặc được sçy ở 400C. Méu khö được nghiền 
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thành bût mðn (< 0,5mm). Bût lá træu khöng (hơi 

thô, màu xanh, mùi đặc trưng) đựng trong týi 

nilon bâo quân trong bình hýt èm. Múi loäi 

dung möi được sử dụng để tách chiết 3 méu bût 

træu khöng khác nhau. 

Hai chþng vi khuèn Aeromonas spp. và 

Streptococcus agalactiae do Bû mön Möi trường 

và Bệnh Thþy sân, Khoa Thþy sân, Hõc viện 

Nöng nghiệp Việt Nam cung cçp. Các chþng  

này đë được phån lêp và đðnh danh từ cá rö phi  

bð bệnh xuçt huyết ở Nam Sách, Hâi Dương  

nëm 2015. 

- Möi trường Luria–Bertani däng lóng (LB) 

được hçp khử trüng trong các bình tam giác để 

nuöi cçy thu dðch khuèn.  

- Möi trường Luria-Bertani däng đặc (LA) 

được hçp tiệt trüng, để nguûi tới 40 - 50°C, đù 

vào đïa petri cò đường kính 10cm, với đû dày  

là 4 ± 0,2 mm.  

2.2. Phương pháp  

- Thu dịch cao khô dịch chiết lá cây trầu 

không: Bût lá træu khöng được chiết với 5 dung 

möi cò đû phån cực khác nhau (nước cçt, 

methanol 80%, ethanol 96%, n-hexan và aceton 

100%) bìng phương pháp ngåm chiết länh ở 

nhiệt đû phñng với cüng mût tỷ lê ̣ (20 g bût lá 

khö/200 ml dung möi), múi ngày được líc đâo 2 

læn. Sau 72 giờ, thu dðch chiết, lõc qua vâi màn 

và giçy lõc (hiệu Whatman No. 1). Thu dðch 

chiết đem cö quay hýt chån khöng để loäi bó 

hoàn toàn dung möi. Khi khøi lượng cþa bình cö 

quay khöng đùi đem cån để tính hiệu suçt tách 

chiết cþa các dung möi. Cao cö toàn phæn đã loäi 

bó hết dung möi bâo quân trong tþ mát 4°C  

để tiến hành nghiên cứu. Bût træu không  

được tách chiết lặp läi 3 læn ở múi loäi dung  

möi. Hiệu suçt tách chiết được tính theo cöng  

thức sau: 

h (%) = mc/mM x 100 

Trong đò: h (%) là hiệu suçt chiết, mc là 

khøi lượng cặn khö (sau khi cö quay) (g), mM là 

khøi lượng méu bût træu không khô (g) 

- Pha dịch chiết nồng độ 100 mg/ml 

Lçy 1g cao cö toàn phæn pha với 10ml 

Dimethyl Sulfoxide (DMSO), düng đÿa thþy 

tinh khuçy tan hoàn toàn ta được dung dðch cò 

n÷ng đû 100mg/ml.  

- Nuôi cấy vi khuẩn Aeromonas spp. và 

Streptococcus agalactiae 

Vi khuèn được cçy väch trên đïa LA, trên 

đïa petri þ 28 - 30°C/24 giờ, để chõn khuèn läc 

đơn điển hình. Khuèn läc đơn được nuöi lóng 

trong möi trường LB, đặt trong tþ bâo ön ở nhiệt 

đû 28°C với tøc đû líc 200 vñng/phýt trong 12 - 

14 giờ; thu dðch khuèn (mêt đû vi khuèn đät 108 

tế bào/ml là đät chuèn). 

- Xác định mật độ vi khuẩn  

Mêt đû vi khuèn sau khi nuöi cçy trong möi 

trường lóng được xác đðnh theo phương pháp đo 

mêt đû quang (OD) ở bước sòng  = 600nm.  

- Kiểm tra tác dụng diệt khuẩn cûa các dịch 

chiết bằng phương pháp kháng sinh đồ khuếch 

tán trên đĩa thạch cûa Kirby-Bauer.  

Các thao tác được thực hiện trong tþ cçy vö 

trüng. Khi mêt đû vi khuèn đät 108tế bào/ml, líc 

đều bình chứa vi khuèn, düng pipet man hýt 

100µl canh khuèn nhó vào giữa đïa thäch, dùng 

que thþy tinh tráng đều cho đến khi mặt thäch 

khö. Sau 15 phýt đục lú trên mặt thäch với 

đường kính 6mm/lú đục cách nhau khoâng 

25mm. Múi lú thäch, nhó 100µl dðch chiết, đặt 

đïa vào tþ çm ở 37°C/24 giờ đõc kết quâ bìng 

cách đo đường kính vñng vö khuèn. Múi loäi 

dðch chiết được thí nghiệm lặp läi 3 læn. 

- Pha loãng dịch chiết 

Chuèn bð 10 øng nghiệm vö trüng, cho vào 

múi øng 5ml DMSO. Lçy 5ml méu dðch chiết (100 

mg/ml) cho vào øng nghiệm thứ nhçt, làm đ÷ng 

đều, được đû pha loãng 2 læn (21). Lçy 5ml dung 

dðch ở øng nghiệm 21 cho vào øng nghiệm thứ 2, 

được đû pha loãng 4 læn (22). Tiếp tục thực hiện 

tương tự để được đû pha loãng tiếp theo: 23, 24… 2n. 

2.3. Xử lý số liệu  

Các thí nghiệm được bø trí ngéu nhiên và 

được lặp läi 3 læn. Sø liệu được xử lý thøng kê 

bìng phæn mềm Excel 2007.  
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3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Hiệu suất chiết xuất các hoạt chất của 

lá cây trầu không bằng 5 dung môi khác 

nhau 

Sau khi tiến hành ngåm bût lá cåy træu 

khöng trong 5 loäi dung möi cò đû phån cực 

khác nhau sau 72 giờ lõc sơ bû qua vâi màn và 

giçy lõc. Kết quâ cho thçy, cüng mût tỷ lệ pha 

loãng nhưng dðch chiết thu được từ các dung 

möi läi cò các màu síc khác nhau. Các dðch chiết 

lá cây træu khöng thu được cò màu síc biến đùi 

từ vàng nhät đến xanh đen. Khi sử dụng dung 

möi là nước, methanol 80% và n-hexan, dðch 

chiết thu được cò màu vàng và nåu nhät. Trong 

khi đò khi sử dụng dung möi ở n÷ng đû cao là 

ethanol 96% cho dðch chiết màu xanh đen và 

aceton 100% cho dðch chiết màu nåu (Hình 1). 

Qua màu síc khác nhau cþa dðch chiết cò thể sơ 

bû nhên đðnh rìng, các dung möi khác nhau cò 

khâ nëng tách chiết các hoät chçt trong lá træu 

không là khác nhau. 

Tiến hành đánh giá hiệu suçt tách chiết cþa 

cao khö dðch chiết lá træu khöng qua 3 læn tách 

chiết cho thçy cüng mût phương pháp chiết 

ngåm länh nhưng hiệu suçt chiết xuçt khi sử 

dụng các loäi dung möi là khác nhau. Khøi 

lượng cao khö dðch chiết lá træu khöng từ 20g 

bût lá ban đæu, tüy thuûc vào từng loäi dung möi 

cò đû giao đûng khá lớn biến đùi từ 0,80g (dung 

môi n-hexan) đến 3,93g (dung môi ethanol 96%) 

tương đương với hiệu suçt tách chiết đät 4,00% 

đến 19,67% (Bâng 1, Hình 2). Như vêy, cò thể 

nhên đðnh rìng, các loäi dung möi tách chiết 

khác nhau thì khâ nëng hña tan các hợp chçt 

trong thực vêt khác nhau. 

     

A B C D E 

Hình 1. Dịch chiết lá trầu không thu được từ các loại dung môi khác nhau 

Ghi chú: Dung môi sử dụng: A-nước cất; B- methanol 80%; C- ethanol 96%; D- n-hexan; E- aceton 100% 

 

Hình 2. Hiệu suất tách chiết lá cây trầu không sử dụng các dung môi khác nhau  
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Bảng 1. Khối lượng cao khô thu được của 20g bột lá trầu không trong 5 loại dung môi (g) 

Loại dung môi Khối lượng cao khô 

Nước cất
 

1,70
b 

Methanol 80% 1,97
c
 

Ethanol 96% 3,93
d
 

n-hexan 0,80
a
 

Aceton 100% 1,73
b
 

Ghi chú: a, b, c, d trên cùng một cột chỉ ra sự sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê P < 0,05 

Bảng 2. Tác dụng ức chế vi khuẩn in vitro của các dịch chiết lá cây trầu không 

Cao khô dịch chiết sử dụng dung môi 
Nồng độ 
(mg/ml) 

Đường kính vòng vô khuẩn bình quân (mm) 

Aeromonas spp. Streptococcus agalactiae 

Đ/c DMSO 0 0 0 

Nước cất 100 15,00
a 
± 1,00 17,67

a 
± 1,53 

Methanol 80% 100 24,00
c 
± 1,00 29,33

c 
± 0,58 

Ethanol 96% 100 28,00
d 
± 1,00 31,67

d 
± 0,58 

n-hexan 100 26,67
d 
± 1,00 28,67

c 
± 1,15 

Aceton 100% 100 21,33
b 
± 0,58 24,67

b 
± 0,58 

Ghi chú: a, b, c, d trên cùng một cột chỉ ra sự sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê P<0,05 

Trong 5 loäi dung möi sử dụng đa phæn là 

dung möi phån cực, chî cò n-hexan là dung môi 

khöng phån cực và läi cho hiệu suçt chiết nhó 

nhçt chî đät 4,00%, do đò cò thể sơ bû khîng 

đðnh rìng các hoät chçt trong lá træu không tan 

chþ yếu trong dung möi phån cực. Khi sử dụng 

dung möi nước (phån cực protic) cho hiệu suçt 

tách chiết tương đương khöng cò sự sai khác về 

mặt thøng kê so với dung möi aceton (phån cực 

aprotic). Kết quâ thí nghiệm cho thçy khâ nëng ḥa 

tan các hoät chçt cò trong lá træu khöng khöng chî 

phụ thuûc vào đû phån cực cþa dung möi mà c̣n 

phụ thuûc vào bân chçt cþa dung môi. 

3.2. Khả năng ức chế in vitro vi khuẩn 

Aeromonas spp. và Streptococcus 

agalactiae của các cao khô dịch chiết 

Cao khö dðch chiết lá cåy træu không thu 

được từ thí nghiệm trên ở n÷ng đû 100 mg/ml, 

được sử dụng để đánh giá khâ nëng ức chế vi 

khuèn Aeromonas spp. và Streptococcus 

agalactiae bìng phương pháp khuếch tán trên 

thäch. Kết quâ thí nghiệm cho thçy câ 5 loäi 

dðch chiết cþa lá cåy træu không trong các dung 

möi khác nhau đều cò khâ nëng ức chế vi khuèn 

Aeromonas spp. và Streptococcus agalactiae 

(Bâng 2). 

Đøi với vi khuèn Aeromonas spp., đường 

kính vñng vö khuèn bình quån dao đûng từ 15,00 

mm (dung môi nước) đến 28,00 mm (với dung möi 

là ethanol 96%). Các cao khö dðch chiết lá træu 

khöng trừ cao khö sử dụng dung möi là nước đều 

đät đû mén câm cao đøi với vi khuèn Aeromonas 

spp. với đường kính vñng vö khuèn > 20 mm. Cao 

khö dðch chiết lá træu khöng khi sử dụng dung 

möi là ethanol 96% cho khâ nëng ức chế vi khuèn 

in vitro tøt nhçt. Cao khö dðch chiết lá træu 

khöng sử dụng dung möi là ethanol 96% và n-

hexan cò khâ nëng ức chế vi khuèn in vitro là 

tương đương nhau, đường kính vñng vö khuèn 

khöng cò sự sai khác về mặt thøng kê læn lượt là 

28,00 ± 1,00 và 26,67 ± 1,00mm. 

Đøi với vi khuèn Streptococcus agalactiae 

đường kính vñng vö khuèn bình quån giao đûng 

từ 17,67 ± 1,53 mm (dung möi nước) đến 31,67 ± 

0,58 mm (với dung möi là ethanol 96%). Tương 

tự như đøi với vi khuèn Aeromonas spp. Các cao 

khö dðch chiết lá træu khöng trừ cao khö sử 

dụng dung möi là nước đều đät đû mén câm cao 

đøi với vi khuèn Streptococcus agalactiae với 

đường kính vñng vö khuèn > 20 mm. Cao khô 

dðch chiết lá træu khöng khi sử dụng dung möi 

là ethanol 96% cho khâ nëng ức chế vi khuèn 

Streptococcus agalactiae in vitro tøt nhçt với 
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đường kính vñng vö khuèn cò sự sai khác về mặt 

thøng kê so với các cao dðch chiết khác. Cao khö 

dðch chiết lá træu khöng sử dụng dung möi là 

methanol 80% và n-hexan có khâ nëng ức chế vi 

khuèn in vitro tương đương nhau, đường  

kính vñng vö khuèn khöng cò sự sai khác về mặt 

thøng kê læn lượt là 29,33 ± 0,58 mm và  

28,67 ± 1,15 mm.  

Nhiều nghiên cứu trước đåy đã khîng đðnh 

khâ nëng ức chế vi khuèn in vitro cþa lá træu 

không. Tarun et al. (2012) nhên thçy dðch chiết 

lá træu khöng sử dụng dung möi ethanol, 

methanol cò tác dụng diệt khuèn rçt tøt đøi với 

vi khuèn E. coli. Đú Huy Bích và cs. (2004) 

khîng đðnh, cao lá træu khöng cò hoät tính ức 

chế in vitro các chþng vi khuèn: Staphylococcus 

aureus, E. coli, Salmonella spp.,... Fawad et al. 

(2012) nhên thçy cao dðch chiết lá træu khöng sử 

dụng dung möi ethanol đøi với câ vi khuèn gram 

åm và gram dương cho đường kính vòng vô 

khuèn biến đùi từ 13 mm đến 58 mm. Theo 

nghiên cứu cþa Najiah et al. (2011), cao dðch 

chiết methanol cåy træu khöng ở n÷ng đû 200 

mg/ml cò khâ nëng ức chế in vitro 6/9 vi khuèn 

như Staphylococcus aureus, Streptococcus 

agalactiae, Aeromonas hydrophila... gåy bệnh 

cho đûng vêt thþy sân với đường kính vòng vô 

khuèn biến đùi từ 17,00 - 20,00mm và thçp hơn 

so với kết quâ cþa chýng töi. Theo nhên xét chþ 

quan cþa chýng töi sở dï cò sự sai khác này 

nguyên nhån chþ yếu là do dược liệu được tr÷ng 

ở những vüng cò điều kiện thù nhưỡng khí hêu 

khác nhau.  

3.3. Tác dụng ức chế vi khuẩn in vitro của 

cao khô dịch chiết lá cây trầu không sau 

khi pha loãng 

Theo kết quâ nghiên cứu khâ nëng ức chế vi 

khuèn in vitro cþa các cao khö dðch chiết sử 

dụng dung möi khác nhau ở n÷ng đû 100 mg/ml 

cho thçy, cao khö dðch chiết sử dụng dung môi 

ethanol 96% và methanol 80% cho hiệu quâ ức 

chế vi khuèn tøt nhçt đøi với câ 2 chþng vi 

khuèn thí nghiệm. Để đánh giá chính xác khâ 

nëng ức chế vi khuèn và xác đðnh n÷ng đû cao 

khö dðch chiết nhó nhçt vén cñn khâ nëng ức 

chế vi khuèn chýng töi tiến hành sử dụng 2 loäi 

cao khö sử dụng 2 dung möi nòi trên để tiến 

hành đánh giá khâ nëng ức chế vi khuèn khi 

pha loãng. 

Kết quâ đánh giá tác dụng ức chế vi khuèn 

in vitro cþa cao khö dðch chiết lá cåy træu khöng 

sử dụng dung möi ethanol 96% và methanol 80% 

với vi khuèn Aeromonas spp. và Streptococcus 

agalactiae bìng phương pháp hệ n÷ng đû pha 

loãng được tòm tít ở bâng 3. Đøi với vi khuèn 

Aeromonas spp., n÷ng đû nhó nhçt cþa cao khö 

dðch chiết khi cho vào lú thäch vén cñn quan sát 

thçy vñng vö khuèn dao đûng từ 0,39 mg/ml (với 

dung möi là ethanol 96%) đến 1,56 mg/ml (với 

dung möi là methanol 80%). Đøi với vi khuèn 

Streptococcus agalactiae n÷ng đû nhó nhçt cþa 

cao khö dðch chiết khi cho vào lú thäch vén cñn 

quan sát thçy vñng vö khuèn là 0,78 mg/ml đøi 

với câ hai loäi cao khö dðch chiết lá træu khöng 

(Bâng 3, Hình 3). Cao khö dðch chiết lá træu 

không sử dụng dung möi ethanol 96% cò tác 

dụng ức chế vi khuèn tøt hơn cao khö dðch chiết 

sử dụng dung möi methanol 80% khi pha loãng.  

Theo nghiên cứu cþa Najiah et al. (2011), 

n÷ng đû nhó nhçt cþa dðch chiết sử dụng dung 

möi ethanol cñn cò tác dụng ức chế vi khuèn 

Aeromonas spp. và Streptococcus sp. in vitro læn 

lượt là 1,56 mg/ml và 3,13 mg/ml cao hơn so với 

cao khö dðch chiết cþa chýng töi, chứng tó cao 

khö dðch chiết cþa chúng tôi có tính kháng 

khuèn tøt hơn. Ngoài ra, kết quâ cþa nghiên 

cứu trên cÿng cò tương đ÷ng với kết quâ cþa 

chýng töi khi cao khö dðch chiết lá træu khöng 

pha loãng cò tác dụng ức chế vi khuèn in vitro 

đøi với vi khuèn Aeromonas spp. tøt hơn so với 

Streptococcus agalactiae. 

4. KẾT LUẬN 

Hiệu suçt tách chiết thu cao khö dðch chiết 

lá træu khöng (bìng phương pháp ngåm länh 

sau đò cö chån khöng) biến đùi từ 4,00% (n-

hexan) đến 19,67% (ethanol 96%) khi sử dụng 5 

loäi dung möi khác nhau. Dðch chiết lá cåy træu 

không (Piper betle) trong 5 loäi dung möi khác 

nhau đều cò khâ nëng ức chế vi khuèn in vitro 

trên hai chþng vi khuèn gåy bệnh xuçt huyết trên 
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Bảng 3. Kết quả ức chế vi khuẩn in-vitro của dịch chiết lá cây trầu không  

được tách chiết bằng 2 dung môi ở các hệ số pha loăng khác nhau 

 Hệ số pha loãng dịch chiết từ nồng độ gốc 100 mg/ml 

2
1 

2
2 

2
3
 2

4
 2

5
 2

6
 2

7
 2

8
 2

9
 2

10
 

Nồng độ dịch chiết (mg/ml) 

50,00 25,00 12,50 6,25 3,13 1,56 0,78 0,39 0,195 0,10 

Aeromonas spp. 

Ethanol 96% + + + + + + + + - - 

Methanol 80% + + + + + + - - - - 

Streptococcus agalactiae 

Ethanol 96% + + + + + + + - - - 

Methanol 80% +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  

Ghi chú: + Quan sát thấy vòng vô khuẩn; - Không quan sát thấy vòng vô khuẩn 

      

Hình 3. Tác dụng ức chế vi khuẩn in vitro của cao khô dịch chiết lá cây trầu không  

sử dụng dung môi ethanol 96% khi pha loãng 

trên cá rô phi (Aeromonas spp. và Streptococcus 

agalactiae). Cao khö dðch chiết lá cåy træu 

không sử dụng dung möi ethanol 96% (ở n÷ng đû 

100 mg/ml) cò khâ nëng ức chế vi khuèn in vitro 

tøt nhçt với đường kính vñng vö khuèn đät 

28,00 ± 1,00 mm (Aeromonas spp.) và 31,67 ± 

0,58 mm (Streptococcus agalactiae). N÷ng đû 

nhó nhçt cþa cao khö dðch chiết lá træu khöng 

sử dụng dung möi ethanol 96% khi bù sung vào 

lú thäch vén quan sát thçy vñng vö khuèn là 

0,39 mg/ml (Aeromonas spp.) và 0,78 mg/ml 

(Streptococcus agalactiae). 
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