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TÓM TẮT 

Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA) được mô tả có một khả năng đáp ứng nhanh chóng với từng 
nhóm kháng sinh mới với sự phát triển một cơ chế đề kháng, từ penicillin và methicillin, đến vancomycin và 
teicoplanin, và cho đến gần nhất là linezolid và daptomycin. Nghiên cứu này công bố kết quả khảo sát hoạt tính 
kháng vi khuẩn Staphylococcus aureus kháng kháng sinh của tinh dầu tràm trà (Meleleuca alternifolia) thu hái ở 
Long An. Trong nghiên cứu này, tinh dầu tràm có khả năng kháng mạng MRSA được chọn lọc bằng phương 
pháp khuếch tán đĩa thạch. Tinh dầu lá tràm trà được ly trích bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước đạt 
hiệu suất 6,42%. Tinh dầu tràm trà thể hiện hoạt tính ức chế S. aureus kháng kháng sinh với đường kính vòng  
vô khuẩn lớn nhất tại nồng độ tinh dầu tràm trà là 100 µL/mL, đạt kích thước 27,3 mm so với đối chứng là  
19,0 mm. Kết quả này góp phần tạo hướng ứng dụng mới cho tinh dầu Tràm trà, qua đó giúp tăng giá trị cây 
Tràm trà ở Việt Nam. 
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SUMMARY 

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) has been described as having a rapid response to each new 

class of antibiotics with the development of a resistance mechanism, from penicillin and methicillin to vancomycin 
and teicoplanin, and, to the nearest, linezolid and daptomycin. This study was aimed to evaluate antibacterial 
activity of tea tree essential oil (Melaleuca alternifolia) against methicillin resistant Staphylococcus aureus. In this 
study, tea tree essential oil having the most effective resistance to MRSA were selected by the wells diffusion 
method. Highest yield of oil (6.42%) of tea tree leaves was successfully extracted by steam distillation. The tea 
tree essential oil were tested against methicillin resistant Staphylococcus aureus. The highest antibacterial 
potentiality was exhibited by the tea tree essential oil, means of zones of bacterial growth inhibition are 27.3 mm 
at a concentration of 100 µL/mL. These results contributed to find a new application of tea tree essential oil which 

would increase its economic value in Viet Nam. 
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