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ABSTRACT 
This study has been carried out to assess the adaptability of snakehead fish under the 
influence of saline intrusion. Snakehead fish (Channa striata) was acclimated to hapas and 
distributed experimentally onto 9 hapas in Phung Hiep-Hau Giang and Thanh Phu-Ben 
Tre to determine the effect of environmental conditions including freshwater (0‰), light 
brackish water (5.0±1,4‰) and brackish water (11.5±2.5‰) on growth performance, 
hematological and biochemical indicators. Fish were sampled at the start, after 30, 60 and 
120 days of the experiment. Results showed that fish in the light brackish condition have 
the highest weight gain and length gain, at 236.90 ± 7.25g and 29.50 ± 0.37cm, 
respectively (p<0.05). The lowest survival rate was observed on freshwater conditions 
(p<0.05) while there was no significant difference in food conversion ratio among 
environmental conditions (p>0.05). No significant difference was found in red blood cell 
count among treatment (p>0.05) and this mean value in snakehead fish was quite high, 
3.145±0.979 million cells/ml in comparison with other freshwater fishes. Hb concentration 
in fish increase relatively with salinity levels (p<0.05). Plasma glucose levels in snakehead 
fish were very high during the experimental period, about 122.63±58.09 mg/dL as it is a 
carnivore. Fish in brackish condition had the highest IGF-1 level in comparison with two 
other treatments (p<0.05). It can be concluded that snakehead fish can be well cultured 
under if the salinity levels no exceed light brackish condition. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá khả năng thích ứng của cá lóc dưới ảnh 
hưởng của sự xâm mặn ở hai tỉnh hạ lưu sông Cửu Long. Cá lóc (Channa striata) 
được nuôi thuần dưỡng và phân phối vào 9 vèo nuôi ở Phụng Hiệp – Hậu Giang và 
Thạnh Phú – Bến Tre để xác định ảnh hưởng của các điều kiện môi trường nuôi gồm 
nước ngọt (0‰), lợ nhẹ (5,0±1,4‰) và lợ vừa (11,5±2,5‰) lên sự tăng trưởng, huyết 
học và sinh hóa của cá. Cá được thu mẫu máu và cân đo ở 4 thời điểm: bắt đầu thí 
nghiệm, sau 30, 60  và 120 ngày nuôi. Kết quả cho thấy cá trong điều kiện lợ nhẹ có 
tăng trọng và tăng dài tốt nhất, ở mức 239,9±7,25g và 29,5±0,37cm (p<0,05). Tỉ lệ 
sống thấp nhất ở điều kiện nước ngọt (p<0,05). Số lượng hồng cầu của cá lóc 
(3,145±0,979 triệu hồng cầu/ml máu) cao hơn các loài cá nước ngọt khác, nhưng 
không tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa về số lượng hồng cầu giữa các nghiệm thức 
(p>0,05). Nồng độ Hb trong máu cá lóc có xu hướng tăng lên khi độ mặn của môi 
trường tăng (p<0,05). Lượng đường trong máu của cá lóc, khá cao trong suốt thời 
gian thí nghiệm, trung bình ở mức 122,63±58,09 mg/dL. Cá trong điều kiện lợ vừa 
có nồng độ IGF-1 trong máu là cao nhất (p<0,05). Kết quả nghiên cứu cho thấy cá 
lóc có thể được nuôi tốt trong điều kiện độ mặn môi trường nuôi không vượt quá điều 
kiện lợ nhẹ. 

Trích dẫn: Nguyễn Trọng Hồng Phúc và Mai Nguyễn Diễn An, 2019. Tăng trưởng, sinh hóa và huyết học của 
cá lóc (Channa striata) phân bố ở hạ nguồn sông Cửu Long dưới ảnh hưởng của sự xâm mặn. Tạp 
chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1B): 62-68. 
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1 GIỚI THIỆU 

Biến đổi khí hậu là một vấn đề toàn cầu và được 
đánh giá có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế, 
xã hội của nhiều quốc gia (IPCC, 2014). Sự nóng lên 
của trái đất làm băng ở các cực tan chảy, từ đó gây 
nên hiệu ứng nước biển dâng. Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) của Việt Nam là một vùng đất trũng 
thấp, nơi có dân số đông và canh tác nông nghiệp là 
cơ sở kinh tế chủ yếu (IPCC, 2014; Trieu and Phong, 
2015). Vì thế, sự dâng lên của nước biển và sự xâm 
nhập của nước mặn vào đồng bằng gây nên những 
tác động hỗn hợp cho cuộc sống nơi đây. Do đó, 
ĐBSCL được đánh giá là một trong những nơi chịu 
ảnh hưởng nặng nhất của biến đổi khí hậu (Nguyen 
et al., 2014; Vu et al., 2018). Theo Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, nguy cơ ngập mặn do nước biển 
dâng ở ĐBSCL là rất lớn, có thể lên đến 38,5% diện 
tích (MONRE, 2016). Tương tự, theo mô hình dự 
đoán của Nguyen et al. (2014), khi nước biển dâng 
75 cm thì độ mặn ở vùng ven biển Bến Tre có thể 
lên đến hơn 20‰, trong khi đó, 30% diện tích Cần 
Thơ có bị lợ nhẹ từ 0-4‰. Nhiều nghiên cứu đã được 
triển khai để đánh giá khả năng chịu đựng của cá 
nuôi dưới tác động của biến đổi khí hậu.  

Nhiều nghiên cứu đã được triển khai để đánh giá 
ảnh hưởng của độ mặn lên các loại cá kinh tế trong 
điều kiện phòng thí nghiệm. Cá tra Pangasianodon 
hypophthalmus đã được nuôi trong các điều kiện 
khác nhau về độ mặn (Nguyen et al., 2014b), và 
nhiệt độ (Phuc et al., 2017) đều có ảnh hưởng lên sự 
tăng trưởng và sinh lý của cá. Trong đó, khi độ mặn 
tăng quá điểm đẳng áp có khả năng ảnh hưởng xấu 
đến sự tăng trưởng và hiệu quả nuôi cá. Tương tự, 
thí nghiệm nuôi cá lóc Channa striata (Đỗ Thị 
Thanh Hương và Nguyễn Tú Trinh, 2013), cá leo 
Wallago attu (Lam Mỹ Lan và ctv., 2014), cá trê 
vàng lai Clarias macrocephalus Gunther x Clarias 
gariepinus (Phạm Thành Nam và Đỗ Thị Thanh 
Hương, 2011) trong bể cũng cho thấy sự ảnh hưởng 
của độ mặn lên sự điều hòa áp suất thẩm thấu và tăng 
trưởng trong điều kiện nuôi bể thí nghiệm.  

Cá lóc là một loài cá kinh tế, được nuôi rộng rãi 
ở khu vực ĐBSCL do thịt thơm, giàu protein, khá dễ 
nuôi và dễ bán (Ngô Minh Dung và Trần Thị Thanh 
Hiền, 2017). Các nghiên cứu trong phòng thí 
nghiệm cho thấy cá có thể bị ảnh hưởng xấu đến tăng 
trưởng khi độ mặn dâng cao. Nghiên cứu này được 
thực hiện nhằm đánh giá khả năng thích ứng của cá 
trong điều kiện nuôi thực tế tại các ao thuộc hạ lưu 
sông Mekong nhằm đánh giá ảnh hưởng thực tế của 
biến đổi khí hậu lên nhóm cá kinh tế này. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1 Bố trí thí nghiệm 

 Cá lóc giống 6-9 g/con có cùng nguồn gốc 
được thu mua từ cùng một trại cá giống được nuôi 

thuần cho đến khi đạt cỡ 15-20 g/con và đảm bảo tỉ 
lệ sống trước khi bố trí thí nghiệm. Khi đạt cỡ, 2700 
cá được bố trí vào 9 vèo nuôi (2 m rộng x 4 m dài x 
1 m sâu) trong ao đất (lấy nước từ nhánh sông) ở khu 
vực hạ lưu sông Cửu Long đoạn qua tỉnh Hậu Giang 
và Bến Tre tương ứng với ba nghiệm thức môi 
trường là nước ngọt (0‰) ở xã Hiệp Hưng – Phụng 
Hiệp – Hậu Giang (tọa độ: 9°46'12.5"N 
105°46'35.5"E), nước lợ nhẹ (5,0±1,4‰) ở  Thị trấn 
Thạnh Phú – Thạnh Phú – Bến Tre (tọa độ: 
9°56'39.0"N 106°30'48.9"E) và nước lợ vừa 
(11,5±2,5‰) ở xã Giao Thạnh – Thạnh Phú – Bến 
Tre (tọa độ: 9°50'38.2"N 106°35'32.5"E) với mật độ 
tương đương 40 con/m3.  

Cá được cho ăn 2 lần/ngày với khẩu phần tương 
đương 2% khối lượng cá. Lượng thức ăn cá tiêu thụ 
được theo dõi ở mỗi lần cho ăn nhằm xác định chính 
xác lượng thức ăn cá đã lấy vào. Thức ăn công 
nghiệp 40% đạm tổng số có kích cỡ 3 mm/viên nổi 
được sử dụng cho cá ăn trong suốt thời gian thí 
nghiệm. 

2.2 Quy trình thu mẫu 

Cá được thu mẫu máu (10 cá/vèo) và cân đo khối 
lượng (30 cá/vèo) ở 4 thời điểm tương ứng là thời 
điểm bố trí thí nghiệm, sau 1 tháng, 2 tháng và 4 
tháng thí nghiệm. Cá không được cho ăn trong 24 
giờ trước khi thu mẫu máu. Trong quá trình thu mẫu, 
để tránh làm thay đổi giá trị của các chỉ số huyết học, 
đặc biệt là nồng độ glucose trong máu tăng lên trong 
quá trình thu mẫu thì cá được giảm stress bằng cách 
dùng khăn ẩm lạnh che đi phần đầu của cá theo 
phương pháp của Snellgrove and Alexander (2011). 
Máu cá được thu từ tĩnh mạch đuôi. Cá sau khi được 
thu mẫu máu thì được đánh dấu bằng cách cắt một 
phần vây đuôi để tránh thu mẫu ở những lần sau làm 
ảnh hưởng đến tỉ lệ sống và tăng trưởng. 

2.3 Phân tích mẫu 

Nồng độ glucose trong máu cá được xác định 
ngay bằng máy đo đường huyết Accu Chek (Đức). 
Mẫu máu (>200 l) sau đó được chuyển vào tuýp 
thu máu đã tráng heparin lithium (Công ty Cổ phần 
Đầu tư Y tế An Phú, Việt Nam) để chống đông. 
Tuýp máu được trữ lạnh cho đến khi phân tích. Các 
chỉ tiêu phân tích gồm số lượng hồng cầu (SLHC), 
nồng độ hemoglobin (Hb), nồng độ hormone IGF-I. 
Số lượng hồng cầu được định lượng bằng buồng 
đếm Neubauer cải tiến. Nồng độ hemoglobin được 
xác định bằng phương pháp Drabkin (Blaxhall and 
Daisley, 1973) sử dụng máy đo so màu quang phổ 
UVD 2800 (Mỹ) ở bước sóng 540 nm. Nồng độ 
IGF-I được xác định bằng phương pháp ELISA với 
kit DRG® IGF-1 600 ELISA (EIA-4140, DRG Inc., 
Đức). 
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Các chỉ tiêu tăng trưởng được xác định bằng 
cách cân đo ngẫu nhiên 30 cá/vèo trong mỗi đợt thu 
mẫu. Các chỉ tiêu tăng trưởng gồm tăng trọng (WG 
- g), tăng dài (LG - cm), tốc độ tăng trưởng ngày 
(DWG – g/ngày), hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR – 
g/g) và tỉ lệ sống (SR - %) được xác định bằng các 
công thức tính thường dùng trong nghiên cứu dinh 
dưỡng thủy sản ( Fagbenro and Arowosoge, 1991; 
Bandyopadhyay and Mohapatra, 2009). 

Các chỉ số môi trường như pH và nhiệt độ được 
đo bằng pH kế - nhiệt độ (Hanna HI98127, Mỹ). Độ 
mặn được xác định bằng tỉ trọng kế (sử dụng bởi 
nông dân trực tiếp quản lý ao) và khúc xạ kế. Độ 
mặn được xác định bởi nước nuôi ở tầng mặt. Độ 
sâu đo nhiệt độ và độ mặn là 20 cm. Các chỉ tiêu môi 
trường được xác định thường xuyên (7 ngày/lần) 
vào lúc 7:30 sáng và 14:30 chiều.   

2.4 Xử lý số liệu 

Các số liệu được kiểm tra phân phối chuẩn và 
phân tích phương sai một nhân tố (One-way 
ANOVA) tương ứng với các điều kiện nuôi để xác 
định sự khác biệt về tăng trưởng, các chỉ tiêu sinh 
hóa và huyết học của cá. Khi sự khác biệt giữa các 
nghiệm thức được xác định, Duncan post hoc được 
sử dụng để xác định sự khác biệt giữa các trung bình. 

Tất cả các phép thống kê đều được thực hiện bằng 
phần mềm IBM SPSS 21 với mức ý nghĩa =0,05. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Điều kiện môi trường thí nghiệm 

Thí nghiệm được thực hiện từ thời điểm cuối 
mùa mưa cho đến đầu mùa khô của miền Nam.  
Không có sự khác biệt về pH nước nuôi ở các vị trí, 
tuy nhiên, có sự khác biệt về nhiệt độ và độ mặn ở 
các địa điểm thực nghiệm. Các vèo nuôi nước ngọt 
ở Phụng Hiệp – Hậu Giang có nhiệt độ thấp hơn và 
không có sự dao động về độ mặn. Ngược lại, các vèo 
nuôi ở thị trấn Thạnh Phú – Bến Tre có độ mặn cao 
hơn, 5,00±1,41‰, tương ứng với điều kiện lợ nhẹ. 
Các vèo nuôi ở Giao Thạnh – Thạnh Phú – Bến Tre 
có độ mặn cao nhất, ở mức 11,50±2,52‰, tương 
ứng với điều kiện lợ vừa (Bảng 1). Theo Trương 
Quốc Phú (2006), khoảng pH thích hợp cho các loại 
thủy sản nước ngọt là 6,5 – 9. Theo Pillay (1990), 
nhiệt độ thích hợp cho đa số các loài cá nhiệt đới từ 
25–35oC, và cá lóc chịu đựng được nhiệt độ thấp từ 
15oC và lên đến 40oC. Theo Dương Nhật Long và 
ctv. (2014), pH của môi trường nước nuôi dao động 
từ 6,8 – 7,5. Như vậy, điều kiện nuôi ở các khu vực 
thí nghiệm khác biệt nhau cơ bản ở yếu tố độ mặn 
và nhiệt độ nước nuôi (Bảng 1). 

Bảng 1: Môi trường ao nuôi trong thời gian thí nghiệm 

Địa điểm thực nghiệm Độ mặn (‰) pH Nhiệt độ (oC) 

Phụng Hiệp - Hậu Giang (9°46'12.5"N 105°46'35.5"E) 0,00±0,0c 7,43±0,15a 26,95±0,55b 
Thạnh Phú - Bến Tre (9°56'39.0"N 106°30'48.9"E) 5,00±1,41b 7,33±0,22a 28,38±1,36a 
Thạnh Phú - Bến Tre (9°50'38.2"N 106°35'32.5"E) 11,50±2,52a 7,28±0,17a 28,50±1,50a 

Giá trị: trung bình±độ lệch chuẩn có các chữ cái giống nhau trong cùng một cột thì khác biệt không có ý nghĩa 
(Duncan, p>0,05) 

3.2 Chỉ tiêu huyết học và sinh hóa 

Cá lóc là loài cá có khả năng hô hấp khí trời 
(Graham, 1997), một sự thích nghi nhằm giải quyết 
vấn đề thiếu oxy trong nước và có thể hô hấp khi di 
chuyển ở bãi cạn. Số lượng hồng cầu trung bình của 
cá lóc từ mẫu máu thu từ 360 cá ở ba điều kiện nuôi 
là 3,145±0,979 triệu hồng cầu/ml máu, cao hơn hẳn 
số lượng hồng cầu của một số loài cá khác như cá rô 
Oreochromis niloticus (~2,5 triệu hồng cầu/ml máu) 
(Abdel-Tawwab et al., 2006), và cá chép Cyprinus 
carpio (2,31 ± 0,16 triệu hồng cầu/ml máu) 

(Harikrishnan et al., 2003) (T-test, p<0,05). Số liệu 
ở Bảng 2 cho thấy số lượng hồng cầu của máu cá lóc 
không khác biệt có ý nghĩa trong các điều kiện độ 
mặn và nhiệt độ khác nhau trong thí nghiệm 
(Duncan, p>0,05). Trong khi đó, nồng độ Hb trong 
máu cá lóc tăng lên khi sống trong điều kiện có độ 
mặn cao hơn (Duncan, p<0,05). Trong điều kiện 
thủy sinh, độ mặn tăng kéo theo sự suy giảm nồng 
độ oxy hòa tan trong nước (Trương Quốc Phú, 
2003), cá lóc thích ứng với sự gia tăng độ mặn bằng 
cách tăng gia tăng sự sinh tổng hợp Hb.  

Bảng 2: Chỉ tiêu huyết học và sinh hóa của cá lóc trong các điều kiện môi trường thí nghiệm 

Điều kiện môi trường Cỡ mẫu (cá thể) SLHC (106 tế bào/ml) Hb (g/dL) Glucose (mg/dL) 

Nước ngọt 120 3,04±0,87a 7,20±3,50a 163,60±80,16b 
Nước lợ nhẹ 120 3,17±1,11a 9,16±4,97b 113,94±36,59a 
Nước lợ vừa 120 3,23±0,95a 9,00±3,73b 102,66±40,95a 

Các giá trị trung bình±độ lệch chuẩn có các chữ cái giống nhau trong cùng một cột thì khác biệt không có ý nghĩa thống 
kê (Duncan, p>0,05) 
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Theo Claiborne et al. (2002), sự gia tăng hoạt 
động của cơ thể như sự vận động, tiêu hóa thức ăn 
hay sự điều hòa áp suất thẩm thấu đều phải sử dụng 
nhiều oxy để tạo năng lượng. Thông qua đó, lượng 
oxy trong máu giảm sẽ kích thích vào đám tế bào 
thụ cảm nồng độ oxy (Neuroepithelial cells) ở 
mang (Perry et al., 2009; Jonz, 2011), từ đó sẽ kích 
thích cơ thể tạo máu và tăng tuần hoàn. Điều hòa 
hoạt động tuần hoàn và quá trình tạo máu được kích 
thích bởi rất nhiều các loại hormone khác nhau 
(Claiborne et al., 2002) và tất cả các quá trình này 
đều nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển hóa vật chất và 
năng lượng ở các tế bào của cơ thể. Qua số liệu về 
nồng độ glucose trong máu ở Bảng 2 cho thấy, cá 
lóc ở điều kiện nước lợ nhẹ và lợ vừa có nồng độ 
glucose trong máu thấp hơn khác biệt có ý nghĩa so 
với cá trong điều kiện nước ngọt (p<0,05). Nồng độ 
glucose trong máu là chỉ tiêu theo dõi mức độ stress 
và huy động năng lượng của sinh vật trong quá trình 
sống. Glucose trong máu tăng lên sau bửa ăn có 
carbohydrate do hoạt động tiêu hóa (Reece et al., 
2014). Bên cạnh đó, khi không được ăn, lượng 
glucose trong máu vẫn được duy trì ở một mức độ 
sự huy động các nguồn năng lượng từ gan, mỡ hay 
protein (Secor, 2011). Nhiều nghiên cứu đã khẳng 
định động vật thủy sinh tiêu tốn từ 20-50% năng 

lượng hấp thu để chuyển đổi thành năng lượng cung 
cấp cho hoạt động điều hòa áp suất thẩm thấu (Tort 
and Teles, 2011). Như vậy, trong nghiên cứu này, cá 
lóc có thể đã sử dụng năng lượng từ thức ăn để duy 
trì thích ứng với điều kiện bất lợi khi độ mặn tăng.   

3.3 Sự tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá lóc ở 
các điều kiện nuôi 

Bảng 3 trình bày kết quả nuôi cá ở ba khu vực 
tương ứng với ba điều kiện môi trường qua 4 tháng 
nuôi. Trong môi trường nước ngọt, tỉ lệ sống của cá 
lóc thấp, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với điều 
kiện nước lợ. Nhiều nghiên cứu đã xác định điều 
kiện môi trường lợ nhẹ sẽ là nhân tố ức chế nhiều 
loài vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm nước ngọt 
(Plumb and Shoemaker, 1995; Aihua and 
Buchmann, 2001). Những nghiên cứu này cũng xác 
định là hệ miễn dịch của cá nuôi có thể tăng lên trong 
điều kiện lợ nhẹ. Chính vì thế, việc xử lý ao nuôi 
bằng cách bón muối vào ao đất nhằm tăng độ mặn 
trong ao nuôi lên ở giai đoạn đầu thả cá giống là điều 
cần thiết, đảm bảo tỉ lệ sống đã được áp dụng rộng 
rãi trong việc nuôi thủy sản ở ĐBSCL (Phan et al., 
2009). Về tăng trọng và tăng dài, cá lóc sống trong 
điều kiện lợ nhẹ cho tăng trọng và tăng dài tốt nhất, 
kế đến là ở nước ngọt và thấp nhất ở điều kiện lợ 
vừa (p<0,05).  

Bảng 3: Tỉ lệ sống và sự tăng trưởng của cá lóc trong 4 tháng thí nghiệm 

Nghiệm thức SR (%) LG (cm) WG (g) DWG (g/ngày) SGR (%/ngày) FCR (g/g) 

Ngọt 49,11±3,67a 15,80±0,89b 193,17±8,90b 1,61±0,08b 2,11±0,05b 2,77±0,32a 
Lợ nhẹ 62,89±6,35b 17,10±0,75b 239,03±6,62c 1,99±0,06c 2,38±0,01c 2,97±0,25a 
Lợ vừa 62,22±3,10b 14,30±0,10a 153,37±9,80a 1,28±0,08a 1,94±0,05a 3,13±0,21a 

Giá trị: trung bình±độ lệch chuẩn có các chữ cái giống nhau trong cùng một cột thì khác biệt không có ý nghĩa 
(Duncan, p>0,05) 

Cùng một xu thế, tốc độ tăng trưởng mỗi ngày 
của cá ở điều kiện lợ nhẹ là cao nhất (p<0,05), trong 
đó, cá tăng trọng trung bình khoảng 2 g khối lượng 
mỗi ngày. Trong khi đó, hệ số tiêu tốn thức ăn giữa 
ba điều kiện nuôi là khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê với nhau (p>0,05). Như vậy, cá lóc có xu 
hướng thích ứng tốt với điều kiện lợ nhẹ. Tốc độ 
tăng trưởng của cá lóc là khá cao, trong đó, tốc độ 
tăng trưởng đặc biệt của cá lóc cao hơn so với cá tra 
Pangasianodon hypophthalmus (1,3±0,37%/ngày) 
cùng điều kiện nước ngọt (T test, p<0,05) theo 
nghiên cứu của Nguyen et al. (2014b) nhưng lại 
tương đương (T-test, p>0,05) với cá bơn 
Scophthalmus maximus (2,1%) trong điều kiện lợ 
vừa và mặn ở 18oC (Imsland et al., 2001). Trong 
điều kiện nước ngọt, cá lóc trong nghiên cứu này có 
FCR khá cao, khác biệt có ý nghĩa với FCR của cá 
tra nuôi trong nước ngọt ở phòng thí nghiệm, 
1,45±0,33 g/g (Nguyen et al., 2014b). Tuy nhiên, cá 

tra khi nuôi trong điều kiện nước lợ vừa cũng có 
FCR khá cao, dao động từ 3,26 đến 4,33 (Phuc et 
al., 2017) và FCR của cá lóc trong điều kiện lợ vừa 
là 3,12±0,21 (T-test, p>0,05).  

Kết hợp với số liệu tăng trưởng, hệ số FCR, nồng 
độ glucose trong máu, số lượng hồng cầu và nồng 
độ Hb trong máu cho thấy điều kiện lợ vừa vượt quá 
điểm đẳng áp của cá lóc, 9‰ (Đỗ Thị Thanh Hương 
và Nguyễn Tú Trinh, 2013) đã tạo ra điều kiện bất 
lợi cho cá. Cá lóc trong điều kiện lợ vừa đã sử dụng 
nhiều năng lượng hơn, tích lũy vật chất kém hơn, tốc 
độ tăng trưởng kém hơn, đồng thời, nhu cầu oxy 
nhiều hơn thông qua sự gia tăng giá nồng độ Hb 
trong máu. Như vậy, vật chất chứa trong thức ăn đã 
không được sử dụng hiệu quả để cá tăng trọng 
nhưng lại được sử dụng để tạo ra năng lượng cho 
hoạt động của cá, trong đó, so sánh với các nghiệm 
thức còn lại, năng lượng này được nhận định chủ 
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yếu phục vụ cho hoạt động điều hòa áp suất thẩm 
thấu (Tort and Teles, 2011). 

Để có thể điều hòa áp suất thẩm thấu trong điều 
kiện nước lợ vừa, cá lóc đã có những cơ chế để điều 
chỉnh sự cân bằng nội môi, trong đó, nồng độ IGF-
1 trong máu cá ở điều kiện này cao khác biệt có ý 
nghĩa thống kê so với cá ở các điều kiện còn lại, ở 
mức 24,04±3,74 ng/ml (p<0,05). IGF là yếu tố sinh 
trưởng có cấu trúc giống insulin do tế bào gan giải 
phóng đáp ứng với hormone sinh trưởng (Reece et 
al., 2014). Ngoài tác dụng của GH đối với sự tăng 
trưởng ở động vật có xương sống (Isaksson et al., 
1987), nó cũng đã được chứng minh là có vai trò 
trong việc sinh sản cá xương (Gomez et al., 1999) 
cũng như trong quá trình tăng cường huy động năng 
lượng trong cá rộng muối cho hoạt động điều hòa áp 
suất thẩm thấu (Mancera et al., 2002). Sự gia tăng 
nồng độ IGF-1 trong thời gian kéo dài được đánh giá 
là một cơ chế nhằm sản sinh ra một lượng lớn tế bào 

có nhiều kênh chloride ở mang cá nhằm giúp cá có 
thể điều hòa lượng muối trong cơ thể (McCormick, 
1996, 2001; Reinecke et al., 2005). IGF-1 cũng có 
vai trò trong hoạt động lâu dài của hormone tăng 
trưởng và cortisol kích thích các hoạt tính của 
Na+/K+-ATPase và các tế bào chloride trên mang 
(McCormick, 2001). Nhiều nghiên cứu cho thấy 
rằng, tế bào chloride có vai trò quan trọng đối với 
quá trình điều hòa áp suất thẩm thấu và tế bào này 
tăng theo độ mặn (Erkmen and Kolankaya, 2009). 
Tỷ lệ tế bào chloride dao động từ dưới 1% (cá nước 
ngọt) đến 13% (cá nước mặn) tế bào mang (Perry 
and Walsh, 1989). Sự gia tăng nồng độ hormone 
IGF-1 trong cá lóc ở thí nghiệm này trong điều kiện 
nước lợ vừa cho thấy cá đã sử dụng nhiều vật chất 
hơn để tăng sinh nhiều tế bào chloride hơn. Từ đó, 
sự dụng nhiều năng lượng hơn cho nhóm tế bào này 
sử dụng nhiều năng lượng hơn để đẩy muối ra khỏi 
cơ thể. 

 

Hình 1: Nồng độ IGF-1 trung bình (±SD) của cá lóc trong điều kiện môi trường khác nhau (các cột có 
cùng ký tự thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê, Duncan, p>0,05) 

4 KẾT LUẬN 

Cá lóc có tỉ lệ sống cao hơn và tăng trưởng tốt 
hơn trong điều kiện lợ nhẹ với FCR tương đương 
với điều kiện nước ngọt. Khi có sự gia tăng độ mặn 
môi trường, cá sử dụng nhiều glucose hơn và làm 
giảm lượng glucose máu. Cá tổng hợp nhiều Hb hơn 
và nồng độ IGF-1 trong máu cá cũng tăng lên khi cá 
trong điều kiện lợ nhẹ và lợ vừa.  
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