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ABSTRACT
Feeding trial was conducted to evaluate the effects of hot water-extract from
the Sargassum microcystum supplementation in diet of black tiger shrimp
(Penaeus monodon). Shrimps were fed the diets supplemented with different
levels of S. microcystum hot-water extract (0%, 0.5%, 1%, 2% of hot-water
extract) for 30 days. The challenge experiment was conducted in 60 L plastic
container with 30 shrimps for each treatment. Immune parameters including
total haemocyte counts (THC), total granular cells (including semi-granular
cells) (LGC), total hyaline cells (HC), phenoloxidase activity (PO) and
resistance to Vibrio harveyi were evaluated. Results showed that (i) THC, LGC,
HC, PO activities were significantly increased in the shrimps fed with 1% hotwater extract supplemented diet; (ii) the highest survival rate (80%) was
significantly recorded in the group that was fed with 1% of hot-water-extract.
The results suggested that feeding 1% hot-water extract from S. microcystum
could enhance immune responses and resistance against V. harveyi in black
tiger shrimp P. monodon.

TÓM TẮT
Thử nghiệm được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của hỗn hợp chất chiết từ
rong mơ (Sargassum microcystum) bổ sung vào thức ăn cho tôm sú (Penaeus
monodon). Tôm được cho ăn với chế độ ăn bổ sung hỗn hợp chất chiết rong mơ
S. microcystum ở các hàm lượng khác nhau (0%, 0,5%, 1%, 2% chiết xuất từ
rong mơ), cho ăn liên tục trong 30 ngày, Thí nghiệm cảm nhiễm với vi khuẩn
Vibrio harveyi được tiến hành trong xô nhựa 60 L với 30 con tôm/nghiệm thức.
Các chỉ tiêu miễn dịch của tôm thí nghiệm bao gồm tổng số tế bào bạch cầu
(THC), số lượng tế bào bạch cầu có hạt (LGC), số lượng tế bào bạch cầu không
hạt (HC), hoạt tính phenoloxidase (PO) và sức đề kháng với V. harveyi được
đánh giá. Kết quả cho thấy: (i) THC, LGC, HC và hoạt tính enzyme PO gia tăng
đáng kể trong nhóm bổ sung 1% chiết xuất từ rong mơ, (ii) tỉ lệ sống cao nhất
(80%) được ghi nhận ở nhóm ăn thức ăn bổ sung với nồng độ 1% chất chiết từ
rong mơ sau khi cảm nhiễm với vi khuẩn V. harveyi. Đồng thời, việc cho ăn 1%
hỗn hợp chất chiết từ rong mơ S. microcystum có thể tăng khả năng đáp ứng
miễn dịch và kháng lại V. harveyi ở tôm sú.

Trích dẫn: Hồng Mộng Huyền, Huỳnh Trường Giang và Trần Thị Tuyết Hoa, 2018. Đáp ứng miễn dịch và
sức đề kháng với Vibrio harveyi của tôm sú (Penaeus monodon) ăn thức ăn có bổ sung chất chiết
từ rong mơ (Sargassum microcystum). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên
đề: Thủy sản)(2): 158-167.
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microcystum rất có tiềm năng trong việckích thích
miễn dịch, giúp tôm, cá tăng cường sức đề kháng
chống lại mầm bệnh. Tuy nhiên, điều kiện khí hậu,
vùng biển nuôi trồng cũng gây ra sự khác biệt về
thành phần dinh dưỡng của rong biển (DarcyVrillon 1993; Burtin 2003). Các thử nghiệm cần
được thực hiện để xác định phương pháp chiết xuất,
liều lượng sử dụng, thời gian bổ sung nhằm tăng khả
năng đề kháng với tác nhân gây bệnh của một số đối
tượng nuôi thủy sản khi được bổ sung chất chiết từ
rong mơ S. microcystum. Do vậy, nghiên cứu này
được thực hiện nhằm mục tiêu xác định liều lượng
bổ sung chất chiết rong mơ S. microcystum giúp
phòng bệnh phát sáng do vi khuẩn V. harveyi trên
tôm sú.

1 GIỚI THIỆU
Tôm sú, Penaeus monodon, được nuôi chủ yếu
ở Châu Á vào thời gian trước năm 2000. Sau đó, với
sự xuất hiện của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus
vannamei) sạch bệnh (SPF - specific pathogen free)
thì đối tượng này được lựa chọn nuôi phổ biến trên
toàn cầu, với mong nuốn hạn chế được bệnh đốm
trắng (Thitamadee et al., 2016). Tuy nhiên, thực tế
ghi nhận cả hai loài tôm sú và tôm thẻ chân trắng
đều cùng nhiễm nhiều tác nhân gây bệnh, đặc biệt là
virus gây bệnh đốm trắng (white spot syndrome
virus - WSSV) (Lo et al., 2012), virus gây bệnh đầu
vàng (yellow head virus - YHV) (Cowley et al.,
2012), “bệnh tôm chết bí ẩn“ (covert mortality
nodavirus - CMNV) (Zhang et al., 2014), bệnh do vi
bào tử trùng (enterocytozoon hepatopenaei - EHP)
(Chayaburakul et al., 2004; Tangprasittipap et al.,
2013), bệnh hoại tử gan tụy cấp tính do Vibrio
parahaemolyticus (Loc et al., 2013). Vi khuẩn
Vibrio harveyi, V. splendidus, V. orientalis, V.
fischer được xác định là tác nhân gây bệnh phát sáng
trên tôm. Tuy nhiên, V. harveyi được xác định là tác
nhân chính gây bệnh phát sáng trên tôm sú. Bệnh
phát sáng được tìm thấy trên ấu trùng, hậu ấu trùng
tôm sú và gây thiệt hại đến kinh tế và nghề nuôi tôm
của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt như ở
Indonesia (Sunaryanto and Mariam, 1986), Thái
Lan (Jiravanichpaisal et al., 1994), Philippines
(Baticados et al., 1990; Lavilla-Pitogo et al., 1990),
Australia (Pizzutto and Hirst, 1995), Đài Loan (Liu
et al., 1996) và Ecuador (Robertson et al., 1998).

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Vật liệu nghiên cứu
Mẫu vật dùng trong nghiên cứu gồm: (i) Chiết
xuất từ rong mơ S. microcystum (được thu từ vùng
biển Hà Tiên - Kiên Giang), bột rong mơ được đun
sôi 100oC, sau 3 giờ dung dịch được lọc qua lưới lọc
có mắc lưới 27 μm bằng hệ thống lọc chân không
(Huỳnh Trường Giang và ctv., 2013); (ii) Tôm sú có
trọng lượng 5-7 g/con được chuyển về phòng thí
nghiệm và thuần dưỡng ở độ mặn 15‰, nhiệt độ 2830oC. Tôm được cho ăn bằng thức ăn viên có bổ
sung chất chiết từ rong nâu S. microcystum ở các
hàm lượng khác nhau bao gồm 0% (đối chứng),
0,5%, 1% và 2% chế độ 2 lần/ngày, trong 30 ngày
thì tiến hành cảm nhiễm; (iii) Chủng vi khuẩn V.
harveyi từ bộ sưu tập mẫu bệnh của Bộ môn Bệnh
học Thủy sản, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần
Thơ được sử dụng cho thí nghiệm gây nhiễm trên
tôm sú.
2.2 Thí nghiệm cảm nhiễm tôm với
Vibrio harveyi

Hiện nay, nhu cầu sử dụng rong biển rất lớn,
chúng có vai trò như nguồn lương thực, thức ăn cho
gia súc, phân bón và nguồn dược liệu (SánchezMachado et al., 2004). Trong đó, ngành rong nâu
được xác định là nguồn nguyên liệu giàu hoạt chất
sinh học với nhiều hoạt tính sinh học cao như chống
oxy hóa, kháng khuẩn, kháng nấm, chống đông tụ,
chống bức xạ UV-B, có khả năng làm lành vết
thương và tái tạo cấu trúc tế bào, giúp tăng cường
miễn dịch (Liu et al., 2012). Cụ thể, fucoidan là chất
được ly trích từ rong nâu, có chứa polysaccharides
sulfate, có thể giúp tăng cường miễn dịch cho tôm
sú, tôm thẻ chân trắng chống lại virus gây bệnh đốm
trắng (WSSV), hay bệnh đỏ thân do vi khuẩn V.
alginolyticus (Pantakar et al., 1993; Blondin et al.,
1994; Immanuel et al., 2012; Kitikiew et al., 2013).
Rong mơ Sargassum microcystum phân bố phổ biến
ở nhiều vùng biển miền Nam Việt Nam, chất chiết
từ rong mơ S. microcystum có hoạt tính chống oxy
hóa cao (Huỳnh Trường Giang và ctv., 2013). Rong
mơ (Sargassum microcystum) phân bố phổ biến ở
nhiều vùng biển miền Nam Việt Nam, chất chiết từ
rong mơ S. microcystum có hoạt tính chống oxy hóa
cao (Huỳnh Trường Giang và ctv., 2013). Do đó, S.

Tôm sú thí nghiệm được cảm nhiễm với vi khuẩn
V. harveyi bằng phương pháp ngâm (Loc et al.,
2013), nồng độ vi khuẩn cảm nhiễm thông qua thí
nghiệm xác định giá trị LD50, liều gây chết tôm với
tỉ lệ 50% (2x108 cfu/ml). Thí nghiệm cảm nhiễm
được thực hiện với năm nghiệm thức, mỗi nghiệm
thức lặp lại ba lần và số lượng tôm bố trí 10 con/bể,
bao gồm: Tôm ăn thức ăn bổ sung 0,5%, 1%, 2% và
không bổ sung (0%) chất chiết xuất từ rong mơ S.
microcystum – cảm nhiễm V. harveyi, tôm ăn thức
ăn không bổ sung chất chiết xuất từ rong mơ S.
microcystum – cảm nhiễm bằng nước muối sinh lý
(đối chứng âm). Tôm sau khi cảm nhiễm được tiếp
tục cho ăn thức ăn có bổ sung chất chiết xuất từ rong
mơ S. microcystum, cho ăn theo nhu cầu với chế độ
cho ăn 2 lần/ngày. Thí nghiệm được thực hiện trong
vòng 14 ngày, tôm được theo dõi và ghi nhận (i) dấu
hiệu bệnh lý, tỉ lệ chết; (ii) cố định gan tụy, mang,
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cơ tôm dùng cho phân tích mô học, (iii) mẫu mang
tôm được cố định trong ethanol để thực hiện phản
ứng chuỗi trùng hợp (PCR) nhằm tái khẳng định vi
khuẩn cảm nhiễm.

Haematoxylin và Eosin (Lightner, 1996). Từng cơ
quan được phân tích và xác định sự biến đổi mô học.
2.6 Xử lý số liệu
Các số liệu thu được nhập liệu và xử lý bằng
phần mềm Excel. Chương trình SPSS 20.0 phân tích
ANOVA 1 nhân tố được sử dụng với phép thử
Duncan ở mức ý nghĩa p<0,05.

Tỉ lệ chết tích lũy (%) = (Tổng số tôm chết cộng
dồn theo ngày/ Tổng số tôm thí nghiệm) × 100
2.3 Phân tích các chỉ tiêu miễn dịch
Tôm được thu ngẫu nhiên 3 con/bể, dùng để
phân tích các chỉ tiêu miễn dịch ở thời điểm sau 30
ngày ăn thức ăn bổ sung chất chiết từ rong mơ S.
microcystum với các nồng độ khác nhau. Các mẫu
tôm được phân tích các chỉ tiêu miễn dịch bao gồm:
(i) xác định tổng số tế bào bạch cầu (THC) (Le
Moullac et al., 1997), định loại bạch cầu (Cornick
and Stewart, 1978), (iii) xác định hoạt tính
phenoloxidase (PO) (Herández-Lospez et al.,
1996).
2.4 Phương pháp PCR phát hiện vi khuẩn
phát sáng V. harveyi

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung chất
chiết từ rong mơ S. microcystum lên các chỉ tiêu
miễn dịch của tôm sú

Tôm sú ăn thức ăn có bổ sung chất chiết từ rong
mơ S. microcystum sau 30 ngày, được xác định các
chỉ tiêu huyết học. Kết quả phân tích cho thấy khi
bổ sung chất chiết từ rong mơ ở các nồng độ khác
nhau từ 0,5% đến 2% thì tôm sú có sự cải thiện đáp
ứng miễn dịch. Trong đó, nghiệm thức bổ sung 1%
chất chiết từ rong mơ có sự đáp ứng miễn dịch tăng
cao hơn các nghiệm thức còn lại. Cụ thể là chỉ tiêu
Mẫu tôm (2 con/bể) nhiễm vi khuẩn phát sáng V.
THC tăng cao và khác biệt có ý nghĩa thống kê
harveyi được phát hiện bằng qui trình PCR (Sun et
(p<0,05) so với nghiệm thức bổ sung 2%, 0,5% và
đối chứng. Tương tự, THC ở nghiệm thức bổ sung
al., 2009), với sản phẩm khuếch đại 159 bp.
0,5% cũng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê
2.5 Phương pháp phân tích mô học
(p<0,05) so với nghiệm thức bổ sung 2% và đối
Tôm có dấu hiệu bệnh lý/gần chết (2 con/bể)
chứng. Tuy nhiên, chỉ tiêu này ở nghiệm thức bổ
được cố định trong dung dịch Davidson’s AFA sau
sung 2% chất chiết từ rong mơ lại không có sự khác
24 giờ được chuyển sang dung dịch ethanol 70%.
biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm
Mẫu được xử lý và nhuộm với Harris's
thức đối chứng (Bảng 1).
Bảng 1: Tổng tế bào máu, bạch cầu có hạt, bạch cầu không hạt và hoạt tính PO của tôm sú sau khi cho
ăn thức ăn bổ sung các nồng độ khác nhau chất chiết từ rong mơ S. microcystum
Nghiệm thức
0%
0,5%
1,0%
2,0%

THC (104tb/mm3)
1,21±0,03c
1,60±0,08b
1,71±0,06a
1,19±0,02c

Thông số miễn dịch
LGC(104 tb/mm3)
HC(104tb/mm3)
b
1,08±0,03
0,13±0,04c
a
1,41±0,08
0,19±0,01b
a
1,45±0,08
0,26±0,04a
b
1,06±0,03
0,12±0,02c

PO (490 nm)
0,123±0,008c
0,146±0,006b
0,169±0,007a
0,118±0,003c

Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị trên cùng một cột mang mẫu tự (a,b,c) giống nhau thể hiện a,b,c: chỉ số
thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). THC: tổng số tế bào bạch cầu; LGC: tế bào có hạt; HC: tế bào
không hạt và PO: hoạt tính enzyme pheloxidase

(p>0,05) so với nghiệm thức đối chứng không bổ
sung chất chiết từ rong nâu (Bảng 1). Kết quả trên
cho thấy tôm sú khi được cho ăn thức ăn có bổ sung
chất chiết từ rong mơ đã cải thiện đáp ứng miễn dịch
tương ứng với từng nồng độ bổ sung khác nhau. Đặc
biệt là nghiệm thức bổ sung 1% đã có những biểu
hiện về việc tăng THC (1,71×104 tb/mm3) cao hơn
nghiệm thức đối chứng (1,21×104 tb/mm3), kế đó là
nghiệm thức bổ sung 0,5% (1,60×104 tb/mm3).
Nguyên nhân có thể là do chất chiết từ rong mơ với
thành phần hóa học chính là hỗn hợp
polysaccharide, và các thành phần khác đóng vai trò
như một chất chống oxy hóa, có khả năng giúp tăng
cường miễn dịch. Vật thể lạ khi xâm nhập vào cơ thể

Khi khảo sát sự biến động về số lượng từng loại
bạch cầu, ở chỉ tiêu LGC (large granular cells – bạch
cầu có hạt) nghiệm thức bổ sung 0,5%, 1% chất chiết
từ rong mơ ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa thống
kê (p<0,05) so với nghiệm thức bổ sung 2% và đối
chứng. Tuy nhiên, ở chỉ tiêu HC (hyaline cells –
bạch cầu không hạt) ghi nhận chỉ riêng nghiệm thức
bổ sung 1% chất chiết từ rong mơ khác biệt có ý
nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức bổ sung
0,5%, 2% và đối chứng (0%). Nghiệm thức bổ sung
0,5% chất chiết cho kết quả khác biệt có ý nghĩa
thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức 2% và đối
chứng. Nghiệm thức bổ sung 2% chất chiết từ rong
mơ không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê
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tôm sẽ kích thích hệ thống miễn dịch không đặc hiệu
của tôm hoạt động tăng lên để nhằm bảo vệ cơ thể.
Sự xâm nhập của vật thể lạ kéo theo hàng loạt
các quá trình đáp ứng miễn dịch cả về đáp ứng miễn
dịch dịch thể và đáp ứng miễn dịch tế bào
(Jiravanichpaisal et al., 2006).

thống miễn dịch và viêm, có tác dụng ngăn cản sự
phát triển của tế bào ung thư, sự bám dính trên các
tế bào và bảo vệ tế bào khỏi bị lây nhiễm (Zhuang
et al., 1995).
Ngoài ra, một nghiên cứu khác cũng ghi nhận sử
dụng chất chiết xuất từ rong câu (Gracilaria
tenuistipitata) giúp tăng khả năng miễn dịch của tôm
thẻ chân trắng đối với bệnh đốm trắng. Cụ thể, kết
quả xác định tổng tế bào máu tăng lên khi tôm tiếp
xúc với chất chiết từ rong câu, nhưng sau khi cảm
nhiễm với WSSV, giá trị này giảm xuống theo thời
gian; kết quả ghi nhận có sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê (p<0,05) giữa nghiệm thức bổ sung và
nghiệm thức đối chứng (Lin et al., 2011). Các
nghiên cứu trên cho thấy rong có khả năng giúp tăng
cường miễn dịch chống lại mầm bệnh, đặc biệt là
nhóm rong nâu. Tuy nhiên, khả năng này còn phụ
thuộc vào nhiều yếu tố như cách thức bổ sung, liều
lượng sử dụng và phương pháp chiết xuất cũng là
yếu tố quan trọng. Nếu như quá trình bổ sung không
phù hợp sẽ ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ tôm đối
với mầm bệnh. Trong nghiên cứu này để đánh giá
khả năng bảo vệ của chất chiết từ rong mơ S.
microcystum lên tôm sú, thí nghiệm được tiến hành
cảm nhiễm với vi khuẩn V. harveyi, tác nhân chính
gây bệnh phát sáng trên tôm.
3.2 Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung chất
chiết từ rong mơ S. microcystum lên khả năng
đề kháng với vi khuẩn gây bệnh phát sáng V.
harveyi

Tương tự, nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết từ
rong mơ cũng có hoạt tính PO tăng cao và khác biệt
có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức
còn lại. Kế đó là nghiệm thức bổ sung 0,5% chất
chiết từ rong mơ cũng khác biệt có ý nghĩa thống kê
(p<0,05) so với nghiệm thức bổ sung 2% và nghiệm
thức không bổ sung chất chiết từ rong mơ. Nghiệm
thức bổ sung 2% không có sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức không bổ
sung chất chiết từ rong mơ. Đối với nghiệm thức bổ
sung 2% thì có biểu hiện bắt mồi chậm và ăn ít hơn
các nghiệm thức còn lại. Điều đó cũng có thể ảnh
hưởng đến sự đáp ứng miễn dịch của tôm trong suốt
thời gian thực hiện thí nghiệm. Nguyên nhân có thể
là do nồng độ bổ sung khá cao, mùi của chất chiết từ
rong mơ làm ảnh hưởng đến khả năng bắt mồi của
tôm. Hoạt tính PO là một thành phần quan trọng
trong hệ thống miễn dịch dịch thể của giáp xác, giúp
nhận dạng vật thể lạ; hệ thống này được kích hoạt
khi được tác động bởi các thành phần của vách tế
bào vi khuẩn, chẳng hạn như peptidoglican, β-1,3glucan, lipopolysaccharide và dẫn đến proPO
chuyển thành PO (Ashida et al., 1990). PO được lưu
trữ và kích trong tế bào có hạt (granular cells) và tế
bào bán hạt (semi-granular cells).

Tôm sú ăn thức ăn có bổ sung chất chiết từ rong
mơ S. microcystum với các nồng độ khác nhau sau
30 ngày được gây cảm nhiễm với V. harveyi bằng
phương pháp ngâm. Quá trình theo dõi ghi nhận tôm
sau hai ngày cảm nhiễm có biểu hiện bơi lội chậm,
bắt mồi kém; đến ngày thứ ba, tôm bắt đầu chết ở
một số nghiệm thức, cao nhất là ở nghiệm thức
không bổ sung chất chiết từ rong mơ, tiếp theo là
nghiệm thức bổ sung 2% và nghiệm thức 0,5% với
tỉ lệ chết khác nhau. Đến ngày thứ tư sau khi cảm
nhiễm thì nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết từ rong
mơ bắt đầu có tôm chết. Tỉ lệ chết ở các nghiệm thức
tăng cao dần vào các ngày tiếp theo, tuy nhiên nhìn
chung, ở các nghiệm thức bổ sung chất chiết, tôm
ngưng chết vào ngày 10 sau cảm nhiễm, đối với
nghiệm thức đối chứng (nghiệm thức không bổ sung
chất chiết từ rong mơ) tôm ngưng chết vào ngày tám
sau cảm nhiễm với tỉ lệ chết là 53, 33%. Tỉ lệ chết
tích lũy của tôm sú ở các nghiệm thức cho ăn chất
chiết từ rong mơ với các nồng độ khác nhau sau khi
cảm nhiễm với vi khuẩn gây bệnh phát sáng V.
harveyi được trình bày ở Hình 1.

Kết quả ghi nhận của thí nghiệm tương tự với kết
quả nghiên cứu của Sivagnanavelmurugan et al.
(2014) khi sử dụng fucoidan bổ sung vào thức ăn
tôm. Thí nghiệm bổ sung fucoidan với hàm lượng
khác nhau (0,1, 0,2, 0,3%) vào thức ăn của tôm sú
và đánh giá khả năng bảo vệ của fucoidan giúp tôm
sú chống lại vi khuẩn V. parahaemolyticus. Kết quả
ghi nhận: (i) nghiệm thức đối chứng ăn thức ăn
không chứa fucoidan và không cảm nhiễm V.
parahaemolyticus thì sau 21 ngày thí nghiệm, chỉ
tiêu tổng tế bào máu không thay đổi duy trì ở mức
52,9×105 tb/ml; (ii) ở nghiệm thức đối chứng dương
ăn thức ăn không chứa fucoidan và cảm nhiễm với
vi khuẩn V. parahaemolyticus thì chỉ tiêu tổng tế bào
máu giảm khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các
nghiệm thức còn lại; (iii) ngược lại, các nghiệm thức
có bổ sung fucoidan và cảm nhiễm với vi khuẩn V.
parahaemolyticus thì tổng tế bào máu tăng lên khác
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với trước cảm
nhiễm. Fucoidan là một loại fucose có chứa
polysaccharides sulfate có nhiều trong rong nâu.
Một nghiên cứu trước đây ghi nhận fucoidan có hoạt
tính sinh học bao gồm: các hợp chất chống đông và
các hoạt động chống huyết khối, ảnh hưởng đến hệ

Đối với nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết từ
rong mơ có tỉ lệ chết tích lũy thấp nhất sau 14 ngày
theo dõi với 20%, tiếp theo là nghiệm thức bổ sung
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0,5% với 33,33%. Tỉ lệ chết tích lũy cao nhất vẫn là
nghiệm thức đối chứng (nghiệm thức không bổ sung
chất chiết xuất từ rong mơ) là 53,33%. Kết quả tỉ lệ
chết cũng tương đối cao ở nghiệm thức bổ sung 2%
chất chiết xuất từ rong nâu với 50% sau 14 ngày cảm
nhiễm. Những con tôm chết này được ghi nhận các

0,5%
2%
ĐC (-)

Tỉ lệ chết tích lũy (%)

60

dấu hiệu bệnh lý bao gồm: đường ruột là những sợi
màu hồng (do ăn tôm chết) hoặc trắng (do bỏ ăn ruột
rỗng), dưới lớp vỏ tôm có màu hồng như xuất huyết
(đỏ thân), đồng thời một số con có dấu hiệu mòn
đuôi và phụ bộ (Hình 2).
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Hình 1: Biểu đồ thể hiện tỉ lệ chết tích lũy của tôm sú sau 14 ngày cảm nhiễm với V. harveyi

A

B

Hình 2: Tôm sú thí nghiệm sau khi cảm nhiễm với vi khuẩn V. harveyi (A) Tôm sú nhiễm vi khuẩn V.
harveyi có màu hồng; (B) Tôm sú không nhiễm vi khuẩn V. harveyi có màu sắc bình thường
xuất hiện vạch sáng ở 159 bp, tương ứng với đối
chứng dương của phản ứng PCR (giếng 4, 5, 6, 7,
Hình 3). Như vậy, tôm chết ở các nghiệm thức cảm
nhiễm đều có nhiễm vi khuẩn V. harveyi. Ngược lại,
mẫu khuếch đại từ nghiệm thức không cảm nhiễm
vi khuẩn cho kết quả âm tính, không xuất hiện vạch
trên bảng thạch (giếng 3, Hình 3).

Các mẫu tôm cảm nhiễm có dấu hiệu yếu, sắp
chết được thu và phân tích với phương pháp mô học
và PCR nhằm kiểm tra lại khả năng lây nhiễm của
V. harveyi đến tôm sú cảm nhiễm.
Sau khi khuếch đại với cặp mồi đặc hiệu của vi
khuẩn V. harveyi, kết quả điện di cho thấy mẫu ở tất
cả các nghiệm thức cảm nhiễm với vi khuẩn đều
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Hình 3: Kết quả PCR phát hiện V. harveyi với các mẫu tôm sú được cảm nhiễm
Giếng M: thang đo DNA; Giếng 1: đối chứng âm, Giếng 2: đối chứng dương; Giếng 3: mẫu ở nghiệm thức đối chứng
âm; Giếng 4: mẫu ở nghiệm thức bổ sung 0,5% chất chiết từ rong nâu; Giếng 5: mẫu ở nghiệm thức bổ sung 1% chất
chiết từ rong nâu; Giếng 6: mẫu ở nghiệm thức bổ sung 2% chất chiết từ rong nâu; Giếng 7: mẫu ở nghiệm thức không
bổ sung (0%) chất chiết từ rong nâu.

trùng tôm sú được cho ăn Artemia giàu hóa đã cho
tỉ lệ chết thấp hơn so với nhóm đối chứng khi cảm
nhiễm với V. harveyi. Ngoài ra, nhóm hậu ấu trùng
tôm sú được cho ăn Artemia giàu hóa cho thấy sự
gia tăng đáng kể về số lượng tổng số tế bào máu,
bạch cầu bán hạt và bạch cầu hạt khi so sánh với
tôm đối chứng. Tương tự, các nhóm enzyme
phenoloxidase, superoxide dismutase và superoxide
anion cũng được ghi nhận tăng ở nhóm hậu ấu trùng
tôm sú được cho ăn Artemia giàu hóa. Bên cạnh đó,
các polysaccharide fucoidan chiết xuất từ rong nâu
Cladosiphon okamuranus và Sargassum polycystum
cũng có khả năng giúp tôm Metapenaeus japonicus
và tôm sú (P. monodon) chống lại virus gây bệnh
đốm trắng (Takahashi et al., 1998) hay ức chế sự
phát triển của V. harveyi, Staphylococcus aureus và
Escherichia coli (Chotigeat et al., 2004). Chiết xuất
polysaccharide từ Sargassum fusiforme cũng được
đánh giá có khả năng giúp tăng cường hoạt động
miễn dịch ở tôm Fenneropenaeus chinensis (Huang
et al., 2006).

Nghiên cứu về khả năng bảo vệ tôm chống lại vi
khuẩn V. harveyi cũng đã có nhiều công bố về tính
hiệu quả của một số hợp chất chiết xuất từ rong. Cụ
thể, Traifalgar et al. (2013) đánh giá hiệu quả của
Fucus vesiculosus fucoidan (FCD), Eucheuma
cottonii K-carrageenan (CAR), heat-killed Vibrio
harveyi
cells
(VHK),
Vibrio
harveyi
lipopolysaccharide (VLP) và yeast p-glucan (BGN)
trong việc tăng cường miễn dịch và giúp tôm sú
kháng lại V. harveyi với chế độ bổ sung 2,0 g/kg
thức ăn trong hai tuần liên tục. Kết quả cho thấy tỉ
lệ sống của tôm sau khi gây nhiễm vi khuẩn V.
harveyi đạt được rất cao, cụ thể FCD (82,2%), BGN
(84,4%) và VLP (84,4%) so với đối chứng (51,1%),
CAR (55,6%) và VHK (42,2%). Như vậy, chế độ ăn
bổ sung VLP, BGN và FCD với liều 2,0 g/kg có thể
thúc đẩy đáp ứng miễn dịch và tăng cường sức đề
kháng của P. monodon kháng bệnh vi khuẩn.
Nghiên cứu của Kanjana et al. (2011) đã được
tiến hành để xác định chiết xuất dung môi từ một
loại rong đỏ Gracilaria fisheri có thể sử dụng cho
phòng ngừa và điều trị Vibriosis trên tôm. Kết quả
cho thấy các chiết xuất từ dung môi ethanol,
methanol và chloroform có hiệu lực kháng lại V.
harveyi với nồng độ ức chế tối thiểu trong khoảng
90-190 mg/ml, tương đương với kháng sinh
norfloxacin. Các chiết xuất ethanol không gây độc
cho tôm, chúng được giàu hóa trong Artemia sau đó
làm thức ăn cho hậu ấu trùng tôm sú. Nhóm hậu ấu

Gần đây, Kitikiew et al. (2013) thực hiện kiểm
tra ảnh hưởng của fucoidan đến một số chỉ tiêu miễn
dịch của tôm thẻ chân trắng và khả năng giúp tôm
kháng lại vi khuẩn Vibrio alginolyticus. Tôm được
thử nghiệm ngâm với fucoidan ở nồng độ 100, 200
và 400 mg/l trong 3 giờ. Kết quả cho thấy sự tăng
sinh tế bào máu và các chỉ số phân bào của các mô
tạo máu. Ngoài ra, trong một thí nghiệm khác, số
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lượng tế bào máu, hoạt tính PO và RBs đã được
kiểm tra sau khi tôm được cho ăn thức ăn có chứa
fucoidan với hàm lượng 0 (đối chứng), 0,5, 1,0 và
2,0 g/kg thức ăn, cho ăn liên tục 7-21 ngày. Kết quả
cho thấy các chỉ tiêu số lượng tế bào máu, hoạt tính
PO và RBs tăng trực tiếp theo thời gian bổ sung
fucoidan. Các thông số miễn dịch của nhóm tôm ở
nghiệm thức bổ sung 1,0 g/kg tăng cao hơn đáng kể
so với nhóm tôm bổ sung 2,0 g/kg ở thời điểm 14
ngày và 21 ngày thí nghiệm. Chỉ tiêu hoạt động thực
bào ở nhóm tôm bổ sung 1,0 g/kg tăng cao hơn đáng
kể so với nhóm tôm bổ sung 0, 0,5 và 2,0 g/kg. Thử
nghiệm cảm nhiễm V. alginolyticus ở nhóm tôm đã
được bổ sung Fucoidan trong 21 ngày cho thấy
nhóm tôm ăn thức ăn bổ sung fucoidan hàm lượng
1,0 và 2,0 g/kg có tỉ lệ sống cao hơn đáng kể hơn so
với nhóm đối chứng và nhóm tôm bổ sung lượng 0,5
g/kg trong vòng 96-120 giờ cảm nhiễm. Nhóm tác
giả kết luận fucoidan chiết xuất từ tảo có khả năng
giúp kích thích hệ miễn dịch không đặc hiệu của tôm
bằng việc tăng sinh tế bào máu, kích hoạt proPO và
các chỉ số phân bào của các mô tạo máu. Với chế độ
cho ăn bổ sung fucoidan ở mức 1,0 g/kg thức ăn sẽ
giúp tăng cường các chỉ số miễn dịch của tôm và
giúp tôm chống lại mầm bệnh vi khuẩn V.

alginolyticus. Như vậy, chế độ ăn và liều lượng bổ
sung hợp lý của chất tăng cường miễn dịch sẽ góp
phần giúp tôm chống lại sự xâm nhập và khả năng
gây hại của mầm bệnh.
Phản ứng PCR chỉ đánh giá được tôm thí nghiệm
chết có nhiễm vi khuẩn V. harveyi. Do vậy, khảo sát
đặc điểm mô bệnh học của các mẫu tôm cảm nhiễm
V. harveyi để xác định khả năng vi khuẩn gây bệnh
xâm nhập vào tế bào nhằm giúp kiểm chứng lại kết
quả cảm nhiễm. Phân tích mẫu mô bệnh học giúp
đánh giá và so sánh được sự tác động của vi khuẩn
lên tế bào giữa các nhóm tôm sử dụng chất chiết từ
rong mơ với các nồng độ khác nhau. Mỗi tác nhân
gây bệnh khác nhau sẽ tạo ra những biến đổi cấu trúc
khác nhau ở từng cơ quan của tôm. Ngoài ra với
từng giai đoạn ủ bệnh thì sự biến đổi cấu trúc này
cũng khác nhau, đặc biệt là trên các cơ quan đích
của tác nhân gây bệnh trên tôm (gan tụy, mang,
cơ…) (Lightner, 1996). Đối với mô khỏe, các tế bào
của cơ quan này luôn có cấu trúc đặc trưng và dễ
nhận dạng nhưng khi có sự xâm nhập của tác nhân
gây hại (vi khuẩn, virus…) thì những cấu trúc này
sẽ biến đổi và làm mất đi chức năng vốn có của nó.

Hình 4: Sự thay đổi cấu trúc mô gan tụy của tôm sú ăn thức ăn có bổ sung chất chiết từ rong mơ S.
microcystum và cảm nhiễm với V. harveyi
(A) Mô gan tụy có sự xâm nhập tế bào máu giữa các ống gan tụy (mũi tên); (B) Mô gan tụy ở tôm cảm nhiễm vi khuẩn
có sự xâm nhập của vi khuẩn (mũi tên) và ống gan tụy teo

Hình 5: Sự thay đổi cấu trúc mô mang của tôm sú ăn thức ăn có bổ sung chất chiết từ rong mơ S.
microcystum và cảm nhiễm với V. harveyi
(A) Tôm khỏe với cấu trúc mang không biến đổi; (B) sự xâm nhập của tế bào máu, mô mang co lại.

nhiễm với vi khuẩn phát sáng V. harveyi lên tôm sú
thí nghiệm. Vibriosis sẽ gây ra sự tan huyết, hoại tử
bên trong các cơ quan lymphoid, tim, làm mất liên

Trong nghiên cứu này, mẫu mô gan tụy, mang
và cơ tôm sú được quan sát để đánh giá sự cảm
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kết mô mang, gan tụy, tuyến râu, dây thần kinh, gai
đuôi và cơ (Anderson et al., 1988; Mohney et al.,
1991; Jiravanichpaisal et al., 1994). Gan, tụy tôm
nhiễm bệnh xuất hiện ít các tế bào không bào
(vacuolated), các hạt lipid và glycogen giảm
(Anderson et al., 1988). Tôm sú nhiễm Vibriosis
gắn liền với sự hình thành của "spheroids" trong các
cơ quan lymphoid (Nash et al., 1992).

thức không bổ sung (0%) và nghiệm thức bổ sung
2% chất chiết từ rong mơ. Tác động của vi khuẩn
đến tế bào gan tụy bao gồm sự tập trung tế bào máu,
sự xâm nhập của vi khuẩn giữa các ống gan tụy, ống
gan tụy teo (Hình 4). Sự thay đổi cấu trúc này giống
kết quả ghi nhận của Jiravanichpaisal et al. vào năm
1994 trong nghiên cứu về đặc điểm mô bệnh học của
tôm sú khi cảm nhiễm với V. harveyi. Ngoài ra,
nhóm tác giả Jiravanichpaisal et al. (1994) cũng ghi
nhận rằng phân tích mô bệnh học khó có thể phân
biệt các loài vi khuẩn khác nhau (V.
parahaemolyticus hoặc V. alginolyticus) nhưng có
biểu hiện khác biệt với tác nhân gây bệnh khác như
virus (baculovirus) hay ký sinh trùng.

Đối với mô gan tụy, kết quả phân tích cho thấy
tôm sú ở nghiệm thức đối chứng âm (tôm khỏe) có
tổ chức mô gan tụy vẫn còn nguyên với cấu trúc hình
sao, có sự tồn tại tế bào B, F và R. Gan tụy tôm có
cấu trúc gồm nhiều ống gan tụy kết hợp lại với nhau
(Bell and Lightner, 1988; Bhavan and Geraldine,
2000), với 4 loại tế bào chính: tế bào E (tế bào phôi),
tế bào B (tế bào dự trữ), tế bào R là tế bào chất đặc
trưng chứa nhiều không bào nhỏ và giọt lipid, tế bào
F (tế bào xơ) ưa kiềm (Wu et al., 2008). Ở các
nghiệm thức bổ sung chất chiết từ rong mơ với liều
lượng 0%, 0,5%, 1% và 2% vào thức ăn thì cấu trúc
mô gan tụy có sự biến đổi cho thấy sự xâm nhập của
vi khuẩn cảm nhiễm V. harveyi, đặc biệt là nghiệm

Đối với mô mang, ở nhóm tôm cảm nhiễm với
V. harveyi cũng có sự khác biệt giữa các nghiệm
thức bổ sung khác nhau. Trong đó, nghiệm thức
không bổ sung và bổ sung 2% chất chiết từ rong mơ,
sợi mang của tôm bị biến dạng co lại, mất liên kết
(Hình 5) so với nghiệm thức bổ sung 0,5 và 1% chất
chiết từ rong mơ. Sự biểu hiện này đồng nhất với kết
quả mô bệnh học đã được ghi nhận trên mô gan tụy.

B

A

C

D

Hình 6: Sự thay đổi cấu trúc mô cơ của tôm sú ăn thức ăn có bổ sung chất chiết từ rong mơ S.
microcystum và cảm nhiễm với V. harveyi
(A, B, D) các bó cơ mất liên kết và (C) tập trung nhiều tế bào máu ở mô cơ

vỡ cấu trúc mô cơ của tôm cảm nhiễm. Qua đó cho
thấy, tôm sú ăn thức ăn có bổ sung chất chiết từ rong
mơ S. microcystum có khả năng tăng cường một số
chỉ tiêu miễn dịch và giúp đề kháng với vi khuẩn V.
harveyi tăng tỉ lệ sống.

Mô cơ tôm sau khi cảm nhiễm với vi khuẩn phát
sáng V. harveyi, đã có những biểu hiện về sự lây
nhiễm và phá hủy bó cơ. Các bó cơ mất liên kết, biến
dạng, làm đứt gãy, bong tróc các sợi cơ, đồng thời
tập trung nhiều tế bào máu ở những vị trí có dấu hiệu
xâm nhập hay gây hại của vi khuẩn (Hình 6). Đặc
biệt, nghiệm thức tôm ăn thức ăn không bổ sung
(0%) và nghiệm thức bổ sung 2% bổ sung chất chiết
từ rong mơ biểu hiện rất rõ về sự tấn công làm phá

4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Tôm sú ăn thức ăn bổ sung chất chiết từ rong mơ
S. microcystum với các hàm lượng khác nhau có sự
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đáp ứng miễn dịch khác nhau sau 30 ngày, đặc biệt
là có sự tăng cao so với nhóm đối chứng. Chế độ bổ
sung chất chiết từ rong mơ S. microcystum 1% vào
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thể ứng dụng chất chiết từ rong mơ S. microcystum
vào trong thực tế nghề nuôi trồng thủy sản.
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