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1Bộ môn Bệnh học Thủy sản, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ 
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ABSTRACT 

The experiment was carried out to determine the antimicrobial activity of herbal 

extracts on the shrimp bacterial pathogens- Vibrio parahaemolyticus and Vibrio 

harveyi. Antimicrobial activity test, minimum inhibitory concentration (MIC) and 

minimum bactericidal concentration (MBC) on pathogenic bacteria of herbal 

extracts were determined by disk diffusion methods and broth dillution methods. 

Results showed that: (i) the extract of Phyllanthus urinaria L., Punica granatum and 

Camellia sinensis showed the antimicrobial activity for both of V. parahaemolyticus 

and V. harveyi; (ii) the extracts of Cleome spinosa and Agerantun conyzoides were 

only inhibition of V. harveyi. Besides, the extracts of Thespesia populnea, Perilla 

frutescens, Chromlacna odorata, Carica papaya and Moringa oleifera did not show 

antibacterial activity to V. parahaemolyticus; (iii) The extract of Phyllanthus urinaria 

is determined to contain alkaloids, flavonoids, steroid and triterpenoids, reducing 

sugars, tanins and sesquiterpene lactones. In which, polyphenols content is 28.6 ± 0.9 

mg GAE/g and flavonoids content is 341 ± 2.4 mg QE/g. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết thảo 

dược trên vi khuẩn gây bệnh tôm - Vibrio parahaemolyticus và Vibrio harveyi. Hoạt 

tính kháng khuẩn, nồng độ ức chế tối thiểu và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu của các 

chất chiết xuất với vi khuẩn gây bệnh được xác định bằng phương pháp khuếch tán 

đĩa thạch và phương pháp pha loãng đa nồng độ. Kết quả ghi nhận: (i) chất chiết 

diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria), lựu (Punica granatum) và trà xanh (Camellia 

sinensis) có khả năng ức chế đồng thời V. parahaemolyticus và V. harveyi; (ii) chất 

chiết hồng ri (Cleome spinosa) và hoa ngũ sắc (Agerantun conyzoides) chỉ có hoạt 

tính kháng khuẩn V. harveyi. Bên cạnh đó, chất chiết tra (Thespesia populnea), tía tô 

(Perilla frutescens), cỏ lào (Chromlacna odorata), đu đủ (Carica papaya) và chùm 

ngây (Moringa oleifera) không có hoạt tính kháng V. parahaemolyticus. (iii) Chất 

chiết diệp hạ châu thân đỏ được xác định có chứa alkaloids, flavonoids, steroid và 

triterpenoids, đường khử, tanins và sesquiterpene lactones. Trong đó, hàm lượng 

polyphenols tổng là 28,6±0,9 mg GAE/g và flavonoids tổng là 341±2,4 mg QE/g. 

Trích dẫn: Trần Thị Tuyết Hoa, Trần Thị Mỹ Duyên, Hồng Mộng Huyền, Bùi Thị Bích Hằng và Nguyễn 

Trọng Tuân, 2020. Hoạt tính kháng khuẩn của một số chất chiết thảo dược kháng Vibrio 

parahaemolyticus và Vibrio harveyi gây bệnh ở tôm biển. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần 

Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 170-178. 
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1 GIỚI THIỆU 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được đánh 

giá là khu vực có sản lượng tôm nuôi nhiều nhất cả 

nước (VASEP, 2017). Theo Tổng cục thủy sản Việt 

Nam (2019), tổng sản lượng thủy sản sáu tháng đầu 

năm 2019 ước đạt 3,77 triệu, tăng 6% so với cùng 

kỳ năm 2018. Trong đó, sản lượng tôm sú đạt 

khoảng 112,3 nghìn tấn, bằng 106,7% cùng kỳ; tôm 

thẻ chân trắng đạt 177,4 nghìn tấn, bằng 110,2% 

cùng kỳ năm 2018. Cùng với mức độ thâm canh hóa 

để gia tăng sản lượng, dịch bệnh là vấn đề thường 

xuyên xảy ra gây thất thoát kinh tế cho người nuôi 

tôm. Cụ thể, 08 tháng đầu năm tổng diện tích nuôi 

tôm nước lợ bị thiệt hại hơn 17.543 ha, do bệnh hoại 

tử gan tụy cấp, bệnh đốm trắng, bệnh vi bào tử trùng 

(EHP).  

Để hạn chế dịch bệnh, người dân thường sử dụng 

kháng sinh, các loại hóa chất đặc trị để phòng trị 

bệnh cho tôm nuôi. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc 

kháng sinh và các loại hóa chất để phòng trị bệnh 

cho động vật thủy sản hiện nay đang được khuyến 

cáo cần phải hạn chế. Nguyên nhân là do khả năng 

gia tăng tình trạng đa kháng thuốc của các loài vi 

khuẩn gây bệnh, ô nhiễm môi trường, hệ sinh thái 

và sự tồn lưu kháng sinh trong sản phẩm thủy sản 

(Aoki, 1988; Sarter et al., 2007; Nguyen Hoang 

Nam Kha, 2012).  

Hiệu quả sử dụng thảo dược trong phòng trị bệnh 

thủy sản đã và đang dần được khẳng định trong 

nhiều kết quả nghiên cứu (Citarasu, 2010; 

Chakraborty and Hancz, 2011; Harikrishnan et al., 

2011). Trong thảo dược có nhiều hợp chất có hoạt 

tính sinh học, phổ kháng khuẩn rộng đối với nhiều 

tác nhân gây bệnh và không gây ra hiện tượng kháng 

khuẩn. Các hợp chất được tìm thấy trong thực vật có 

khả năng kháng khuẩn bao gồm alkaloids, 

glycosides, polyphenols, và terpenes (Ahn, 2017). 

Bên cạnh đó, nguyên liệu thảo dược thô là ít tốn 

kém, có sẵn tại địa phương, có thể dễ dàng chuẩn bị, 

khả năng phân hủy sinh học và không gây tác động 

bất lợi cho môi trường (Syahidah et al., 2015).  

Trên cơ sở đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm 

xác định khả năng kháng một số loài vi khuẩn gây 

bệnh phổ biến ở tôm nuôi của một số chất chiết xuất 

thảo dược thu hái ở vùng ĐBSCL. Kết quả nghiên 

cứu đóng góp thông tin khoa học, định hướng phù 

hợp về khả năng ứng dụng thảo dược trong nghề 

nuôi thủy sản nói chung và nghề nuôi tôm nói riêng 

nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc và hóa chất trong 

nuôi thủy sản. 

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1 Chất chiết thảo dược  

Nghiên cứu được thực hiện trên một số loài thảo 

dược thu hái ở một số tỉnh ĐBSCL bao gồm: diệp 

hạ châu thân đỏ (Phyllanthus urinaria), lựu (Punica 

granatum), trà xanh (Camellia sinensis), tra 

(Thespesia populnea), tía tô (Perilla frutescens), 

cỏ lào (Chromlacna odorata), đu đủ (Carica 

papaya), chùm ngây (Moringa oleifera), hoa ngũ 

sắc (Ageratun conyzoides), hồng ri (Cleome 

spinosa). 

Cây thảo dược được rửa sạch, sấy khô ở 40-45ºC 

và nghiền thành bột nguyên liệu. Bột nguyên liệu 

được ngâm trong methanol với tỉ lệ 1:10. Sau đó, 

dịch chiết được lọc qua giấy lọc Whatman No.1 và 

cô quay chân không loại bỏ dung môi thu được cao 

tổng thực vật (Nguyễn Kim Phi Phụng, 2007). Chất 

chiết thảo dược được pha loãng trong dung môi 

DMSO (400 mg/mL), tẩm vào đĩa giấy có đường 

kính 8 mm, để khô và sử dụng cho bước phân tích 

hoạt tính kháng khuẩn.  

2.2 Nguồn vi khuẩn  

Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus và Vibrio 

harveyi được sử dụng để xác định hoạt tính kháng 

khuẩn của chiết xuất thảo dược từ bộ sưu tập của bộ 

môn Bệnh học Thủy sản, khoa Thủy sản, Trường 

Đại học Cần Thơ. 

Nguồn vi khuẩn V. harveyi sử dụng trong thí 

nghiệm khảo sát được phân lập từ mẫu nước và tôm 

thu ở Bạc Liêu và Cà Mau năm 2018. 

2.3 Phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn 

Phương pháp khuếch tán đĩa thạch được sử dụng 

để xác định khả năng kháng khuẩn của thảo dược. 

Dùng tăm bông tiệt trùng trải đều vi khuẩn trên đĩa 

thạch môi trường Nutrient Agar bổ sung 1,5% NaCl. 

Đặt các đĩa giấy đã được tẩm chất chiết thảo dược 

lên đĩa môi trường có vi khuẩn, sau đó ủ ở 28°C 

trong vòng 24 giờ. Mỗi loại thảo dược được lặp lại 

ba lần. Đĩa tẩm DMSO được sử dụng làm đối chứng 

âm và đĩa kháng sinh Doxycyclin 30 µg (DOX) làm 

đối chứng dương. Khả năng kháng khuẩn của các 

loại thảo dược được xác định bằng cách đo đường 

kính của vòng kháng khuẩn của vi khuẩn 

(Oonmetta-aree et al., 2006).  

2.4 Nồng độ ức chế tối thiểu (Minimum 

Inhibitory Concentration- MIC) 

Hai chất chiết thảo dược có hoạt tính kháng 

khuẩn cao nhất được chọn để xác định nồng độ ức 
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chế tối thiểu (MIC). Vi khuẩn V. harveyi và V. 

parahaemolyticus được nuôi trong môi trường NB-

1,5% NaCl. Mỗi chất chiết xuất thảo dược được pha 

loãng 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 nồng độ cho mỗi loại 

thảo dược được lặp lại ba lần (Oometta-aree et al., 

2006). MIC của chất chiết 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 ba 

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).  

2.6 Định tính và định lượng một số thành phần 

hóa học trong chất chiết diệp hạ châu thân đỏ 

Các nhóm hợp chất hóa học (alkaloids, 

flavonoids, steroid và triterpenoids, đường khử, 

tanins và sesquiterpene lactones) trong cao chiết 

diệp hạ châu thân đỏ được định tính bằng các 

phương pháp định tính các nhóm hợp chất tự nhiên 

(Nguyễn Kim Phi Phụng, 2007). 

Hàm lượng polyphenols tổng trong chất chiết 

diệp hạ châu thân đỏ được xác định bằng thuốc thử 

Folin-Ciocalteu theo mô tả của Rebaya có hiệu 

chỉnh (Rebaya et al., 2015). Cụ thể, thể tích 0,25 mL 

chất chiết diệp hạ châu (50 μg/mL) được cho vào 

ống eppendorf với 0,25 mL nước cất và 0,25 mL 

dung dịch thuốc thử Folin-Ciocalteu, lắc mạnh rồi 

để yên năm phút cho ổn định. Sau đó, bổ sung 0,25 

mL dung dịch Na2CO3 10% và ủ hỗn hợp trong 30 

phút ở nhiệt độ 40oC. Sau đó, hỗn hợp được đo mật 

độ quang ở bước sóng 765 nm, chất đối chứng sử 

dụng là acid gallic.  

Hàm lượng flavonoids tổng trong chất chiết diệp 

hạ châu thân đỏ được xác định theo mô tả của 

Zhishen có hiệu chỉnh (Zhishen et al., 1999). Cụ thể, 

mẫu chất chiết được pha với ethanol đạt nồng độ 200 

μg/mL. Tiếp theo, 1 mL dung dịch mẫu thử được 

cho vào ống nghiệm cùng với 1 mL nước cất và 0,2 

mL dung dịch NaNO2 5%; sau năm phút thêm 0,2 

mL dung dịch AlCl3 10%; sau sáu phút thêm tiếp 2 

mL dung dịch NaOH 1 M và 0,6 mL nước cất. Hỗn 

hợp được đo mật độ quang ở bước sóng 510 nm với 

chất đối chứng là quercetin. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Hoạt tính kháng khuẩn của thảo dược 

đối với vi khuẩn V. harveyi và V. 

parahaemolyticus  

Hoạt tính kháng khuẩn V. harveyi và V. 

parahaemolyticus của các chất chiết thảo dược được 

đánh giá thông qua phương pháp khuếch tán đĩa 

thạch. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của 

các loại chất chiết thảo dược được trình bày ở Bảng 1.  

Bảng 1: Hoạt tính kháng khuẩn của các loại chất chiết thảo dược đối với vi khuẩn V. harveyi và V. 

parahaemolyticus gây bệnh trên tôm  

Tên chất chiết 
Bộ phận 

cây 
Tên khoa học 

Đường kính vòng kháng khuẩn (mm) 

V. harveyi V. parahaemolyticus 

Diệp hạ châu thân đỏ Lá Phyllanthus urinaria L. 19,7 ± 0,58 21,7 ± 1,53 

Lựu Lá Punica granatum 18,3 ± 0,58 20,7 ± 0,58 

Trà xanh Lá Camellia sinensis 14 ± 2,56 11,8 ± 1,92 

Hồng ri  Cleome spinosa 12,7 ± 0,58 9 ± 0,61 

Hoa ngũ sắc Cả cây Ageratun conyzoides 11,3 ± 1,52 8,2 ± 1,3 

Cỏ lào Cả cây Chromlacna odorata 9,7 ± 1,52 8,9 ± 0,22 

Tra Lá Thespesia populnea 0 9,5 ± 0,35 

Tía tô Lá Perilla frutescens 0 9,2 ± 0,84 

Chùm ngây Thân Moringa oleifera 0 0 

Đu đủ Lá Carica papaya 0 0 

Đối chứng   Doxycyclin  25,6 ± 1,51 26,4 ± 2,6 

Đối chứng   Dimethyl Sulfoxide * * 

Kháng: ≤ 9mm; Trung bình: ≥ 10 – 13mm; Nhạy: ≥ 14mm (Lorian, 1995); Đối chứng (Doxycyclin 30 µg (DOX) và 

Dimethyl Sulfoxide) 
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Kết quả kiểm tra hoạt tính kháng khuẩn (Bảng 1, 

Hình 1) ghi nhận có 3/10 loại chất chiết thảo dược 

có khả năng ức chế cả hai loài vi khuẩn (V. 

parahaemolyticus và V. harveyi) gây bệnh trên tôm, 

bao gồm chất chiết diệp hạ châu thân đỏ, lựu và trà 

xanh. Trong đó, chất chiết diệp hạ châu thân đỏ có 

hoạt tính kháng khuẩn cao nhất với đường kính vòng 

kháng khuẩn tương ứng đạt 19,7 mm cho V. harveyi 

(so với doxycycline 25,6 ± 1,51 mm) và 21,7 mm 

cho V. parahaemolyticus (so với doxycycline 26,4 ± 

2,6 mm), kế đến là chất chiết lựu có đường kính 

kháng V. harveyi là 18,3 mm và V. 

parahaemolyticus là 20,7 mm, và chất chiết trà xanh 

có đường kính kháng V. harveyi là 14 mm và V. 

parahaemolyticus là 11,8 mm (Bảng 1) 

Chất chiết diệp hạ châu (P. urinaria) từ lá, thân 

và rễ đã được công bố có khả năng kháng khuẩn 

được cả vi khuẩn gram âm (Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, V. parahaemolyticus) và 

gram dương (Staphylococcus aureus) (Cruz et al., 

1994). Diệp hạ châu thân đỏ chứa nhiều chất hóa học 

lignans, tannin, flavonoid, phenolics, terpenoids và 

một số chất chuyển hóa thứ cấp khác. Về tác dụng 

dược học, diệp hạ châu thân đỏ được xác định có 

khả năng chống ung thư, bảo vệ gan, chống đái tháo 

đường, kháng khuẩn và tác dụng bảo vệ tim mạch 

(Geethangili and Ding, 2018). Cụ thể, Phyllanthus 

urinaria  được xác định có chứa một số hợp chất 

giúp điều hòa miễn dịch (Phyllanthin, Geraniin, 

Corilagin), kháng viêm (Phyllanthin, Corilagin, 

Quercitin, Rhamnocitrin, Methylgallate), bảo vệ gan 

(Phyllanthin, Corilagin). Vậy nên, từ rất lâu diệp hạ 

châu đã được sử dụng rộng rãi trong hệ thống thảo 

dược làm thuốc điều trị bệnh cho người và động vật 

(Unander et al., 1990).  

Tương tự, chất chiết lựu cũng thể hiện được khả 

năng kháng vi khuẩn cao và được ghi nhận hiệu quả 

trong y học cổ truyền ở các khu vực thuộc Mỹ, châu 

Âu, châu Phi và châu Á (Olapour and Najafzadeh, 

2010). Các bộ phận khác nhau của cây lựu (vỏ và rễ) 

có chứa tanin, alkaloid và polyphenol, các hợp chất 

này có hoạt động kháng khuẩn mạnh (Ahmad and 

Beg, 2001; Naz et al., 2007); hạt lựu có chứa steroid; 

bột quả chứa vitamin, khoáng chất và đại phân tử 

như chất béo, protein và carbohydrate (Lama et al., 

2001). Theo Prashanth et al. (2001) chất chiết vỏ lựu 

từ dung môi methanol có khả năng kháng khuẩn đối 

với E. coli, S. aureus, L. monocytogenes, P. 

aeruginosa tốt hơn trong các dung môi khác (nước, 

diethyl ether), với đường kính vòng kháng khuẩn 13 

- 20 mm. Tương tự, chất chiết methanol từ vỏ lựu ở 

nồng độ 25 µg và 50 µg được xác định có khả năng 

kháng với vi khuẩn gram dương (S. aureus) và vi 

khuẩn gram âm (P. aeruginosa , E. coli) (Sajjad et 

al., 2015). Một nghiên cứu khác của Dahham et al. 

(2010) chiết xuất methanol từ quả lựu có khả năng 

kháng nấm Aspergillus niger, Melilotus indicus, 

Penicillium citrinum và Trichoderma reesei. 

 

Hình 1: Khả năng kháng vi khuẩn V. harveyi và V. parahaemolyticus của một số chất chiết thảo dược 

 (A) Diệp hạ châu, (B) Lựu, (C) Chùm ngây, (D) Trà xanh, (E) Hồng ri, (G) Cỏ lào, (F) Cỏ hôi, (H) Tra, (I) Tía tô, (J) 

Đu đủ  

Chất chiết trà xanh cũng được ghi nhận có hiệu 

quả kháng nhiều loài vi khuẩn gây bệnh ở động vật 

thủy sản (Toda et al., 1989; Xi et al., 2012; 

Yiannakopoulou, 2012). Cụ thể, dịch chiết trà xanh 

có khả năng ức chế vi khuẩn V. parahaemolyticus 

với đường kính vòng kháng khuẩn từ 14,4 đến 16,4 
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mm; và được đánh giá có tiềm năng kiểm soát V. 

parahaemolyticus trong quá trình ương tôm thẻ chân 

trắng ở giai đoạn giống (Kongchum et al., 2016). 

Ngoài ra, việc bổ sung trà xanh vào thức ăn sẽ giúp 

tăng cường khả năng miễn dịch không đặc hiệu và 

kháng lại vi khuẩn V. carchariae gây bệnh trên cá 

mú (Harikrishnan et al., 2011). 

Mặc dù, hồng ri, hoa ngũ sắc được ghi nhận có 

khả năng kháng với các chủng vi khuẩn gây bệnh 

gram âm, gram dương và một số loài nấm (Megil et 

al., 2010; Juliana et al., 2010). Tuy nhiên, kết quả 

ghi nhận ở Bảng 1 cho thấy nhóm chất chiết từ cây 

hồng ri, hoa ngũ sắc chỉ có khả năng kháng với một 

trong hai loài vi khuẩn khảo sát với hoạt tính kháng 

khuẩn trung bình (11-12 mm). 

Kết quả khảo sát hoạt tính kháng khuẩn cũng ghi 

nhận chất chiết cỏ lào thể hiện hoạt tính kháng 

khuẩn yếu. Riêng chất chiết từ tra, tía tô, đu đủ và 

chùm ngây không thể hiện hoạt tính kháng khuẩn 

đối với V. harveyi (0 mm). Chất chiết từ đu đủ và 

chùm ngây không thể hiện hoạt tính kháng khuẩn 

đối với V. parahaemolyticus (0 mm).  

Nhóm thực vật tra, tía tô, đu đủ, chùm ngây được 

sử dụng làm gia vị, thực phẩm, cũng như vị thuốc 

cho con người (Đỗ Tất Lợi, 2004), nhóm thực vật 

này cũng phổ biến ở ĐBSCL. Trong nghiên cứu này 

chất chiết tra, tía tô, đu đủ, chùm ngây không thể 

hiện hiệu quả về hoạt tính kháng vi khuẩn Vibrio 

spp. gây bệnh trên tôm. Mặc dù, Jahn et al. (1986) 

đã xác định được một số hoạt chất có khả năng diệt 

khuẩn từ chùm ngây như pterygospermin, 

moringine và glycosides 4-(α- L- rhamnosyloxy)- 

benzylisothiocyanate và 4- (α- L- rhamnosyloxy)-

phenylacetonitril, có khả năng ức chế Bacillus 

subtilis, Mycobacterium phei, Serratia marcescens, 

E. coli, Pseudomonas aeruginosa và Shigella.  

Hiệu quả kháng khuẩn của chất chiết thảo dược 

có thể tùy thuộc vào loài thực vật, bộ phận cây sử 

dụng chiết xuất và dung môi chiết xuất. Cụ thể, (i) 

dịch trâm bầu trích bằng nước kháng khuẩn tốt hơn 

dịch trâm bầu trích bằng cồn và dịch trích hạt trâm 

bầu kháng khuẩn tốt hơn dịch trích lá (Triệu Thị 

Thanh Hằng và ctv., 2018); (ii) hoạt tính kháng 

khuẩn của chất chiết rễ đu đủ (Carica papaya) từ 

nước, acetone và methanol thay đổi tùy vào dung 

môi chiết xuất, với chất chiết trong dung môi 

methanol có hoạt tính kháng khuẩn mạnh nhất với 

vi khuẩn Salmonella typhi (vòng kháng khuẩn 14 

mm). Chất chiết từ rễ đu đủ bằng methanol có chứa 

nhiều hợp chất (saponins, alkaloids, tannin và 

phenol) trong khi chất chiết với dung môi acetone 

chứa saponin, glycoside và chất chiết trong nước chỉ 

chứa glycoside (Doughari et al., 2007).  

Bảng 2: Hoạt tính kháng khuẩn của các loại chất chiết thảo dược đối với vi khuẩn V. harveyi phân lập 

từ nhiều nguồn khác nhau  

Chủng  

V. harveyi 
Tỉnh TCBS 

Môi trường 

phát quang 

PCR        

V. harveyi 
Mẫu 

Đường kính vòng kháng 

khuẩn (mm) 

      
Diệp hạ châu 

thân đỏ 

Lựu 

2.1 Bạc Liêu Xanh + + Tôm 24,3 ± 0,58 19,0 ± 1,00 

2.2 Bạc Liêu Xanh + + Nước 24,0 ± 0,00 19,0 ± 0,00 

T2018-1 Cà Mau Xanh + + Tôm 19,7 ± 2,31 22,7 ± 0,58 

T2018-2 Cà Mau Xanh + + Nước 28,3 ± 0,58 22,3 ± 0,58 

T2018-3 Cà Mau Xanh + + Nước 20,7 ± 2,31 20,0 ± 2,00 

Tiếp tục thử nghiệm khảo sát khả năng kháng 

khuẩn của chất chiết diệp hạ châu và lựu trên năm 

chủng vi khuẩn V. harveyi phân lập từ mẫu tôm, 

nước. Kết quả Bảng 2 cho thấy chất chiết diệp hạ 

châu thân đỏ có khả năng ức chế năm chủng vi 

khuẩn V. harveyi với đường kính vòng vô khuẩn cao 

hơn so với chất chiết lựu. Kết quả này tương tự với 

kết quả xác định hoạt tính kháng khuẩn bằng 

phương pháp khuếch tán đĩa thạch. 

Tóm lại, từ kết quả sàng lọc khả năng kháng 

khuẩn từ 10 loại thảo dược cho thấy chất chiết diệp 

hạ châu, lựu, trà xanh cho kết quả tốt nhất, có khả 

năng kháng đồng thời cả hai loài Vibrio spp. thường 

gây bệnh trên tôm với đường kính vòng kháng 

khuẩn rộng. 

3.2 Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng 

độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của chất chiết 

diệp hạ châu và lựu đối với vi khuẩn V. harveyi 

và V. parahaemolyticus  

Chất chiết diệp hạ châu và lựu có hoạt tính kháng 

khuẩn cao được chọn để xác định nồng độ ức chế tối 

thiểu (MIC) và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) 

đối với V. harveyi và V. parahaemolyticus. Kết quả 

ghi nhận: chất chiết diệp hạ châu và lựu có khả năng 

ức chế vi khuẩn V. harveyi tương ứng với nồng độ 

0,095 mg/ml và 0,19 mg/ml, và ức chế vi khuẩn V. 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  Tập 56, Số chuyên đề: Thủy sản (2020)(1): 170-178 

175 

parahaemolyticus ở cùng nồng độ 0,39 mg/ml 

(Bảng 3). 

Kết quả MBC cho thấy chất chiết diệp hạ châu 

và lựu có hiệu lực kìm khuẩn, V. harveyi và V. 

parahaemolyticus (Bảng 3). Theo Canillac and 

Mourey (2001), tỷ lệ MBC/MIC nhỏ hơn hoặc bằng 

4, chất chiết có khả năng diệt khuẩn. Ngược lại, tỷ 

lệ này lớn hơn 4 có tác dụng kiềm khuẩn. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy chất chiết diệp hạ châu và lựu 

có khả năng kìm khuẩn V. harveyi và V. 

parahaemolyticus. Kamel (2001) 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 chất chiết. 

Bảng 3 Kết quả xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC), nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của diệp 

hạ châu và lựu 

Thảo dược MIC (mg/ml) MBC (mg/ml) MBC/MIC 

V. harveyi 

Diệp hạ châu thân đỏ 0,09 6,25 >4 

Lựu 0,19 6,25 >4 

V. parahaemolyticus    

Diệp hạ châu thân đỏ 0,39 6,25 >4 

Lựu 0,39 12,5 >4 

Kết quả tương tự cũng được ghi nhận qua khảo 

sát so sánh hiệu quả diệt khuẩn giữa chất chiết xuyên 

tâm liên (Andrographis paniculata) và diệp hạ châu 

(Phyllanthus urinaria L.) (Direkbusarakom et al., 

1998). Trong đó, giá trị MIC trên vi khuẩn 

Aeromonas hydrophila của chất chiết xuyên tâm 

liên và diệp hạ châu giống nhau với cùng nồng độ từ 

2,5 mg/mL đến 10 mg/mL. Tuy nhiên, khả năng ức 

chế vi khuẩn V. harveyi của chất chiết diệp hạ châu 

cao hơn so với chất chiết xuyên tâm liên về số lượng 

chủng được ức chế. Cụ thể, diệp hạ châu với MIC = 

5 mg/ml và 10 mg/mL có khả năng ức chế lần lượt 

là hai và chín chủng vi khuẩn. Chất chiết xuyên tâm 

liên ở nồng độ MIC = 5 mg/ml ức chế 1 chủng và 

MIC = 10 mg/ml ức chế bảy chủng. Ngoài ra,  diệp 

hạ châu còn được xác định có tác dụng chống lại 

virus gây bệnh đầu vàng (Yellow head virus) với 

nồng độ ức chế tối thiểu MIC= 1 mg/ml 

(Direkbusarakom et al., 1997). Lý Thị Thanh Loan 

(2011) cho rằng diệp hạ châu có khả năng ức chế tác 

nhân gây bệnh đục thân trên tôm càng xanh là 

MrNV (Macrobrachium rosenbergii nodavirus) và 

XSV (Extra small virus) thông qua tác dụng phá vỡ 

vỏ protein bên ngoài của MrNV và XSV, gây ly giải 

vật liệu di truyền là RNA, vì thế virus không còn cấu 

trúc nguyên vẹn để xâm nhập vào cơ thể tôm, giảm 

khả năng gây bệnh đục thân trên ấu trùng tôm càng 

xanh. 

Đối với chiết xuất lựu, Al-Zoreky (2009) xác 

định chiết xuất vỏ lựu bằng methanol (80%) có khả 

năng ức chế mạnh đối với L. monocytogenes, S. 

aureus, E. coli và Yersinia enteratioitica. Trong đó, 

nồng độ ức chế tối thiểu đối với Salmonella 

enteritidis là cao nhất MIC = 4 mg/ml, với S. aureus 

MIC = 2 mg/ml, nồng độ ức chế tối thiểu với L. 

monocytogenes và Yersinia enteratioitica lần lượt là 

0,5 mg/ml, 0,25 mg/ml.  

Bảng 4: Kết quả định tính thành phần hóa học trong chất chiết diệp hạ châu thân đỏ 

Nhóm chất Thuốc thử Phản ứng Kết luận 

Alkaloids 
Dragendorff Kết tủa nâu cam + 

Wagner Kết tủa nâu + 

Flavonoids 
FeCl3 5% Kết tủa nâu đỏ hay xanh đen + 

NaOH 1% Dung dịch vàng, cam đến đỏ + 

Steroid và Triterpenoid 
Liebermann-Burchard Dung dịch đỏ cam + 

Rosenthaler Dung dịch xanh lục hoặc tím + 

Đường khử 

Tollens Có kết tủa đen Ag + 

Fehling Kết tủa đỏ gạch + 

Keller-Killiani Dung dịch có màu xanh lục + 

Tanins 
Gelatin mặn Kết tủa bông trắng + 

Chì acetate bão hòa Kết tủa bông trắng + 

Sesquiterpene lactones Legal Dung dịch hồng đến đỏ đậm + 

+: Dương tính  
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Chất chiết diệp hạ châu thân đỏ có kết quả hoạt 

tính kháng khuẩn tốt nhất nên được chọn để định 

tính và định lượng một số thành phần hóa học. Kết 

quả ghi nhận chất chiết diệp hạ châu thân đỏ có chứa 

các thành phần như alkaloids, flavonoids, steroid và 

triterpenoids, đường khử, tanins và sesquiterpene 

lactones (Bảng 4). Kết quả định lượng được xác định 

với hàm lượng polyphenols tổng là 28,6±0,9 mg 

GAE/g và flavonoids tổng là 341±2,4 mg QE/g. Kết 

quả cho thấy hàm lượng polyphenol và flavonoid 

trong chất chiết diệp hạ châu thân đỏ có hàm lượng 

cao. Các hợp chất alkaloids, glycosides, 

polyphenols, và terpenes chiết xuất từ thực vật đã 

được xác định có khả năng kháng khuẩn (Ahn, 

2017). Do vậy, kết quả định tính và định lượng một 

số thành phần hóa học giúp giải thích thêm về kết 

quả hoạt tính kháng khuẩn tốt nhất của chất chiết 

diệp hạ châu thân đỏ. 

Trong thực tế, kết quả khảo sát ghi nhận người 

nuôi tôm tỉnh Quảng Ninh và Nghệ An đã sử dụng 

diệp hạ châu bằng cách đun sôi và trộn vào thức ăn 

hàng ngày cho tôm để phòng bệnh gan tụy cấp và 

tăng cường miễn dịch cho tôm nuôi (Tran Thi Kim 

Chi et al., 2017). Thông qua các kết quả đạt được, 

chất chiết diệp hạ châu và lựu có thể sử dụng như 

chất có khả năng kìm khuẩn và có tiềm năng là 

nguồn dược chất giúp tôm nuôi tăng khả năng kháng 

vi khuẩn Vibrio spp. gây bệnh. 

4 KẾT LUẬN 

4.1 Kết luận 

Chất chiết diệp hạ châu thân đỏ (P. urinaria), lựu 

(P. granatum) và trà xanh (C. sinensis) chiết xuất 

bằng dung môi methanol có khả năng kháng đồng 

thời hai loài vi khuẩn thường gây bệnh cho tôm nuôi 

(V. harveyi và V. parahaemolitycus).  

Chất chiết diệp hạ châu thân đỏ có hoạt tính 

kháng V. harveyi (nồng độ MIC = 0,09 mg/ml và 

MBC = 6,25 mg/ml), và V. parahaemolyticus (nồng 

độ MIC = 0,39 mg/ml và MBC = 6,25 mg/ml). Chất 

chiết lựu có hoạt tính kháng V. harveyi (nồng độ 

MIC = 0,19 mg/ml và MBC = 6,25 mg/ml), và V. 

parahaemolyticus (nồng độ MIC = 0,39 mg/ml và 

MBC = 12,5 mg/ml) 

Các chất chiết hồng ri (Cleome spinosa), hoa ngũ 

sắc (Agerantun conyzoides), cỏ lào (Chromlacna 

odorata), tra (Thespesia populnea), tía tô (Perilla 

frutescens), đu đủ (Carica papaya), chùm ngây 

(Moringa oleifera) không có hoạt tính kháng khuẩn 

V. harveyi và V. parahaemolitycus. 

Chất chiết diệp hạ châu thân đỏ được xác định 

có chứa các thành phần hóa học alkaloids, 

flavonoids, steroid và triterpenoids, đường khử, 

tanins và sesquiterpene lactones. Trong đó, hàm 

lượng polyphenol tổng là 28,6±0,9 mg GAE/g và 

flavonoids tổng là 341±2,4 mg QE/g. 

4.2 Đề xuất 

Khảo sát khả năng tăng cường miễn dịch và sức 

đề kháng với mầm bệnh V. harveyi và V. 

parahaemolyticus của tôm biển khi cho ăn thức ăn 

bổ sung chất chiết từ diệp hạ châu và lựu. 
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