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TÓM TẮT. Những năm gần đây, các dung dịch nano bạc được quan tâm nghiên cứu nhằm tạo ra những sản phẩm ứng dụng 

phục vụ trong đời sống. Có nhiều phương pháp để tổng hợp nano bạc, trong số đó có phương pháp khử hóa ion bạc bằng dịch 

chiết dược liệu (tổng hợp xanh). Đề tài đánh giá hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của dung dịch nano bạc tổng hợp từ dịch 

chiết lá Trầu và dịch chiết lá Trứng cá bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch Kirby-Bauer. Kết quả chỉ ra các dung dịch 

thử nghiệm đều ức chế sự tăng trưởng các loại vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli 

và nấm Candida albicans. Giá trị MIC của các dung dịch nano bạc cũng được xác định bằng phương pháp pha loãng trong 

ống nghiệm và so sánh với penicillin G. Các dung dịch nano bạc đều thể hiện hoạt tính kháng khuẩn vượt trội so với penicillin 

G trên chủng vi khuẩn P. aeruginosa. 

ABSTRACT. In recent years, silver nanoparticles (NPs) are got attention by researchers in purpose of creating applied 

products. There are several methods to synthesize silver NPs, one of them is the reduction of silver ion in plant extract (green 

synthesis). This research evaluates the antibacterial and antifungal activities of silver NPs synthesized from Piper betle and 

Muntingia calabura leaf aqueous extracts by agar diffusion method Kirby-Bauer. The results showed that the tested solutions 

inhibited the growth of bacteria Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli and fungus Candida 

albicans. The MIC value of the nanosilver solutions were determined by broth dilution method and compared with penicillin 

G. All tested nanosilver solution exhibited superior antibacterial activity compared to penicillin G on strains P. aeruginosa. 

TỪ KHOÁ: nano bạc, Trầu, Trứng cá, kháng khuẩn, kháng nấm 
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1. GIỚI THIỆU 

Hạt nano là những hạt có kích thước từ 1 – 100 nm [1]. 

Ngày nay, các hạt nano đang được nghiên cứu vì những tính 

chất và ứng dụng đặc biệt của chúng. Trong đó, các hạt nano 

bạc với hoạt tính kháng khuẩn được ứng dụng nhiều trong 

các sản phẩm y tế. Hoạt tính kháng khuẩn của nano bạc được 

biết đến là do: (1) sự bám dính của các tiểu phân nano bạc 

lên bề mặt của thành tế bào và màng tế bào làm rối loạn quá 

trình trao đổi chất (2) sự thâm nhập của các hạt nano vào bên 

trong tế bào làm phá hủy các cấu trúc nội bào (ti thể, không 

bào, ribosom) và cấu trúc của các phân tử sinh học (protein, 

lipid và ADN), (3) các hạt nano gây ra độc tế bào do tạo ra 

các gốc tự do oxy hóa, và (4) làm thay đổi các hệ thống thông 

tin di truyền của vi khuẩn [2]. Trong bối cảnh các loại vi 

khuẩn ngày càng đề kháng với các kháng sinh truyền thống, 

nano bạc được coi như là một niềm hy vọng mới cho nhân 

loại.  

Để tổng hợp các hạt nano bạc, hai phương pháp thường 

được sử dụng là phương pháp kết tụ (bottom-up, hạt nano 

hình thành từ các ion hoặc các nguyên tử kết hợp lại với 

nhau) và phương pháp phân tán (top-down, hạt nano hình 

thành từ phân tán vật liệu khối) [1]. Trong phương pháp kết 

tụ, ion kim loại bị khử hóa để tạo thành các nguyên tử. Tác 

nhân khử hóa có thể là sóng điện từ, các chất khử hóa học 

(acid citric, acid ascorbic…) và đặc biệt là dịch chiết từ các 

dược liệu (phương pháp tổng hợp xanh) [1]. Trong nghiên 

cứu trước đó, nhóm đã tổng hợp được thành công dung dịch 

nano bạc sử dụng dịch chiết lá Trầu và lá Trứng cá. Đề tài 

này tiếp tục đánh giá hiệu quả kháng khuẩn, kháng nấm của 

chúng, nhằm hoàn thiện hồ sơ khoa học, đưa các dung dịch 

ứng dụng vào các sản phẩm thực tế. 

2. THỰC NGHIỆM 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Dung dịch nano bạc từ dịch chiết lá Trầu và dịch chiết lá 

Trứng cá trong nghiên cứu trước đó của Cao Văn Dư và cộng 

sự (2020) [3] với các thông số kỹ thuật trong Bảng 1. 
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Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của  các dung dịch nano bạc tổng hợp từ dịch chiết lá trầu (piper betle) và lá 
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Bảng 1. Các dung dịch nano bạc từ dịch chiết dược liệu 

Điều kiện tổng hợp Nano Trầu Nano Trứng cá 

Dịch chiết 1% (g/ml) 1 ml 1 ml 

AgNO3 9 ml dd 0,02 M 4 ml dd 0,03 M 

PVP 1% 45 ml 20 ml 

Acid ascorbic 0,01 M 0,25 ml -- 

Thời gian phản ứng 30 phút 30 phút 

Nhiệt độ phản ứng 60 oC 35 oC 

Nồng độ nano bạc 351 mg/L 518 mg/L 

Kích thước nano bạc 20 ± 3 11 ± 5 

Bước sóng hấp thu 423 nm 427 nm 

Hình dạng hạt nano Tựa cầu Tựa cầu 

2.2 Xác định hoạt tính kháng khuẩn 

Chủng vi khuẩn 

- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Gram âm. 

- Staphylococcus aureus ATCC 25923, Gram dương. 

- Escherichia coli ATCC 25922, Gram âm. 

- Candida albicans ATCC 10231, nấm men. 

Các chủng vi khuẩn được cung cấp bởi phòng thí nghiệm Vi 

sinh, khoa Dược - Trường Đại học Lạc Hồng. 

Hóa chất thử nghiệm 

- Môi trường Mueller- Hinton Agar (MHA, Merck – Đức). 

- Môi trường Brain Heart Infusion (BHI, Merck – Đức). 

- Penicillin G (1.000.000 IU, Mekorphar) 

- Nước cất một lần. 

Nuôi cấy và hoạt hóa vi khuẩn 

Vi khuẩn và nấm được cấy hoạt hóa trong môi trường lỏng 

BHI, ủ ở 37 ºC (tủ ấm) trong vòng 24 giờ để dung dịch trong 

ống nghiệm có độ đục bằng độ đục Mc Farland 0,5 (giá trị 

OD tại bước sóng 600nm trong khoảng 0,08-0,1), tương 

đương với nồng độ 1-1,5×108 vi khuẩn/ml. Pha loãng 100 lần 

để được mẫu có nồng độ 1-1,5×106 vi khuẩn/ml cho các thử 

nghiệm. Lưu ý: mẫu vi khuẩn/nấm phải được sử dụng ngay 

trong vòng 15 phút sau khi pha loãng. 

Xác định hoạt tính kháng khuẩn/kháng nấm trong môi 

trường đặc 

Hoạt tính kháng khuẩn/kháng nấm trong môi trường đặc 

được thực hiện theo phương pháp Kirby-Bauer cải tiến [4].  

Vi khuẩn thử nghiệm được trải trên thạch MHA. Đục 4 giếng 

(a, b, c, d), mỗi giếng có đường kính 6 mm. Cho vào mỗi 

giếng 80 µL dung dịch: 

- Giếng a: dung dịch nano bạc đậm đặc (Dmax) 

- Giếng b: dung dịch nano bạc nồng độ 1/2 Dmax 

- Giếng c: dung dịch nano bạc nồng độ 1/4 Dmax 

- Giếng d: dịch chiết dược liệu (dùng để tổng hợp nano bạc) 

Ủ mẫu ở 37 oC, quan sát đường kính vòng vô khuẩn (không 

có vi khuẩn mọc) sau 24 giờ. 

Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) 

Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) được xác định theo phương 

pháp pha loãng trong ống nghiệm [5].  

Cho vào các ống nghiệm (giống nhau về kích thước, thể tích) 

mẫu thử (nano bạc), mẫu đối chiếu (penicillin G) với nồng 

độ giảm dần như sau: 

Ống 1: 4 ml dung dịch đậm đặc (Dmax)  

Ống 2: 4 ml dung dịch pha loãng 1/2 Dmax 

Ống 3: 4 ml dung dịch pha loãng 1/3 Dmax 

Ống 4: 4 ml dung dịch pha loãng 1/4 Dmax 

Ống 5: 4 ml dung dịch pha loãng 1/5 Dmax 

………. 

Thêm tiếp 200 µL vi khuẩn/nấm thử nghiệm vào mỗi ống. Ủ 

ở 37 oC. Sau 24 giờ quan sát độ đục của các ống. Giá trị MIC 

được xác định là nồng độ thấp nhất ức chế sự phát triển của 

vi khuẩn (dung dịch bên trong ống không bị đục). 

3.  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hoạt tính kháng khuẩn trên môi trường đặc 

Kết quả quan sát đường kính vòng vô khuẩn cho thấy:  

Mẫu nano bạc Trầu và nano bạc Trứng cá đều có khả năng 

ức chế sự phát triển của các chủng vi khuẩn Gram dương, 

Gram âm và nấm thử nghiệm (Bảng 2). Ở nồng độ cao nhất 

(351 mg/L), nano bạc Trầu có đường kính vòng vô khuẩn 

trên P. aeruginosa, S. aureus, E. coli và nấm C. albicans lần 

lượt là 13 mm, 13 mm, 10 mm và 11 mm (Hình 1). Ở nồng 

độ cao nhất (518 mg/L), nano bạc Trứng cá có đường kính 

vòng vô khuẩn trên P. aeruginosa, S. aureus, E. coli và nấm 

C. albicans lần lượt là 16 mm, 14 mm, 13 mm và 11 mm 

(Hình 2). Các dung dịch nano bạc thử nghiệm đều có hoạt 

tính kháng khuẩn mạnh nhất trên chủng P. aeruginosa và 

hoạt tính kháng khuẩn S. aureus mạnh hơn E. coli. 

Tại các ô chứng âm (giếng d, chỉ chứa dịch chiết dược 

liệu) không có vòng vô khuẩn, cho thấy dịch chiết dược liệu 

tại nồng độ thử nghiệm chỉ đóng vai trò làm chất khử hóa và 

chất ổn định trong tổng hợp nano bạc [6], không đóng vai trò 

kháng khuẩn trong dung dịch. Hoạt tính kháng khuẩn được 

cho là hoàn toàn do các tiểu phân nano bạc hình thành trong  

dung dịch đảm nhiệm. 

Bảng 2. Đường kính vòng vô khuẩn 

Vi khuẩn, 

nấm 

Đường kính 

nano Trầu (mm) 

(351 mg/mL) 

Đường kính 

Nano Trứng cá 

(mm) 

(518 mg/mL) 

P. aeruginosa 13* 16* 

S. aureus 13 14 

E. coli 10 13 

C.albicans 11 11 

*: hoạt tính mạnh nhất 

Hình 1. Hoạt tính kháng khuẩn nano bạc Trầu 

a: 351 mg/L, b: 175 mg/L,  

c: 88 mg/L, d: dịch chiết lá Trầu 
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Đường kính vòng vô khuẩn ít thay đổi khi nồng độ dung 

dịch nano bạc giảm mạnh còn 1/2 (giếng b) và 1/4 (giếng c) 

so với dung dịch mẹ (giếng a).  

Mẫu nano Trứng cá có nồng độ cao hơn cho kết quả vòng vô 

khuẩn có đường kính lớn hơn mẫu nano Trầu trên các chủng 

vi khuẩn tương ứng (Bảng 2).  

Hình 2. Hoạt tính kháng khuẩn nano bạc Trứng cá 

a: 518 mg/L, b: 259 mg/L 

c: 130 mg/L, d: dịch chiết lá Trứng cá 

 

3.5.2. Xác định nồng độ ức chế tối thiểu 

Kết quả thử nghiệm MIC thể hiện trong Bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả thử nghiệm MIC 

Vi khuẩn, 

nấm 

MIC nano 

Trầu 

(mg/L) 

MIC nano 

Trứng cá 

(mg/L) 

MIC 

penicillin G 

(mg/L) 

P. aeruginosa 70,2 25,9 24.000 

S. aureus 70,2 51,8 0,3 

E. coli 70,2 51,8 6 

C.albicans 70,2 51,8 6 

So với penicillin G các mẫu nano bạc có hiệu lực kháng 

khuẩn thấp hơn ở các dòng S. aureus, E. coli, C.albicans  

nhưng lại có hiệu quả kháng khuẩn vượt trội ở trực khuẩn mũ 

xanh P. aeruginosa. So với mẫu nano Trầu thì nano Trứng 

cá có MIC thấp hơn (hoạt tính mạnh hơn), có thể giải thích 

do kích thước hạt nano bạc Trứng cá (11 ± 5) nhỏ hơn so với 

nano Trầu (20 ± 3), giúp các hạt nano bạc dễ xâm nhập vào 

bên trong tế bào vi khuẩn hơn, phù hợp với kết luận trong 

nghiên cứu trước đó của Tikam Chand Dakal và cộng sự 

(2016) [2]. 

Nhiều nhóm tác giả trên thế giới cũng đã có những nghiên 

cứu đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của dung dịch nano bạc 

tổng hợp từ dịch chiết dược liệu. P. Shanmuga Praba và cộng 

sự  (2014) nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của dung dịch 

nano bạc tổng hợp từ lá Trầu (hạt nano có đỉnh hấp thụ UV 

vis ở 444 nm). Kết quả chỉ ra dung dịch có khả năng kháng 

E. coli và S. aureus với đường kính vòng vô khuẩn lần lượt 

là 15 mm và 16 mm [7]. Mohd Azlan Ahmad và cộng sự 

(2020) nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của nano bạc 

Trứng cá (kích thước hạt 22 – 37 nm) trên chủng E. coli cho 

kết quả vòng kháng khuẩn 10 mm [8]. Ở trong nước, nhóm 

nghiên cứu của Trần Vĩnh Hoàng (2012) đã khảo sát hoạt 

tính kháng khuẩn của dung dịch nano bạc sử dụng chitosan 

làm chất khử/chất ổn định trên  E. coli, P. aeruginosa, S.  

aureus và nấm C.  albicans [9], tuy nhiên đến hiện tại chưa 

thấy có các công bố về thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn, 

kháng nấm của nano bạc từ dịch chiết lá Trứng cá và lá Trầu 

ở Việt Nam. 

4. KẾT LUẬN 

Các dung dịch nano bạc tổng hợp từ dịch chiết lá Trầu và 

dịch chiết lá Trứng cá có hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm 

với các chủng P. aeruginosa, S. aureus, E. coli và C. 

albicans 
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