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ABSTRACT
Goose grass (Eleusine indica) contains plenty of phytochemical
compounds with antimicrobial activities. The aim of this study was to
investigate the effects of ethanol extraction method comparing to the
ultrasound-assisted extraction method on the antimicrobial activities. The
yield of ultrasound-assisted extraction method was lower than that of
ethanol extraction method. However, the treatment using ultrasoundassited has higher total flavonoid (25%) and total alkaloid (28%)
content. The antimicrobial activity of all treatments was recorded, in
which the antimicrobial activity against Escherichia coli was higher than
Bacillus subtilis. Minimum inhibitory concentrations (MIC) of the S70
extract for two bacteria were 12.5 and 50 mg/mL, respectively.
TÓM TẮT
Cỏ Mần Trầu (Eleusine indica) chứa nhiều hợp chất tự nhiên với hoạt
tính kháng khuẩn. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích khảo sát sự
ảnh hưởng của phương pháp ly trích thông thường so với phương pháp ly
trích có kết hợp sóng siêu âm lên hoạt tính các hợp chất kháng khuẩn.
Phương pháp ly trích kết hợp sóng siêu âm có hiệu quả thấp hơn phương
pháp truyền thống. Tuy nhiên, ly trích có kết hợp sóng siêu âm mang lại
hàm lượng flavonoid tổng và alkaloid tổng cao hơn khoảng 25% và 28%.
Khả năng kháng khuẩn ở tất cả nghiệm thức là khá tốt, khả năng kháng
đối với Escherichia coli cao hơn so với Bacillus subtilis. Nồng độ ức chế
tối thiểu (MIC) của cao chiết S70 tương ứng hai dòng vi khuẩn trên là
12,5 mg/mL và 50 mg/mL.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Nhật Phương, Phạm Tấn Phương, Nguyễn Hoàng Trí Tài, Trần Hồng Đức và
Nguyễn Đức Độ, 2017. Khảo sát hàm lượng flavonoid, alkaloid và khả năng kháng khuẩn của cao
chiết cỏ Mần Trầu (Eleusine indica). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53b: 54-60.
1 GIỚI THIỆU

Mần Trầu còn có tác dụng kích thích tiêu hóa, lợi
tiểu, trị giun sán, huyết áp cao hay điều trị rối loạn
bàng quang... (Chopra et al., 1986; Nguyen Van
Dan and Doan Thi Nhu, 1989). Đặc biệt, nhiều
nghiên cứu cho thấy cỏ Mần Trầu chứa các chất
biến dưỡng thứ cấp như alkaloid, flavonoid,
phenol, steroid, tannin, coumarin và saponin
(Banglacod et al., 2012; Hari and Savithramma,
2013), những hợp chất này đều có nhiều hoạt tính

Cỏ Mần Trầu có tên khoa học là Eleusine
indica (L.) Gaertn, thuộc họ Hòa Bản (Poaceae)
(Phạm Hoàng Hộ, 1999). Theo Đông y, cỏ Mần
Trầu là một vị thuốc có rất nhiều lợi ích, bao gồm
các tác dụng như làm mát cơ thể, giảm đau, trị tóc
bạc sớm, viêm khớp, viêm ruột, nhuận tràng, nhuận
gan, giải độc, chữa cảm sốt,... (Đỗ Tất Lợi, 2003).
Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu cũng cho biết cỏ
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Thiết bị và hóa chất: máy phát sóng siêu âm
dạng bể Sonorex digital 10P (Đức), máy đo quang
phổ Hitachi U – 1500 (Nhật Bản), dung môi
DMSO (Đức), ethanol 96% (Việt Nam),
bromocresol green (Đức), atropine (Việt Nam),
quercetin (Đức), ampicillin (Việt Nam).
2.2 Phương pháp
2.2.1 Điều chế cao chiết cỏ Mần Trầu

sinh học và là thành phần không thể thiếu của các
loại thảo dược. Song song đó, các hoạt tính kháng
khuẩn từ cỏ Mần Trầu cũng được báo cáo
(Alaekwe et al., 2015; Morah et al., 2015). Tuy
nhiên, ở Việt Nam, các nghiên cứu về cỏ Mần Trầu
còn khá hạn chế. Vì vậy, việc nghiên cứu tìm ra
phương pháp ly trích hiệu quả và khảo sát hoạt
kháng khuẩn của cỏ Mần Trầu là rất cần thiết.
2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1 Phương tiện

Nghiền nhỏ 500 g cỏ Mần Trầu (bao gồm cả rễ
thân và lá) bằng máy xay. Cho thêm 1500 mL dung
môi ethanol 70% hoặc ethanol 96% với tỷ lệ 1:3
(w/v) và ngâm trong 24 giờ. Hai nghiệm thức sau
được chuẩn bị tương tự, hỗn hợp được chiếu xạ
siêu âm 120W trong 45 phút và ngâm trong 24 giờ.
Dịch chiết ở cả hai phương pháp đem đi cô quay và
thu được 4 loại cao chiết có ký hiệu K70, S70,
K96, S96. (Kí hiệu “K” không kết hợp chiếu xạ
siêu âm, “S” có kết hợp chiếu xạ siêu âm, “70”
dung môi ethanol 70% và “96” dung môi ethanol
96%)
2.2.2 Định tính các hợp chất tự nhiên

Thí nghiệm được thực hiện tại phòng thí
nghiệm Sinh hóa, Viện Nghiên cứu và Phát triển
Công Nghệ Sinh Học, Trường Đại học Cần Thơ.
Cỏ Mần Trầu khỏe mạnh, không sâu bệnh ở ven
sông Hậu, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Sau
khi đưa về phòng thí nghiệm, mẫu cỏ được rửa
sạch với nước và hong khô tự nhiên ở điều kiện
phòng thí nghiệm trong 24 giờ trước khi sử dụng.
Hai dòng vi khuẩn Escherichia coli và Bacillus
subtilis được cung cấp bởi phòng Sinh học Phân tử,
Viện Nghiên cứu và Phát triển Công Nghệ Sinh
Học. Môi trường nuôi cấy vi sinh vật: trong 1 lít
môi trường LB gồm có 10 gram (g) trypton (Đức),
10 gram NaCl (Trung Quốc), 5 gram yeast extract
(Ấn Độ) và 15 gram agar (Việt Nam). Môi trường
được chuẩn về pH 7.

Dựa vào các phản ứng tạo màu theo mô tả của
Sofowora (1993); Tiwari and Cummins (2011)
được trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1: Thử nghiệm định tính hợp chất tự nhiên
Thử nghiệm
Thí nghiệm
Quan sát
Alkaloid
2 ml cao chiết + 3-4 giọt thuốc thử Wagner
Tủa màu vàng
Flavonoid
1 ml cao chiết + 1 ml Pb(CH3COOH)2 (10%)
Màu vàng
Saponin
2 ml cao chiết + vài giọt dầu oliu + đun nóng trong 2 phút Nhũ tương màu sữa
Terpenoid
2 ml cao chiết + 2 ml chloroform + vài giọt H2SO4 đậm đặc Màu xanh ngọc bích
Coumarin
2 ml cao chiết + 3 mL NaOH 10%
Màu vàng
Quinone
2 ml cao chiết + vài giọt HCl đậm đặc
Màu xanh lá cây
Phenol và Tannin 2 ml cao chiết + 2 ml H2O+ 2-3 FeCl3 (5%)
Tủa màu xanh đen
phút ta tiến hành xác định độ hấp thụ bằng máy đo
2.2.3 Định lượng flavonoid tổng
quang phổ ở bước sóng 415 nm.
Hàm lượng flavonoid tổng được xác định theo
 Thí nghiệm với mẫu (1 mg/mL): Thực hiện
phương pháp tạo màu với AlCl3 (Chang et al.,
tiến trình thí nghiệm tương tự đối với các mẫu cao
2002), bằng cách xây dựng đường chuẩn với
như với quercetin.
quercetin (QE). Hàm lượng flavonoid tổng được
biểu diễn theo miligram đương lượng quercetin
2.2.4 Định lượng alkaloid tổng
trên gram cao chiết (mg QE/g cao chiết).
Hàm lượng alkaloid tổng được xác định theo
Tiến hành thí nghiệm:
phương pháp hình thành phức hợp với bromocresol
green (BCG), tạo thành sản phẩm có màu vàng
 Xây dựng đường chuẩn: Lần lượt cho hòa
(Shamsa et al., 2008) và xây dựng đường chuẩn
tan 0,5 mL dung dịch quercetin pha trong DMSO
với atropine (AE). Hàm lượng alkaloid tổng được
100% (nồng độ 20 - 100 µg/mL) và bổ sung 1,5
biểu diễn theo miligram đương lượng atropine trên
mL methanol và chờ trong 5 phút. Sau đó, thêm
gram cao chiết (mg AE/g cao chiết).
tiếp 0,1 mL AlCl3 10% và để phản ứng trong 6
phút. Cuối cùng, hỗn hợp được thêm 0,1 mL
Tiến hành thí nghiệm:
CH3COOK 1M và 2,8 mL nước cất, lắc đều rồi để
 Xây dựng đường chuẩn: Lần lượt cho hòa
ổn định ở nhiệt độ phòng trong 45 phút. Sau 45
tan 1 mL dung dịch atropine với dung môi DMSO
100% để đạt được nồng độ từ 0 đến 200 µg/ml. Sau
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đó, thêm tiếp 1 ml dung dịch HCl 2N và sau khi
phản ứng 5 phút thì dung dịch trên được lọc bằng
giấy lọc để loại bỏ cặn. Cho dung dịch trên vào
bình tách chiết lần lượt thêm vào 5 mL BCG và 5
mL dung dịch đệm phosphate (pH 4,7). Cuối cùng,
hỗn hợp được lắc mạnh bằng bình tách chiết với 10
mL dung dịch chloroform, sau 2 phút phản ứng ở
nhiệt độ phòng ta tiến hành xác định độ hấp thụ
bằng máy đo quang phổ ở các bước sóng 470 nm.

hiệu quả đối với 2 dòng vi khuẩn để khảo sát giá trị
nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt
khuẩn tối thiểu (MBC) của cao chiết cỏ Mần Trầu.

 Thí nghiệm với mẫu (1 mg/mL): Thực hiện
tiến trình thí nghiệm tương tự đối với các mẫu cao
như với atropine.
2.2.5 Khảo sát khả năng kháng khuẩn

Hút 200 µL môi trường LB lỏng cho vào mỗi
tube eppendorf (1,5 mL). Bổ sung thêm 250 µL
dịch huyền phù vi khuẩn được nuôi trong 24 giờ ở
37oC đạt mật số tương đương 106 CFU/mL. Cuối
cùng, bơm 50 µL cao chiết ở các nồng độ khác
nhau, đối chứng âm (DMSO 30%) và đối chứng
dương (ampicillin 10 µg/mL). Ủ các tube mẫu ở
37oC trong 24 giờ. Tiến hành đếm mật số vi khuẩn
ở mỗi nồng độ khảo sát bằng phương pháp pha
loãng mẫu và đếm trên môi trường đĩa thạch (Cao
Ngọc Điệp và Nguyễn Hữu Hiệp, 2009).
MIC là giá trị mà ở đó nồng độ cao chiết thấp
nhất có khả năng ức chế sự tăng trưởng của vi
khuẩn.
MBC là giá trị mà ở đó nồng độ cao chiết thấp
nhất có khả năng tiêu diệt vi khuẩn.
MIC50 là giá trị mà ở đó nồng độ cao chiết có
hiệu quả ức chế 50% sự phát triển của vi khuẩn.
Theo Ruangpan (2004), từ nghiệm thức đối chứng
âm không có chất kháng khuẩn thì sự phát triển của
vi khuẩn là 100%, từ đó MIC50 được xác định theo
công thức: MIC50 = (A + B)/2
*A = (50 x nồng độ mà sự phát triển nhỏ hơn
50%)/sự phát triển nhỏ hơn 50%.
*B = (50 x nồng độ mà sự phát triển lớn hơn
50%)/sự phát triển lớn hơn 50%.
2.2.6 Xử lý số liệu

Chuẩn bị thí nghiệm: cao chiết được pha loãng
trong DMSO 30% theo dãy nồng độ 75; 50; 25;
12,5; 6,25 và 3,125 mg/mL. Đối chứng âm là
DMSO 30%, đối chứng dương là ampicillin 10
μg/mL pha loãng trong DMSO 30%.

Xác định khả năng kháng khuẩn của cao chiết
cỏ Mần Trầu ở nồng độ 100 mg/mL
Chuẩn bị thí nghiệm: 4 loại cao chiết (K70,
S70, K96, S96) được pha trong DMSO 30% để đạt
nồng độ 100 mg/mL. Tương tự, pha đối chứng
dương ampicillin trong DMSO 30% để đạt nồng độ
10 μg/mL. Huyền phù 2 dòng vi khuẩn Bacillus
subtilis và Escherichia coli được nuôi cấy trong
môi trường LB, ủ ở 37oC sau 24 giờ có mật số
tương đương 106 CFU/mL.
Hút 50 µL dịch huyền phù vi khuẩn của mỗi
dòng vi khuẩn trải đều trên môi trường đĩa thạch
LB. Tạo 6 giếng với đường kính 6 mm sao cho mỗi
giếng cách đều nhau. Cho 20 µL lần lượt các loại
cao chiết, đối chứng âm (DMSO 30%) và đối
chứng dương (ampicillin 10 μg/mL) đã pha vào
mỗi giếng trên đĩa thạch. Ủ 37oC trong 24 giờ.
Đường kính vòng vô khuẩn (ĐKVVK = “Đường
kính vòng Halo” – “Đường kính giếng”, mm) được
khảo sát ở các mốc thời gian 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ
và 96 giờ.

Số liệu thí nghiệm được tính toán và xử lý bằng
phần mềm Excel. Phân tích ANOVA và so sánh
trung bình bằng phần mềm Minitab 16.
3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Hiệu suất ly trích cao chiết cỏ Mần Trầu

Hiệu suất ly trích cao chiết cỏ Mần Trầu được
trình bày trong Bảng 2.
Hình 1: Sơ đồ tạo giếng thạch trên môi trường LB

Bảng 2: Hiệu suất ly trích cỏ Mần Trầu
Các loại cao cỏ Mần
Trầu (Eleusine indica)
K70
S70
K96
S96

*(1) DMSO 2% (2) K70 (3) S70 (4) K96 (5) S96 (6)
Ampicilin

Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và
nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC)
Thí nghiệm được thực hiện theo mô tả của
Ruangpan (2004). Dựa vào thí nghiệm kháng
khuẩn trên đĩa thạch chọn ra nghiệm thức cao chiết

Khối lượng Hiệu suất
cao (gram)
(%)
1,41
0,28
1,35
0,27
2,68
0,54
2,47
0,49

Ghi chú: Hiệu suất cao dựa trên khối lượng 500 gram
mẫu ban đầu
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sự hiện diện của alkaloid, tannin, glycoside và các
hợp chất có tính acid. Như vậy, phương pháp ly
trích trong nghiên cứu này tạo ra nhiều hợp chất tự
nhiên hơn so với những nghiên cứu khác.

Bảng 2 cho thấy hiệu suất ly trích cỏ Mần Trầu
ở tất cả các nghiệm thức nhỏ hơn 1%. Kết quả hiệu
suất ly trích cho thấy phương pháp sử dụng chiếu
xạ siêu âm ở các nghiệm thức S70 và S96 đều thấp
hơn phương pháp không sử dụng phương pháp
chiếu xạ siêu âm. Nghiệm thức K96 mang lại khối
lượng cao chiết tốt nhất với 2,68 gram sau khi
được ly trích từ 500 gram khối lượng mẫu ban đầu.
3.2 Định tính một số hợp chất tự nhiên

Bảng 3: Kết quả định tính một số hợp chất tự
nhiên trong cao chiết cỏ Mần Trầu
Thử nghiệm
Alkaloid
Flavonoid
Saponin
Terpenoid
Coumarin
Quinone
Phenol và Tannin

Các nghiệm thức ở Bảng 3 đều cho thấy có sự
hiện diện của các nhóm hợp chất tự nhiên như:
alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, coumarin
và quinone. Riêng chỉ có thử nghiệm phenol và
tannin là không thấy sự hiện diện, có thể là do hàm
lượng các hợp chất này trong cao chiết thấp hơn
ngưỡng phát hiện của thử nghiệm này.

K70
+
+
+
+
+
+
-

S70
+
+
+
+
+
+
-

K96
+
+
+
+
+
+
-

S96
+
+
+
+
+
+
-

Ghi chú: + có sự hiện diện, - không có sự hiện diện

3.3 Định lượng Flavonoid và Alkaloid tổng

Nghiên cứu của Alaekwe et al. (2015) cũng sử
dụng nguyên liệu là cỏ Mần Trầu ly trích bằng
dung môi chloroform và tái chiết với dung môi
methanol với phương pháp ngâm trong 24 giờ. Kết
quả định tính dịch chiết chloroform cho thấy sự
hiện diện alkaloid, flavonoid và các hợp chất có
tính acid; trong khi đó kết quả định tính dịch chiết
chloroform tái chiết với dung môi methanol lại cho

Dựa vào phương trình đường chuẩn của
quercetin: y = 0,0127x – 0,0052 (Hình 2) và
phương trình đường chuẩn của atropine: y =
0,0006x + 0,0749 (Hình 3) để tính ra hàm lượng
flavonoid tổng và alkaloid tổng theo công thức: T =
(c*V)/m

Hình 2: Đồ thị đường chuẩn quercetin

Hình 3: Đồ thị đường chuẩn atropine

Ghi chú: T là hàm lượng flavonoid hay alkaloid tổng (mg quercetin (QE)/g cao chiết hay mg atropine (AE)/g cao chiết),
c là giá trị x từ đường chuẩn với quercetin hay atropine (g/mL), V là thể tích dịch chiết (mL) và m là khối lượng cao
chiết có trong V (g)

Flavonoid và alkaloid là hai trong những nhóm
hợp chất có nhiều hoạt tính sinh học và đặc biệt là
kháng khuẩn (Moura et al., 2007; Kumar et al.,
2011; Courts-Williamson, 2015). Do đó, định
lượng flavonoid tổng và alkaloid tổng là hai chỉ
tiêu quan trọng nhằm đánh giá khả năng kháng
khuẩn từ cỏ Mần Trầu.
Kết quả hàm lượng flavonoid tổng và alkaloid
tổng ở Bảng 4 cho thấy hàm lượng flavonoid tổng
ở các mẫu chiết bằng dung môi ethanol 70% đều
cao hơn mẫu chiết bằng ethanol 96% khoảng 10%.
Đối với hàm lượng alkaloid tổng, các nghiệm thức
sử dụng ethanol 70% để chiết thì có hàm lượng cao
hơn gấp 2 lần nghiệm thức sử dụng ethanol 96%.

Với sự khác biệt ở độ tin cậy 95%, hàm lượng
flavonoid và alkaloid giữa các mẫu có kết hợp
phương pháp chiếu xạ siêu âm đều cao hơn so với
các mẫu chỉ có ngâm với dung môi trong 24 giờ.
Nghiệm thức S70 có hàm lượng flavonoid tổng và
alkaloid tổng cao nhất, tương ứng 93,11 mg QE/g
cao chiết và 128,5 mg AE/g cao chiết. Có thể thấy,
nhờ vào sự kết hợp chiếu xạ siêu âm với khả năng
tạo các bọt khí nhỏ giúp sự khuếch tán các nhóm
chất từ nguyên liệu vào dung môi tốt hơn, giúp hỗ
trợ khuếch tán các hợp chất tự nhiên khi ly trích từ
thực vật (Suslick, 1985). Từ đó, hàm lượng các
nhóm chất thực vật cũng được ly trích ra nhiều hơn
mặc dù hiệu suất ly trích ở thí nghiệm đầu tiên là
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mang lại khả năng ức chế vi khuẩn tốt hơn gấp 1,5
lần so với dung môi ethanol 96%. Điều này là do
mỗi loại dung môi khác nhau sẽ mang lại các hợp
chất tự nhiên cũng khác nhau, từ đó khả năng
kháng khuẩn cũng khác nhau (Okokon et al., 2010;
Morah et al., 2015). Cùng với đó, các hợp chất tự
nhiên khác nhau sẽ có sự tương tác với nhau khi ở
trong cùng loại cao chiết, đó được gọi là sự tương
tác cộng hợp (Tiwari et al., 2011; Pandey et al.,
2015), mang lại khả năng kháng khuẩn tốt hơn.

dưới 1%, điều này dẫn tới khả năng cao chiết cỏ
Mần Trầu có hoạt tính sinh học cao.
Bảng 4: Hàm lượng flavonoid tổng và alkaloid
tổng
Cao
Flavonoid tổng
Alkaloid tổng
chiết
(mg QE/g cao chiết) (mg AE/g cao chiết)
K70
75,79 ± 1,6bc
100,17 ± 5,0b
S70
93,11 ± 3,1a
128,50 ± 6,0a
c
59,056 ± 2,5d
K96
68,55 ± 4,7
ab
74,61 ± 6,3c
S96
84,23 ± 4,0
CV (%)
12,51
30,78

Khả năng kháng khuẩn theo thời gian

Ghi chú: chữ cái khác nhau đi kèm các kết quả trong
cùng một cột thể hiện sự khác biệt ở độ tin cậy 95% qua
kiểm định Tukey

Khả năng kháng khuẩn theo thời gian của các
loại cao chiết với 2 dòng vi khuẩn B. subtilis và E.
coli được biểu diễn ở Hình 4 và Hình 5 đều giảm
dần theo thời gian. Nguyên nhân là do khi vi khuẩn
gặp điều kiện bất lợi như gặp chất ức chế hay diệt
khuẩn trong môi trường sống của chúng, chúng sẽ
phát triển rất khó khăn. Nhưng chúng vẫn có
những cơ chế để thích nghi với môi trường sống
bất lợi (Nguyễn Lân Dũng, 2000). Trong đó, những
hợp chất tự nhiên có những cách ức chế vi khuẩn
khác nhau. Ví dụ, terpenoid gây phá vỡ màng tế
bào, quinone liên kết các thành phần bề mặt màng
ngoài, flavonoid ảnh hưởng hoạt động của các
enzyme tạo thành peptidoglycan, alkaloid xen vào
cấu trúc acid nucleic (Tiwari and Cummins, 2011)
làm cho vi khuẩn liên tục bị ức chế, giúp khả năng
kháng khuẩn của các loại cao chiết được tốt hơn.

3.4 Khả năng kháng khuẩn với 2 dòng vi
khuẩn Bacillus subtilis và Escherichia coli
Khả năng kháng khuẩn ở nồng độ cao chiết 100
mg/mL
Sau 24 giờ, tất cả nghiệm thức cỏ Mần Trầu
đều có khả năng kháng 2 dòng vi khuẩn B. subtilis
và E. coli. Theo nghiên cứu Tiwari and Cummins
(2011) cỏ Mần trầu có chứa các hợp chất tự nhiên
có hoạt tính sinh học là những hợp chất thuộc
nhóm flavonoid, tannin, saponin, alkaloid. Tất cả
các hoạt chất thực vật này đều có khả năng kháng
khuẩn. Như việc flavonoid liên kết với adhesin –
yếu tố độc lực của vi khuẩn Gram âm và ức chế
giải phóng acetylcholine – thành phần lớp
phospholipid ở màng tế bào làm mất chức năng của
chúng. Bên cạnh đó, alkaloid cũng có cơ chế xen
vào vách tế bào làm phá vỡ cấu trúc thành tế bào.

Khả năng diệt khuẩn B. subtilis (Hình 4) là từ
khoảng thời gian 72 giờ đến 96 giờ của các loại cao
cũng như đối chứng không còn nữa. Điều này là do
vi khuẩn đã dần thích nghi với môi trường bằng
cách tự biến đổi gene diễn ra tự phát bên trong
hoặc nhận một gen kháng từ bên ngoài (Dzidíc et
al., 2008). Hầu hết các chất kháng khuẩn đều
khuếch tán vào bên trong tế bào vi khuẩn. Sự
khuếch tán này phụ thuộc vào kích thước, tính ưa
nước và kị nước của chất kháng khuẩn. Do đó, vi
khuẩn cần tạo ra nhiều loại enzyme có thể làm bất
hoạt chất kháng khuẩn, protein kênh bơm chất
kháng khuẩn ra khỏi tế bào, methyl hóa các mục
tiêu gắn kết với chất kháng khuẩn hoặc tạo màng
sinh học (biofilm) hạn chế tiếp xúc với chất kháng
khuẩn (Kumar et al., 2011).

Bảng 5: Kết quả khả năng kháng B. subtilis và
E. coli ở nồng độ 100 mg/mL của cao
chiết cỏ Mần Trầu
ĐKVVK (mm)
Bacillus Escherichia
subtilis (mm)
coli (mm)
K70
8,20 ± 0,17c 11,50 ± 1,50ab
S70
9,27 ± 0,25b 10,50 ± 0,50b
K96
6,27 ± 0,25d 9,67 ± 0,29b
S96
5,27 ± 0,25e 7,17 ± 0,76c
Ampicillin (10 μg/mL) 11,33 ± 0,29a 12,67 ± 0,29a
DMSO 30%
0
0
CV (%)
27,77
19,83
Nghiệm thức

Đối với vi khuẩn E. coli (Hình 5) khả năng
kháng khuẩn của các loại cao chiết theo thời gian
cho thấy sự kém hiệu quả so với B. subtilis. Ở mốc
thời gian 48 giờ, các loại cao chiết có xu hướng
giảm hoạt tính kháng khuẩn đối với E. coli nhiều
hơn so với B. subtilis. Trong khi đó, ở các mốc thời
gian từ 72 giờ đến 96 giờ, khả năng kháng B.
subtilis của các nghiệm thức S70 và K70 cao gấp 5
lần khả năng kháng E. coli với ĐKVVK chỉ
khoảng 1 mm.

Ghi chú: chữ cái khác nhau đi kèm các kết quả trong
cùng một cột thể hiện sự khác biệt ở độ tin cậy 95% qua
kiểm định Tukey

Hiệu quả ức chế E. coli của cao chiết cỏ Mần
Trầu tốt hơn so với B. subtilis. Các nghiệm thức có
nồng độ dung môi 70% đều cho thấy khả năng
kháng khuẩn tốt hơn so với dung môi có nồng độ
96%. Như vậy, ly trích dung môi bằng ethanol 70%
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Đường kính vòng vô khuẩn
(mm)
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Hình 4: Biểu đồ hiệu quả kháng khuẩn của cao chiết cỏ Mần Trầu ở nồng độ 100 mg/mL đối với
Bacillus subtilis theo thời gian
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Hình 5: Biểu đồ hiệu quả kháng khuẩn của cao chiết cỏ Mần Trầu ở nồng độ 100 mg/mL đối với
Escherichia coli theo thời gian
khuẩn B. subtilis và E. coli lần lượt là 9,83 mg/mL
và 4,1 mg/mL.

Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và
nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của cao chiết
S70

Bảng 6: Kết quả MIC và MBC của cao chiết S70

Dựa vào kết quả các thí nghiệm trước, nghiệm
thức S70 có khả năng kháng khuẩn tốt đối với 2
dòng vi khuẩn trên, cho nên được chọn để xác định
giá trị MIC và MBC của cao chiết cỏ Mần Trầu.
Nồng độ cao chiết càng giảm thì sự phát triển của
vi khuẩn càng tăng và có sự khác nhau giữa vi
khuẩn B. subtilis và E. coli. Từ đó, theo phương
pháp của Ruangpan (2004), nồng độ ức chế tối
thiểu (MIC) và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC)
của nghiệm thức cao S70 được trình bày ở Bảng 6.

Nồng độ nghiệm
thức S70 (mg/mL)
Ampicillin 10 µg/mL
75
50
25
12,5
6,25
3,125
DMSO 30%

Như vậy, giá trị MIC và MBC của cao chiết
S70 đối với vi khuẩn B. subtilis tương ứng là 50
mg/mL và 75 mg/mL; đối với vi khuẩn E. coli
tương ứng là 12,5 mg/mL và 25 mg/mL. Bảng 6
cho thấy MIC50 của cao chiết S70 đối với 2 dòng vi

Sự phát triển của vi
khuẩn (%)
Bacillus Escherichia
subtilis
coli
0
0
0 (MBC)
0
2,05 (MIC)
0
22,01
0 (MBC)
42,94
4,23 (MIC)
61,21
47,55
91,90
96,44
100
100

Cùng một nghiệm thức cao S70 mà hoạt tính
kháng khuẩn của nó lại rất khác nhau giữa 2 dòng
vi khuẩn B. subtilis và E. coli. Nguyên nhân chính
là do cấu trúc không tương đồng của lớp thành tế
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bào 2 dòng vi khuẩn này. Thành tế bào của B.
subtilis (Gram dương) là lớp peptidoglycan dày
khác so với E. coli (Gram âm) là lớp mỏng
peptidoglycan và lớp lipopolysaccharide bao bọc
bên ngoài tạo nên khoảng không gian gọi là khoảng
gian bào (Silhavy et al., 2010). Vi khuẩn Gram âm
dễ nhạy cảm với chất kháng khuẩn hơn vi khuẩn
Gram dương vì các chất kháng khuẩn có tính kị
nước khuếch tán qua lớp màng ngoài của vi khuẩn
Gram âm và được giữ trong khoảng gian bào. Khi
đó, chất kháng khuẩn dễ tác động vào tế bào vi
khuẩn (Braum, 2002). Như vậy, nồng độ ức chế tối
thiểu của S70 đối với E. coli thấp hơn so với B.
subtilis.
4 KẾT LUẬN
Hiệu suất ly trích cỏ Mần Trầu ở tất cả nghiệm
thức đều thấp, nhưng vẫn mang lại hàm lượng
flavonoid tổng, alkaloid tổng và khả năng kháng
khuẩn tốt. Đặc biệt, ở phương pháp ly trích cỏ Mần
Trầu sử dụng dung môi ethanol khi có kết hợp
chiếu xạ siêu âm có hàm lượng flavonoid tổng,
alkaloid tổng cao hơn phương pháp truyền thống.
Khả năng kháng khuẩn của tất cả nghiệm thức đối
với vi khuẩn Escherichia coli hiệu quả hơn so với
Bacillus subtilis. Giá trị nồng độ ức chế tối thiểu
(MIC) đối với 2 dòng vi khuẩn trên tương ứng là
12,5 mg/mL và 50 mg/mL.
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