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ABSTRACT 

This study was carried out to determine the antimicrobial activity of seven herbal 
extracts (Ricinus communis L., Hedyotis corymbosa L., Vernonia amygdalina del., 
Moringa oleifera, Callisia fragrans, Acanthus ilicifolius L. and Wedelia 
calendulacea (L) Less) which were collected in the Mekong Delta. Antimicrobial 
activity, minimum inhibitory concentration (MIC), and minimum bactericidal 
concentration (MBC) of the seven herbal extracts were screened for two common 
shrimp pathogens (Vibrio harveyi and Vibrio parahaemolyticus). The results 
showed that (i) seven herbal extracts have different antimicrobial activity; the 
extract of R. communis showed the highest diameter of the inhibition zone from 17 -
18 mm, followed by the extracts of V. amygdalina del., M. oleifera, A. ilicifolius L. 
and W. calendulacea (L) Less. with the inhibition zone range of 10 - 11 
mm. Similarly, the smallest inhibition zone was recorded for the extracts of H. 
corymbosa L. and C. fragrans) at 7 and 8 mm, respectively; (ii)  The results 
suggested that were also found to be effective at the extract of R. communis L for 
against V. harveyi, V. parahaemolyticus, with MIC and MBC values were 1.25 mg 
ml-1 and 2.5 mg ml-1; 2.5 mg ml-1 và 5.0 mg ml-1, respectively. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của bảy loại chất 
chiết thảo dược (thầu dầu, lưỡi rắn, mật gấu, chùm ngây, lược vàng, ô rô và sài đất) 
với nguyên liệu được thu ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Hoạt tính kháng khuẩn, 
nồng độ ức chế tối thiểu (MIC), nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của bảy loại 
cao chiết thảo dược được sàng lọc trên hai chủng vi khuẩn thường gây bệnh cho 
tôm nuôi (Vibrio harveyi và Vibrio parahaemolyticus). Kết quả ghi nhận: Bảy loại 
cao chiết có hoạt tính kháng khuẩn khác nhau, trong đó cao chiết thầu dầu (Ricinus 
communis L.) cho hiệu quả cao nhất với đường kính vòng vô khuẩn 17 - 18 mm, kế 
đến là cao chiết mật gấu (Vernonia amygdalina del.), chùm ngây (Moringa 
oleifera), ô rô (Acanthus ilicifolius L.) và sài đất (Wedelia calendulacea (L) Less.) 
với đường kính vòng vô khuẩn ở mức trung bình từ 10 - 11 mm. Ngược lại, đường 
kính vòng vô khuẩn thấp nhất trên cả hai chủng vi khuẩn thu được từ dịch chiết cây 
lưỡi rắn (Hedyotis corymbosa L.) và lược vàng (Callisia fragrans) với vòng kháng 
khuẩn tương ứng là 7 mm và 8 mm; Kết quả cũng được xác định hiệu quả ở cao 
chiết thầu dầu đối với V. harveyi, V. parahaemolyticus, tương ứng với giá trị MIC 
và MBC là 1,25 mg/ml và 2,5 mg/ml; 2,5 mg/ml và 5,0 mg/ml. 

Trích dẫn: Hồng Mộng Huyền, Võ Tấn Huy và Trần Thị Tuyết Hoa, 2018. Hoạt tính kháng khuẩn của một số 
cao chiết thảo dược kháng vi khuẩn gây bệnh ở tôm nuôi. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần 
Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 143-150. 
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1 GIỚI THIỆU 

Nghề nuôi tôm hiện nay đang được đầu tư và 
định hướng phát triển mang tính bền vững, thân 
thiện với môi trường. Tuy nhiên, việc thâm canh hóa 
nâng cao năng suất kết hợp với điều kiện biến đổi 
khí hậu tại vùng nuôi đã làm gia tăng tình hình dịch 
bệnh ở hầu hết các mô hình nuôi tôm thương phẩm. 
Do vậy, việc tìm ra các giải pháp giúp tăng cường 
hệ miễn dịch tôm, giúp phòng bệnh cho tôm nuôi là 
điều cần thiết (Pholdaeng and Pongsamart, 2010) 

Trên thế giới, nhiều nghiên cứu đã xác định hiệu 
quả của việc sử dụng chiết xuất thảo dược giúp tôm, 
cá tăng trưởng tốt, tăng cường hệ miễn dịch và ức 
chế vi khuẩn gây bệnh (Citarasu, 2010; Saptiani et 
al., 2013; Reverter et al., 2014, Syahidah et al., 
2015). Nhiều loại thảo dược đã được xác định có 
hoạt tính sinh học cao cũng như có khả năng kháng 
khuẩn, kháng virus, kháng nấm, ký sinh trùng, kích 
thích tăng trưởng, kích thích tuyến sinh dục thành 
thục, chống stress, tăng cường miễn dịch (Citarasu, 
2010). Một nghiên cứu về thảo dược ở Trung Quốc 
cho thấy cao chiết từ năm loại thảo dược (Stellaria 
aquatica, Impatiens Biflora, Oenothera biennis, 
Artemisia vulgaris và Lonicera japonica) có khả 
năng chống lại 13 loại vi khuẩn gây bệnh cá, đặc  
biệt là vi khuẩn Aeromonas salmonicida và 
Edwardsiella ictaluri (Shangliang et al., 1990). Cây 
quế đã được xác định có hoạt tính kháng khuẩn 
chống lại vi khuẩn A. hydrophila gây bệnh trên cá 
rô phi (Ahmad et al., 2011). Ở Ấn Độ, chiết xuất 
Rosmarinus officinalis được dùng trị bệnh cho cá rô 
phi (Oreochromis sp.) bị nhiễm Streptococcus 
(Abutbul et al., 2004), hay chiết xuất hạnh nhân 
được dùng trị ký sinh trùng và vi khuẩn A. 
hydrophila (Chitmanat et al., 2003). Tuy nhiên, vẫn 
chưa có nhiều nghiên cứu sử dụng thảo dược trên 
tôm. Năm 2010, Guo et al., đã sàng lọc nhiều loại 
thảo dược nhằm chống lại vi khuẩn Vibrio harveyi 
gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng, trong đó có 26 loại 
thảo dược được khảo sát, kết quả cho thấy khi kết 
hợp nhiều loại thảo dược cho hoạt tính kháng khuẩn 
cao hơn so với dùng đơn. Ở Việt Nam, tác dụng diệt 
khuẩn của cao chiết lá sim và hạt sim (Rhdomyrtus 
tomentosa) đã được xác định đối với vi khuẩn gây 
bệnh hoại tử gan tụy cấp tính với kết quả đường kính 
vòng vô khuẩn đạt được là 17,67 mm đối với chủng 
V.  parahaemolyticus KC13.14.2, 18 mm với chủng 
V. parahaemolyticus KC12.02.0 và 19,3 mm với 
chủng Vibrio sp. KC13.17.5 (Đặng Thị Lụa và ctv., 
2015). Cao chiết methanol cây cỏ mực cũng được 
thử nghiệm khảo sát hoạt tính kháng khuẩn với 12 
chủng vi khuẩn Vibrio spp. được phân lập từ 30 mẫu 
ruột tôm sú, thu từ sáu ao nuôi khác nhau. Thí 
nghiệm khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết 
cỏ mực được thực hiện ở các nồng độ 8, 16, 32, 64 

và 128 µg/mL. Hiệu quả kháng khuẩn ghi nhận ở 
10/12 chủng vi khuẩn phân lập, trong đó nồng độ 8 
µg/mL cho đường kính vòng kháng khuẩn đạt 30,3 
mm đối với chủng G5, chủng được xác định có tỉ lệ 
tương đồng 99% với V. parahaemolyticus  (Đái Thị 
Xuân Trang và ctv., 2015). 

Bên cạnh đó, thảo dược với nhiều ưu điểm như 
rẻ, dễ chuẩn bị, hiệu quả phòng bệnh cao do dễ hấp 
thu, ít tác dụng phụ trong quá trình điều trị bệnh và 
không ảnh hưởng đến môi trường cũng như không 
nguy hiểm đến đối tượng nuôi (Ngo Van Hai, 2015). 
Tuy nhiên, ở Việt Nam, thông tin khoa học về việc 
sử dụng chiết xuất thảo dược ức chế vi khuẩn, đặc 
biệt là vi khuẩn gây bệnh trên tôm nuôi vẫn còn hạn 
chế. Trên cơ sở đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm 
khảo sát tiềm năng thảo dược vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long trong nghề nuôi thủy sản nói chung và 

nghề nuôi tôm nói riêng. Kết quả nghiên cứu nhằm 
đóng góp thông tin khoa học cho việc định hướng 
về khả năng ứng dụng thảo dược vào qui trình nuôi 
tôm, nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc và hóa chất 
trong nuôi thủy sản.  

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1 Nguồn thảo dược 

Nghiên cứu được thực hiện trên bảy loại thảo 
dược ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm: 
lá thầu dầu Ricinus communis L., cây lưỡi rắn 
Hedyotis corymbosa L., lá mật gấu Vernonia 
amygdalina del., lá chùm ngây Moringa oleifera lá 
lược vàng Callisia fragrans, cây ô rô Acanthus 
ilicifolius L. và cây sài đất Wedelia calendulacea (L) 
Less. 

Cây thảo dược được rửa sạch, sấy khô ở 60oC và 
nghiền thành bột. Bột thảo dược ngâm với methanol 
có tỉ lệ 1:10 trong 3 ngày. Sau đó dịch chiết được lọc 
qua giấy lọc Whatman No. 1 và cô quay chân không 
ở 48oC để loại bỏ dung môi. Hiệu suất chiết xuất: 
được xác định là % hiệu suất chiết xuất thảo dược 
và được xác định bằng công thức (Turker et al., 
2009):  

Hiệu suất (%) = [khối lượng chất chiết xuất 
(g)/khối lượng mẫu bột khô (g)] * 100 

2.2 Nguồn vi khuẩn 

Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus và Vibrio 
harveyi sử dụng để xác định hoạt tính kháng khuẩn 
của chiết xuất thảo dược được chọn từ bộ sưu tập 
của Bộ môn Bệnh học Thủy sản, Khoa Thủy sản, 
Trường Đại học Cần Thơ. 

Vi khuẩn được phục hồi trên môi trường 
Nutrient agar bổ sung 1,5% NaCl (NA-1,5% NaCl) 
sau đó tái định danh lại bằng phương pháp PCR. (i) 
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Qui trình PCR phát hiện vi khuẩn V. 
parahaemolyticus với thành phần hóa chất tham gia 
phản ứng và điều kiện chu kỳ nhiệt được thực hiện 
theo phương pháp của Sritunyalucksana et al. 
(2014). (ii) Qui trình PCR phát hiện V. harveyi với 
thành phần hóa chất tham gia phản ứng và điều kiện 
chu kỳ nhiệt được thực hiện theo phương pháp của 
Trần Thị Tuyết Hoa (2014).  

2.3 Phương pháp xác định hoạt tính kháng 
khuẩn 

Vi khuẩn (V. harveyi và V. parahaemolyticus) 
được nuôi trong môi trường Nutrient broth có bổ 
sung 1,5% NaCl (NB-1,5% NaCl) và ủ ở 28oC trong 
24 giờ, sau đó điều chỉnh mật số vi khuẩn bằng với 
McFarland 0.5. Vi khuẩn được trãi trên môi trường 
NA-1,5% NaCl. Đặt các đĩa giấy đã được tẩm cao 
chiết xuất thảo dược lên đĩa môi trường có vi khuẩn, 
sau đó ủ ở 28oC trong 24 giờ. Sử dụng cefotaxime 
(30 µg) và methanol làm đối chứng. Mỗi loại thảo 
dược và loài vi khuẩn được lặp lại 3 lần. Khả năng 
kháng khuẩn của các loại thảo dược được xác định 
bằng cách đo đường kính của vùng ức chế tăng 
trưởng của vi khuẩn (Oometta-aree et al., 2006). 

2.4 Nồng độ ức chế tối thiểu (minimum 
inhibitory concentration - MIC) 

Chọn cao chiết xuất thảo dược có hoạt tính 
kháng khuẩn nhạy để thực hiện khảo sát nồng độ ức 
chế tối thiểu (MIC). Vi khuẩn V. harveyi và V. 
parahaemolyticus được nuôi trong môi trường NB-
1,5% NaCl. Điều chỉnh mật số vi khuẩn bằng với 
McFarland 0.5, sau đó pha loãng dung dịch vi khuẩn 
100 lần. Mỗi chiết xuất thảo dược được pha loãng 

bằng methanol với tỉ lệ 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16,… và 
cho vào môi trường lỏng NB-1,5% NaCl có chứa vi 
khuẩn và ủ ở 28oC trong 24 giờ. Mỗi loại thảo dược 
kết hợp với vi khuẩn được lặp lại 2 lần. MIC của 
chiết xuất thảo dược được xác định là nồng độ thấp 
nhất của chiết xuất trong môi trường lỏng không có 
vi khuẩn phát triển (Oometta-aree et al., 2006). 

2.5 Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (minimum 
bactericidal concentration -MBC) 

Trong thử nghiệm MIC, các độ pha loãng thảo 
dược ức chế sự phát triển của vi khuẩn được sử dụng 
để kiểm tra nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) 
bằng phương pháp đếm trên đĩa thạch TCBS. Mỗi 
loại thảo dược kết hợp với vi khuẩn được lặp lại 3 
lần. MBC của chiết xuất thảo dược được xác định là 
nồng độ thấp nhất của chiết xuất trong môi trường 
lỏng không có vi khuẩn phát triển (Oometta-aree et 
al., 2006).  

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Hoạt tính kháng khuẩn của thảo dược đối 
với vi khuẩn V. harveyi và V. parahaemolyticus 

Chủng vi khuẩn V. harveyi gây bệnh phát sáng 
và chủng V. parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan 
tụy cấp tính trên tôm được phục hồi và định danh lại 
bằng phương pháp PCR. Kết quả điện di sản phẩm 
PCR với vạch sáng có trọng lượng phân tử 159 bp 
tương ứng với chủng V. harveyi (Hình 1A) và vạch 
sáng có trọng lượng phân tử 230 bp tương ứng với 
chủng V. parahaemolyticus (Hình 1B). Do đó, hai 
chủng vi khuẩn này được sử dụng cho thí nghiệm 
khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của bảy loại cao 
chiết thảo dược. 

 
Hình 1: Kết quả điện di sản phẩm PCR đối với 2 chủng vi khuẩn Vibrio 

(A) Vi khuẩn V. harveyi: giếng M: thang ADN 100 bp, giếng 1: chủng V. harveyi, giếng 2: đối chứng âm.  

(B) Vi khuẩn V. parahaemolyticus: giếng M: thang ADN 100 bp, giếng 1: chủng V. harveyi, giếng 2: đối chứng âm. 

M      1      2 M      1     2 

100 bp 

500 bp 

100 bp 

500 bp 

230 bp 159 bp 

A B 
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Cao chiết thảo dược được thu hồi thông qua hệ 
thống cô quây chân không. Hiệu suất chiết xuất 
được xác định dựa vào khối lượng cao chiết thu 
được sau khi loại bỏ hoàn toàn dung môi methanol. 

Kết quả ghi nhận hiệu suất chiết xuất thu được cao 
nhất đối với mật gấu (24,8%), kế đến là thầu dầu 
(23,5%), chùm ngây (15,3%), lược vàng (10,8%) và 
cuối cùng là lưỡi rắn (8,2%) (Bảng 1).

Bảng 1: Hiệu suất chiết xuất của cao chiết thảo dược  

Thảo dược Tên khoa học 
Khối lượng thảo 
dược bột khô (g) 

Khối lượng thảo 
dược chiết xuất (g) 

Hiệu suất 
(%) 

Thầu dầu R. communis L. 100 23,5 23,5 
Lưỡi rắn H. corymbosa L. 100 8,2 8,2 
Mật gấu V. amygdalina del. 100 24,8 24,8 
Chùm ngây M. oleifera 100 15,3 15,3 
Lược vàng C. fragrans 100 10,8 10,8 
Ô rô A. ilicifolius L. - - - 
Sài đất W. calendulacea (L) Less - - - 

Ghi chú: -: Không xác định  

Như vậy, những loại thảo dược khác nhau cho 
kết quả khối lượng cao chiết thảo dược và hiệu suất 
chiết xuất khác nhau. Turker et al. (2009) cho rằng 
với từng loại dung môi khác nhau thì có hiệu suất 
chiết xuất khác nhau và hoạt chất thu được cũng 
khác nhau. Đặc biệt, đối với hoạt tính kháng khuẩn 
của thảo dược thì việc sử dụng dung môi cồn 
(methanol, ethanol) sẽ cho hiệu quả cao hơn so với 
chiết xuất bằng nước (Turker et al., 2009), hay 
hexane, ethyl axetat (Rosell and Srivastava, 1987; 
Febles et al., 1995). Cụ thể, kết quả báo cáo của 
Turker et al. (2009) cho thấy, cao chiết thảo dược 
được chiết xuất bằng ethanol, methanol sẽ có hiệu 
quả kháng khuẩn cao hơn nước, ở cả vi khuẩn Gram 
âm, Gram dương; đồng thời nhóm tác giả cũng cho 

rằng các cao chiết này rất có tiềm năng trong việc 
kiểm soát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. 
Methanol là dung môi phân cực cao, có khả năng 
hòa tan được những hợp chất tự nhiên có trong thảo 
dược (El-Mahmood and Doughari, 2008). Bên cạnh 
đó, trong tự nhiên những hợp chất này ở thực vật có 
khả năng bảo vệ chúng khỏi vi sinh vật gây bệnh 
(Cowan, 1999).  

Bảy loại cao chiết thảo dược được sử dụng để 
xác định hoạt tính kháng khuẩn với hai chủng vi 
khuẩn Vibrio spp. gây bệnh trên tôm nuôi. Kết quả 
xác định hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết thảo 
dược đối với vi khuẩn V. harveyi và V. 
parahaemolyticus được trình bày qua Bảng 2.

Bảng 2: Hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết thảo dược đối với vi khuẩn V. harveyi và V. 
parahaemolyticus gây bệnh trên tôm  

Cao chiết 
Đường kính vòng kháng khuẩn (mm) 

V. harveyi V. parahaemolyticus 
Thầu dầu (40 mg) 18,0±1,4 17,5±0,7 
Lưỡi rắn (40 mg) 7,0±0,0 7,0±0,0 
Mật gấu (40 mg) 11,0±0,0 9,5±0,7 
Chùm ngây (40 mg) 11,0±0,0 9,0±0,0 
Lược vàng (40 mg) 8,0±0,0 7,5±0,7 
Ô rô (40 mg) 10,5±0,7 9,0±1,4 
Sài đất (40 mg) 10,0±0,0 8,0±1,4 
Cefotaxime (CTX-30 µg) 22,5±2,1 26,0±1,4 
Methanol (Đối chứng) 0,0±0,0 0,0±0,0 

Kháng: ≤ 9mm; Trung bình: ≥ 10 – 13mm; Nhạy: ≥ 14mm (Lorian, 1995); Kháng sinh cefotaxime (CTX): 30 µg 

Hầu hết các loại cao chiết thảo dược dùng trong 
nghiên cứu đều có khả năng ức chế sự phát triển của 
V. harveyi và V. parahaemolitycus. Cụ thể, thầu dầu 
cho thấy khả năng kháng V. harveyi và V. 
parahaemolitycus rất tốt với đường kính vòng kháng 
khuẩn tương ứng là 18,0±1,4 mm và 17,5±0,7 mm. 
Nhóm cao chiết mật gấu, chùm ngây, ô rô, sài đất có 
khả năng kháng V. harveyi ở mức trung bình (đường 

kính vòng kháng khuẩn ≥ 10 mm), trong khi lưỡi rắn 
và lược vàng thì gần như không thể hiện được hoạt 
tính kháng khuẩn đối với chủng vi khuẩn này (Hình 
2). Tuy nhiên, đối với V. parahaemolitycus, nhóm 
cao chiết mật gấu, chùm ngây, ô rô, sài đất cho thấy 
hiệu quả thấp hơn (đường kính vòng kháng khuẩn ≥ 
8,0 – 9,5 mm), cây lưỡi rắn và lược vàng cũng cho 
hiệu quả tương tự 7,0 mm và 7,5 mm (Hình 3). 
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Hình 2: Hoạt tính kháng vi khuẩn V. harveyi của các loại dịch chiết thảo dược  

A: cao chiết thầu dầu, B: cao chiết lưỡi rắn, C: cao chiết mật gấu, D: cao chiết chùm ngây, E: cao chiết lược vàng, F: 
cao chiết ôrô, G: cao chiết sài đất, Me-OH: methanol, CTX: cefotaxime (30µg) 

 
Hình 3: Hoạt tính kháng vi khuẩn V. parahaemolyticus của các loại dịch chiết thảo dược 

A: cao chiết thầu dầu, B: cao chiết lưỡi rắn, C: cao chiết mật gấu, D: cao chiết chùm ngây, E: cao chiết lược vàng, F: 
cao chiết ôrô, G: cao chiết sài đất, Me-OH: methanol, CTX: cefotaxime (30µg) 

Kết quả cho thấy các hợp chất tự nhiên được 
chiết xuất từ thảo dược có khả năng kháng khuẩn. 
Nghiên cứu của Hussain and Kumaresan (2013) đã 
chứng minh được hoạt tính kháng khuẩn đối với vi 
khuẩn Gram âm và Gram dương (Bacillus, 
Klebisella, Escherichia coli, Proteus, 
Staphylococcus aureus và Pseudomonas) của cao 
chiết cây lưỡi rắn, hay khả năng ức chế và kháng lại 
vi khuẩn Edwardsiella tarda, Edwardsiella ictaluri 
và Staphylococcus aureus của cao chiết cây từ bi 
(Blumea balsamifera LINDL.) (Huỳnh Kim Diệu và 
Nguyễn Thị Cẩm Quyên, 2016). Tuy nhiên, một số 
hợp chất chiết xuất từ tự nhiên chỉ có thể diệt được 
một nhóm loại vi khuẩn, cụ thể như chiết xuất  
có chứa 1'-acetoxyeugugenol acetate có thể ức chế 
sự phát triển của vi khuẩn Gram dương 
(Staphylococcus cerevisiae, S. epidermidis, S. 
aureus và Bacillus cereus), nhưng không ức chế sự 
phát triển của các vi khuẩn Gram âm (Salmonella 
spp., E. coli và Enterobacter aerogenes) (Oonmetta-
aree et al., 2006). 

Saptiani et al. (2013) đã khảo sát hoạt tính kháng 
khuẩn đối với vi khuẩn V. harveyi của cao chiết lá ô 
rô (Acanthus ilicifolius) ở dạng cao thô sau đó được 
phân đoạn trong các loại dung môi như n-hexane, 
ethyl acetate, n-butanol, ethanol và methanol với 

nồng độ từ 50 đến 1000 ppm. Kết quả cho thấy cao 
chiết lá ô rô ở phân đoạn ethyl acetate, ở dạng chiết 
xuất thô và ở phân đoạn n-butanol cho hoạt tính 
kháng khuẩn tốt nhất, với đường kính kháng khuẩn 
đạt tương ứng 12 mm, 11,33 mm và 11 mm. Cây 
thầu dầu hay còn gọi là cây đu đủ tía, là loài thân gỗ 
nhỏ có nguồn gốc từ Ấn Độ, cây này phân bố rộng 
rãi ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Thành phần 
chính của lá cây thầu dầu bao gồm 3 monoterpenoid 
(1,8-cineole, camphor và α-pinene) và 1 
sesquiterpenoid (β-caryophyllene) (Darmanin et al., 
2009). Theo kết quả nghiên cứu của Immanuel et al. 
(2004), cao chiết thầu dầu có khả năng kháng vi 
khuẩn V. parahaemolyticus (MTC-451 – Viện Công 
nghệ vi sinh, Ấn Độ) với đường kính vòng kháng 
khuẩn 20,3 ± 0,62 mm. Tuy nhiên, ở báo cáo này, 
nhóm tác giả không đề cập đến nồng độ cao chiết 
xuất thầu dầu dùng để thực hiện khảo sát hoạt tính 
kháng khuẩn. Hiện nay, chiết xuất từ cây thầu dầu 
đã được nghiên cứu và được ứng dụng nhiều trong 
y học (chất chống ung thư, chống oxy hóa, kháng 
khuẩn, …) (Rana et al., 2012). 

3.2 MIC và MBC của thảo dược đối với vi 
khuẩn V. harveyi và V. parahaemolyticus 

Kết quả xác định hoạt tính kháng khuẩn cho thấy 
cao chiết thầu dầu kháng tốt (nhạy) đối với hai 
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chủng vi khuẩn V. harveyi và V. parahaemolitycus 
gây bệnh trên tôm, cho nên cao chiết thầu dầu sẽ 
được sử dụng để tiếp tục xác định MIC và MBC. Kết 
quả Bảng 3 cho thấy cao chiết từ cây thầu dầu có 
khả năng ức chế sự phát triển của các vi khuẩn V. 

harveyi (1,25 mg/ml) và V. parahaemolitycus (2,5 
mg/ml) và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu được tìm 
thấy đối với hai chủng vi khuẩn này tương ứng là 
2,5 mg/ml và 5,0 mg/ml (Bảng 3).

Bảng 3: Kết quả MIC và MBC của chất chiết thầu dầu đới với vi khuẩn V. harveyi và V. 
parahaemolitycus 

Vi khuẩn MIC (mg/ml) MBC (mg/ml) MBC/MIC 
V. harveyi 1,25 2,5 2,0 
V. parahaemolyticus 2,5 5,0 2,0 

Theo báo cáo của Canillac and Mourey (2001), 
nếu tỉ lệ MBC/MIC nhỏ hơn hoặc bằng 4, chiết xuất 
được xem là có khả năng diệt khuẩn; mặt khác, nếu 
tỉ lệ này lớn hơn 4, thì có tác dụng kìm khuẩn. Từ 
kết quả nghiên cứu MIC và MBC, chất chiết thầu 
dầu có khả năng diệt được vi khuẩn V. harveyi và V. 
parahaemolitycus gây bệnh trên tôm (MBC/MIC = 
2,0).Theo kết quả nghiên cứu của Lawhavinit et al. 
(2011), cao chiết ethanol nghệ có nồng độ ức chế tối 
thiểu đối với V. harveyi, V. cholera, V. 
parahaemolyticus, V. alginolyticus, V. vulnificus và 
V. fluvialis lần lượt là 0,47; 0,47; 0,94; 0,47; 3;75 và 
0,47 mg/ml. Bện cạnh đó, dựa vào nồng độ ức chế 
tối thiểu mà nhóm tác giả còn cho rằng khi bổ sung 
cao chiết ethanol nghệ với một tỉ lệ 15 g/kg thức ăn 
sẽ giúp gia tăng tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng 
chống lại vi khuẩn V. harveyi cao hơn khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (p <0,05) so với nhóm không bổ 
sung. Thầu dầu được dùng làm chất giàu hóa cho 
Artemia, sau đó dùng làm thức ăn cho ấu trùng tôm 
Peneaus indicus nhằm chống lại mầm bệnh vi khuẩn 
V. parahaemolitycus (Immanuel et al., 2004). Naz 
and Bano (2012) đã nghiên cứu tính kháng khuẩn 
của các cao chiết lá cây thầu dầu từ các dung môi 
methanol, ethanol và nước, kết quả khảo sát cho 
thấy cao chiết thầu dầu có tiềm năng kháng lại vi 
khuẩn Gram âm và Gram dương (S. aureus, P. 
aeruginosa, K. pneumoniae, B. subtilis). Bên cạnh 
đó, một số nghiên cứu khác về hoạt tính kháng 
khuẩn của dịch chiết thầu dầu cũng cho ra kết quả 
tương tự (Kota and Manthri, 2011; Jeyaseelan and 
Jashothan, 2012). Kamel (2001) cho rằng một số 
chất chiết xuất từ thực vật có khả năng kháng khuẩn 
giống như kháng sinh, chúng tác động vào màng tế 
bào của vi khuẩn, và đây có thể là một cơ chế kháng 
khuẩn quan trọng của các hợp chất tự nhiên có trong 
lá thầu dầu giúp chúng có khả năng kháng lại vi sinh 
vật gây bệnh trong tự nhiên. Ngoài ra, thông qua các 
nghiên cứu trong ống nghiệm, Kamel (2001) còn 
cho rằng nồng độ ức chế tối thiểu và nồng độ diệt 
khuẩn tối thiểu đối với các chủng vi khuẩn gây bệnh 
có liên quan đến nồng độ hoạt chất và độ tinh khiết 
của chiết xuất.  

4 KẾT LUẬN 

Chất chiết thầu dầu (R. communis L.) có hoạt 
tính kháng khuẩn cao nhất trong bảy loại chất chiết 
thảo dược được khảo sát. Khả năng kháng khuẩn của 
chất chiết thầu dầu đối với vi khuẩn V. harveyi cao 
hơn so với V. parahaemolitycus. Cụ thể, đường kính 
kháng khuẩn 18,0±1,4 mm, MIC ở nồng độ 1,25 
mg/ml, MBC ở nồng độ 2,5 mg/ml trên chủng V. 
harveyi; và tương ứng 17,5±0,7 mm, 2,5 mg/ml, 5,0 
mg/ml trên chủng V. parahaemolitycus. Do đó, 
thông qua các kết quả đạt được, cao chiết thầu dầu 
có thể sử dụng như một chất có khả năng diệt khuẩn 
và có tiềm năng là nguồn thực phẩm giúp tôm nuôi 
tăng cường khả năng kháng vi khuẩn V. harveyi gây 
bệnh phát sáng và V. parahaemolitycus gây bệnh 
hoại tử gan tụy cấp tính. 
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