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ABSTRACT
The presence of endocrine disrupting compounds (EDCs) in aquatic environment leads
to a risk for living organisms. Nonylphenol (NP), an endocrine disrupting compound,
is one of the very common used compounds in industrial activities in the world.
However, chronic effects of this chemical on organisms in general and zooplankton in
particular have not been fully understood. In this study, negative influences of NP on
micro-crustacean Ceriodaphnia cornuta and Daphnia lumholtzi at the concentration
of 110, 560 and 2280 µg NP/L, and the effects of NP at the concentrations of 280, 560
and 1120 µg NP/L on Daphnia magna were evaluated over a period of ten days. The
results showed that NP significantly decreased the animal survivorship and
reproduction. Especially, at the concentration of 560 µg NP/L for both D. lumholtzi
and D. magna and at the concentration of 110 µg NP/L for C. cornuta, the impacts
were found signigicantly in comparison to the referenced experiment. Therefore, more
attention should be paid to the presence, distribution and effects of EDCs, particularly
NP on aquatic organisms and ecological balance.

TÓM TẮT
Sự hiện diện của những hợp chất gây rối loạn nội tiết (endocrine disrupting
compounds, EDCs) trong môi trường đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức
khỏe con người và hệ sinh thái do những ảnh hưởng của chúng gây ra. Trong đó,
nonylphenol (NP), một loại EDCs, là một trong số những hợp chất gây rối loạn nội tiết
được sử dụng phổ biến trong hoạt động công nghiệp trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay
những ảnh hưởng mãn tính của loại hợp chất này lên sinh vật nói chung và vi giáp xác
nói riêng vẫn chưa được hiểu biết đầy đủ. Vì vậy, trong nghiên cứu này, ảnh hưởng
mãn tính của NP lên vi giáp xác Ceriodaphnia cornuta và Daphnia lumholtzi được
đánh giá tại các nồng độ 110, 560 và 2800 µg/L và ảnh hưởng của hóa chất này lên
Daphnia magna tại các nồng độ 280, 560 và 1120 µg/L trong thời gian 10 ngày. Kết
quả cho thấy, tất cả các nồng độ thí nghiệm của NP đều ảnh hưởng đến sức sống và
sinh sản của sinh vật. Đặc biệt, tại nồng độ thí nghiệm 560 µg NP/L đối với D.
lumholtzi và D. magna, 110 µg NP/L đối với C. cornuta bắt đầu ghi nhận được những
ảnh hưởng nghiêm trọng so với lô đối chứng. Vì vậy, cần chú ý đến sự hiện diện, phân
bố và ảnh hưởng của những hợp chất gây rối loạn nội tiết, đặc biệt là NP lên thủy sinh
vật và cân bằng hệ sinh thái thủy vực.

Trích dẫn: Võ Thị Mỹ Chi, Nguyễn Thanh Sơn và Đào Thanh Sơn, 2016. Ảnh hưởng của hợp chất gây rối
loạn nội tiết nonylphenol lên sức sống và sinh sản của ba loài vi giáp xác, Ceriodaphnia cornuta,
Daphnia lumholtzi và Daphnia magna. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43a: 34-41.
34
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(Bokern và Harm, 1993), cỏ xanh Kentucky (Poa
pratensis) (Nowak và ctv., 2008) và làm suy giảm
chlorophyll trong tảo lục (Chlorella vulgaris,
Selenastrum capricornutum) (Gao và Tam, 2011).
Vi khuẩn lam Microcystis aeruginosa có thể chống
lại ảnh hưởng của NP tại nồng độ cao bằng cách
tăng hàm lượng các enzyme hoặc co-enzyme, có
chức năng khử độc, như superoxide dismutase
(SOD), glutathione S-transferase (GST) và
Glutathinone (GSH) (Wang và Xie, 2007). Đối với
động vật, NP có thể xâm nhập vào chuỗi thức ăn
bằng nhiều cách: (i) môi trường nước có chứa NP,
(ii) NP có trong thuốc trừ sâu, (iii) NP được tích
lũy trong đất nông nghiệp do nước thải công
nghiệp chảy qua. Trong nhiều nghiên cứu ghi nhận
giá trị LC50 của Daphnia magna đối với NP lên
đến 5 mg/L (McClease và ctv., 1980).

1 GIỚI THIỆU
Nonylphenol (NP) là hợp chất tổng hợp thuộc
nhóm gây rối loạn nội tiết có khả năng gây ảnh
hưởng đến hệ thống hoocmon của nhiều sinh vật.
Chúng bắt nguồn phần lớn từ sự chuyển hóa của
nonylphenol ethoxylates (NPE), là hợp chất được
sử dụng rộng rãi như chất hoạt động bề mặt trong
sản xuất công nghiệp. Nonylphenol là hợp chất
tổng hợp được sử dụng trong công nghiệp sản xuất
chất chống oxy hóa và những sản phẩm của chất
hoạt động bề mặt NPE (US. EPA, 1990).
Nolnylphenol ethoxylates là chất hoạt động bề mặt
có hiệu quả cao và được sử dụng rộng rãi trong các
sản phẩm công nghiệp và dân dụng như chất tẩy
rửa, chất tạo nhũ tương, chất thẩm ướt và phân tán,
chất chống tĩnh điện, chất khử nhũ tương và chất
làm tan (Fiege và ctv., 2000, Langford và Lester,
2002; Lorenc và ctv., 2003).

Ngoài ra, những ảnh hưởng của các hợp chất
EDCs có thuộc tính tương tự NP cũng được các
nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu và ghi nhận.
Điển hình, Boone và ctv. (2003) đã nhận thấy
những ảnh hưởng của atrazine, một trong những
hợp chất EDCs thường được sử dụng, lên sức sống,
sự phát triển và thời gian biến thái của hai loài
lưỡng cư (Rana sphenocephala và Bufo
americanus) và hai loài kỳ nhông (Ambystoma
maculatum, A. texanum). Năm 2014, Vo và ctv. đã
đánh giá những ảnh hưởng bất lợi của atrazine và
estriol lên D. magna (ở các nồng độ 5, 50 và 500
µg/L) trong thời gian 2 tuần. Kết quả chứng tỏ rằng
sinh vật phơi nhiễm atrazine và estriol tại hai nồng
độ thấp làm giảm sức sống của sinh vật ở mức độ
nhẹ. Tuy nhiên, sức sống của sinh vật giảm mạnh
khi phơi nhiễm tại nồng độ cao nhất của atrazine
(500 µg/L). Ngoài ra, hai hợp chất này cũng làm
giảm sự sinh sản của sinh vật trong suốt thời gian
tiến hành thí nghiệm. Hợp chất octylphenol cũng
có những thuộc tính gây rối loạn nội tiết tương tự
NP, NPEs, atrazine… Sự có mặt của hợp chất này
trong môi trường có thể gây nên những ảnh hưởng
cấp tính và mãn tính lên phôi, con non và cả những
sinh vật trưởng thành trong thủy vực. Một vài
nghiên cứu đã chứng tỏ octylphenol tác động xấu
đến sức sống và sinh trưởng của vi giáp xác
(Brooke và ctv., 2005). Dao và ctv. (2014) đã đánh
giá ảnh hưởng mãn tính của octylphenol ở các
nồng độ 5, 50 và 500 µg/L lên D. magna trong thời
gian 2 tuần. Kết quả cho thấy, tất cả các nồng độ
octylphenol dùng trong thí nghiệm đều gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sức sinh sản và sinh
trưởng của sinh vật.

Hiện nay, trong quá trình sản xuất sử dụng
ngày càng nhiều NPE, nên chúng tồn tại nhiều
trong nước thải và phân hủy thành NP (Ahel và
ctv., 1994a; Johnson và ctv., 2001; Shao và ctv.,
2003; Koh và ctv., 2005; Nakada và ctv., 2006). Do
đó, phần lớn NP trong môi trường có nguồn gốc từ
nước thải công nghiệp (Ahel và ctv., 1994b;
Petrovic và ctv., 2002; Sabik và ctv., 2003; Fries và
Puttman, 2003; Langford và ctv., 2005). Những
năm gần đây, NP được tìm thấy liên tục trong môi
trường với thuộc tính gây ức chế nội bào, và được
phát hiện trên diện rộng trong môi trường nước tự
nhiên, nước thải công nghiệp, trầm tích và môi
trường không khí (Van Ry và ctv., 2000; Kannan
và ctv., 2003) và đặc biệt chúng còn hiện diện
trong nước uống và một số loại thực phẩm
(Guenther và ctv., 2002). Năm 1985, tại thời điểm
NP được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và
chất tẩy rửa dân dụng, Ahel và Giger đã ghi nhận
nồng độ NP hiện diện trong nước sông ở Thụy Sĩ
từ 0,1 – 3 µg/L. Gần đây, một cuộc khảo sát tại 30
dòng sông tại Hoa Kì nhận thấy hơn 70% nồng độ
NP đạt < 0,1 µg/L và nồng độ cao nhất đạt 0,6
µg/L (CMA, 1990). Năm 2002, Ying và ctv. đã ghi
nhận nồng độ NP tại một số quốc gia lên đến 644
µg/L trong mẫu nước, và 5 – 14100 µg/kg trong
mẫu trầm tích.
Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu ảnh
hưởng của NP đến sinh vật. Đối với thực vật, NP
gây ảnh hưởng đến sinh lý và hình thái. Cụ thể,
chúng làm suy giảm sinh khối ở cây họ đậu
(Lupinus polyphyllus và L. hartwegii), lúa mì
(Triticum aetivum), khoai tây (Lycopersicon
esculentum), rau bi-na (Atriplex hortensis),

Trong lưới thức ăn ở thủy vực, vi giáp xác đóng
vai trò quan trọng vì là một trong những mắc xích
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kết nối sinh vật sản xuất (rong, tảo) và sinh vật
thuộc bậc dinh dưỡng cao hơn (tôm, cá). Những
sinh vật như Ceriodaphnia cornuta, Daphnia
lumholtzi và Daphnia magna có những thay đổi rõ
rệt với điều kiện môi trường thiếu dinh dưỡng hoặc
nhiễm độc tố, nên chúng được sử dụng để đánh giá
thử nghiệm độc tính của môi trường nước (DoHong và ctv., 2004; Lampert, 2006). Cơ thể vi giáp
xác khá đơn giản, thời gian phát triển tương đối
nhanh, sau khoảng 2 tuần thì nó có thể sinh sản với
một số lượng lớn, khoảng 10-30 con trong một lần
sinh sản nên có thể đáp ứng được các yêu cầu về số
lượng sinh vật thí nghiệm, do đó chúng được chú ý
và chọn lựa dùng trong nhiều nghiên cứu về độc
học (Lampert, 2006). Tuy nhiên, cho đến nay chưa
có công bố về sự ảnh hưởng mãn tính của hợp chất
NP lên các loài vi giáp xác Ceriodaphnia cornuta,
Daphnia lumholtzi và D. magna. Vì vậy, mục tiêu
của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng mãn
tính của NP lên sức sống và khả năng sinh sản của
ba loài vi giáp xác C. cornuta, D. lumholtzi và D.
magna.

2.1 Hóa chất
Nonylphenol (Merck) có độ tinh khiết 99,5%.
Nonylphenol được pha loãng trong MeOH (Merck)
ở nồng độ 1 mg/mL. Dung dịch (NP pha trong
MeOH) được bảo quản tại nhiệt độ –70 oC trong
khoảng 2 tuần trước khi tiến hành thí nghiệm.
2.2 Sinh vật và thiết kế thí nghiệm
Sinh vật thí nghiệm bao gồm D. magna, D.
lumholtzi và C.cornuta (Hình 1). Daphnia magna
được cung cấp bởi công ty Microbiotests Inc (Bỉ),
trong khi D. lumholtzi và C. cornnuta lần lượt được
phân lập tại hồ nuôi trồng thủy sản thuộc Viện
Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 tại Bắc Ninh và
lưu vực sông Mekong từ năm 2012 (Bui và ctv.,
2016). Daphnia magna được nuôi duy trì trong môi
trường ISO (APHA, 2005), hai loài vi giáp xác còn
lại được nuôi trong môi trường COMBO (Kilham
và ctv., 1998) tại phòng thí nghiệm Độc học Môi
trường, Viện Môi trường và Tài nguyên. Tất cả
sinh vật được nuôi trong phòng thí nghiệm qua
nhiều thế hệ và cho ăn bằng tảo lục Scenedesmus
sp. Tảo lục được nuôi trong môi trường Z8 (Kotail,
1972) và sục khí liên tục.

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

Hình 1: Sinh vật thí nghiệm C. cornuta (a), D. lumholtzi (b) và D. magna (c). Thước đo có chiều dài =
200 µm (hình A), 500 µm (hình B), và 2000 µm (hình C)
mãn tính của một số EDCs (atrazine, estriol,
octylphenol) lên vi giáp xác D. magna với nồng độ
thể hiện ảnh hưởng xấu lên sinh vật từ 50 – 500
µg/L (Vo và ctv., 2014; Dao và ctv., 2014); và hàm
lượng NP ghi nhận trong môi trường tự nhiên vào
khoảng 650 µg/L (Ying và ctv., 2002).

Trước khi tiến hành thí nghiệm, 15 cá thể thuộc
mỗi loài vi giáp xác được nuôi trong beaker 500
mL và cho ăn bằng tảo lục Scenedesmus sp. trong
khoảng 2-3 tuần. Những con non từ lứa thứ hai đến
lứa thứ tư của những cá thể này được sử dụng để
tiến hành thí nghiệm. Daphnia magna được phơi
nhiễm với NP tại các nồng độ 0 (đối chứng), 280,
560 và 1120 µg/L, còn D. lumholtzi và C. cornuta
được phơi nhiễm với NP tại các nồng độ 0 (đối
chứng), 110, 560 và 2800 µg/L. Nồng độ NP cho
thí nghiệm mãn tính này được chọn dựa vào sự
tham khảo một số công bố trước đây về ảnh hưởng
cấp tính của NP lên D. magna với giá trị LC50 là
5000 µg/L (McClease và ctv., 1980); ảnh hưởng

Trong mỗi lô thí nghiệm, 30 cá thể vi giáp xác
non (< 24h) được chọn ngẫu nhiên để tiến hành thí
nghiệm mãn tính (Adema, 1978). Trong đó, 10 cá
thể được nuôi trong beaker thủy tinh 200 mL chứa
100 mL môi trường tương ứng và tiến hành lặp lại
03 lần đối với mỗi lô thí nghiệm. Thí nghiệm được
tiến hành trong điều kiện nhiệt độ 25 ± 1oC, cường
36
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hưởng nghiêm trọng. Ceriodaphnia cornuta khi
phơi nhiễm với NP tại các nồng độ 110, 560 và
2800 µg/L, sau thời gian thí nghiệm, tỉ lệ sống sót
của mỗi lô thí nghiệm tương ứng với từng nồng độ
trên lần lượt đạt 13, 27 và 33% (Hình 2a). Tương
tự đối với D. lumholtzi, khi phơi nhiễm hợp chất
này tại những nồng độ trên, tỉ lệ sống sót của mỗi
lô thí nghiệm lần lượt đạt 53, 20 và 27% (Hình 2b).
Tỉ lệ sống sót của D. magna khi phơi nhiễm với
hợp chất này tại nồng độ 280, 560 và 1120 µg/L
lần lượt là 90, 30 và 0% (Hình 2c).

độ ánh sáng khoảng 1000 Lux và chu kỳ sáng tối là
12 giờ sáng : 12 giờ tối. Sinh vật được cho ăn với
Scenedesmus sp. ở nồng độ 2 mg C/L. Môi trường
và thức ăn của vi giáp xác được thay mới hoàn toàn
2 ngày/lần (Dao và ctv., 2010).
Trong suốt quá trình thí nghiệm, sinh vật được
theo dõi hàng ngày và ghi nhận sự ảnh hưởng của
NP lên sức sống và sức sinh sản. Sự tử vong của
mỗi cá thể được xác nhận khi tim của sinh vật
ngừng đập và được kiểm tra lại trên kính hiển vi
(Olympus BX51). Sức sinh sản của sinh vật được
tính bằng tổng số con non sinh ra trong mỗi lô thí
nghiệm. Hàng ngày, con non khi được sinh ra hoặc
con mẹ bị chết, trong quá trình thí nghiệm, được
bắt ra khỏi bình bằng pipet Pasteur. Thí nghiệm
phơi nhiễm sinh vật với NP kéo dài trong 10 ngày.

Sự suy giảm sức sống của sinh vật có thể giải
thích do ảnh hưởng của hợp chất gây rối loạn nội
tiết của NP. Hợp chất này từng được ghi nhận có
khả năng ảnh hưởng đến nội tiết tố của nhiều loài
động vật (Lech và ctv., 1996; Ashby và ctv., 1997;
Gray và ctv., 1998; Brown và ctv., 1999). Đặc biệt,
đối với các loài giáp xác, hoocmon sinh dục đóng
vai trò quan trọng trong sự phát triển (Chang,
1997; Charmantier và ctv., 1997). Điều này phù
hợp với nghiên cứu của Baldwin và ctv. (1995) ghi
nhận diethylstilbestrol (DES) là hợp chất tổng hợp
ức chế nội tiết, làm thay đổi khả năng chuyển hóa
và quá trình tổng hợp chất 20-hydroxyecdysone
hoặc ảnh hưởng đến những cơ quan thụ quan 20hydroxyecdysone, dẫn đến sự suy giảm tần số lột
xác, từ đó ảnh hưởng đến sức sống của D. magna.

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Ảnh hưởng của Nonylphenol lên tỷ lệ
sống của vi giáp xác
Sau 10 ngày tiến hành thí nghiệm, ở lô đối
chứng, tỉ lệ sống sót của C. cornuta và D. lumholtzi
là 87%, riêng D. magna là 100%. Điều này hoàn
toàn phù hợp với đặc điểm sinh học của Daphnia
được nuôi trong môi trường chuẩn và đạt yêu cầu
của thí nghiệm mãn tính theo quy định của APHA
(2005). Sức sống của các loài sinh vật phơi nhiễm
với NP tại những nồng độ thí nghiệm đều bị ảnh

Hình 2: Sức sống của C. cornuta (hình a), D. lumholtzi (hình b) và D. magna (hình c) trong thời gian 10
ngày phơi nhiễm với NP. ĐC = đối chứng
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giáp xác C. cornuta, D. lumholtzi và D. magna lần
lượt là 72, 29 và 233 cá thể. Các lô thí nghiệm C.
cornuta phơi nhiễm với NP tại các nồng độ 110,
560 và 2800 µg/L, số lượng con non trong mỗi lô
giảm dần, đạt 61, 56 và 43 cá thể (lần lượt tương
ứng với từng nồng độ) (Hình 3a). Daphnia
lumholtzi khi phơi nhiễm với hợp chất này ở nồng
độ 110 µg/L, số lượng con non được sinh ra là 40
cá thể, nhiều hơn so với lô đối chứng (29 con non).
Tuy nhiên, tại các lô có nồng độ phơi nhiễm 560 và
2800 µg/L số lượng con non được sinh ra giảm
đáng kể, chỉ có 7 cá thể (Hình 3b). Đặc biệt, NP
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sinh sản của D.
magna. Cụ thể, khi phơi nhiễm với hợp chất này tại
nồng độ 280µg/L, tổng số con non giảm còn 6 cá
thể (giảm 97% so với tổng số con non được sinh ra
từ lô đối chứng). Trong suốt thời gian thí nghiệm,
D. magna phơi nhiễm với NP tại các nồng độ 560
và 1120 µg/L đều không có khả năng sinh sản
(Hình 3c).

Trong ba loài sinh vật thí nghiệm, tại cùng
nồng độ phơi nhiễm 560 µg NP/L, sau 10 ngày thí
nghiệm, tỉ lệ sống sót của D. lumholtzi, C. cornuta
và D. magna lần lượt đạt 20, 27 và 30%. Điều này
chứng tỏ tại nồng độ này, NP đã tác động đến sức
sống của D. lumholtzi một cách nghiêm trọng hơn
so với C. cornuta hay D.magna. Tuy nhiên, khi
phơi nhiễm với NP tại nồng độ 110 µg/L thì tỉ lệ
sống sót khi kết thúc thí nghiệm của C. cornuta lại
thấp hơn nhiều so với D. lumholtzi. Vì vậy, mức độ
bị ảnh hưởng của những sinh vật thí nghiệm đối
với hợp chất này tùy thuộc vào nồng độ phơi
nhiễm và ngưỡng chịu đựng của chúng. Hiện nay,
chưa có bất kỳ công bố về nồng độ NP trong thủy
vực tại Việt Nam.
3.2 Ảnh hưởng của Nonylphenol lên sức
sinh sản của vi giáp xác
Trong thời gian 10 ngày tiến hành thí nghiệm,
tổng số con non của lô đối chứng đối của ba loài vi

Hình 3: Tổng số con non của C. cornuta (hình a), D. lumholtzi (hình b) và D. magna (hình c) trong thời
gian 10 ngày phơi nhiễm với NP. ĐC = đối chứng
phơi nhiễm với NP tại nồng độ 110 µg/L), hoặc có
thể làm giảm sức sinh sản của sinh vật (D.
lumholtzi khi phơi nhiễm với NP tại nồng độ 560,
2800 µg/L hoặc D. magna khi phơi nhiễm với NP
tại tất cả nồng độ thí nghiệm). Đặc biệt, có thể nói
sức sinh sản của D. magna đã bị tác động nhiều
hơn so với hai loài còn lại khi tất cả sinh vật thí

Kết thúc thí nghiệm sau 10 ngày, tổng số con
non của C. cornuta khi phơi nhiễm với NP tại các
nồng độ thí nghiệm giảm nhẹ so với lô đối chứng.
Ngược lại, D. lumholtzi và D. magna đều bị ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sức sinh sản khi phơi
nhiễm với hóa chất này. Những ảnh hưởng này có
thể kích thích sinh vật sinh sản (D. lumholtzi khi
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nghiệm trong hai lô phơi nhiễm NP tại các nồng độ
560 và 1120 µg/L đều không có khả năng sinh sản.
Năm 2003, Zhang và ctv. đã chứng tỏ việc phơi
nhiễm 4-nonylphenol tại nồng độ từ 50 – 1000
µg/L kìm hãm sự phát triển của trứng Daphnia và
gây nên những dị dạng con non của Daphnia. Do
4-nonylphenol và NP đều là những hợp chất tổng
hợp gây ức chế nội tiết nên chúng có những ảnh
hưởng giống nhau lên sinh vật. Do đó, những tác
động của NP lên sự phát triển của phôi vi giáp xác
là nguyên nhân làm giảm sức sinh sản của sinh vật.
Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là những ghi
nhận đầu tiên về ảnh hưởng của NP lên sức sinh
sản của các loài vi giáp xác C. cornuta, D.
lumholtzi và D. magna.
4 KẾT LUẬN
Những kết quả trong nghiên cứu này chỉ ra rằng
hợp chất NP đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sức sống và sinh sản của các loài vi giáp
xác C. cornuta, D. lumholtzi và D. magna. Điều
này có thể dẫn đến sự suy giảm số lượng động vật
phiêu sinh, mất đa dạng sinh thái trong thủy vực có
hàm lượng NP cao. Do đó, quan trắc chất lượng
môi trường nước nên bao gồm chỉ tiêu các hợp chất
EDCs như NP nên được thực hiện, bên cạnh các
chỉ tiêu hóa lý cơ bản và thiết yếu theo quy định
của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh đó,
thử nghiệm sinh học dựa vào vi giáp xác có nguồn
gốc nhiệt đới (C. cornuta, D. lumholtzi) để đánh
giá an toàn chất lượng môi trường nước mặt, đặc
biệt ở những khu vực xả thải từ hoạt động con
người nên được lồng ghép vào trong quan trắc chất
lượng nước.
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