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ABSTRACT
This study aimed to evaluate the effect of supplemented garlic on the immune system
and disease resistance of Red tilapia (Oreochromis sp.). Experiment was randomly
designed with 5 treatments and triplications for each treatment. The treatments were
0.5 and 1% garlic; 0.25 and 0.5% garlic powder and control treatment. After 14 days
of feeding garlic, fish were challenged with bacteria (Streptococcus agalactiae).
Sampling was conducted after the fish were fed feed containing garlic for 7 days, 14
days and after 3 days of infection with Streptococcus agalactiae. Several immune
parameters including the total erythrocyte cells, leukocyte cells, each type of leukocyte
and lysozyme activity were observed.. The results showed that hematology parameters
and lysozyme activity in garlic supplemented treatments were significantly higher than
those of control treatment (p<0.05). Treatment of 0.25% garlic powder reported the
highest value in total of erythrocyte, leukocyte, monocyte, neutrophil, lymphocyte,
thrombocyte and lysozyme activity showed significant difference with others (p<0.05).
After challenge with S. agalactiae, the mortality of supplemented treatments was lower
than control treatment. The treatment of 0.25% garlic powder showed the lowest
mortality and significant difference with others.

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của việc bổ sung tỏi vào
thức ăn lên hệ thống miễn dịch và khả năng kháng bệnh của cá điêu hồng
(Oreochromis sp.). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức,
3 lần lặp lại. Các nghiệm thức bao gồm bổ sung 0,5; 1% tỏi tươi; 0,25; 0,5% bột tỏi
và đối chứng (không bổ sung tỏi). Sau 14 ngày sử dụng thức ăn có bổ sung tỏi, cá được
cảm nhiễm với vi khuẩn gây bệnh (Streptoccocus agalactiae). Mẫu được tiến hành thu
sau 7 ngày, 14 ngày cá được bổ sung tỏi và 3 ngày sau khi cảm nhiễm với vi khuẩn S.
agalactiae. Các chỉ tiêu miễn dịch được theo dõi bao gồm mật độ tổng hồng cầu, tổng
bạch cầu, các loại bạch cầu như tế bào lympho, bạch cầu đơn nhân, bạch cầu trung
tính, tiểu cầu và hoạt tính lysozyme. Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu huyết học và hoạt
tính lysozyme của cá ở các nghiệm thức có bổ sung tỏi đều tăng cao và khác biệt có ý
nghĩa so với nghiệm thức đối chứng (p<0,05). Nghiệm thức bổ sung 0,25% bột tỏi cho
kết quả mật độ tổng hồng cầu, bạch cầu, bạch cầu đơn nhân, bạch cầu trung tính, tiểu
cầu, hoạt tính lysozyme tăng cao nhất và có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức
khác (p<0,05). Sau khi gây cảm nhiễm với vi khuẩn S. agalactiae, tỉ lệ chết ở các
nghiệm thức bổ sung tỏi thấp hơn so với nghiệm thức đối chứng. Trong đó, nghiệm
thức bổ sung 0,25% bột tỏi có tỉ lệ chết thấp nhất (36,7%) và khác biệt so với các
nghiệm thức còn lại.

Trích dẫn: Mai Thanh Thanh và Bùi Thị Bích Hằng, 2018. Ảnh hưởng của việc bổ sung tỏi (Allium sativum)
vào thức ăn lên một số chỉ tiêu miễn dịch và khả năng kháng khuẩn của cá điêu hồng (Oreochromis
sp.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 168-176.
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cấp thông tin làm cơ sở đề xuất biện pháp phòng trị
bệnh cho cá điêu hồng.

1 GIỚI THIỆU
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có điều
kiện thuận lợi phát triển nuôi trồng thủy sản. Bên
cạnh đối tượng nuôi cá tra với nhiều tiềm năng phát
triển thì cá điêu hồng đã và đang trở thành một trong
những đối tượng nuôi chủ lực ở các vùng nước ngọt,
do đây là loài cá dễ nuôi, chất lượng thịt ngon và dễ
thích ứng với điều kiện môi trường. Những năm gần
đây, mô hình nuôi cá điêu hồng lồng bè phát triển
mạnh, mức độ thâm canh cao hơn. Tuy nhiên, chất
lượng cá giống giảm cùng với môi trường nước xấu
đã khiến cho dịch bệnh trên cá điêu hồng nuôi bè
xảy ra trầm trọng và giá trị thiệt hại tăng (Đặng Thị
Hoàng Oanh và Nguyễn Thanh Phương, 2012).
Trong đó, bệnh truyền nhiễm mà nhất là bệnh do vi
khuẩn đã và đang gây thiệt hại nghiêm trọng đến
năng suất và sản lượng cá nuôi, nổi bật là bệnh xuất
huyết do vi khuẩn Aeromonas hydrophila (Đặng
Thụy Mai Thy và ctv., 2012), bệnh phù mắt do vi
khuẩn Streptococcus agalactiae (Đặng Thị Hoàng
Oanh và Nguyễn Thanh Phương, 2012). Hiện nay,
để hạn chế thiệt hại các bệnh do vi khuẩn, người
nuôi thường sử dụng nhiều loại thuốc kháng sinh và
hóa chất. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc không đúng
quy định thường dẫn đến nhiều tác hại như tạo ra các
chủng vi khuẩn kháng kháng sinh, tồn lưu lượng
kháng sinh trong thịt cá sau thu hoạch, làm ảnh
hưởng gián tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, ô
nhiễm môi trường, … (Sarter et al., 2007; Dung et
al., 2009). Việc tìm phương pháp mới thay thế cho
việc sử dụng kháng sinh là một trong những vấn đề
cần thiết hiện nay. Một trong những lựa chọn hợp lí
để thay thế thuốc kháng sinh là sử dụng thảo dược
để kiểm soát dịch bệnh thủy sản, trong đó tỏi là một
trong những loại thảo dược tiềm năng. Nhiều nghiên
cứu đã được thực hiện và cho thấy tỏi có thể sử dụng
trong việc phòng trị bệnh trên một số động vật thủy
sản (Garbor et al., 2010; Kanani et al., 2014;
Ghehdarijani et al., 2016). Ngoài ra, Lee et al.
(2012) cũng ghi nhận tỏi có thể kháng các loài vi
khuẩn nước ngọt như Pseudomonas fluorescens,
Myxococcus piscicola, Vibrio anguillarum,
Edwardsiella
tarda,
Aeromonas
punctata,
Flexibacter intestinalis và Yersinia ruckeri. Trần
Hồng Thủy và ctv. (2013) đã nghiên cứu tác dụng
diệt khuẩn của tỏi trong việc điều trị bệnh do A.
hydrophila gây ra trên ếch Thái Lan cho kết quả rất
tốt. Tuy nhiên, những nghiên cứu về khả năng tăng
cường đáp ứng miễn dịch và kháng khuẩn của tỏi
trên cá điêu hồng hiện nay vẫn chưa có nhiều. Do đó
đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của việc bổ sung tỏi
(Allium sativum) vào thức ăn lên một số chỉ tiêu
miễn dịch và khả năng kháng vi khuẩn của cá điêu
hồng (Oreochromis sp.)” được thực hiện nhằm cung

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1 Vật liệu nghiên cứu
Cá điêu hồng giống có khối lượng 10-15 g/con
được mua ở trại sản xuất giống Phú (Long Hồ - Vĩnh
Long) chuyển về phòng thí nghiệm Bộ môn Bệnh
học Thủy sản và thuần dưỡng trong 2 tuần trước khi
bố trí thí nghiệm. Tỏi tươi Lý Sơn và bột tỏi Vianco
được sử dụng làm nguyên liệu thí nghiệm. Vi khuẩn
Streptococcus agalactiae nhận từ bộ sưu tập vi
khuẩn của Bộ môn Bệnh học Thủy sản, Khoa Thủy
sản, Trường Đại học Cần Thơ.
2.2 Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm bổ sung tỏi vào thức ăn cho cá được
thiết kế với 5 nghiệm thức (NT), NT1: 0,5% tỏi tươi,
NT2: 1% tỏi tươi, NT3: 0,25% bột tỏi, NT4: 0,5%
bột tỏi và NT5: đối chứng (không bổ sung tỏi). Mỗi
nghiệm thức được lặp lại 3 lần với 35 cá/bể. Cá được
cho ăn thức ăn bổ sung tỏi trong 14 ngày. Định kì
thu mẫu vào ngày 7 và ngày 14 sau khi cho cá ăn
thức ăn có bổ sung tỏi, thu mẫu máu của 3 cá/bể để
thực hiện các chỉ tiêu huyết học và hoạt tính
lysozyme.
Thí nghiệm cảm nhiễm cá điêu hồng với vi
khuẩn S. agalactiae: sau 14 ngày cho ăn thức ăn bổ
sung tỏi, việc gây cảm nhiễm cá được tiến hành. Thí
nghiệm được bố trí 6 nghiệm thức bao gồm NT1:
0,5% tỏi tươi + 0.1 mL S. agalactiae, NT2: 1% tỏi
tươi + 0.1 mL S. agalactiae, NT3: 0,25% bột tỏi +
0.1 mL S. agalactiae, NT4: 0,5% bột tỏi + 0.1 mL
S. agalactiae, NT5: không bổ sung tỏi + 0.1 mL S.
agalactiae và NT6: không bổ sung tỏi + 0.1 mL
NaCl. Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, 13 cá/bể, mỗi
cá được tiêm 0,1 mL vi khuẩn S. agalactiae với liều
105 CFU/mL, tham khảo giá trị LD50 của vi khuẩn
S. agalactiae là 4,89 x 104 CFU/mL (Đặng Thị
Hoàng Oanh và Nguyễn Thanh Phương, 2012). Sau
3 ngày cảm nhiễm, 3 cá/bể được tiến hành thu mẫu
để thực hiện các chỉ tiêu huyết học và hoạt tính
lysozyme, hàng ngày quan sát dấu hiệu bệnh lí và
ghi nhận số cá chết trong suốt 14 ngày sau cảm
nhiễm.
2.3 Phương pháp phân tích
 Định lượng hồng cầu (Natt và Herrick,
1952), mật độ hồng cầu được xác định bằng buồng
đếm Neubauer và tính theo công thức:
HC = C x 10 x 5 x 200 (tb/mm3) (C: Tổng số
hồng cầu trong 5 vùng đếm)
 Định lượng tổng bạch cầu và từng loại bạch
cầu (Hrubec et al., 2000). Trải mẫu máu bằng cách
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nhỏ một giọt máu lên lame, sau đó dùng lamelle
chạm vào giọt máu và đẩy lamelle ngược về phía
trước. Mẫu máu sau khi khô được cố định trong
methanol 1 phút. Mẫu được để khô tự nhiên và
nhuộm Wright & Giemsa. Tổng số lượng bạch cầu
được tính theo công thức:

lượng phân tử, sản phẩm khuếch đại đặc hiệu hiện
vạch ở vị trí 220 bp.
2.4 Phương pháp phân tích số liệu
Các số liệu được nhập dữ liệu và xử lí bằng phần
mềm Excel. Chương trình SPSS 13.0 được sử dụng
phân tích ANOVA 1 nhân tố ở mức ý nghĩa p<0,05.

TBC (tb/mm3) = (số BC trong 1.500 tế bào x
R)/số HC trong 1.500 tế bào

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Ảnh hưởng của tỏi lên một số chỉ tiêu
miễn dịch của cá điêu hồng
3.1.1 Chỉ tiêu huyết học

(TBC: mật độ tổng bạch cầu, BC: bạch cầu, R:
mật độ hồng cầu, HC: hồng cầu)
Định lượng từng loại bạch cầu trong tổng số 200
tế bào bạch cầu. Tính mật độ từng loại bạch cầu theo
công thức:

 Xác định hoạt tính lysozyme (Ellis et
al.,1990). Đường chuẩn lysozyme được dựng với
các nồng độ 0, 2, 4, 8 và 16 μg/mL. 10 μL dung dịch
từ các nồng độ pha loãng được cho vào đĩa 96 giếng,
tiếp theo cho 200 μL/giếng dịch huyền phù
Micrococcus luteus (Sigma). Đối với mẫu huyết
thanh của cá, cho 10 μL vào đĩa 96 giếng, thêm 200
μL/giếng vi khuẩn Micrococcus luteus. Hỗn hợp
được ủ ở nhiệt độ 27oC và đo ở bước sóng 495 nm.
Hoạt tính lysozyme được tính dựa vào đường chuẩn
lysozyme.

Mật độ tổng hồng cầu. Kết quả định lượng hồng
cầu (Bảng 1) cho thấy, mật độ hồng cầu ở các
nghiệm thức trong 2 đợt thu mẫu dao động từ 1,712,91x106 tb/mm3. Sau 7 ngày, các nghiệm thức cho
ăn thức ăn bổ sung tỏi có mật độ hồng cao hơn
nghiệm thức đối chứng, trong đó NT3 có mật độ
hồng cầu cao nhất (2,52x106 tb/mm3) khác biệt có ý
nghĩa thống kê với nghiệm thức đối chứng (1,71x106
tb/mm3) (p<0,05), nhưng không có sự khác biệt với
các nghiệm thức bổ sung tỏi khác. Sau 14 ngày, mật
độ hồng cầu ở các nghiệm thức đều tăng cao đáng
kể so với đợt thu mẫu đầu tiên, nhưng sự khác biệt
này không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Mật độ
hồng cầu ở NT3 vẫn cao nhất (2,91x106 tb/mm3)
khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức
khác (p<0,05), ngoại trừ NT4.

 Phương pháp PCR tái định danh vi khuẩn
Streptococcus agalactiae (Trần Thị Tuyết Hoa,
2014). Phản ứng PCR được thực hiện với trình tự 2
đoạn mồi dùng khuếch đại S. agalactiae bao gồm:
F1 (5’ GAG TTT GAT CAT GGG TCA G 3’) VÀ
IMOD (5’ ACC AAC ATG TGT TAA TTA CTC
3’) (Channarong et al., 2012). Thành phần pản ứng
PCR bao gồm 1X PCR buffer, 2 mM MgCl2; 200
µM dNTPs; 1U Taq DNA polymerase; 10 pmol mồi
F1; 10 pmol mồi IMOD; 1 khuẩn lạc cần xác định là
S. agalactiae. Tổng thể tích là 25 µL. Điều kiện
phản ứng: 95ºC trong 5 phút, tiếp theo 95ºC trong 1
phút, 58ºC trong 1 phút, 72ºC trong 1 phút, lặp lại
35 lần, cuối cùng 72ºC trong 7 phút. Căn cứ vào
thang DNA 1kb plus (Invitrogen) để xác định trọng

Tương tự với kết quả của thí nghiệm trên, nghiên
cứu của Glomski and Pica (2006) cũng ghi nhận sự
biến động hồng cầu ở cá nước ngọt trong khoảng 1
- 3,5x106 tb/ mm3. Theo Farahi et al. (2010), hồng
cầu của cá hồi vân tăng cao khi cá ăn thức ăn bổ
sung tỏi 30g/kg thức ăn trong 2 tháng và khác biệt
có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng (p<0,05).
Tương tự, nghiên cứu bổ sung tỏi (0; 0,5; 1 và 1,5%)
vào thức ăn cho cá trê phi trong 20 ngày cũng cho
thấy mật độ hồng cầu của cá được bổ sung tỏi cao
hơn so với cá ở nghiệm thức đối chứng
(Thanikachalam et al., 2010). Tuy nhiên, nghiên cứu
của Saleh et al. (2015) đã ghi nhận việc bổ sung tỏi
(10, 20 và 30g/kg thức ăn) cho cá chẽm trong 8 tuần
không ảnh hưởng đến mật độ hồng cầu của cá.

Mật độ loại bạch cầu (tb/mm3) = (số lượng mỗi
loại bạch cầu x TBC)/200

Bảng 1 : Mật độ hồng cầu (x106 tb/mm3) và bạch cầu (x105 tb/mm3) ở cá điêu hồng sau khi cho ăn thức
ăn bổ sung tỏi
Nghiệm
thức
NT1
NT2
NT3
NT4
NT5

Hồng cầu (x106 tb/mm3)
7 ngày
14 ngày
2,12 ± 0,24AB
2,14 ± 0,42A
1,85 ± 0,46AB
2,05 ± 0,42A
B
2,52 ± 0,28
2,91 ± 0,63B
AB
2,04 ± 0,49
2,41 ± 0,45AB
A
1,71 ± 0,52
2,02 ± 0,27A

Bạch cầu (x103 tb/mm3)
7 ngày
14 ngày
1,58 ± 0,56A
1,59 ± 0,27A
1,41 ± 0,36A
1,78 ± 0,26A
A
1,86 ± 0,35
2,54 ± 0,14B
A
1,53 ± 0,30
1,66 ± 0,48A
A
1,31 ± 0,73
1,39 ± 0,19A

Ghi chú: các giá trị có ký tự giống nhau trong một cột (A, B) thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05)
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không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) (Hình 1). Mật
độ tế bào đơn nhân tăng dần theo thời gian cho cá ăn
thức ăn bổ sung tỏi. Sau 14 ngày, mật độ bạch cầu
đơn nhân ở NT2 tăng cao nhất (6,11 x104 tb/mm3)
so với các nghiệm thức khác và khác biệt có ý nghĩa
thống kê (p<0,05) so với NT4 (3,53 x104 tb/mm3).
Kết quả mật độ bạch cầu trung tính ở các nghiệm
thức bổ sung tỏi đều tăng cao so với đối chứng, trong
đó mật độ bạch cầu trung tính ở NT3 tăng cao nhất
và có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm
thức còn lại (Hình 2). Mật độ bạch cầu trung tính ở
NT3 tiếp tục tăng cao ở đợt thu mẫu 2 và tăng cao
gấp 3 lần so với các nghiệm thức còn lại, sự khác
biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các
nghiệm thức khác. Mật độ tế bào tiểu cầu của cá
cũng tăng dần theo thời gian bổ sung tỏi. Trong hai
đợt thu mẫu, mật độ tiểu cầu của NT3 đều tăng cao
so với các nghiệm thức khác và thể hiện sự khác biệt
có ý nghĩa thống kê (p<0,05) với nghiệm thức đối
chứng.

Mật độ tổng bạch cầu. Sau 2 tuần bổ sung tỏi
vào thức ăn, mật độ tổng bạch cầu của cá ở các
nghiệm thức bổ sung tỏi đều cao hơn nghiệm thức
đối chứng ở 2 đợt thu mẫu (Bảng 1). Tổng bạch cầu
ở đợt thu mẫu 2 cao hơn đợt 1, tuy nhiên không có
ý nghĩa thống kê (p>0,05). Sau 7 ngày bổ sung tỏi,
mật độ bạch cầu ở NT3 (1,86 x105 tb/mm3) cao hơn
các nghiệm thức khác nhưng không có ý nghĩa thống
kê. Sau 14 ngày bổ sung tỏi, mật độ bạch cầu tăng
cao nhất ở NT3, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với
các nghiệm thức còn lại (p<0,05).
Mật độ các loại tế bào bạch cầu. Sau 2 đợt thu
mẫu, mật độ tế bào lympho ở các nghiệm thức được
bổ sung tỏi tăng cao hơn nghiệm thức đối chứng.
Mật độ tế bào lympho ở đợt thu mẫu lần 2 cao hơn
đợt 1. Trong cả 2 đợt thu mẫu, NT4 có mật độ tế bào
lympho cao nhất nhưng khác biệt không có ý nghĩa
thống kê so với các nghiệm thức khác (p>0,05).
Tương tự, ở đợt thu mẫu 1 mật độ tế bào đơn nhân
ở NT1, NT2, NT3 tăng cao hơn NT4 và NT5, nhưng
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Hình 1: Mật độ bạch cầu đơn nhân của cá điêu hồng sau 7 và 14 ngày bổ sung tỏi
của cơ quan đích. Nghiên cứu của Nobahar et al.
(2014) khi bổ sung 1% tỏi vào thức ăn cho cá tầm
Beluga (Huso huso) sau 20 ngày đã cho kết quả mật
độ tế bào lympho tăng cao hơn so với nghiệm thức
đối chứng và khác biệt có ý nghĩa thống kê
(p<p<0,05). Tương tự, Fazlolahzadeh et al. (2011)
cũng cho biết, mật độ tế bào lympho của cá hồi vân
tăng cao ở các nghiệm thức sử dụng thức ăn có bổ
sung 0,45 g và 0,6 g bột tỏi/kg thức ăn so với nghiệm
thức đối chứng. Bên cạnh đó, bạch cầu trung tính có
chức năng thực bào các vật thể lạ, ở những nơi bị
viêm bạch cầu trung tính tập trung rất nhiều, tại đó
chúng sẽ tiêu diệt vi trùng và các mảnh vụn tế bào
(Smith, 2000). Theo Lê Thị Hoàng Mỹ (2007) bạch
cầu trung tính đóng vai trò quan trọng trong việc
kháng viêm, đảm nhận vai trò thực bào trước khi
một lượng lớn đại thực bào được huy động tới nơi
bị tổn thương.

Nghiên cứu trước đây của Dadvaran et al. (2014)
bổ sung chất chiết xuất của tỏi vào thức ăn (0,15
g/kg thức ăn) cho cá hồi vân làm tăng mật độ bạch
cầu của cá. Điều này cho thấy việc bổ sung tỏi có tác
dụng kích thích và làm gia tăng tế bào bạch cầu. Khi
nghiên cứu bổ sung bột tỏi (10, 20 và 30 g/kg thức
ăn) và bột hành (5, 10 và 20 g/kg thức ăn) vào thức
ăn cá chẽm trong 8 tuần, kết quả cho thấy tổng bạch
cầu của cá ở nghiệm thức bổ sung 30 g bột tỏi, 5 và
10 g bột hành tăng cao có ý nghĩa thống kê so với
các nghiệm thức còn lại (Saleh et al., 2015). Ndong
và Fall (2011) đã nghiên cứu việc bổ sung tỏi (0; 0,5
và 1 g/kg thức ăn) cho cá rô phi lai, kết quả ghi nhận
mật độ tổng bạch cầu tăng cao có ý nghĩa thống kê
của cá ở nghiệm thức bổ sung 0,5 g tỏi/kg thức ăn.
Theo Chinabut et al., (1991), tế bào lympho có vai
trò quan trọng trong hệ miễn dịch đặc hiệu sau khi
liên kết với thụ thể của kháng nguyên hay các mô
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Hình 2: Mật độ bạch cầu trung tính của cá điêu hồng sau 7 và 14 ngày bổ sung tỏi
3.1.2

Kết quả phân tích hoạt tính lysozyme
Ndong and Fall (2011) cũng chỉ ra rằng, hoạt tính
lysozyme của cá rô phi lai được bổ sung tỏi ở mức
0,5 g/kg sẽ tăng cao sau 2 và 4 tuần thí nghiệm, trong
khi nghiệm thức bổ sung tỏi 1 g/kg thức ăn lại không
khác biệt thống kê so với nghiệm thức đối chứng.
Kết quả này cũng tương đồng với nghiên cứu của
Asadi et al. (2012) khi bổ sung 1% cải xoong cho cá
hồi vân trong 21 ngày đã làm tăng hoạt tính
lysozyme của cá và khác biệt có ý nghĩa thống kê
(p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng và nghiệm
thức bổ sung 0,1% cải xoong.

Sau 7 ngày cho ăn thức ăn bổ sung tỏi, hoạt tính
lysozyme ở nghiệm thức bổ sung và không bổ sung
tỏi thể hiện khác biệt không có ý nghĩa thống kê
(p>0,05) (Hình 3). Sau 14 ngày, hoạt tính lysozyme
ở tất cả các nghiệm thức bổ sung tỏi đều tăng hơn so
với nghiệm thức đối chứng, trong đó NT3 tăng cao
nhất và khác biệt có ý nghĩa với nghiệm thức đối
chứng. Các yếu tố miễn dịch không đặc hiệu như
hoạt tính lysozyme được báo cáo tăng cao hơn ở các
nghiệm thức bổ sung tỏi so với nghiệm thức đối
chứng (Sahu et al., 2006). Tương tự, nghiên cứu của
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Hình 3: Hoạt tính lysozyme của cá điêu hồng sau khi cho ăn thức ăn bổ sung tỏi
biệt không có ý nghĩa thống kê. Khác với hồng cầu,
mật độ tổng bạch cầu của cá tăng cao sau khi cảm
nhiễm với S. agalactiae, mật độ bạch cầu của cá ở
tất cả các nghiệm thức tiêm vi khuẩn đều tăng cao
so với cá trước khi cảm nhiễm. Bên cạnh đó, mật độ
bạch cầu ở các nghiệm thức bổ sung tỏi tăng cao có
ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng
(p<0,05) (Bảng 2).

3.2 Ảnh hưởng của tỏi lên hệ miễn dịch của
cá điêu hồng sau khi cảm nhiễm vi khuẩn S.
agalactiae
3.2.1 Chỉ tiêu huyết học.
Sau 3 ngày cảm nhiễm cá với vi khuẩn S.
agalactiae, mật độ hồng cầu ở các nghiệm thức bổ
sung tỏi cao hơn nghiệm thức đối chứng nhưng khác
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Bảng 2: Mật độ hồng cầu (x106 tb/mm3), bạch cầu (x105 tb/mm3) và tế bào lympho, bạch cầu đơn nhân,
bạch cầu trung tính, tiểu cầu (x104 tb/mm3) sau cảm nhiễm 3 ngày
Hồng cầu
Bạch cầu
Lympho
Bc đơn nhân
Bc trung tính
Tiểu cầu

NT1
2,17 ± 0,37a
3,25 ± 0,32ab
7,88 ± 1,12a
13,46 ± 2,36ab
9,05 ± 1,78ab
1,66 ± 0,39b

NT2
2,49 ± 0,56a
4,15 ± 0,19b
11,57 ± 1,37b
17,74 ± 2,85b
10,68 ± 3,70ab
1,51 ± 0,24ab

NT3
2,39 ± 0,42a
4,41 ± 0,48b
9,30 ± 2,27ab
21,74 ± 1,85b
11,34 ± 1,99b
1,70 ± 0,29b

NT4
2,46 ± 0,40a
3,99 ± 0,61b
11,28 ± 1,98b
18,12 ± 2,13b
8,72 ± 2,26ab
1,80 ± 0,23b

NT5
1,74 ± 0,27a
2,63 ± 0,31a
8,02 ± 0,64a
11.15 ± 2,05a
6,07 ± 0,84a
1,03 ± 0,16a

Ghi chú: các giá trị có ký tự giống nhau trong cùng một hàng (a, b) thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05)

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với
nghiệm thức đối chứng.
3.2.2 Hoạt tính lysozyme

Mật độ tế bào lympho, bạch cầu đơn nhân, bạch
cầu trung tính và tiểu cầu của các nghiệm thức bổ
sung tỏi đều cao hơn so với nghiệm thức đối chứng.
Mật độ tế bào lympho của NT2 (11,57x104 tb/mm3)
và NT4 (11,28x104 tb/mm3) đạt cao nhất và có ý
nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng
(8,02x104 tb/mm3) (p<0,05). Đặc biệt, NT3 có mật
độ bạch cầu đơn nhân, bạch cầu trung tính và tiểu
cầu tăng rất cao và khác biệt có ý nghĩa thống kê so
với nghiệm thức đối chứng (p<0,05).

Sau 3 ngày cảm nhiễm, hoạt tính lysozyme ở tất
cả các nghiệm thức đều tăng cao hơn so với nghiệm
thức tiêm nước muối sinh lí, tuy nhiên không có ý
nghĩa thống kê ngoại trừ NT3. Hoạt tính lysozyme
ở các nghiệm thức bổ sung tỏi đều cao hơn so với
nghiệm thức đối chứng. Tương tự, Nya and Austin
(2009) cũng đã thực hiện thí nghiệm bổ sung tỏi trên
cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss) với nhiều nồng
độ khác nhau (0; 0,05; 0,1; 0,5 và 1%) trong 14
ngày. Kết quả cho thấy, nghiệm thức bổ sung 0,05;
0,1; 0,5 và 1% tỏi cho hoạt tính lysozyme của cá
tăng cao và khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức
đối chứng. Một thí nghiệm khác, khi bổ sung tinh
chất Alicin của tỏi với nồng độ (0; 0,5 và 1 mL/100
g thức ăn) cho cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss) thì
mật độ bạch cầu giảm nhưng lại kích hoạt hoạt động
đại thực bào, đạt 39,3% ở nghiệm thức bổ sung
allicin trong khi nghiệm thức đối chứng chỉ đạt
13,6%. Mặt khác, việc cá được bổ sung allicin cũng
đã thể hiện hoạt tính lysozyme cao hơn nghiệm thức
đối chứng (Nya et al., 2010)

Bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong quá trình
điều hòa chức năng miễn dịch, do đó đây cũng là
một trong những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá sức
khỏe của cá (Harikrishnan et al., 2003). Theo
Shalaby et al. (2005), việc bổ sung tỏi vào thức ăn
(40 g/kg thức ăn) cho cá rô phi đã làm tăng mật độ
hồng cầu và bạch cầu, có ý nghĩa thống kê so với
nghiệm thức đối chứng. Một thí nghiệm khác, khi
bổ sung tỏi chiết xuất vào thức ăn (0,15 g/kg) cho cá
hồi vân thì lượng hồng cầu, hệ số hematocrite và khả
năng miễn dịch của cá đều tăng (Dadvaran et al.,
2014). Theo Aly et al. (2010), khi cho cá rô phi ăn
thức ăn chứa 3% tỏi và 1 ppt Echinacea thì mật độ
bạch cầu trung tính và tế bào lympho tăng lên và

Bảng 3: Hoạt tính lysozyme của cá điêu hồng sau cảm nhiễm
Tiêm NaCl
Tiêm vi khuẩn

NT1
245,8±35,8Aa
284,1±60,0Aa

NT2
244,3±61,9Aa
287,4±69,4Aa

NT3
365,4±40,1Ab
446,3±27,4Bb

NT4
251,8±51,3Aa
294,2±13,3Aa

NT5
205,7±73,7Aa
265,8±169,5Aa

Ghi chú: các giá trị có ký tự giống nhau trong cùng một hàng (a, b), một cột (A, B) thì khác biệt không có ý nghĩa thống
kê (p>0,05)

3.2.3 Khả năng bảo vệ của tỏi đối với cá điêu
hồng khi cảm nhiễm vi khuẩn Streptococcus
agalactiae

mang tái nhạt, bụng trương to, xoang bụng có chứa
dịch màu vàng, nội tạng bị xuất huyết và hoại tử.
Các dấu hiệu nêu trên giống với kết quả đã được ghi
nhận trên cá điêu hồng (Oreochromis sp.) nhiễm vi
khuẩn S. agalactiae (Đặng Thị Hoàng Oanh và
Nguyễn Thanh Phương, 2012).

Sau 3 ngày tiêm vi khuẩn, cá có dấu hiệu bơi lờ
đờ, mất phương hướng, mắt lồi và đục, trên thân có
những đốm xuất huyết ở vây ngực và vây bụng,

173
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Hình 4: Dấu hiệu bệnh lí của cá. A. Bụng trương to. B. Mắt bị lồi. C. Gan bị xuất huyết (mũi tên
trắng) và hoại tử (mũi tên đen)
có tỉ lệ chết 70% và NT3 cho kết quả tỉ lệ chết thấp
nhất 36,7%. Nhìn chung, ở các nghiệm thức cá chết
nhiều từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 10, sau ngày thứ
10 hầu như cá không còn chết.

Tỉ lệ cá chết tích lũy (%)

Kết quả quan sát ở Hình 5 cho thấy, cá cảm
nhiễm bắt đầu chết ở ngày thứ 2 sau khi tiêm vi
khuẩn và chết nhiều từ ngày thứ 3 trở về sau. Kết
quả, NT5 có tỉ lệ chết cao nhất là 86,7%, NT1 và 2
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Hình 5: Tỉ lệ cá chết được theo dõi qua các ngày sau khi tiêm vi khuẩn Streptococcus agalactiae
tính kháng khuẩn cao hơn so với lá ổi. Năm 2009,
Nya and Austin thực hiện thí nghiệm trên cá hồi vân
(Oncorhynchus mykiss) cho kết quả tỉ lệ chết là 4%
ở liều bổ sung 0,5 và 1% tỏi vào thức ăn. Một nghiên
cứu khác của Nya et al. (2010) về khả năng đáp ứng
miễn dịch của cá hồi vân sau khi cho ăn thức ăn bổ
sung Allicin trong 14 ngày và cảm nhiễm với

Arinee (2008) khi nghiên cứu về tác dụng kháng
khuẩn của tỏi và lá ổi với Aeromonas hydrophila và
Streptococcus spp. phân lập trên cá đã cho kết quả
MIC lần lượt 2,64; 13,24 mg/mL đối với Aeromonas
hydrophila và 17,58; 73,67 mg/mL cho
Streptococcus spp. Nghiên cứu này cho thấy tỏi có
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Aeromonas hydrophila đã cho kết quả: cá được bổ
sung allicin có tỉ lệ sống cao nhất là 88% so với 16%
ở cá đối chứng sau khi cảm nhiễm với vi khuẩn. Cá
rô phi khi được cho ăn thức ăn bổ sung tỏi (Allium
sativum) và Echnicacea purpurea thì có tỉ lệ sống
và sức đề kháng cao với mầm bệnh A. hydrophila
(Aly et al., 2010). Tương tự ở một nghiên cứu khác,
việc cho cá ăn thức ăn trộn với tổ hợp các chất chiết
xuất thực vật (nhóm 1: gồm tỏi+gừng, nhóm 2: gồm
Oregano+Echinacea) trong 13 tuần đã cho thấy tỉ lệ
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sống, tốc độ tăng trưởng của cá và khả năng chống
lại vi khuẩn A. hydrophila ở cá chép (Cyprinus
carpio) được bổ sung chiết xuất thực vật đều tăng
cao so với đối chứng (Gabor et al., 2012).
3.2.4 Kết quả PCR tái định danh vi khuẩn S.
agaglactiae
Kết quả PCR cho thấy, cả 5 mẫu cá cảm nhiễm
với vi khuẩn đều xuất hiện vạch 220 bp, vạch đặc
hiệu của vi khuẩn S. agalactiae (Hình 6).
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Hình 6: Kết quả điện di sản phẩm PCR tái định danh vi khuẩn S. agalactiae
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4 KẾT LUẬN
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chỉ tiêu huyết học bao gồm tổng hồng cầu, bạch cầu
và các loại bạch cầu đều tăng cao so với đối chứng,
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sau cảm nhiễm.
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