
Vietnam J. Agri. Sci. 2021, Vol. 19, No. 12: 1628-1639 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2021, 19(12): 1628-1639 
www.vnua.edu.vn 

 

1628 

KHÂO SÁT HÀM LƯỢNG POLYPHENOL, HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA VÀ KHÁNG KHUẨN 

TRÊN VI KHUẨN Escherichia coli ATCC 25922 CỦA MỘT SỐ LOÀI THÂO DƯỢC 

Nguyễn Thị Thanh Hà
1
, Lê Phương Hồng Thủy

1
, Nguyễn Văn Thanh

1
, Nguyễn Thị Thu Hằng

1
, 

Đào Văn Cường
2
, Nguyễn Văn Cường

3
,
 
Nguyễn Huy Thái

3
, Nguyễn Thanh Hải

4*
  

1
Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

2
Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

3
Trung tâm Nghiên cứu Chó nghiệp vụ PDS, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

4
Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

*
Tác giả liên hệ: nthaicnsh@vnua.edu.vn 

Ngày nhận bài: 30.06.2021 Ngày chấp nhận đăng: 29.10.2021 

TÓM TẮT  

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định hàm lượng polyphenol tổng số, hoạt tính chống oxy hóa và kháng 

khuẩn của dịch chiết từ các loài thảo dược gồm cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum), hoàng kỳ (Astragalus 

membranaceus Bge), kim ngân (Lonicera japonica Thumb), xuyên tâm liên (Andrographis paniculata), lô hội (Aloe 

vera), cam thảo (Glycyrrhiza uralensis Fisch), cỏ hương bài (Vetiveria zizanioides L. Nash), tô mộc (Caesalpinia 

sappan), hoàng liên (Coptis chinensis Franch.) và sài đất (Wedelia chinensis Osb. Merr). Dược liệu được chiết xuất 

với các dung môi gồm ethanol, methanol và nước nóng, sau đó hòa loãng trong dung dịch Dimethyl Sulfoxide để xác 

định hoạt tính kháng khuẩn, hàm lượng polyphenol tổng số và khả năng chống oxy hóa. Kết quả cho thấy tô mộc, 

cúc hoa vàng và sài đất có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn E. coli ATCC25922 tốt nhất (với đường kính 

vòng vô khuẩn của dịch chiết ethanol nồng độ 1.000 mg/ml tương ứng là 25,15 ± 0,45; 23,25 ± 0,35 và 22,35 ± 

0,65mm). Đồng thời, đây cũng là các dược liệu có chứa hàm lượng polyphenol tổng số và hoạt tính chống oxi hóa 

cao nhất. Cụ thể, hàm lượng polyphenol của dịch chiết tô mộc, cúc hoa vàng và sài đất sử dụng dung môi ethanol 

tương ứng là 5,817 ± 0,055; 5,034 ± 0,046 và 4,625 ± 0,069mg axit chlorogenic/100mg dược liệu; trong khi hoạt tính 

chống oxy hóa tương ứng là 0,512 ± 0,012; 0,424 ± 0,006 và 0,312 ± 0,009mg Vitamin E/100mg dược liệu.  

Keywords: Hoạt tính kháng khuẩn, hàm lượng polyphenol, hoạt tính chống oxy hóa, dịch chiết, Escherichia coli.  

The Content, Antioxidant and Antibacterial Activity of Polyphenols  

of Various Medicinal Plant Species on Escherichia coli ATCC 25922  

ABSTRACT 

Our study aimed to determine the total contents, antioxidant and antibacterial activity of polyphenols of several 

medicinal plant species, including Chrysanthemum indicum, Astragalus membranaceus Bge, Lonicera japonica 

Thumb, Andrographis paniculata, Aloe vera, Glycyrrhiza uralensis Fisch, Vetiveria zizanioides L. Nash, Caesalpinia 

sappan, Coptis chinensis Franch. and Wedelia chinensis Osb. Merr. Medicinal materials were extracted with 

solvents, including ethanol, methanol and hot water, then diluted with dimethyl sulfoxide. The results showed that the 

extracts of Caesalpinia sappan, Chrysanthemum indicum and Wedelia chinensis Osb. Merr exerted the strongest 

inhibitory effects against E. coli ATCC25922 (the diameters of inhibitory zones of ethanol extracts at 1000 mg/ ml 

were 25.15 ± 0.45, 23.25 ± 0.35 and 22.35 ± 0,65mm, respectively). They also had the highest polyphenol contents 

and antioxidant activities. Total polyphenol contents of Caesalpinia sappan, Chrysanthemum indicum and Wedelia 

chinensis Osb. Merr ethanol extracts were 5.817 ± 0.055, 5.034 ± 0.046 and 4.625 ± 0.069mg axit chlorogenic/100 

mg plant material, respectively, while their antioxidant activities were 0.512 ± 0.012, 0.424 ± 0.006 and 

0.312 ± 0.009mg vitamine E/100mg plant material, respectively.  

Keywords: Antibacterial activity, antioxidant activity, Escherichia coli, extracts, polyphenol. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Kháng sinh dùng trong chën nuôi theo các 

hþớng nhþ phñng bệnh, kích thích miễn dðch 

không đặc hiệu bâo vệ cơ thể, kích thích tëng 

trþởng hay chữa bệnh. Tuy nhiên, tác dýng tiêu 

cực cûa việc sử dýng kháng sinh với thời gian 

dài cho động vêt, ví dý nhþ khi sử dýng làm 

chçt bổ sung vào thức ën, đã đþợc bộc lộ trên rçt 

nhiều mặt, điển hình nhþ yếu tố tồn dþ làm 

phát sinh tính kháng kháng sinh ở vi khuèn gây 

bệnh trên ngþời hay täo ra các sân phèm 

chuyển hòa cò độc tích lüy trong các thực phèm 

tiêu dùng nhþ thðt, trứng, sữa (Alice, 2016). Yêu 

cæu sân phèm động vêt cung cçp cho ngþời tiêu 

dùng phâi säch, không chứa tồn dþ kháng sinh 

hay các chçt độc häi đã täo ra xu hþớng mới, 

trong đò cò việc sử dýng thâo dþợc nguồn gốc 

thiên nhiên để thay thế cho các vai trò truyền 

thống cûa kháng sinh trong quy trình chën 

nuôi. Việc sử dýng thâo dþợc đþợc nhiều nhà 

nghiên cứu kì vọng là giâi pháp an toàn hơn cho 

con ngþời, động vêt và môi trþờng, đồng thời läi 

cò các þu điểm nhþ rẻ hơn, dễ kiếm, dễ chuèn bð 

và ít tác dýng phý (Alice, 2016).  

Nhiều nghiên cứu khoa học hiện đäi trong 

thời gian gæn đåy cüng đã chứng minh đþợc việc 

bổ sung thâo dþợc vào thức ën cò tác dýng kích 

thích miễn dðch, tëng khâ nëng chống chðu với 

các bệnh, kích thích sức tëng trþởng và khâ 

nëng sân xuçt cho nhiều đối tþợng vêt nuôi. 

Điều này một phæn đến tÿ tác dýng tích cực cûa 

các polyphenol và hoät tính chống oxy hóa có 

trong tế bào thực vêt (Alice, 2016). Với các yêu 

cæu ngày càng cao về việc không có tồn dþ 

kháng sinh hay các chçt chuyển hóa độc läi 

trong sân phèm động vêt để tránh gây ânh 

hþởng đến sức khóe ngþời tiêu dùng, việc ứng 

dýng thâo dþợc trong chën nuôi không chî đþợc 

coi là giâi pháp góp phæn täo ra thực phèm 

säch, mà còn là giâi pháp làm cho các thực 

phèm chçt lþợng này trở nên có giá thành phù 

hợp hơn cho ngþời tiêu dùng hơn, bởi thâo dþợc 

vốn đþợc biết đến là là nguồn nguyên liệu sẵn 

có, dễ tiếp cên và rẻ tiền hơn so với các thuốc 

tổng hợp (Alice, 2016).  

Các loäi dþợc liệu gồm cúc hoa vàng 

(Chrysanthemum indicum), hoàng kỳ 

(Astragalus membranaceus Bge), kim ngân 

(Lonicera japonica Thumb), xuyên tâm liên 

(Andrographis paniculata), lô hội (Aloe vera), 

cam thâo (Glycyrrhiza uralensis Fisch), có 

hþơng bài (Vetiveria zizanioides L. Nash), tô 

mộc (Caesalpinia sappan), hoàng liên (Coptis 

chinensis Franch.) và sài đçt (Wedelia chinensis 

Osb. Merr) đã đþợc sử dýng để điều trð nhiễm 

khuèn, kích thích miễn dðch, tëng cþờng sức đề 

kháng, phòng bệnh cho câ ngþời và gia súc (Đỗ 

Tçt Lợi, 1999). Bên cänh đò, một số nghiên cứu 

trên thế giới cüng đã bþớc đæu khẳng đðnh đþợc 

tiềm nëng ứng tác dýng này cûa cúc hoa vàng 

(Chrysanthemum indicum) (Linda & cs., 2012), 

hoàng kỳ (Astragalus membranaceus Bge) 

(Hong & cs., 2010), kim ngân (Lonicera japonica 

Thumb) (Sandigawad, 2015), xuyên tâm liên 

(Andrographis paniculata) (Yadav & cs., 2016), 

lô hội (Aloe vera) (Babak & cs., 2017), cam thâo 

(Glycyrrhiza uralensis Fisch) (Zhao & cs., 1991), 

có hþơng bài (Vetiveria zizanioides L. Nash) 

(Peng & cs., 2014), tô mộc (Caesalpinia sappan) 

(Badami & cs., 2004), hoàng liên (Coptis 

chinensis Franch.) (Kim & cs., 2016) và sài đçt 

(Wedelia chinensis Osb. Merr) (Balaji & cs., 

2016). Đåy là các loài cåy dþợc liệu phổ biến, 

sẵn có ở Việt Nam để thu mua và ứng dýng cho 

mýc đích chën nuôi.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

2.2.1. Dược liệu  

Cúc hoa vàng, hoàng kỳ, kim ngân, xuyên 

tâm liên, lô hội, cam thâo, có hþơng bài, tô mộc, 

hoàng liên và sài đçt đã qua sơ chế đþợc do công 

ty dþợc liệu cổ truyền Bình An (Nghïa Trai, 

Hþng Yên) cung cçp. Tçt câ các dþợc liệu trÿ 

hoàng kỳ đều đþợc mua tÿ các vùng trồng dþợc 

liệu täi Việt Nam, với thời điểm thu hoäch và bộ 

phên dùng theo đúng hþớng dén cûa Đỗ Tçt Lợi 

(1999). Riêng dþợc liệu rễ hoàng kỳ đþợc nhêp 

tÿ Trung Quốc. Việc đðnh danh dþợc liệu đþợc 

xác đðnh bởi PGS. TS. Bùi Thð Tho, thông qua so 

sánh các tiêu bân đäi thể và vi thể với méu 

chuèn đþợc lþu täi Vþờn Dþợc liệu, Khoa Thú y, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 
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2.2.2. Vi khuẩn  

Vi khuèn dùng nghiên cứu là chûng vi 

khuèn chuèn E. coli ATCC25922, đþợc cung cçp 

bởi Viện Vi sinh vêt và Công nghệ Sinh học, Đäi 

học Quốc gia Hà Nội. Đåy là chûng đþợc sử 

dýng để chuèn hóa các thí nghiệm về tính mén 

câm và tính kháng thuốc cûa những vi khuèn 

nhóm Enterobacteria (Clinical Laboratory 

Standards Institute, 2010). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Chuẩn bị chiết xuất dược liệu 

Méu dþợc liệu sau khi đã xác đðnh chính 

xác loäi, làm khô, nghiền thành bột mðn  

(< 0,05mm) và đựng trong túi nilong bâo quân 

trong bình hút èm. Bột dþợc liệu sau đò đþợc 

chiết với các dung môi cò độ phân cực khác nhau 

thþờng dùng trong chiết xuçt thực vêt, bao gồm: 

ethanol, methanol và nþớc nóng. Với dung môi 

hữu cơ, việc chiết xuçt đþợc thực hiện theo 

phþơng pháp ngåm täi ở nhiệt độ phòng trong 

24 giờ với tî lệ bột dþợc liệu trên dung môi là 

1/30. Với dung môi nþớc nòng, dþợc liệu đþợc 

chiết nóng bìng cách trộn bột dþợc liệu với nþớc 

cçt đun sôi theo tî lệ 1/30 và khuçy trộn bìng 

máy khuçy tÿ trong vñng 30 phút trþớc khi lọc. 

Các hỗn dðch cûa dþợc liệu và dung môi sau đò 

đþợc li tåm với tốc độ 3.500rpm trong 30 phút 

và lọc qua giçy lọc để đâm bâo loäi bó hết cặn. 

Dðch chiết sau đò đþợc cô quay hút chån không, 

sử dýng hệ thống Rotavapor® R-300 (Buchi, 

Thýy Sï) để loäi hết dung môi trong áp suçt 

thçp. Nhiệt độ trong quá trình chiết xuçt đþợc 

đâm bâo luôn ≤ 40C. Cao chiết đþợc hña tan với 

Dimethyl Sulfoxide (DMSO) theo tî lệ 1g dþợc 

liệu khô trên 1ml DMSO. Dðch chiết đþợc pha 

loãng cho đến các nồng độ thử nghiệm tiếp theo 

bìng dung môi DMSO.  

2.2.2. Xác định hàm lượng Polyphenol tổng 

số và hoạt tính chống oxy hóa 

Hàm lþợng polyphenol tổng số trong dðch 

chiết đþợc xác đðnh theo phþơng pháp cûa Suda 

& cs. (2005). Ở các ống thí nghiệm, 0,2ml chçt 

chuèn axit Chlorogenic (Merck, Đức) hoặc các 

dðch chiết pha loãng đến nồng độ 20 mg/ml, trộn 

với 1ml thuốc thử Folin-Ciocalteu's Phenol 

Reagent (Merck, Đức). Để phân ứng ở nhiệt độ 

phñng trong 3 phút, sau đò mỗi ống đþợc thêm 

10% Na2CO3, 5ml nþớc cçt, rồi û trong 60 phút 

để phân ứng xây ra hoàn toàn. Mức độ hçp phý 

cûa các ống thí nghiệm đþợc xác đðnh täi bþớc 

sòng 750nm bìng máy quang phổ kế 

(Beam Spectrophotometer LI-294, Lasany). Axit 

chlorogenic (Merck, Đức) đþợc sử dýng làm chçt 

chuèn để tính hàm lþợng polyphenol tổng số. 

Hoät tính chống oxy hòa đþợc xác đðnh theo 

phþơng pháp cûa Masuda & cs. (2002), sử dýng 

cơ chçt DPPH (2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl). 

Dung dðch DPPH đþợc chuèn bð bìng trộn 0,1g 

DPPH với 50ml ethanol 96%. Ở các ống thí 

nghiệm, 0,2ml chçt chuèn hoặc các dðch chiết 

pha loãng đến nồng độ 20 mg/ml đþợc trộn với 

0,1ml DPPH và 4,8ml dung môi. Mức độ hçp 

phý ánh sáng cûa các ống đþợc xác đðnh täi bþớc 

sóng 515nm, với các ống đối chứng âm bao gồm 

dðch chiết và dung môi DMSO (không có DPPH), 

ống đối chứng khác chî gồm 0,1ml DPPH và 

dung môi.  

Khâ nëng chống oxy hóa cûa méu thí 

nghiệm đþợc tính toán theo công thức: 

Ac As Ab
AA (%) 100

Ac

 
   

Trong đò:  

Ac = A control = Giá trị mật độ quang (OD) 

của ống đối chứng 

As = A sample = Giá trị mật độ quang (OD) 

của ống thí nghiệm  

Ab = A blank = Giá trð mêt độ quang (OD) 

cûa ống blank 

VTM E (alpha-Tocopherol, Merck, Đức) 

đþợc sử dýng làm chçt chuèn để tính hoät tính 

chống oxy hòa. Theo đò hoät tính chống oxy hóa 

cûa 100mg bột dþợc liệu đþợc quy đổi tþơng 

đþơng sang số mg vitamine E.  

2.2.3. Xác định hoạt tính kháng khuẩn của 

dịch chiết trên vi khuẩn E. coli ATCC25922 

Khâ nëng ức chế sự phát triển cûa vi khuèn 

đþợc xác đðnh theo phþơng pháp khuyếch tán 

trên thäch, sử dýng các ống khâu bìng đồng có 
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đþờng kính bên trong lòng ống là 1cm, tiến hành 

đýc 4 giếng sao cho mỗi giếng cách nhau 2-3cm. 

Sau khi đổ thäch đã đþợc trộn vi khuèn đến nồng 

độ 106 tế bào vi khuèn/ml ra đïa lồng, sử dýng 

các ống khåu đýc 4 giếng trên bề mặt thäch và 

læn lþợt nhó vào mỗi giếng 100µl dðch chiết täi 

các nồng độ khác nhau. Đïa thäch đþợc quan sát 

sau 24 giờ nuôi ở 37C. Tác dýng ức chế sự phát 

triển cûa vi khuèn sẽ đþợc đánh giá thông qua độ 

lớn cûa đþờng kính vòng vô khuèn täo ra xung 

quanh giếng, xác đðnh bìng máy đo độ lớn vòng 

vô khuèn (Haloes Caliper - Zone Reader).  

Mỗi thí nghiệm đþợc lặp läi 3 læn (tổng số là 

90 thí nghiệm cho 30 loäi dðch chiết tÿ 10 dþợc 

liệu). Môi trþờng thäch sử dýng là môi trþờng 

Muller Hinton Agar (Merck, Đức), loäi chuyên 

dýng cho các thí nghiệm khâo sát tính mén câm 

cûa vi khuèn với các hoät chçt kháng khuèn. 

Kháng sinh ampicillin đþợc sử dýng làm đối 

chứng dþơng và dung môi DMSO không chứa 

chçt kháng khuèn đþợc sử dýng làm đối chứng 

åm khi đánh giá tác dýng ức chế vi khuèn cûa 

dðch chiết dþợc liệu.  

2.3. Xử lý số liệu 

Kết quâ đþợc phân tích bìng phæn mềm 

Statcel software (1998). Hàm phån tích phþơng 

sai đơn giân One-way ANOVA và phþơng pháp 

điều chînh trð số p sử dýng Tukey post hoc test 

đþợc sử dýng để so sánh các giá trð cûa đþờng 

kính vòng vô khuèn, hàm lþợng polyphenol tổng 

số và hoät tính chống oxi hóa. Sự sai khác có ý 

nghïa thống kê đþợc thiết lêp khi P ≤0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hàm lượng polyphenol tổng số của các 

dịch chiết dược liệu 

Axit chlorogenic đþợc sử dýng làm chçt 

chuèn để quy đổi hàm lþợng polyphenol tổng số 

cûa dðch chiết dþợc liệu. Tiến hành thí nghiệm 

để thiết lêp đồ thð chuèn giữa nồng độ axit 

chlorogenic với sự gia tëng giá trð mêt độ quang 

với thuốc thử Folin Ciocalteu (Hình 1). 

Kết quâ cho thçy có mối quan hệ tþơng 

quan thuên giữa hàm lþợng axit chlorogenic và 

mức độ gia tëng giá trð đo mêt độ quang đþợc 

täo ra khi phân ứng với thuốc thử Folin 

Ciocalteu, trong đò hệ số xác đðnh R2 là 0,9985 

và P-value <0,001. Hàm tþơng quan này đþợc 

sử dýng để quy đổi tþơng đþơng mức độ gia tëng 

giá trð mêt độ quang täo ra bởi các dðch chiết khi 

phân ứng với thuốc thử Folin Ciocalteu về hàm 

lþợng chçt chuèn axit chlorogenic. 

  

Hình 1. Mối tương quan giữa hàm lượng chất chuẩn axit chlorogenic (mg/ml)  

với mức độ gia tăng giá trị mật độ quang 
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Bâng 1. Kết quâ xác định hàm lượng polyphenol tổng số  

của dịch chiết các dược liệu thử nghiệm với 3 dung môi khác nhau 

Dược liệu Dung môi Hàm lượng polyphenol tổng số (mg axit chlorogenic/100mg dược liệu) 

Cúc hoa vàng Ethanol 5,034
a
 ± 0,046 

Methanol 4,651
b
 ± 0,054 

Nước nóng 3,921
c
 ± 0,071 

Hoàng kỳ Ethanol 1,982
a
 ± 0,075 

Methanol 1,245
b
± 0,043 

Nước nóng 0,985
c 
± 0,027 

Kim ngân Ethanol 3,011
a
 ± 0,043 

Methanol 2,376
b
 ± 0,065 

Nước nóng 1,987
c
 ± 0,061 

Xuyên tâm liên Ethanol 1,331
a
 ± 0,045 

Methanol 1,091
b
 ± 0,064 

Nước nóng 0,772
c 
± 0,046 

Lô hội Ethanol 1,021
a
 ± 0,025 

Methanol 0,893
b
 ± 0,041 

Nước nóng 0,698
c 
± 0,026 

Cam thảo Ethanol 1,420
a
 ± 0,045 

Methanol 1,113
b
 ± 0,031 

Nước nóng 0,982
c
 ± 0,016 

Hương bài Ethanol 1,117a ± 0,075 

Methanol 0,973
b
 ± 0,051 

Nước nóng 0,729
c
 ± 0,025 

Tô mộc Ethanol 5,871
a
 ± 0,077 

Methanol 5,201
b
 ± 0,033 

Nước nóng 4,873
c
 ± 0,039 

Hoàng liên Ethanol 2,132
a
 ± 0,055 

Methanol 1,679
b
 ± 0,063 

Nước nóng 1,882
ab

 ± 0,047 

Sài đất Ethanol 4,652
a
 ± 0,069 

Methanol 4,109
b
 ± 0,083 

Nước nóng 3,762
c
 ± 0,076 

Ghi chú: Các ký tự khác nhau trong hàm lượng polyphenol của cùng một dược liệu nhưng sử dụng 3 dung môi, 

bao gồm a, b và c được sử dụng để biểu đạt những khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05) khi xử lý bằng hàm 

one-way ANOVA và Tukey post hoc test. 

Kết quâ thí nghiệm cho thçy tçt câ các dþợc 

liệu khâo sát đều có chứa polyphenol với hàm 

lþợng khác nhau, phý thuộc vào loài và dung 

môi chiết xuçt. Hàm lþợng polyphenol tổng số 

thçp nhçt là cûa dðch chiết nþớc - hþơng bài 

(0,729 ± 0,025mg axit chlorogenic/100mg dþợc 

liệu) và cao nhçt là cûa dðch chiết ethanol - tô 

mộc (5,871 ± 0,077mg axit chlorogenic/100mg 

dþợc liệu). Trong câ 3 dung môi chiết, cúc hoa 

vàng, tô mộc và sài đçt đều là những dþợc liệu 

có hàm lþợng polyphenol cao nhçt. Kết quâ này 

tþơng đồng với một số nghiên cứu trþớc đåy, 

trong đò khẳng đðnh cúc hoa vàng (Zheng & cs., 

2018), sài đçt (Rehana & Nagarajan, 2018) và tô 

mộc (Nguyen & cs., 2020) là những thâo dþợc cò 

chứa hàm lþợng polyphenol cao.  
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3.2. Kết quâ xác định khâ năng chống oxi 

hóa của các dịch chiết dược liệu 

Vitamine E (VTME - Alpha tocopherol) đþợc 

sử dýng làm chçt chuèn để quy đổi khâ nëng 

chống oxy hóa cûa dðch chiết dþợc liệu. Đồ thð 

chuèn giữa nồng độ VTME với khâ nëng loäi bó 

gốc tự do cûa DPPH đþợc thể hiện trong hình 2. 

Kết quâ cho thçy có mối quan hệ tþơng 

quan thuên giữa hàm lþợng VTME và khâ nëng 

loäi bó gốc tự do DPPH, với hệ số xác đðnh  

R2 = 0,9994, P-value <0,001. Hàm tþơng quan 

này đþợc sử dýng để quy đổi tþơng đþơng khâ 

nëng chống oxy hóa cûa các dðch chiết khâo sát 

theo hàm lþợng chçt chuèn VTME, cën cứ vào 

khâ nëng loäi bó gốc tự do. 

Tçt câ dðch chiết tÿ các loäi dþợc liệu đều có 

hoät tính chống oxy hóa, ở các nồng độ khác 

nhau, phý thuộc loäi dþợc liệu và dung môi 

chiết xuçt (Bâng 2). Khâ nëng chống oxy hóa 

yếu nhçt là cûa dðch chiết nþớc - cam thâo 

(0,076 ± 0,013mg VTME/ 100mg dþợc liệu) và 

cao nhçt là cûa dðch chiết ethanol - tô mộc 

(0,512 ± 0,012mg VTME/100mg dþợc liệu). 

Trong câ 3 dung môi chiết, cúc hoa vàng, tô mộc 

và sài đçt đều là những dþợc liệu có hoät tính 

chống oxy hóa mänh nhçt. Kết quâ thu đþợc 

này tþơng tự với các khâo sát trþớc đåy, trong 

đò khẳng đðnh cúc hoa vàng (Zhu & cs., 2005), 

sài đçt (Darah & cs., 2013) và tô mộc (Badami & 

cs., 2003) là những dþợc liệu có tiềm nëng cao 

về hoät tính chống oxy hóa. 

3.3. Khâ năng kháng khuẩn của các dịch 

chiết dược liệu  

Để kiểm chứng độ chính xác cûa phþơng 

pháp thí nghiệm và lựa chọn nồng độ kháng sinh 

phù hợp để làm đối chứng dþơng. Ampicillin ở 

các nồng độ khác nhau đã đþợc sử dýng. Kết quâ 

nghiên cứu đþợc thể hiện ở bâng 3. 

Kết quâ bâng 3 cho thçy dung dðch kháng 

sinh ampicillin täo ra đþờng kính vòng vô 

khuèn trên đïa thäch nuôi vi khuèn E. coli 

25922 với độ lớn tî lệ thuên với nồng độ kháng 

sinh sử dýng. Điều này khẳng đðnh độ chính xác 

cûa phþơng pháp khuếch tán trên thäch đþợc sử 

dýng. Đồng thời, cën cứ vào kết quâ này, chúng 

tôi quyết đðnh sử dýng kháng sinh Ampicillin 

täi các nồng độ 32 µg/ml và 64 µg/ml để làm đối 

chứng dþơng trong các thí nghiệm đánh giá 

đþờng kính vñng vô khuèn cûa dðch chiết. 

Trong thí nghiệm khâo sát tác dýng kháng 

khuèn cûa dðch chiết dþợc liệu, kháng sinh 

ampicillin täi các nồng độ là 64 và 32 µg/ml đþợc 

sử dýng để làm đối chứng dþơng, cñn dung môi 

DMSO nguyên chçt không có chçt kháng khuèn 

đþợc sử dýng làm đối chứng âm. Kết quâ xác 

đðnh độ lớn cûa các đþờng kính vòng vô khuèn 

täo ra bởi những dðch chiết dþợc liệu thử nghiệm 

đþợc chúng tôi thể hiện ở bâng 4 và hình 3. 

  

Hình 2. Mối tương quan giữa hàm lượng chất chuẩn VTM E (mg/ml)  

và khâ năng loại bỏ gốc tự do DPPH 
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Bâng 2. Khâ năng chống oxy hóa của các loại dịch chiết  

Dược liệu Dung môi Hoạt tính chống oxy hóa quy đổi theo mg VTME/ 100mg dược liệu 

Cúc hoa vàng Ethanol 0,424
a
 ± 0,006 

Methanol 0,327
b
 ± 0,014 

Nước nóng 0,284
c
 ± 0,011 

Hoàng kỳ Ethanol 0,153
a
 ± 0,021 

Methanol 0,102
b
 ± 0,015 

Nước nóng 0,086
c
 ± 0,013 

Kim ngân Ethanol 0,276
a
 ± 0,021 

Methanol 0,210
b
 ± 0,018 

Nước nóng 0,178
c
 ± 0,013 

Xuyên tâm 
liên 

Ethanol 0,146
a
 ± 0,016 

Methanol 0,112
b
 ± 0,013 

Nước nóng 0,096
c
 ± 0,012 

Lô hội Ethanol 0,126
a
 ± 0,021 

Methanol 0,108
ab

 ± 0,011 

Nước nóng 0,086
c
 ± 0,014 

Cam thảo Ethanol 0,115
a
 ± 0,011 

Methanol 0,098
b
 ± 0,012 

Nước nóng 0,076
c
 ± 0,013 

Hương bài Ethanol 0,145
a
 ± 0,011 

Methanol 0,108
b
 ± 0,022 

Nước nóng 0,089
c
 ± 0,015 

Tô mộc Ethanol 0,512
a
 ± 0,012 

Methanol 0,423
b
 ± 0,021 

Nước nóng 0,314
c
 ± 0,020 

Hoàng liên Ethanol 0,115
a
 ± 0,007 

Methanol 0,098
ab

 ± 0,012 

Nước nóng 0,079
c
 ± 0,011 

Sài đất Ethanol 0,321
a
 ± 0,009 

Methanol 0,298
b
 ± 0,021 

Nước nóng 0,210
c
 ± 0,019 

Ghi chú: Các ký tự khác nhau trong hoạt tính chống oxy hóa của cùng một dược liệu nhưng sử dụng 3 dung môi, 

bao gồm a, b và c được sử dụng để biểu đạt những khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05) khi xử lý bằng hàm 

one-way ANOVA và Tukey post hoc test. 

Kết quâ thí nghiệm cho thçy, hoät tính 

kháng khuèn cûa dðch chiết phý thuộc vào các 

yếu tố gồm: loäi dþợc liệu, nồng độ và dung môi 

chiết xuçt. Đþờng kính vòng vô khuèn cûa các 

dþợc liệu khâo sát với vi khuèn E. coli ATCC 

25922 dao động trong phäm vi tÿ 10,00mm đến 

25,15mm (dðch chiết ethanol - tô mộc täi nồng độ 

1.000 mg/ml). Vì đối chứng âm chî có DMSO 

không täo ra tác dýng ức chế sự phát triển (Bâng 

4) nên có thể khẳng đðnh đþờng kính vòng vô 

khuèn täo ra xung quanh các giếng chứa dðch 

chiết täi các nồng độ khác nhau là do tác dýng 

cûa những thành phæn cò trong dþợc liệu. Dðch 

chiết ethanol cho đþờng kính vòng vô khuèn lớn 

nhçt với 6 loäi dþợc liệu là cúc hoa vàng, hoàng 

kỳ, kim ngân, tô mộc, hoàng liên và sài đçt, täi câ 
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4 nồng độ khâo sát là 1000; 500; 250 và  

125 mg/ml (Bâng 4). Với 4 dþợc liệu còn läi là 

xuyên tâm liên, lô hội, cam thâo và hþơng bài, 

dðch chiết ethanol cho đþờng kính vòng vô khuèn 

lớn nhçt täi các nồng độ 1.000 và 500 mg/ml và 

cho đþờng kính vòng vô khuèn tþơng đþơng với 

dðch chiết methanol và nþớc täi các nồng độ nhó 

hơn là 250 và 125 mg/ml (Bâng 4). Khi so sánh 

dung môi methanol và nþớc, chúng tôi nhên thçy 

dðch chiết với methanol cho đþờng kính vòng vô 

khuèn lớn hơn với 6 loäi dþợc liệu là cúc hoa 

vàng, hoàng kỳ, kim ngân, tô mộc, hoàng liên và 

sài đçt và cho đþờng kính vòng vô khuèn tþơng 

đþơng với các dþợc liệu còn läi là xuyên tâm liên, 

lô hội, cam thâo và hþơng bài (Bâng 4). Kết quâ 

thí nghiệm cûa chúng tôi phù hợp với các kết quâ 

nghiên cứu trþớc đåy (Bassam & cs., 2006; 

Heidari & cs., 2015). Điều này đþợc giâi thích là 

do các hoät chçt có tính kháng khuèn trong thực 

vêt nhþ các hợp chçt polyphenols thþờng kém tan 

trong nþớc hơn so với các dung môi hữu cơ, trong 

khi hæu hết các thành phæn có khâ nëng ức chế vi 

sinh vêt phát triển cûa thực vêt đã đþợc xác đðnh 

là có khâ nëng tan vào các dung môi rþợu, bao 

gồm ethanol và methanol (Cowan, 1999). 

Khi so sánh hoät tính cûa các dðch chiết dþợc 

liệu sử dýng hai dung môi hữu cơ là ethanol và 

methanol, chúng tôi thçy dðch chiết với ethanol 

cho đþờng kính vòng vô khuèn lớn hơn dðch chiết 

methanol trên 8 loäi dþợc liệu, bao gồm: cúc hoa 

vàng, xuyên tâm liên, lô hội, cam thâo, hþơng 

bài, tô mộc, hoàng liên và sài đçt. Tuy nhiên, với 

2 dþợc liệu là hoàng kỳ và kim ngân thì dðch 

chiết methanol läi cho đþờng kính vòng vô khuèn 

lớn hơn (Bâng 4). Trên thực tế, hoät tính kháng 

khuèn cûa dðch chiết với dung môi nào cao hơn là 

phý thuộc vào tính tan cûa các thành phæn täo ra 

tác dýng có trong tÿng loäi dþợc liệu đối với mỗi 

loäi dung môi khác nhau và vì thế nó sẽ phý 

thuộc vào bân chçt cûa các dþợc liệu (Cowan, 

1999). Kết quâ nghiên cứu cûa chúng tôi cüng 

tþơng tự nhþ các nghiên cứu trþớc đåy. Cý thể, 

Sen & Batra (2012) và Do & cs. (2014) khẳng 

đðnh dðch chiết ethanol có hoät tính kháng khuèn 

cao hơn methanol với một số dþợc liệu, Lee & cs. 

(2014) và Thanh Van Nguyen & Hai Thanh 

Nguyen (2019) cho rìng dðch chiết methanol täo 

ra hiệu quâ ức chế vi khuèn mänh hơn dðch chiết 

ethanol với một số dþợc liệu khác. Bên cänh đò, 

chúng tôi nhên thçy trong câ 3 dung môi thì cúc 

hoa vàng, tô mộc và sài đçt đều là những dþợc 

liệu có hoät tính phytoncid mänh nhçt, thể hiện ở 

xu hþớng täo đþờng kính vòng vô khuèn lớn 

nhçt. Ngþợc läi, các dþợc liệu xuyên tâm liên, lô 

hội, cam thâo, hþơng bài cò hoät tính phytoncid 

kém nhçt, thể hiện ở xu hþớng täo đþờng kính 

vòng vô khuèn nhó nhçt ở câ 3 dung môi khâo 

sát. Kết quâ thu đþợc này khá tþơng đồng với các 

nghiên cứu trþớc đåy, trong đò khẳng đðnh hoät 

tính kháng khuèn mänh cûa cúc cúc hoa vàng 

(Pitinidhipat & Patchanee, 2012), sài đçt (Das & 

cs., 2013) và tô mộc (Srinivasan & cs., 2012). 

 Bâng 3. Kết quâ xác định đường kính vòng vô khuẩn (mm)  

của kháng sinh ampicillin tại các nồng độ khác nhau 

Nồng độ (µg/ml) Đường kính vòng vô khuẩn (mm) Khoảng dao động của đường kính vòng vô khuẩn (mm) 

512 32,25
a
 ± 0,25 31,50-33,50 

256 30,00
b
 ± 0,50 28,70-31,00 

128 28,25
c
 ± 1,75 27,50-28,50 

64 27,00
c
 ± 0,50 26,50-27,50 

32 21,50
d
 ± 1,50 20,00-23,50 

16 19,00
de

 ± 1,50 18,00-19,50 

8 15,25
e
 ± 0,25 14,50-15,50 

4 10,00
f
 ± 0,00 10,00-10,00 

Ghi chú: Các ký tự khác nhau trong cột đường kính vòng vô khuẩn, gồm a, b, c, d, e và f được sử dụng để biểu 

đạt những khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05) khi xử lý bằng hàm one-way ANOVA và Tukey post hoc test. 
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Bâng 4. Khâ năng kháng khuẩn của dịch chiết các dược liệu  

(đþờng kính vòng vô khuèn - mm) 

Dược liệu Dung môi 
Nồng độ dịch chiết (mg/ml) 

1000 500 250 125 

Cúc hoa vàng  Ethanol 23,25
a
 ± 0,35 20,52

b
 ± 1,56 18,75

c
 ± 1,76 17,23

c
 ± 1,41 

Methanol 19,75
a
 ± 0,35 17,51

b
 ± 2,82 15,21

bc
 ± 0,70 14,51

c
 ± 0,00 

Nước nóng 21,21
a
 ± 0,20 19,25

b
 ± 0,35 17,54

c
 ± 0,34 16,75

c
 ± 1,06 

Hoàng kỳ Ethanol 15,50
a
 ± 0,70 15,50

a
 ± 0,70 15,21

a
 ± 0,41 14,75

b
 ± 0,35 

Methanol 17,18
a
 ± 0,25 16,25

b
 ± 0,35 16,23

b
 ± 0,36 14,52

c
 ± 0,70 

Nước nóng 13,21
a
 ± 0,24 12,09

b
 ± 0,11 11,27

c
 ± 0,52 10,79

c
 ± 0,26 

Kim ngân Ethanol 18,25
a
 ± 0,35 14,50

b
 ± 0,70 13,21

bc
 ± 0,70 11,75

c
 ± 0,35 

Methanol 20,51
a
 ± 2,12 16,42

b
 ± 0,00 15,21

bc
 ± 1,41 11,09

c
 ± 1,41 

Nước nóng 16,34
a
 ± 0,20 14,45

b
 ± 0,37 13,58

bc
 ± 0,41 11,29

c
 ± 1,41 

Xuyên tâm 
liên 

Ethanol 13,34
a
 ± 1,21 11,09

bc
 ± 1,02 10,00

c
 ± 0,00 10,00

c
 ± 0,00 

Methanol 10,00
a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 

Nước nóng 10,00
a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 

Lô hội Ethanol 14,09
a
 ± 0,42 12,82

b
 ± 0,39 10,00

c
 ± 0,00 10,00

c
 ± 0,00 

Methanol 10,00
a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 

Nước nóng 10,00
a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 

Cam thảo Ethanol 13,78
a
 ± 0,39 11,42

b
 ± 0,79 10,00

c
 ± 0,00 10,00

c
 ± 0,00 

Methanol 10,00
a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 

Nước nóng 10,00
a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 

Hương bài Ethanol 12,58
a
 ± 0,79 10,92

b
 ± 0,45 10,00

b
 ± 0,00 10,00

b
 ± 0,00 

Methanol 10,00
a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 

Nước nóng 10,00
a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 10,00

a
 ± 0,00 

Tô mộc Ethanol 25,15
a
 ± 0,45 22,42

b
 ± 1,36 19,75

c
 ± 1,46 18,93

c
 ± 1,31 

Methanol 23,85
a 
± 0,75 21,71

a
 ± 2,02 18,71

c
 ± 0,34 17,91

c
 ± 0,45 

Nước nóng 21,21
a
 ± 0,20 19,25

a
 ± 0,35 17,54

c
 ± 0,00 16,75

c
 ± 1,06 

Hoàng liên Ethanol 17,21
a
 ± 0,45 16,22

b
 ± 0,78 14,89

c
 ± 0,45 13,27

c
 ± 1,21 

Methanol 16,23
a
 ± 0,23 15,45

ab
 ± 0,67 13,78

b
 ± 0,39 11,22

c
 ± 1,02 

Nước nóng 15,45
a
 ± 0,44 14,29

ab
 ± 0,54 12,77

b
 ± 0,67 11,09

c
 ± 0,87 

Sài đất Ethanol 22,35
a
 ± 0,65 20,32

b
 ± 1,21 18,25

c
 ± 1,16 16,73

d
 ± 1,22 

Methanol 21,25
a
 ± 0,45 19,61

b
 ± 1,08 17,51

c
 ± 0,74 15,81

d
 ± 0,29 

Nước nóng 19,31
a
 ± 0,59 18,15

b
 ± 0,75 16,14

 c
 ± 0,43 14,77

d
 ± 1,26 

Đối chứng dương - Ampicilin (g/ml) 

64  26,57 ± 1,05 

32  21,25 ± 0,65 

Đối chứng âm - DMSO: không có vòng vô khuẩn 

Ghi chú: Đường kính các giếng tạo ra trên bề mặt thạch để nhỏ dịch chiết là 10mm. Các ký tự khác nhau trong 

một hàng, gồm a, b, c và d được sử dụng để biểu đạt những khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05) khi xử lý 

bằng hàm one-way ANOVA và Tukey post hoc test. 
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Hình 3. Vòng vô khuẩn tạo ra bởi dung dịch kháng sinh Ampicillin nồng độ 512 µg/ml,  

64 µg/ml và 32 µg/ml trên đĩa thạch Muller Hinton cấy vi khuẩn E. coli 25922  

(sau 24 giờ nuôi cçy) 

 

Hình 4. Vòng vô khuẩn được tạo thành bởi dịch chiết tô mộc sử dụng các dung môi 

ethanol, methanol và nước nóng (theo thứ tự từ trái sang phâi) tại 4 nồng độ thí nghiệm  

(1 g/ml; 0,5 g/ml; 0,25 g/ml và 0,125 g/ml; sau 24 giờ nuôi cçy) 

Nhþ vêy, các dþợc liệu có khâ nëng ức chế 

tốt sự phát triển cûa vi khuèn cüng chính là các 

dþợc liệu cò hàm lþợng polyphenol cao và hoät 

tính chống oxy hóa mänh. Cý thể, cúc hoa vàng, 

sài đçt và tô mộc là các dþợc liệu cò đþờng kính 

vòng vô khuèn lớn nhçt (Bâng 4), đồng thời 

cüng là các dþợc liệu có chứa hàm lþợng 

polyphenol và hoät tính chống oxy hóa cao nhçt.  

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu cûa chúng tôi đã sơ bộ chứng 

minh đþợc tác dýng kháng khuèn cûa các dþợc 

liệu gồm cúc hoa vàng (Chrysanthemum 

indicum), hoàng kỳ (Astragalus membranaceus 

Bge), kim ngân (Lonicera japonica Thumb), 

xuyên tâm liên (Andrographis paniculata),  

lô hội (Aloe vera), cam thâo (Glycyrrhiza uralensis 

Fisch), có hþơng bài (Vetiveria zizanioides L. 

Nash),tô mộc (Caesalpinia sappan), hoàng liên 

(Coptis chinensis Franch.) và sài đçt (Wedelia 

chinensis Osb. Merr) trên vi khuèn E. coli 

ATCC25922, với đþờng kính vñng vô khuèn dao 

động trong phäm vi tÿ 10,00mm đến 25,15mm. 

Cúc hoa vàng, tô mộc và sài đçt không chî cò 

khâ nëng kháng khuèn E. coli mänh nhçt mà 

cñn cò hàm lþợng polyphenol và cò hoät tính 

sinh học chống oxy hòa cao nhçt. Vì vêy, cæn cò 

các nghiên cứu tiếp theo têp trung hơn nữa vào 

3 cây thuốc này để khai thác tiềm nëng ứng 

dýng cûa chúng trong thú y.  
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