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This study aimed to evaluate the effects of Alpinia officinarum and Punica
granatum extracts as feed additives on immune system of red tilapia
(Oreochromis sp.). Experiment was set up with 5 treatments in triplicate,
including control, 1% and 2% of P. granatum extract; 1% and 2% of A.
officinarum extract. The feeding experiment lasted for 4 weeks. Results
revealed that the number of erythrocytes (RBC), leucocytes (WBC),
lymphocytes, monocytes, neutrophils and thrombocyte of fish fed the
additive diets was significantly higher compared to the control, in which
the treatment of 2% A. officinarum showed the highest (p < 0.05).
Phagocytic and lysozyme activities were significantly increased in
additive feed groups compared with those of the control. However, the
haematological, phagocytic and lysozyme activities of additive feed fed
groups after 4-week feeding were did not significantly differ from those of
2-week feeding.
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thích miễn dịch, Punica
granatum
Keywords:
Alpinia officinarum,
immunostimulants, Punica
granatum, red tilapia

TÓM TẮT
Nghiên cứu này đánh giá sự ảnh hưởng của bổ sung chất chiết riềng
(Alpinia officinarum) và lựu (Punica granatum) vào thức ăn lên hệ miễn
dịch của cá điêu hồng (Oreochromis sp.). Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức,
mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần gồm đối chứng, bổ sung 1% và 2% chất
chiết lựu/kg thức ăn, bổ sung 1% và 2% chất chiết riềng/kg thức ăn. Mẫu
máu cá được thu sau 2 và 4 tuần sau khi cho ăn thức ăn có bổ sung có
chứa chất chiết lựu và riềng. Mật độ hồng cầu, tổng bạch cầu, tế bào
lympho, bạch cầu đơn nhân và bạch cầu trung tính của nghiệm thức bổ
sung chất chiết lựu và riềng đều gia tăng cao hơn nghiệm thức đối chứng
và khác biệt có ý nghĩa thống kê, trong đó nghiệm thức bổ sung 2% riềng
tăng cao nhất. Hoạt tính đại thực bào và lysozyme ở nghiệm thức bổ sung
chất chiết lựu và riềng cũng gia tăng cao hơn nghiệm thức đối chứng. Tuy
nhiên, các chỉ tiêu huyết học, hoạt tính bổ thể và lysozyme ở các nghiệm
thức bổ sung thức ăn sau 4 tuần không gia tăng cao hơn và có ý nghĩa
thống kê so với sau 2 tuần cho ăn.

Trích dẫn: Trần Thị Mỹ Duyên, Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn Trọng Tuân và Trần Thị Tuyết Hoa, 2020. Ảnh
hưởng của chất chiết lựu và riềng lên một số chỉ tiêu miễn dịch của cá điêu hồng (Oreochromis
sp.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 121-128.
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2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Vật liệu nghiên cứu

1 GIỚI THIỆU
Cá điêu hồng (Oreochromis sp.) là một trong
những đối tượng nuôi nước ngọt có giá trị kinh tế
cao do chất lượng thịt ngon, giàu dinh dưỡng, khả
năng tăng trưởng nhanh, dễ nhân giống và dễ thích
nghi với điều kiện môi trường nuôi. Trên thế giới,
cá điêu hồng phát triển rộng rãi tại một số nước như
Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Trung
Quốc, Chile, Mexico, Ecuador, Brazil (Huicab-Pech
et al., 2016). Cá điêu hồng được du nhập vào Việt
Nam từ năm 1970 và trở thành một trong những đối
tượng nuôi chủ lực của cả nước nói chung và Đồng
bằng sông Cửu Long nói riêng. Tuy nhiên, sự thâm
canh hóa và mở rộng số lượng lồng bè nuôi dẫn đến
chất lượng môi trường nước giảm cùng với sự thay
đổi bất thường của thời tiết gây ảnh hưởng xấu đến
hệ miễn dịch của cá, tạo điều kiện thuận lợi cho các
bệnh truyền nhiễm xâm nhập dẫn đến tổn thất cho
người nuôi.

Cá điêu hồng có trọng lượng 15-20 g/con được
mua từ trại giống ở Tiền Giang, vận chuyển về
phòng thí nghiệm Bộ môn Bệnh học Thủy sản –
Khoa Thủy sản và thuần dưỡng trong bể composite
2 tuần trước khi bố trí thí nghiệm.
2.2 Chuẩn bị chất chiết thảo dược
Chất chiết lựu (P. granatum) và riềng (A.
officinarum) được chiết xuất theo phương pháp của
Nguyễn Kim Phi Phụng (2007). Cụ thể, phần thân
củ riềng và thân lá lựu sau khi thu về loại bỏ phần
sâu bệnh, rửa sạch và sấy khô ở nhiệt độ từ 40-45ºC.
Mẫu sau khi khô được xay nhuyễn thành mẫu bột
nguyên liệu. Bột nguyên liệu được cho vào trong túi
vải và ngâm trong dung môi methanol. Mẫu được
ngâm 5 lần, mỗi lần ngâm khoảng 24 giờ, dịch chiết
từ các lần ngâm được gom lại, cô quay đuổi dung
môi thu được chất chiết thảo dược ở dạng cao, sau
đó được hoà tan trong dung môi DMSO.

Trong thực tế, để hạn chế tổn thất do dịch bệnh
gây ra người nuôi thường sử dụng kháng sinh để
phòng trị. Tuy nhiên, việc lạm dụng kháng sinh
trong quá trình nuôi đã dẫn đến những kết quả không
mong muốn như dư lượng kháng sinh trong môi
trường làm kích thích sự phát triển của các chủng vi
khuẩn kháng kháng sinh, hay lượng kháng sinh tồn
lưu trong thịt cá gây ảnh hưởng đến sức khỏe người
tiêu dùng (Cabello et al., 2013). Tiêm phòng cũng
là một biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh cho cá,
nhưng chi phí sử dụng vaccine cao, khó áp dụng
rộng rãi và mỗi loại vaccine chỉ đặc hiệu cho một
mầm bệnh cụ thể (Embregts and Forlenza, 2016). Sử
dụng thảo dược như chất kích thích miễn dịch trong
quá trình nuôi cá là một hướng đi mới hiện nay, vì
chất kích thích miễn dịch không để lại bất kỳ dư
lượng nào trong cơ thể cá và môi trường, không gây
hại cho sức khỏe con người (Galindo-Villegas and
Hosokawa, 2004). Trong số các loại thảo được đã
được nghiên cứu, lựu (Punica granatum) và riềng
(Alpinia officinarum) là những thảo dược tiềm năng,
có khả năng kích thích tăng trưởng, ngăn ngừa
nhiễm khuẩn và nhiễm virus trên động vật thuỷ sản
(Harikrishnan et al., 2010a, 2010b; Badawi and
Gomaa, 2016; Acar et al., 2018). Nghiên cứu về khả
năng tăng cường đáp ứng miễn dịch của lựu và riềng
chưa được nghiên cứu trên cá điêu hồng. Nghiên cứu
này thực hiện để đánh giá tác động của chất chiết
lựu và riềng lên hệ miễn dịch của cá điêu hồng, làm
cơ sở đề xuất biện pháp phòng bệnh cho cá điêu
hồng.

Chất chiết lựu hoặc riềng được trộn vào thức ăn
(Proconcon C5004, 30% đạm) với nồng độ lần lượt
là 1% và 2%. Sau đó thức ăn được áo với dầu mực
để ngăn sự hoà tan của chất chiết trong nước. Thức
ăn được để khô ở 30ºC trong 3 giờ và bảo quản ở
4ºC trong suốt quá trình cho cá ăn.
2.3 Bố trí thí nghiệm
Cá điêu hồng được nuôi trong bể composite 250
L với mật độ 40 cá/ bể. Các thông số môi trường
được duy trì phù hợp trong suốt quá trình nuôi, nước
bể nuôi được sục khí liên tục và thay 50% nước mỗi
ngày. Thí nghiệm bổ sung chất chiết thảo dược được
thiết kế gồm 5 nghiệm thức gồm đối chứng (không
bổ sung chất chiết thảo dược), 1% chất chiết lựu, 2%
chất chiết lựu, 1% chất chiết riềng, và 2% chất chiết
riềng. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Cá được
cho ăn thức ăn bổ sung chất chiết thảo dược liên tục
trong 4 tuần, cho cá ăn lượng thức ăn bằng 3% trọng
lượng thân với chế độ ăn 2 lần/ ngày. Thu mẫu máu
cá vào tuần thứ 2 và thứ 4 sau khi cho ăn thức ăn bổ
sung chất chiết thảo dược. Thu mẫu máu của 3 cá/
bể để thực hiện các chỉ tiêu huyết học gồm định
lượng hồng cầu, định lượng và định loại bạch cầu,
hoạt tính lysozyme và hoạt tính thực bào.
2.4 Phương pháp phân tích
Xác định các chỉ tiêu huyết học: máu cá được
thu bằng ống tiêm 1 mL có tráng dung dịch heparin
(Rotexmedic, Đức) và cho vào ống eppendorf.
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Tập 56, Số chuyên đề: Thủy sản (2020)(1): 121-128

Định lượng hồng cầu: hồng cầu được định lượng
theo phương pháp của Natt and Herrick (1952). Cụ
thể, 5 µL máu được cho vào ống eppendorf có chứa
sẵn 995 µL dung dịch Natt & Herrick, lắc nhẹ cho
đều mẫu. Mật độ hồng cầu được xác định bằng
buồng đếm Naubeuer và được tính theo công thức:

hoạt tính lysozyme được thể hiện bằng lượng
enzyme làm giảm 0,001 giá trị của độ hấp thụ.
Phân tích hoạt tính đại thực bào: xác định hoạt
tính đại thực bào dựa theo phương pháp của Ispir
and Yonar (2007). Máu của cá được trộn với
Saccharomyces cerevisiae trong ống eppendoft 1,5
mL theo tỉ lệ 1:1. Hỗn hợp được ủ 30 phút ở nhiệt
độ 28 oC. Trộn hỗn hợp và trải đều mẫu trên lame
kính. Để lame khô tự nhiên, cố định tế bào bằng
dung dịch methanol trong 1 phút. Tiếp tục nhuộm
với Giemsa trong 30 phút, rửa sạch bằng nước cất.
Quan sát hoạt tính thực bào bằng kính hiển vi. Hoạt
tính thực bào dựa trên tổng số tế bào thực bào trong
100 đại thực bào đếm được.
2.5 Phương pháp xử lý số liệu

THC = C  10  5  200 (tb/mm3) với C là tổng
số hồng cầu trên 5 buồng đếm.
Định lượng bạch cầu và định loại bạch cầu: bạch
cầu được định lượng và định loại theo phương pháp
của Chinabut et al. (1991). Nhỏ 10 µL máu lên lame
rồi dùng lamelle chạm vào giọt máu và đẩy lamelle
ngược về phía trước. Mẫu được để khô rồi cố định
trong methanol 1 phút.. Mẫu khi khô được nhuộm
bằng dung dịch Wright and Giemsa theo thứ tự: (i)
nhuộm với dung dịch Wright trong 5 phút; (ii) rửa
trong dụng dịch pH 6,2-6,8 trong 5 phút; (iii) nhuộm
với dung dịch Giemsa trong 25 phút; (iv) rửa trong
dung dịch pH 6,2 trong 20 phút và (v) rửa lại bằng
nước cất. Để mẫu khô tự nhiện và quan sát dưới kính
hiển vi ở vật kính 100X.

Số liệu được nhập và tính trung bình ± SD bằng
phần mềm Excel. So sánh sự khác biệt giữa các
nghiệm thức thông qua phân tích ANOVA 1 nhân tố
với phép thử Duncan ở mức ý nghĩa p = 0,05 bằng
chương trình SPSS 20.0.
3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Ảnh hưởng của chất chiết lựu và riềng
lên chỉ tiêu huyết học của cá điêu hồng
3.1.1 Mật độ hồng cầu

Tổng số bạch cầu được tính theo công thức:
TBC = (số BC trong 1.500 tế bào  R)/ số HC
trong 1.500 tế bào với TBC: mật độ tổng bạch cầu,
BC: bạch cầu, R: mật độ hồng cầu, HC: hồng cầu)

Kết quả định lượng hồng cầu cho thấy trong 2
đợt thu mẫu mật độ hồng cầu ở các nghiệm thức cho
ăn thức ăn bổ sung thảo dược đều cao hơn so với
nghiệm thức đối chứng, dao động từ 1,82x106 –
2,57x106 tb/mm3 (Bảng 1). Sau 2 tuần cho cá ăn thức
ăn có bổ sung chất chiết thảo dược, mật độ hồng cầu
ở nghiệm thức 1% chất chiết riềng là cao nhất
(1,96x106 tb/mm3) và thấp nhất là nghiệm thức 1%
chất chiết lựu (1,84x106 tb/mm3), khác biệt có ý
nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng
(1,17x106 tb/mm3) (p<0,05), nhưng không có sự
khác biệt giữa các nghiệm thức cho ăn thức ăn có bổ
sung chất chiết lựu và riềng ở các nồng độ khác
nhau. Sau 4 tuần cho cá ăn thức ăn bổ sung, mật độ
hồng cầu ở nghiệm thức 2% chất chiết riềng cao nhất
(2,57x106 tb/mm3), kế đến là nghiệm thức 1% chất
chiết riềng (2,53x106 tb/mm3), khác biệt có ý nghĩa
thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng,
tuy nhiên không khác biệt có ý nghĩa thống kê so với
các nghiệm thức khác. Mật độ hồng cầu ở nghiệm
thức 1% và 2% chất chiết lựu có tăng cao hơn so với
nghiệm thức đối chứng nhưng khác biệt không có ý
nghĩa thống kê (p<0,05).

Định loại từng loại bạch cầu trong tổng số 200 tế
bào bạch cầu. Mật độ từng loại bạch cầu được tính
theo công thức:
Mật độ loại bạch cầu (tb/mm3) = (số lượng mỗi
loại bạch cầu  TBC)/ 200
Xác định hoạt tính lysozyme trong huyết thanh:
hoạt tính lysozyme trong huyết thanh được đo theo
phương pháp của Ellis et al. (1990) dựa theo sự phân
giải vi khuẩn Gram dương Micrococcus luteus
(M3770, Sigma) của enzyme lysozyme. Dựng
đường chuẩn lysozyme với dãy nồng độ thích hợp
trong dung dịch đệm photsphate, pH 6,2. Cho 10 μL
dung dịch từ các nồng độ pha loãng vào đĩa 96
giếng, tiếp theo cho 200 μL/giếng dịch huyền phù
Micrococcus luteus. Máu cá sau khi thu được ly tâm
10.000 vòng/ phút trong 5 phút ở 4°C, rút huyết
thanh để phân tích hoạt tính lyzozyme. 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 530
nm trong 1 phút và 6 phút. Hoạt tính lysozyme được
tính dựa vào đường chuẩn lysozyme. Một unit của

123
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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 chất chiết lựu và riềng
Nghiệm thức
Đối chứng
1% chất chiết lựu
2% chất chiết lựu
1% chất chiết riềng
2% chất chiết riềng

Hồng cầu (x106 tb/mm3)
2 tuần
4 tuần
1,17 ± 0,42a
1,33 ± 0,46a
1,84 ± 0,35b
1,82 ± 0,45ab
b
1,95 ± 0,52
2,09 ± 0,69ab
b
1,96 ± 0,32
2,52 ± 0,85b
b
1,92 ± 0,54
2,57 ± 0,58b

Bạch cầu (x105 tb/mm3)
2 tuần
4 tuần
0,82 ± 0,40a
0,96 ± 0,32a
1,36 ± 0,40b
1,39 ± 0,60ab
b
1,40 ± 0,28
1,63 ± 0,76ab
b
1,44 ± 0,28
1,84 ± 0,78b
b
1,47 ± 0,52
2,01 ± 0,51b

(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))

có ý nghĩa thống kê (p<0,05), riêng nghiệm thức 2%
chất chiết riềngthì mật độ bạch cầu sau 4 tuần cho
ăn thức ăn bổ sung vẫn cao nhất (2,01x105 tb/mm3),
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với sau 2
tuần cho ăn.
3.1.3 Mật độ các loại tế bào bạch cầu

Mật độ tổng hồng cầu là một trong những chỉ
tiêu miễn dịch quan trọng để đánh giá tình trạng sức
khoẻ của cá. Kết quả nghiên cứu cho thấ mật độ
hồng cầu ở các nghiệm thức của thí nghiệm dao
động từ 1,17x106 – 2,57x106 tb/mm3, phù hợp với
kết quả ghi nhận của Glomski and Pica (2006) khi
theo dõi sự biến đổi hồng cầu ở cá nước ngọt (1x106
– 3,5x106 tb/mm3). Hơn nữa, Acar et al. (2018) cũng
ghi nhận mật độ hồng cầu tăng cao hơn nghiệm thức
đối chứng khi bổ sung dầu hạt lựu ở các nồng độ
0,5%; 1% và 2% vào thức ăn cho cá hồi
Onchoryhynchus mykiss trong thời gian 2 tháng.
Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá điêu hồng sau
khi ăn thức ăn có bổ sung tỏi được Mai Thanh Thanh
và Bùi Thị Bích Hằng (2018) cũng cho thấy mật độ
hồng cầu có sự gia tăng so với đối chứng, nhưng
không có khác biệt có ý nghĩa thống kê. Dấu hiệu
tăng cường tổng hồng cầu ở cá sau khi bổ sung chất
chiết xuất lựu và riềng trong nghiên cứu này và trong
các nghiên cứu liên quan trước đây có thể biểu thị
khả năng kích thích tạo hồng cầu, và do đó tăng khả
năng mang oxy và tăng cường cơ chế phòng thủ
chống lại các tác động của môi trường sống. Tác
động này có thể là do các vitamin, khoáng chất và
các axit amin thiết yếu có trong chất chiết riềng và
lựu, rất cần thiết cho quá trình tổng hợp của hồng
cầu (Bhowmik et al., 2013).
3.1.2 Mật độ tổng bạch cầu

Sau 2 tuần bổ sung chất chiết lựu và riềng, mật
độ tế bào lympho ở các nghiệm thức được bổ sung
tăng cao hơn nghiệm thức đối chứng (Hình 1). Mật
độ tế bào lympho sau 4 tuần cho ăn thức ăn bổ sung
chất chiết lựu và riềng tăng cao hơn sau hơn 2 tuần
cho ăn. Trong cả 2 đợt thu mẫu, nghiệm thức 1%
chất chiết riềng đều có số lượng tế bào lympho cao
nhất nhưng chỉ khác biệt có ý nghĩa thống kê
(p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng sau 4 tuần
cho ăn. Lượng tế bào lympho ở 2% chất chiết riềng
đều cao hơn so với nghiệm thức đối chứng ở cả 2
lần thu mẫu nhưng chỉ khác biệt có ý nghĩa thống kê
sau 4 tuần cho ăn (p<0,05). Tương tự, mật độ bạch
cầu đơn nhân ở các nghiệm thức bổ sung chất chiết
thảo dược tăng cao hơn so với nghiệm thức đối
chứng ở cả 2 lần thu mẫu và khác biệt có ý nghĩa
thống kê ở đợt thu mẫu sau 2 tuần cho ăn, tuy nhiên
khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các
nghiệm thức (p>0,05). Lượng bạch cầu đơn nhân ở
nghiệm thức 2% chất chiết riềng vẫn tăng cao nhất
ở cả 2 lần thu mẫu và khác biệt có ý nghĩa thống kê
(p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng. Sau 2 đợt
thu mẫu, lượng tế bào bạch cầu trung tính và tiểu
cầu đều gia tăng ở các nghiệm thức có bổ sung chất
chiết thảo dược, tuy nhiên không khác biệt thống kê
so với nghiệm thức đối chứng. Chỉ có nghiệm thức
1% chất chiết riềng khác biệt có ý nghĩa thống kê ở
chỉ tiêu bạch cầu trung tính; nghiệm thức 2% chất
chiết lựu và nghiệm thức 2% chất chiết riềng thể
hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở chỉ tiêu tiểu
cầu.

Sau 2 tuần bổ sung thảo dược, mật độ tổng bạch
cầu ở các nghiệm thức đều tăng cao hơn so với
nghiệm thức đối chứng, khác biệt có ý nghĩa thống
kê (p<0,05) (Bảng 1). Trong đó, nghiệm thức 2%
chất chiết riềng có tổng bạch cầu cao nhất (1,47x105
tb/mm3), nhưng không khác biệt có ý nghĩa thống kê
so với các nghiệm thức khác. Tổng bạch cầu của cá
sau 4 tuần cho ăn thức ăn bổ sung chất chiết thảo
dược tăng cao hơn sau 2 tuần cho ăn nhưng không
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Tập 56, Số chuyên đề: Thủy sản (2020)(1): 121-128

Hình 1: Mật độ tế bào lympho của cá điêu hồng sau 2 và 4 tuần bổ sung chất chiết lựu và riềng
(Ghi chú: giá trị thể hiện là số trung bình ± độ lệch chuẩn của 3 lần lặp lại thí nghiệm. Các giá trị có ký tự giống nhau
trong một đợt thu mẫu (a, b) thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p<0,05))

Tế bào bạch cầu được xem là hàng rào bảo vệ
đầu tiên, có khả năng thực bào và đáp ứng miễn dịch
chống lại sự xâm nhập của các tác nhân lạ vào cơ
thể (Kumar et al., 2013). Trong nghiên cứu này, sự
gia tăng tổng bạch cầu đã chứng tỏ khả năng kích
thích gây ra đáp ứng miễn dịch của chất chiết riềng
và lựu đối với cá. Nguyên nhân có thể do chất chiết
lựu và riềng có thành phần hoá học bao gồm
flavonoids, alkaloid và một số hợp chất chống oxy
hoá, có khả năng tăng cường hệ miễn dịch (Hai,
2015). Kết quả này tương tự ghi nhận của Ndong
and Fall (2011) khi quan sát thấy tổng bạch cầu của
cá rô phi lai (Oreochromis niloticus × O. Aureus)
tăng đáng kể khi bổ sung 1% tỏi vào thức ăn và cho

ăn trong 4 tuần. Ngoài ra, Nya and Austin (2009)
cho thấy rằng mật độ tổng bạch cầu, mật độ tế bào
lympho, bạch cầu đơn nhân và bạch cầu trung tính
đều tăng cao hơn so với nghiệm thức đối chứng khi
bổ sung gừng Zinger officinale (cùng họ với riềng)
vào thức ăn của cá hồi với các nồng độ 0,05; 0,1; 0,5
và 1 g/ 100 g thức ăn nhưng mật độ tiểu cầu không
gia tăng trong. Kết quả của nghiên cứu này phù hợp
với công bố của Nya and Austin (2009).. Mặt khác,
mật độ tổng bạch cầu cũng như mật độ mỗi loại bạch
cầu thấp hơn khi bổ sung chất chiết từ rong biển vào
thức ăn của cá điêu hồng giống ở các nồng độ 2,5%;
5% và 7,5% trong thời gian 15 ngày (Mastoi et al.,
2012).

Hình 2: Mật độ bạch cầu đơn nhân của cá điêu hồng sau 2 và 4 tuần bổ sung chất chiết lựu và riềng
(Ghi chú: giá trị thể hiện là số trung bình ± độ lệch chuẩn của 3 lần lặp lại thí nghiệm. Các giá trị có ký tự giống nhau
trong một đợt thu mẫu (a, b) thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05))
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2006). Trong nghiên cứu này, kết quả cho thấy sự
gia tăng hoạt động lysozyme trong các nghiệm thức
được cho ăn thức ăn có bổ sung chất chiết lựu và
riềng. Kết quả này tương tự khi bổ sung chất chiết
lựu (P. granatum) với nồng độ 100 mg/kg của trọng
lượng cá bơn, hoạt tính lysozyme tăng cao và khác
biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối
chứng, nhưng ở nồng độ 5 và 50 mg/kg không thể
gia tăng hoạt tính lysozyme (Harikrishnan et al.,
2010a). Khi bổ sung hỗn hợp gồm 3 loại thảo
dược lựu (P. granatum), cúc (Chrysanthemum
cinerariaefolium) và xuyên tiêu (Zanthoxylum
schinifolium), hoạt tính lysozyme tăng cao so với
đối chứng ở nồng độ 50 mg/kg và 100 mg/kg trọng
lượng cơ thể cá bơn (Harikrishnan et al., 2010b).
Tuy nhiên, khi bổ sung dầu chiết xuất từ hạt lựu ở
các nồng độ khác nhau gồm 0; 0,5%, 1%, và 2% vào
thức ăn cho cá hồi ăn trong thời gian 2 tháng, hoạt
tính lysozyme không tăng cao hơn sơ với nghiệm
thức đối chứng (Acar et al., 2018). Do đó, tăng
cường hoạt động lysozyme có thể tác động đến tình
trạng miễn dịch của cá (Fletcher et al., 2011) và là
chỉ số quan trọng về khả năng phòng vệ miễn dịch ở
cá (Ellis, 2001).

3.2 Hoạt tính lysozyme
Sau 2 tuần cho ăn thức ăn có bổ sung chất chiết
lựu và riềng, kết quả phân tích hoạt tính lysozyme
trong huyết thanh cá ở nghiệm thức bổ sung chất
chiết tăng cao hơn so với đối chứng. Trong đó, hoạt
tính lysozyme ở nghiệm thức 2% chất chiết riềng
(294,4 U/mL) tăng cao nhất và khác biệt có ý nghĩa
thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại
(Hình 3). Hoạt tính lysozyme của nghiệm thức 1%
và 2% chất chiết lựu cũng gia tăng cao hơn so với
nghiệm thức đối chứng và khác biệt có ý nghĩa thống
kê (p<0,05), nhưng khác biệt không có ý nghĩa
thống kê so với các nghiệm thức còn lại. Sau 4 tuần
bổ sung lựu và riềng, hoạt tính lysozyme ở nghiệm
thức bổ sung thảo dược đều cao hơn nghiệm thức
đối chứng và thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống
kê (p<0,05).
Lysozyme là một protein kháng khuẩn thông qua
cơ chế thủy phân liên kết glycosic của vách tế bào
vi khuẩn, và thường được sử dụng như một chỉ số
phản ứng miễn dịch không đặc hiệu để bảo vệ chống
lại sự xâm nhập của mầm bệnh (Uribe et al., 2011).
Ngoài ra, lysozyme còn có khả năng phá vỡ tế bào
vi khuẩn Gram dương và Gram âm (Magnadóttir,

Hình 3: Hoạt tính lysozyme của cá điêu hồng sau 2 và 4 tuần bổ sung chất chiết lựu và riềng
(Ghi chú: các giá trị có ký tự giống nhau trong một đợt thu mẫu (a, b) thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p<0,05))

3.3 Hoạt tính đại thực bào

đợt thu sau 2 tuần cho ăn, hoạt tính đại thực bào của
các nghiệm thức tăng cao so với đối chứng và khác
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Tuy nhiên, sau 4
tuần bổ sung chất chiết thảo dược, chỉ có hoạt tính
thực bào ở nghiệm thức 1% chất chiết lựu và nghiệm
thức 2% chất chiết riềng tăng cao so với nghiệm
thức đối chứng và khác biệt có ý nghĩa thống kê
(p<0,05).

Hoạt tính đại thực bào của cá ở các nghiệm thức
bổ sung chất chiết lựu và riềng đều tăng cao so với
nghiệm thức đối chứng ở cả 2 đợt thu mẫu (Hình 4).
Trong đó nghiệm thức 2% chất chiết riềng tăng cao
nhất và có khác biệt có ý nghĩa thống kê so với
nghiệm thức đối chứng trong mỗi đợt thu mẫu. Ở
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Tập 56, Số chuyên đề: Thủy sản (2020)(1): 121-128

Hình 4: Hoạt tính thực bào của cá điêu hồng sau 2 và 4 tuần bổ sung chất chiết lựu và riềng
Hoạt tính đại thực bào được ghi nhận là một yếu
tố quan trọng trong hệ thống bảo vệ của vật chủ
chống lại các vi sinh vật xâm nhập và tạo thành một
đặc tính quan trọng của hệ thống miễn dịch không
đặc hiệu. Hoạt tính đại thực bào của cá tăng cao hơn
khi cho ăn thức ăn có bổ sung chất chiết thảo dược,
kết quả này tương tự khi thực hiện thí nghiệm bổ
sung chất chiết lựu (P. granatum) (Harikrishnan et
al., 2010a), hoặc bổ sung hỗn hợp gồm 3 loại thảo
dược gồm lựu (P. granatum), cúc (Chrysanthemum
cinerariaefolium) và xuyên tiêu (Zanthoxylum
schinifolium) bằng phương pháp tiêm vào cá bơn
Paralichthys olivaceus (Harikrishnan et al., 2010b).
Cá bơn được tiêm chất chiết lựu với 4 nồng độ khác
nhau gồm 0, 5, 50 và 100 mg/kg khối lượng cá và
được theo dõi trong 8 tuần, kết quả cho thấy hoạt
tính đại thực bào ở nghiệm thức 50 và 100 mg/kg
tăng cao hơn nghiệm thức đối chứng và khác biệt có
ý nghĩa thống kê, nhưng khác biệt này không có ý
nghĩa thống kê so với nghiệm thức 5 mg/kg. Tương
tự thí nghiệm bổ sung 3 loại thảo dược được theo
dõi trong 30 ngày, cho thấy hoạt tính bổ thể ở
nghiệm thức 50 và 100 mg/kg tăng cao có ý nghĩa
thống kê so với nghiệm thưc đối chứng, ngược lại ở
nồng độ bổ sung 5 mg/kg không thể hiện sự gia tăng
hoạt tính đại thực bào.

huyết học (tổng hồng cầu, tổng bạch cầu,
lymphocytes, bạch cầu đơn nhân), tăng cường hoạt
tính lysozyme và đại thực bào. Sự ảnh hưởng của
chất chiết lựu và riềng lên cá điêu hồng cần tiếp tục
nghiên cứu khả năng kháng bệnh cũng như khảo sát
ở quy mô ao nuôi để có thể ứng dụng trong thực tế.
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