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TÓM TẮT 

Việc sử dụng thuốc có nguồn gốc hóa dược để điều trị bệnh viêm tử cung cho bò tuy có nhiều kết quả khả quan 

nhưng lại làm dấy lên lo ngại về tồn dư kháng sinh trong sản phẩm thịt và sữa bò 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 đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn in vitro của cao khô 8 loại thảo dược 

(Huyền diệp, Tô mộc, Đơn đỏ, Mò hoa trắng, Sài đất, Mỏ quạ, Bồ công anh, Xuân hoa) đối với 2 chủng vi khuẩn 

(Staphylococcus spp. và Streptococcus spp. ) phân lập từ dịch viêm tử cung của bò. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

hiệu suất chiết xuất của bột 8 loại thảo dược sử dụng dung môi thông dụng ethanol 70% biến đổi từ 9,60% (Tô mộc) 

đến 14,32% (Sài đất). 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 loài vi khuẩn. Đối với vi khuẩn Streptococcus spp., đường kính vòng vô khuẩn biến đổi từ 11,80 mm (Mỏ quạ) 

đến 25,00 mm (Mò hoa trắng). Đối với vi khuẩn Staphylococcus spp. đường kính vòng vô khuẩn biến đổi từ 10,28 

mm (Mỏ quạ) đến 25,30 mm (Sài đất). Nồng độ nhỏ nhất của các cao khô dịch chiết dược liệu khi pha loãng vẫn còn 

khả năng ức chế in vitro vi khuẩn biến đổi từ 6,25 mg/ml đến 0,20 mg/l tùy thuộc từng loại dược liệu. Sài đất và Mò 

hoa trắng có khả năng ức chế vi khuẩn in vitro tốt nhất, ở nồng độ 0,20 mg/ml khi bổ sung vào lỗ thạch vẫn quan sát 

thấy vòng vô khuẩn đối với cả 2 chủng vi khuẩn nghiên cứu.  

Từ khóa: Cao dịch chiết dược liệu, ức chế vi khuẩn, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., viêm tử cung bò.  

In Vitro Anti-Bacterial Activity of Herbal Extracts against Staphylococcus spp.  
and Streptococcus spp. Isolated from the Metritis in Cows 

ABSTRACT 

The use of antibiotics for the cow metritis treatment has many advantages, however, raises concerns about 

antibiotic residues in the meat and dairy products as well as increasing antibiotic resistance of pathogenic bacteria. 

Herbs have been increasingly demonstrated their significant role in the pharmaceutical industry as a biosafety 

solution and an alternative to synthetic chemical drugs. The present study aimed to examine the anti-bacterial activity 

of herbal extracts (Polyalthia longifolia var. Pendula, Lignum Caesalpiniae sappari, Excoecaria cochinchinensis Lour., 

Clerodendron fragrans Vent, Wedelia calendulaceae Less, Cudrania tricuspidata, Pseuderanthemum (Ness) Radik, 

Lactuca indica L) against Staphylococcus spp. and Streptococcus spp. isolated from cow metritis. The results 

showed that the extraction efficiency varied from 9.60% (Lignum Caesalpiniae sappari) to 14.32% (Wedelia 

calendulaceae Less). At the concentration of 100 mg/ml, all the extracts showed good anti-bacterial activity against 

Staphylococcus spp. and Streptococcus spp. For Streptococcus spp., the bacterial inhibition zone varied from 11.80 

mm (Cudrania tricuspidata (Carr) to 25.00 mm (Clerodendron fragrans Vent). The diameter of the bacterial inhibition 

zone of Staphylococcus spp. varied from 10.28 mm (Cudrania tricuspidata (Carr)) to 25.30 mm (Wedelia 

calendulaceae Less). The extract solution of Clerodendron fragrans Vent and Wedelia calendulaceae Less showed 
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the highest anti-bacterial activity. This extract remained its anti-bacterial activity against Staphylococcus spp. and 

Streptococcus spp. at concentration of 0.20 mg/ml.  

Keywords: Extract of herbs, Anti - bacterial effect, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., cows metritis. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh viêm tử cung ở bò là một trong những 

bệnh thþờng gðp, gây thiệt häi lớn về mðt kinh 

tế trong chën nuôi bñ sữa. Bệnh làm kéo dài 

thời gian động dýc läi sau đẻ, tëng số læn phối 

giống có chửa, tëng tî lệ loäi thâi, giâm sân 

lþợng sữa, giâm số con sinh ra trong một đời bò 

mẹ, tÿ đò làm giâm nëng suçt sinh sân (Gilbert 

et al., 2005, Dubuc et al., 2011). Nhiều công 

trình nghiên cứu đþợc thực hiện nhìm tìm ra 

biện pháp phñng và điều trð bệnh viêm tử cung ở 

bò sữa bìng việc sử dýng các kháng sinh và các 

hóa dþợc khác nhau (Meziane et al., 2013; 

Duricic et al., 2014). Tuy mang läi nhiều kết 

quâ khâ quan nhþng phþơng pháp này läi gây 

ra sự tồn dþ kháng sinh trong sân phèm thðt và 

sữa bñ cüng nhþ làm tëng tính kháng kháng 

sinh cûa vi khuèn gây bệnh viêm tử cung. Hiện 

tþợng vi khuèn kháng läi kháng sinh hiện đang 

trở thành vçn đề lớn trên toàn thế giới (WHO, 

2014). Các nhà nghiên cứu khîng đðnh việc nỗ 

lực tìm ra các chçt kháng khuèn mới nhìm thay 

thế kháng sinh là yêu cæu cçp thiết hiện nay. Tổ 

chức Y tế thế giới đã nhên đðnh rìng các thực 

vêt bân đða sïn có là một nguồn cung hiệu quâ 

nhìm thay thế thuốc kháng sinh. Những nghiên 

cứu về thâo dþợc ngày càng đþợc tëng cþờng và 

trao đổi thông tin rộng rãi (Amadou, 1998). 

Thâo dþợc đang ngày càng chứng minh đþợc vai 

trò quan trọng cûa chúng trong nền công nghiệp 

dþợc phèm nhþ là một giâi pháp thay thế cho 

các thuốc hóa học tổng hợp. Thâo dþợc đþợc þa 

chuộng bởi tính an toàn sinh học, không có hay 

ít có tác dýng phý (Mahesh & Satish, 2008; 

Nguyễn Thanh Hâi và Bùi Thð Tho, 2013). Đã cò 

nhiều công trình nghiên cứu ứng dýng thâo 

dþợc trong điều trð bệnh viêm tử cung bò, sử 

dýng cây Sæu đông (Aradirachta indica), bông 

Cên đông (Gossypium berbaceum), Bäch hoa xà 

(Plumbago zeylanica) và Keo (Aacacia catechu) 

(Ahmed et al., 2014); cû Tói (Sarkar et al., 

2006); cây Sim (Montanoa tomentosa) (Marquez 

et al., 2007); cây Ích méu (Herba Leonuri), 

Đþơng qui (Angelicae Sinensis Radix), Hồng hoa 

(Flos Carthami), có Gçu (Rhizoma Cyperi) và 

Mộc dþợc (Myrrha) (Cui et al., 2014). Kết quâ so 

sánh giữa nhóm dùng dðch chiết thâo dþợc và 

nhóm dùng oxytetracyclin cho thçy bò ở nhóm 

dùng thâo dþợc có thời gian động dýc läi sau đẻ 

ngín hơn và tî lệ thý thai cao hơn so với nhóm 

dùng kháng sinh.  

Trong khi các nhà khoa học ở các nþớc phát 

triển trên thế giới đang cò xu hþớng đæu tþ 

nghiên cứu các thâo dþợc truyền thống thì täi 

các nþớc đang phát triển, nơi vốn có thế mänh 

về thuốc cổ truyền läi chþa đþợc têp trung khai 

thác, việc sử dýng chû yếu chî dựa trên kinh 

nghiệm dân gian mang tính chçt truyền miệng. 

Hơn nữa, các nhà nghiên cứu mới chú trọng đến 

lïnh vực nhân y, sự ứng dýng trong thú y còn 

rçt hän chế. Do đò việc tiến hành sàng lọc các 

thâo dþợc có tiềm nëng để ứng dýng trong điều 

trð bệnh viêm tử cung bò là một trong những 

hþớng đi đúng và cæn thiết. Trong nghiên cứu 

này, khâ nëng ức chế vi khuèn in vitro cûa 8 

loäi thâo dþợc truyền thống cûa Việt Nam đþợc 

đánh giá trên hai loäi vi khuèn Staphylococcus 

spp., Streptococcus spp. phân lêp tÿ dðch viêm 

tử cung bò.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Lá cây Huyền diệp (Polyalthia longifolia 

var. pendula): Thu hái lá bánh tẻ ở những cây 

trên 5 nëm tuổi cách mðt đçt hơn 1,5 m. Lá cò 

hình mác dài, nhọn đæu, mðt lá trơn bòng, mðt 

trên đêm hơn mðt dþới và không bð sâu. Thu lá 

säch vào những ngày khô ráo, khoâng tÿ 7 - 10 

giờ sáng. Lá tþơi thu hái về đþợc rửa dþới vòi 

nþớc säch (2 - 3 læn), sau đò đþợc phơi, sçy ở 

40C. Méu khô đþợc nghiền thành bột mðn (< 

0,5 mm). Bột lá đựng trong túi ni lông và bâo 

quân trong bình hút èm.  
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- Gỗ tô mộc (Lignum Caesalpiniae sappari): 

chẻ nhó gỗ với kích thþớc < 0,5 cm, rửa dþới vòi 

nþớc säch (2 - 3 læn) rồi rửa läi bìng nþớc cçt, 

sau đò sçy ở 40C. Gỗ tô mộc sau khi đþợc sơ 

chế, nghiền thành bột mðn (< 0,5 mm). Bột gỗ 

đựng trong túi ni lông và bâo quân trong bình 

hút èm.  

- Cåy đơn đó (Excoecaria cochinchinensis 

Lour. ): Thu lá lành lðn, bánh tẻ, không bð sâu 

vào những ngày khô ráo, khoâng tÿ 7 - 10 giờ 

sáng. Lá tþơi thu hái về đþợc rửa dþới vñi nþớc 

säch (2 - 3 læn), sau đò phơi khô trong bòng råm 

hoðc sçy ở 40C. Méu khô đþợc nghiền thành 

bột mðn (< 0,5 mm). Bột lá đơn đó (hơi thô, màu 

xanh nâu, mùi híc nhẹ) đþợc đựng trong túi ni 

lông và bâo quân trong bình hút èm.  

- Cây mò hoa tríng (Clerodendron fragrans 

Vent): Thời điểm thu hái là lúc cây síp ra hoa; 

thu hái vào những ngày khô ráo, khoâng tÿ 7 - 

10 giờ sáng. Cåy tþơi đþợc rửa nþớc säch (2 - 3 

læn) rồi rửa với nþớc cçt, sçy hoðc phơi khô ở 

40C. Méu khô đþợc nghiền thành bột mðn (< 

0,5 mm) sau đò đựng trong túi ni lông và bâo 

quân trong bình hút èm.  

- Thân lá cåy sài đçt (Wedelia 

calendulaceae Less): Cåy tþơi thu hái về đþợc 

rửa dþới vñi nþớc säch (2 - 3 læn) sau đò đþợc 

sçy hoðc phơi khô ở 40C. Méu khô đþợc nghiền 

thành bột mðn (< 0,5 mm), đựng trong túi ni 

lông và bâo quân trong bình hút èm.  

- Lá cây mó quä (Cudrania tricuspidata 

(Carr)): Thu lá lành lðn, bánh tẻ, không bð sâu, 

thu vào sáng sớm khi trời cñn mát. Lá cåy tþơi 

thu hái về đþợc rửa dþới vñi nþớc säch (2 - 3 

læn) sau đò đþợc sçy hoðc phơi khô ở 40C. Méu 

khô đþợc nghiền thành bột mðn (< 0,5 mm), 

đựng trong túi ni lông và bâo quân trong bình 

hút èm.  

- Cây xuân hoa (Pseuderanthemum (Ness) 

Radik): Thu lá lành lðn, bánh tẻ, không bð sâu. 

Lá cåy tþơi thu hái về đþợc rửa dþới vñi nþớc 

säch (2 - 3 læn) sau đò đþợc sçy hoðc phơi khô ở 

40C. Méu khô đþợc nghiền thành bột mðn (< 

0,5 mm), đựng trong túi ni lông và bâo quân 

trong bình hút èm.  

- Cây bồ công anh (Lactuca indica L. ): Cây 

tþơi thu hái về đþợc rửa dþới vñi nþớc säch (2 - 

3 læn) sau đò đþợc sçy hoðc phơi khô ở 40C. 

Méu khô đþợc nghiền thành bột mðn (< 0,5 mm), 

đựng trong túi ni lông và bâo quân trong bình 

hút èm. 

- Vi khuèn Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp. phân lêp tÿ  dðch viêm tử 

cung bò  

- Kháng sinh Ampicillin do Công ty cổ phæn 

thuốc Thú y TW5 (FiveVet) cung cçp.  

- Môi trþờng Luria - Bertani (LB) däng 

lóng, đþợc hçp khử trùng trong các bình tam 

giác để nuôi cçy thu canh khuèn.  

- Môi trþờng LB đðc đþợc hçp tiệt trùng, để 

nguội tới 40 - 50C, đổ vào đïa petri cò đþờng 

kính 10 cm với độ dày 4 ± 0,2 mm.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Thu dðch chiết lá cây thực vêt: Bột lá dþợc 

liệu đþợc chiết với các dung môi cò độ phân cực 

khác nhau bìng phþơng pháp ngåm chiết länh ở 

nhiệt độ phòng với cùng một tỷ lệ (1:10), mỗi 

ngày đþợc líc đâo 2 læn. Sau 72 giờ, thu dðch 

chiết, lọc qua vâi màn và giçy lọc Whatman No. 

1. Thu dðch chiết đem cô quay hút chån không 

để loäi bó hoàn toàn dung môi tới khi khối lþợng 

cûa bình cô quay không đổi đem cån để tính 

hiệu suçt tách chiết cûa các dung môi. Cao cô 

toàn phæn đã loäi bó hết dung môi bâo quân 

trong tû mát 4C để tiến hành nghiên cứu.  

- Pha dðch chiết nồng độ 100 mg/ml: Lçy 1 g 

cao cô toàn phæn pha với 10 ml dimethyl 

sulfoxide (DMSO), dùng đüa thûy tinh khuçy 

tan hoàn toàn thu đþợc dung dðch có nồng độ 

100 mg/ml.  

- Nuôi cçy vi khuèn Staphylococcus spp. và 

Streptococcus spp. trên môi trþờng đðc và lóng: Vi 

khuèn đþợc cçy väch trong môi trþờng LB đðc, 

trên đïa petri û 37C/24 h, chọn khuèn läc đơn 

điển hình. Khuèn läc đơn đþợc nuôi cçy trong bình 

tam giác với môi trþờng LB lóng, đðt trong tû bâo 

ôn ở 37C, với tốc độ líc 200 vòng/phút trong 12 - 

14 h; thu canh khuèn (mêt độ vi khuèn phâi đät 

108 tế bào/ml là đät chuèn).  
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- Xác đðnh mêt độ vi khuèn: Mêt độ vi 

khuèn sau khi nuôi cçy trong môi trþờng LB 

lóng đþợc xác đðnh theo phþơng pháp đo mêt độ 

quang (OD) ở bþớc sóng  = 600 nm.  

- Kiểm tra tác dýng diệt khuèn cûa các dðch 

chiết bìng phþơng pháp kháng sinh đồ khuếch 

tán trên đïa thäch cûa Kirby - Bauer.  

Các thao tác đþợc thực hiện trong tû cçy vô 

trùng. Khi mêt độ vi khuèn đät 108 tế bào/ml, 

líc đều bình chứa vi khuèn, dùng pipet man 

hút 100 µl canh khuèn nhó vào giữa đïa thäch, 

dùng que thûy tinh tráng đều cho đến khi mðt 

thäch khô. Sau 15 phút đýc lỗ trên mðt thäch 

với đþờng kính 6 mm/lỗ đýc cách nhau khoâng 

25 mm. Mỗi lỗ thäch, nhó 100 µl dðch chiết, đðt 

đïa vào tû çm ở 37C/24 h đọc kết quâ bìng 

cách đo đþờng kính vòng vô khuèn, rồi tính số 

bình quân.  

- Pha loãng dðch chiết: Chuèn bð 10 ống 

nghiệm vô trùng, cho vào mỗi ống 5 ml DMSO. 

Lçy 5 ml méu dðch chiết (100 mg/ml) cho vào 

ống nghiệm thứ nhçt, làm đồng đều thu đþợc độ 

pha loãng 2 læn (21). Lçy 5 ml dung dðch ở ống 

nghiệm 21 cho vào ống nghiệm thứ 2, đþợc độ 

pha loãng 4 læn (22). Cứ làm nhþ vêy để thu 

đþợc các độ pha loãng tiếp theo: 23, 24„ 2n.  

2.3. Xử lý số liệu  

Các thí nghiệm đþợc bố trí ngéu nhiên và 

lðp läi 3 læn. Xử lý thống kê sinh học số liệu 

bìng phæn mềm Excel 2007.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiệu suất thu cao khô dịch chiết dược 

liệu từ 8 loại thảo dược sử dụng dung môi 

ethanol 70% 

Nhìm lựa chọn thực vêt mýc tiêu tÿ 8 loäi 

thực vêt ban đæu, chúng tôi tiến hành tách chiết 

và đánh giá hiệu suçt thu cao khô dðch chiết sử 

dýng dung môi ethanol 70%. Dung môi ethanol 

là một trong những dung môi thông dýng, 

thþờng đþợc sử dýng trong việc ngâm tách chiết 

các hoät chçt tÿ động vêt, thực vêt. Dung môi 

ethanol không làm trþơng nở dþợc liệu nhþ 

nþớc, là dung môi phân cực protic, hña tan đþợc 

alkaloid, tinh dæu, glycosid, ít hòa tan täp chçt 

nên dðch chiết dễ bâo quân hơn. Theo nghiên 

cứu cûa Tiwari et al. (2011), dung môi ethanol 

có khâ nëng hña tan chọn lọc đþợc các nhóm hợp 

chçt nhþ flavonoid, polyphenol, polyacetylene, 

tannin, terpenoid, sterol, alkaloid.  

Sau khi tiến hành ngâm bột dþợc liệu trong 

dung môi ethanol 70% sau 72 giờ lọc sơ bộ qua 

vâi màn và giçy lọc. Kết quâ cho thçy, cùng một 

tỷ lệ pha loãng nhþng dðch chiết thu đþợc tÿ các 

dung môi läi có các màu síc khác nhau. Tiến 

hành cô đuổi dung môi bìng máy cçt quay chân 

không cho đến khi đþợc cao có khối lþợng không 

đổi. Khối lþợng cao khô và hiệu suçt chiết đþợc 

thể hiện ở bâng 1 và hình 1.  

Kết quâ thu đþợc cho thçy, màu síc cûa cao 

khô dðch chiết có sự tþơng đồng với màu síc cûa 

bột dþợc liệu.  

Dþợc liệu sài đçt cho khối lþợng cao khô 

trung bình lớn nhçt với hiệu suçt 14,32%. Tô 

mộc cho khối lþợng cao khô trung bình là nhó 

nhçt với hiệu suçt tách chiết là 9,60%. Theo 

Nguyễn Thanh Hâi và cs. (2014), hiệu suçt tách 

chiết thu cao khô dðch chiết cûa bột lá cây huyền 

diệp phý thuộc tÿng loäi dung môi tách chiết, 

biến đổi tÿ 8,47% đến 15,95%, trong đò khi sử 

dýng dung môi ethanol cho kết quâ là 11,62%, 

tþơng đồng với kết quâ nghiên cứu này.  

Bộ phên dùng cûa dþợc liệu tô mộc là lõi gỗ 

sçy khô ở 40C, do đò hiệu suçt tách chiết nhó 

hơn các dþợc liệu sử dýng lá và thân. Hiệu suçt 

tách chiết cûa lõi gỗ tô mộc chî đät 9,60%. Kết 

quâ nghiên cứu này thçp hơn không nhiều so 

với công bố cûa Nguyễn Thanh Hâi và Nguyễn 

Vën Thanh (2016) khi sử dýng dung môi 

ethanol và phþơng pháp Shoxlets/ethanol 70% 

(hiệu suçt thu cao khô dðch chiết cây tô mộc đät 

11,14%). Cüng theo hai tác giâ này, hiệu suçt 

tách chiết thu cao khô dðch chiết cåy đơn đó là 

13,68%, cüng cao hơn không nhiều so với nghiên 

cứu cûa chúng tôi (10,05%). Có sự khác nhau về 

hiệu suçt chiết xuçt, theo chúng tôi có thể do bộ 

phên dùng cûa dþợc liệu khác là thân và lá nên 

dung môi Ethanol 70% dễ thçm vào trong tế bào 

hơn so với dþợc liệu lõi gỗ Tô mộc. Khi dung môi 

thçm vào trong tế bào dþợc liệu nó sẽ hòa tan  
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Bảng 1. Khối lượng cao khô thu được của 20 g bột dược liệu trong dung môi ethanol 70% 

 
Dược liệu 

Huyền diệp Tô mộc Đơn đỏ Mò hoa trắng Sài đất Mỏ quạ Bồ công anh Xuân hoa 

Khối lượng cao khô (g) 2,204
d
 1,936

e
 2,010

de
 2,210

d
 2,864

a
 2,406

bc
 2,216

cd
 2,612

b
 

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

 

Hình 1. Hiệu suất tách chiết thu cao khô từ bột dược liệu  

khi sử dụng dung môi ethanol 70% 

các chçt cò trong dþợc liệu và đồng thời quá 

trình khuếch tán các chçt hòa tan tÿ trong tế 

bào ra bên ngoài dung môi ở các tế bào lá dễ 

dàng hơn tế bào lõi gỗ, do tế bào lõi gỗ có thành 

cellulose dày hơn.  

3.2. Đánh giá khả năng ức chế in vitro của 

cao khô dịch chiết dược liệu đối với vi khuẩn 

Staphylococcus spp. và Streptococcus spp.  

Sau khi thu đþợc 8 loäi cao khô dþợc liệu sử 

dýng dung môi thông dýng ethanol 70%, với 

mýc đích lựa chọn đþợc dþợc liệu mýc tiêu để 

tiến hành nghiên cứu såu hơn tÿ 8 loäi dþợc liệu 

ban đæu, chúng tôi tiến hành thí nghiệm khâ 

nëng ức chế vi khuèn in vitro cûa các loäi cao 

khô dþợc liệu đối với 2 chûng vi khuèn 

Staphylococcus spp. và Streptococcus spp. phân 

lêp tÿ dðch viêm tử cung bò. Méu cao khô dðch 

chiết dþợc liệu thu đþợc tÿ thí nghiệm trên ở 

nồng độ 100 mg/ml, đþợc sử dýng để đánh giá 

khâ nëng ức chế vi khuèn Staphylococcus spp. 

và Streptococcus spp. bìng phþơng pháp khuếch 

tán trên thäch. Đối chứng so sánh với kháng 

sinh chuèn là ampicillin (50 mg/ml). Kết quâ thí 

nghiệm cho thçy, cao khô 8 loäi dþợc liệu đều có 

khâ nëng ức chế vi khuèn in vitro đối với câ hai 

chûng vi khuèn Staphylococcus spp. và 

Streptococcus spp. nghiên cứu với đþờng kính 

vòng vô khuèn biến đổi tÿ 10,08 mm (cao khô 

dðch chiết Mó quä đối với chûng vi khuèn 

Staphylococcus spp. ) đến 25,33 mm (cao khô 

dðch chiết Sài đçt đối với chûng vi khuèn 

Staphylococcus spp. ) (Bâng 2). Cao khô dðch 

chiết các loäi dþợc liệu đều cho đþờng kính vòng 

vô khuèn tþơng đþơng hoðc cao hơn khi so sánh 

với Ampicillin, trÿ cao khô dðch chiết mó quä. 

Kết quâ này cho thçy việc lựa chọn các thực vêt 

mýc tiêu cûa chúng tôi là phù hợp.  

Nhìn chung, khâ nëng ức chế in vitro cûa 

cao khô dþợc liệu với 2 chûng vi khuèn 

Staphylococcus spp. và Streptococcus spp. phân 

lêp tÿ dðch viêm tử cung bñ là tþơng đþơng 

nhau trÿ cao khô dðch chiết tô mộc, không quan 

sát thçy sự sai khác về mðt thống kê giữa đþờng 
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Bảng 2. Khả năng ức chế vi khuẩn in vitro  

của cao dịch chiết thảo dược ở các nồng độ 100 mg/ml với vi khuẩn  

Staphylococcus spp. và Streptococcus spp. phân lập từ dịch viêm tử cung bò 

Dược liệu 

Vi khuẩn 

Staphylococcus spp. Streptococcus spp. 

Đường kính vòng vô khuẩn (mm) 

Đ/c DMSO 0 0 

Ampicillin (50 mg/ml) 21,67 ± 1,53 23,67 ± 1,53 

Huyền diệp 22,67 ± 1,53 22,00 ± 1,00 

Tô mộc 23,00 ± 1,73 18,33 ± 1,53 

Đơn đỏ 21,67 ± 1,15 21,67 ± 0,58 

Mò hoa trắng 23,00 ± 1,00 25,00 ± 1,15 

Sài đất 25,3 ± 1,52 24,3 ± 1,52 

Mỏ quạ 10,08 ± 1,52 11,80 ± 1,73 

Bồ công anh 22,67 ± 1,73 23,67 ± 1,52 

Xuân hoa 20,67 ± 1,15 21,67 ± 1,15 

 

kính vòng vô khuèn. Cao khô dðch chiết tô mộc 

cho khâ nëng ức chế vi khuèn Staphylococcus 

spp. cao hơn so với vi khuèn Streptococcus spp. 

với đþờng kính vòng vô khuèn læn lþợt là 23,00 

± 1,73 mm và 18,33 ± 1,53 mm 

Đối với câ 2 chûng vi khuèn Staphylococcus 

spp. và Streptococcus spp. cao khô dðch chiết 

dþợc liệu mó quä đều cho khâ nëng ức chế in 

vitro thçp nhçt với đþờng kính vòng vô khuèn 

læn lþợt là 10,08 ± 1,52 mm và 11,80 ± 1,73 mm. 

Đþờng kính vòng vô khuèn sai khác hoàn toàn so 

với cao khô dðch chiết cûa các loäi dþợc liệu khác, 

đþờng kính vòng vô khuèn trung bình chî khoâng 

bìng 1/2 so với các dþợc liệu khác. Nghiên cứu 

cûa chúng tôi phù hợp với kết quâ đã công bố cûa 

Nguyễn Thanh Hâi và Nguyễn Vën Thanh 

(2016) khi nghiên cứu khâ nëng ức chế vi khuèn 

cûa cao khô dðch chiết đơn đó và tô mộc đối với vi 

khuèn Staphylococcus spp. và Streptococcus spp. 

gây bệnh viêm tử cung trên chó.  

3.3. Khả năng ức chế vi khuẩn in vitro của 

cao khô dược liệu khi pha loãng 

Để đánh giá chính xác khâ nëng ức chế vi 

khuèn và xác đðnh nồng độ cao khô dðch chiết 

nhó nhçt vén còn khâ nëng ức chế vi khuèn 

chúng tôi pha loãng 8 loäi cao khô đã thu đþợc ở 

trên để tiếp týc làm thí nghiệm. Kết quâ đánh 

giá tác dýng ức chế vi khuèn in vitro cûa cao 

khô dðch chiết dþợc liệu với vi khuèn 

Staphylococcus spp. và Streptococcus spp. bìng 

phþơng pháp hệ nồng độ pha loãng đþợc tóm tít 

ở bâng 3 và 4.  

Đối với vi khuèn Staphylococcus spp. phân 

lêp tÿ dðch viêm tử cung bò, kết quâ thí nghiệm 

cho thçy tùy tÿng loäi cao khô dðch chiết cho 

nồng độ pha loãng nhó nhçt vén còn khâ nëng 

ức chế vi khuèn là khác nhau. Nồng độ nhó nhçt 

biến đổi tÿ 0,2 mg/ml (sài đçt, mò hoa tríng) 

đến 12,5 mg/ml (mó quä). Dþợc liệu mó quä và 

xuân hoa cho khâ nëng ức chế vi khuèn in vitro 

thçp nhçt khi pha loãng. Nồng độ ức chế tối 

thiểu chî đät læn lþợt là 12,5 mg/ml và 6,25 

mg/ml. Dþợc liệu sài đçt, mò hoa tríng cho kết 

quâ tốt nhçt, tiếp theo đò là dþợc liệu đơn đó, 

huyền diệp và bồ công anh (Bâng 3).  

Đối với vi khuèn Streptococcus spp. phân 

lêp tÿ dðch viêm tử cung bò, kết quâ thí nghiệm 

cüng tþơng tự. Nồng độ nhó nhçt biến đổi tÿ 0,2 

mg/ml (sài đçt, mò hoa tríng) đến 6,25 mg/ml 

(mó quä, xuån hoa). Dþợc liệu mó quä và xuân 

hoa cho khâ nëng ức chế vi khuèn in vitro thçp 

nhçt khi pha loãng. Nồng độ ức chế tối thiểu chî 

đät 6,25 mg/ml. Dþợc liệu sài đçt, mò hoa tríng 

cho kết quâ tốt nhçt, tiếp theo đò là dþợc liệu 

đơn đó, huyền diệp và bồ công anh (Bâng 4).  
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Theo Leelapornpisid et al. (2011), đối với cây 

đơn đó, nồng độ nhó nhçt cûa dðch chiết sử dýng 

dung môi ethanol còn có tác dýng ức chế vi khuèn 

in vitro là 1,56 mg/ml và nồng độ nhó nhçt có tác 

dýng diệt khuèn là 3,13 mg/ml cao hơn so với cao 

khô dðch chiết trong nghiên cứu này, chứng tó cao 

khô dðch chiết cûa chúng tôi có tính kháng khuèn 

tốt hơn. Kết quâ này cüng phù hợp với thí nghiệm 

trên khi cao khô dðch chiết ở nồng độ 100 mg/ml 

cûa chúng tôi cho đþờng kính vòng vô khuèn lớn 

hơn so với nghiên cứu này. Nghiên cứu này cüng 

đã chî ra trong dðch chiết lá cåy đơn đó có tannin 

và phenol, đåy chính là hai nhòm chçt có khâ 

nëng ức chế vi khuèn.  

Bảng 3. Khả năng ức chế vi khuẩn in vitro của cao dịch chiết thảo dược 

ở các nồng độ khác nhau đối với vi khuẩn Staphylococcus spp.  

phân lập từ dịch viêm tử cung bò 

Dược liệu 

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

21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 

Nồng độ dịch chiết (mg/ml) 

50,00 25,00 12,50 6,25 3,13 1,56 0,78 0,39 0,20 0,10 

Huyền diệp + + + + + + + +  -   -  

Tô mộc + + + + + +  -   -   -   -  

Đơn đỏ + + + + + + + +  -   -  

Mò hoa trắng + + + + + + + + +  -  

Sài đất + + + + + + + + +  -  

Mỏ quạ + + +  -   -   -   -   -   -   -  

Bồ công anh + + + + + + +  -   -   -  

Xuân hoa + + + +  -   -   -   -   -   -  

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

Bảng 4. Khả năng ức chế vi khuẩn in vitro của cao dịch chiết thảo dược 

ở các nồng độ khác nhau đối với vi khuẩn Streptococcus spp.  

phân lập từ dịch viêm tử cung bò 

Dược liệu 

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

21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 

Nồng độ dịch chiết (mg/ml) 

50,00 25,00 12,50 6,25 3,13 1,56 0,78 0,39 0,20 0,10 

Huyền diệp + + + + + + + +  -   -  

Tô mộc + + + + + +  -   -   -   -  

Đơn đỏ + + + + + + + +  -   -  

Mò hoa trắng + + + + + + + + +  -  

Sài đất + + + + + + + + +  -  

Mỏ quạ + + + +  -   -   -   -   -   -  

Bồ công anh + + + + + + +  -   -   -  

Xuân hoa + + + +  -   -   -   -   -   -  

Ghi chú: + Quan sát thấy vòng vô khuẩn; - Không quan sát thấy vòng vô khuẩn 
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Hình 2. Tác dụng ức chế vi khuẩn in vitro của cao khô dịch chiết  

lá cây đơn đỏ khi pha loãng 

  

Staphylococcus spp. Streptococcus spp. 

Hình 3. Tác dụng ức chế vi khuẩn in vitro  

của cao khô dịch chiết lá cây huyền diệp khi pha loãng 

 

Kết quâ thí nghiệm cho thçy khâ nëng ức chế 

vi khuèn in vitro cûa các loäi dþợc liệu đối với 2 

loäi vi khuèn phân lêp tÿ dðch viêm tử cung bò là 

khá đồng đều. Không thçy có sự sai khác rõ rệ về 

nồng độ nhó nhçt vén còn khâ nëng ức chế vi 

khuèn khi pha loãng. Mức độ chênh lệch chî là 

một hệ số pha loãng. Cao khô dðch chiết 5 loäi 

dþợc liệu bồ công anh, đơn đó, huyền diệp, mò hoa 

tríng và sài đçt cho khâ nëng ức chế vi khuèn in 

vitro tốt đối với câ hai chûng vi khuèn 

Staphylococcus spp., Streptococcus spp.  

4. KẾT LUẬN 

Hiệu suçt chiết xuçt cûa bột 8 loäi thâo 

dþợc sử dýng dung môi thông dýng ethanol 70% 

biến đổi tÿ 9,68% (Tô mộc) đến 14,32% (Sài đçt). 

Ở nồng độ 100 mg/ml các cao khô dðch chiết đều 

có khâ nëng ức chế vi khuèn in vitro tốt đối với 

02 loài vi khuèn. Đối với vi khuèn Streptococcus 

spp., đþờng kính vòng vô khuèn biến đổi tÿ 

11,80 mm (Mó quä) đến 25,00 mm (Mò hoa 

tríng). Đối với vi khuèn Staphylococcus spp., 

đþờng kính vòng vô khuèn biến đổi tÿ 10,28 mm 

(Mó quä) đến 25,30 mm (Sài đçt). Nồng độ nhó 

nhçt cûa các cao khô dðch chiết dþợc liệu khi 

pha loãng vén còn khâ nëng ức chế in vitro vi 

khuèn biến đổi tÿ 6,25 mg/ml cho đến 0,20 mg/l 

tùy thuộc tÿng loäi dþợc liệu. Sài đçt và Mò hoa 

tríng có khâ nëng ức chế vi khuèn in vitro tốt 

nhçt, ở nồng độ 0,20 mg/ml khi bổ sung vào lỗ 

thäch vén quan sát thçy vòng vô khuèn đối với 

câ 2 chûng vi khuèn nghiên cứu.  

LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cứu này đþợc thực hiện với kinh phí 

tÿ đề tài: “Nghiên cứu sân xuçt chế phèm có 

nguồn gốc thâo dþợc phòng và trð bệnh viêm tử 

cung bñ”, mã số: ĐTĐL CN - 52/15.  
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