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ABSTRACT 

The study was conducted to evaluate effects of oxytetracycline on immune 
parameters and susceptibility of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) 
to acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND). Shrimp (2.8 ± 0.48 
g/shrimp) were randomly distributed (30 shrimp/tank) with four 
treatments (TM) (in triplicate): (TM1) unchallenged control; (TM2) 
challenged control; (TM3) unchallenged and fed diet coated with 
oxytetracycline (2 g/kg for 5 days); and (TM4) challenged and fed diet 
coated with oxytetracycline (for 5 days after challenge). After 14 days 
challenge, cumulative mortality in TM2 (48.9 ± 1.9%) was significantly 
higher (P<0.05) than TM1, TM3 and TM4. Cumulative mortalities of TM3 
and TM4 were higher than TM1 (P<0.05) and lower than TM2 (P<0.05). 
Histological  analysis showed typical pathological signs of AHPND in 
hepatopancreas of challenged shrimp. Total hemocyte count, respiratory 
bursts, phenoloxidase and superoxide dimutase activities were significant 
decreased in TM2, TM3 and TM4 after 36 h challenge. 

TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng của oxytetracyclin lên 
các chỉ tiêu miễn dịch và tính mẫn cảm của tôm chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) với bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND). Tôm (2,8 ± 0,48 
g/con) được bố trí ngẫu nhiên (30 con/bể) với bốn nghiệm thức (NT) (lặp 
lại 3 lần), gồm: (NT1) đối chứng không cảm nhiễm; (NT2) đối chứng cảm 
nhiễm; (NT3) không cảm nhiễm và thức ăn trộn oxytetracycline (2 g/kg 
trong 5 ngày) và (NT4) cảm nhiễm và thức ăn trộn oxytetracycline (trong 
5 ngày sau cảm nhiễm). Sau 14 ngày cảm nhiễm, tỷ lệ chết tích lũy ở NT2 
cao hơn đáng kể (48,9 ± 1,9%) (P <0,05) so với NT1, NT3 và NT4. Tỷ lệ 
chết tích lũy ở NT3 và NT4 cao hơn NT1 (P<0,05) và thấp hơn NT2 
(P<0,05). Phân tích mô bệnh học gan tụy tôm cảm nhiễn ghi nhận có các 
dấu hiệu bệnh lý điển hình của AHPND. Tổng tế bào máu, hoạt động của 
phenoloxidase (PO), superoxide dimutase (SOD) và phóng thích các gốc 
oxy tự do (RBs) giảm ở NT2, NT3 và NT4 sau 36 giờ cảm nhiễm. 

Trích dẫn: Trần Việt Tiên và Đặng Thị Hoàng Oanh, 2019. Ảnh hưởng oxytretracyclin lên đáp ứng miễn dịch 
tự nhiên của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) cảm nhiễm Vibrio parahaemolyticus. Tạp 
chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(4B): 148-154. 
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1 GIỚI THIỆU 

Cùng với xu hướng phát triển mạnh của nghề 
nuôi tôm nước lợ là sự ô nhiễm môi trường và dịch 
bệnh bùng phát gây tổn thất nặng nề. Trong số các 
bệnh nguy hiểm, bệnh hoại tử gan tụy cấp tính 
(AHPND) do vi khuẩn Vibrio paraheamolyticus đã 
gây nhiều thiệt hại cho người nuôi tôm. Bệnh lây lan 
nhanh và tôm nhiễm bệnh tỷ lệ chết cao. Các biện 
pháp phòng và trị AHPND ở tôm nuôi được áp dụng 
hiện nay chủ yếu là kháng sinh, trong đó phổ biến là 
oxytetracylin nhưng thường không có hiệu quả. 

Không giống ở động vật có xương sống, khả 
năng đáp ứng miễn dịch là gồm có đáp ứng miễn 
dịch đặc hiệu và không đặc hiệu (miễn dịch tự 
nhiên), động vật không xương sống (trong đó có 
tôm) chủ yếu dựa vào miễn dịch không đặc hiệu bao 
gồm những cơ chế miễn dịch tế bào và miễn dịch thể 
dịch góp phần vào những phản ứng bảo vệ tôm bằng 
cách hạn chế sự xâm nhập hoặc làm sạch và giết 
những mầm bệnh vi sinh xâm nhập vào mô và máu 
(Yodmuang et al., 2006). Tuy tôm có khả năng đề 
kháng mầm bệnh vi sinh vật thông qua hệ miễn dịch 
tự nhiên, nhưng tác nhân gây bệnh vẫn có thể xâm 
nhiễm và gây ra tỉ lệ chết cao khi hệ miễn dịch bị 
suy giảm dưới sự tác động của các yếu tố môi trường 
(Takahasi et al., 1995), trong đó kháng sinh là 
những nhân tố góp phần làm suy giảm hệ miễn dịch 
và tăng sự mẫn cảm của tôm với mầm bệnh (Ren et 
al., 2014). 

Trong nghiên cứu này, kết quả về ảnh hưởng của 
oxytetraxyclin lên đáp ứng miễn dịch tự nhiên của 
tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) cảm 
nhiễm Vibrio parahaemolyticus được trình bày 
nhằm bổ sung thông tin làm cơ sở khoa học cho việc 
sử dụng kháng sinh hợp lý trong nuôi tôm thẻ chân 
trắng. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Hệ thống thí nghiệm 

Thí nghiệm được thực hiện tại trại thực nghiệm, 
Bộ môn Bệnh học Thuỷ sản, Khoa Thuỷ Sản, 
Trường Đại học Cần Thơ. Tôm được bố trí trong bể 
nhựa có thể tích 150 L. Các bể nhựa được rửa sạch 
và khử trùng bằng chlorine rồi phơi khô trước khi sử 
dụng. Nước dùng trong thí nghiệm có độ mặn 25‰ 
được khử trùng bằng chlorine (30 ppm) và sục khí 
liên tục để loại bỏ chlorine trước khi bố trí thí 
nghiệm và trong suốt thời gian thí nghiệm. 

2.2 Tôm thí nghiệm 

Tôm thẻ chân trắng PL15 được ương trong hệ 
thống tuần hoàn tại Bộ môn Bệnh học Thủy sản, 
Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ. Đến khi 
tôm đạt kích cỡ trung bình khoảng 2,8 ± 0,48 g/con 

thì bố trí thí nghiệm. Trước khi bố trí, tôm được 
kiểm tra bằng phương pháp PCR xác định âm tính 
với WSSV, MBV và V. parahemolyticus. Sau khi bố 
trí vào các bể thí nghiệm, tôm được thuần dưỡng 3 
ngày rồi mới tiến hành thí nghiệm.  

2.3 Chuẩn bị vi khuẩn và gây cảm nhiễm 

Chủng vi khuẩn V. parahaemolyticus gây bệnh 
hoại tử gan tụy cấp từ bộ sưu tập vi khuẩn của Khoa 
Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ sau khi lấy ra từ 
tủ -80C được nuôi trong môi trường nutrient broth 
(NB, Merck) có bổ sung 1,5% NaCl (NB+), ủ ở 28C 
trong 18 giờ, sau đó vi khuẩn được cấy sang đĩa 
tryptic soy agar (TSA, Merck) có bổ sung 1,5% 
NaCl (TSA+) và tiếp tục ủ ở 28C trong 18 giờ. Ghi 
nhận màu sắc và hình dạng khuẩn lạc, nhuộm Gram 
để kiểm tra tính thuần của vi khuẩn. Khuẩn lạc vi 
khuẩn thuần được nuôi tăng sinh trong môi trường 
NB+ ở 28C. Sau đó, đo và xác định mật độ vi khuẩn 
bằng máy so màu quang phổ ở bước sóng 610 nm 
để xác định mật độ vi khuẩn (CFU/ml). Tôm được 
gây cảm nhiễm bằng cách ngâm trong dung dịch vi 
khuẩn (mật độ 108 CFU/ml) trong 15 phút. Sau đó 
cho tôm và dung dịch vi khuẩn vào bể thí nghiệm. 
Sau 2 ngày cảm nhiễm, siphon đáy bể và thay 50% 
lượng nước trong bể, sau đó siphon đáy bể 2 
ngày/lần, mỗi lần 30% lượng nước trong bể cho đến 
khi kết thúc thí nghiệm. 

2.4 Bố trí và theo dõi thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 
4 nghiệm thức (NT), mỗi NT lặp lại 3 lần (mật độ 
bố trí 30 tôm/bể), gồm có: (NT1) Đối chứng không 
cảm nhiễm; (NT2) Đối chứng cảm nhiễm vi khuẩn 
V. parahaemolyticus; (NT3) không cảm nhiễm, cho 
ăn thức ăn trộn oxytetracylin (2 g/kg thức ăn) liên 
tục trong 5 ngày; và (NT4) cảm nhiễm vi khuẩn V. 
parahaemolyticus, cho ăn thức ăn trộn oxytetracylin 
(2 g/kg thức ăn) sau 1 ngày cảm nhiễm. 

Thí nghiệm được theo dõi trong thời gian 14 
ngày sau cảm nhiễm. Tôm được cho ăn thức ăn 
Grobest với lượng thức ăn bằng 2% trọng lượng thân 
(do sau khi cảm nhiễm tôm thường giảm ăn) và cho 
ăn 4 lần/ngày trong suốt thời gian thí nghiệm 14 
ngày. Kháng sinh oxytetracylin (99%) do công ty 
TNHH UV Việt Nam cung cấp. Kháng sinh được 
trộn vào thức ăn rồi áo bằng dầu mực (20 ml dầu 
mực/kg thức ăn). 

Các chỉ tiêu môi trường được đo hàng ngày trong 
suốt 14 ngày thí nghiệm gồm pH, NH3/NH4

+, hàm 
lượng oxy hòa tan (DO) (đo bằng các bộ test SERA, 
Đức) và nhiệt độ (đo bằng nhiệt kế). Biểu hiện bệnh 
lý của tôm và số tôm chết được ghi nhận hàng ngày.  
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2.5 Phương pháp mô học 

Mẫu tôm thí nghiệm (3 tôm/bể) được thu sau 3 
ngày sau cảm nhiễm (số tôm thu mẫu phân tích các 
chỉ tiêu miễn dịch không tính vào tỉ lệ tôm chết tích 
lũy) để cố định khối gan tụy trong dung dịch 
Davidson’s AFA trong khoảng 48 giờ, sau đó 
chuyển sang cồn 70o (Lightner, 1996). Mẫu sau khi 
được cắt tỉa định hướng thì được xử lý qua các giai 
đoạn khử nước với các nồng độ cồn tăng dần, làm 
trong bằng xylen, sau đó tẩm trong paraffin và 
sáp ong nóng chảy. Mẫu được đem đúc khối, cắt 
lát, dán lên lame và nhuộm với thuốc nhuộm 
haematocyline và eosin (H&E). Tiêu bản được 
quan sát dưới kính hiển vi với các vật kính khác 
nhau và chụp hình tiêu bản đặc trưng.  

2.6 Phương pháp xác định các chỉ tiêu miễn 
dịch 

Mẫu tôm (3 tôm/bể/lần thu mẫu) được thu trước 
khi gây cảm nhiễm và vào ngày 3, 6 và 9 sau khi 
cảm nhiễm để lấy máu phân tích các chỉ tiêu miễn 
dịch. Số tôm thu mẫu phân tích các chỉ tiêu miễn 
dịch không tính vào tỉ lệ tôm chết tích lũy. 

Tổng tế bào máu (THC) được xác định theo 
phương pháp của Le Moullac et al. (1997). 100 µL 
máu tôm được thu bằng kim tiêm vô trùng có chứa 
900 µl dung dịch chống đông. Số lượng tế bào máu 
được đếm (lặp lại 2 lần) bằng buồng đếm hồng cầu 
và quan sát dưới kính hiển vi (40X) và tính bằng 
công thức: THC = C * 10 * 5 x 10 (tb/mm3) (C là 
tổng số tế bào máu trên 5 vùng đếm). 

Hoạt tính của phenoloxidase (PO) được xác định 
theo phương pháp của Herández-López et al. 
(1996). 100 µL mẫu máu pha loãng trong dung dịch 
chống đông sau khi được ly tâm, loại bỏ phần dịch 
phía trên, phần tế bào máu được hòa tan trong dung 
dịch đệm cacodylate-citrate, rồi ủ với 50 µL trypsin 
(1 mg/ml) trong 10 phút ở 26°C trước khi thêm 50 
µL L-DOPA (3 mg/ml) và 800 µl cacodylate buffer. 
Đo mẫu bằng máy đọc khay vi thể ở bước sóng 490 
nm. Mẫu đối chứng gồm 50 µL mẫu, 50 µl 
cacodylate buffer (thay thế trypsin) và 50 µl L-
DOPA và đọc kết quả sau 1 phút. 

Hoạt tính phóng thích các gốc oxy tự do (RBs) 
được xác định theo phương pháp của Song and 
Hsieh (1994). 50 µL mẫu máu được và 50 µl dung 
dịch chống đông được làm lắng xuống trong ống 
eppendorf 200 L có chứa 100 µL dung dịch poly-

L-lysine (0,2%) để tăng sự kết dính của tế bào. Sau 
khi ly tâm, loại bỏ phần dịch phía trên, 100 µL 
zymosan (0,1% trong dung dịch Hanks) được cho 
vào và để 30 phút ở nhiệt độ phòng thì loại bỏ 
zymosan. Tế bào máu được rửa 3 lần với 100 µL 
dung dịch Hanks, nhuộm với 100 µl NBT solution 
(0,3%) trong 30 phút, loại bỏ NBT solution, sau đó 
rửa 3 lần với 100 µL methanol (70%) và để khô. Sau 
đó, mẫu được hòa tan với 120 µL KOH 2M và 140 
µL dimethyl sulphoxide và đo bằng máy đọc khay 
vi thể (Multiskan Ascent 354, USA) ở bước sóng 
630 nm. Mỗi mẫu máu được phân tích lặp lại 3 lần. 

Hoạt tính của superoxide dismutase (SOD) được 
xác định theo phương pháp của Beauchamp and 
Fridovich (1971). 50 µl mẫu máu và 50 µl dung dịch 
chống đông được cho vào 1 ống eppendorf lạnh có 
chứa 0,5 ml phosphate buffer (50 mM, pH 7,8). Sau 
khi ly tâm, phần dịch phía trên được chuyển sang 1 
eppendorf mới và ủ 5 phút ở 65°C, tiếp tục ly tâm 
rồi lấy và chuyển phần dịch phía trên sang 1 
eppendorf mới. 0,5 ml dung dịch SOD (0,1 mM 
EDTA, 13 μM methionine, 0,75 mM Nitro Blue 
Tetrazolium (NBT) và 20 μM riboflavin trong 50 
mM đệm phosphate, pH 7,8) và 100 µl dịch tách 
chiết thô được được ủ 1 phút dưới ánh sáng huỳnh 
quang trong máy so màu quang phổ và so màu bằng 
ở bước sóng 560 nm.  

2.7 Xử lý số liệu 

Sự khác biệt về tỉ lệ tôm chết tích lũy và các chỉ 
tiêu miễn dịch giữa các nghiệm thức thí nghiệm 
được xử lý thống kê ANOVA 1 nhân tố (ở mức ý 
nghĩa P<0,05) bằng phần mềm SPSS 16.  

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Dấu hiệu bệnh lý 

Ở hai nghiệm thức cảm nhiễm vi khuẩn V. 
parahaemolyticus (NT2 và NT4), tôm có biểu hiện 
bệnh sau 24 giờ với dấu hiệu bơi lờ đờ, hoạt động 
kém, ruột rỗng hoặc chứa thức ăn không liên tục, 
khối gan tụy của tôm nhạt màu và teo (Hình 1B/b và 
1D/d). Các dấu hiệu ghi nhận được tương tự như mô 
tả của Lightner et al. (2012) and Flegel et al. (2012) 
về các dấu hiệu bệnh lý của tôm khi mắc bệnh hoại 
tử gan tụy cấp tính do V. parahaemolyticus. Tôm ở 
hai nghiệm thức không cảm nhiễm vi khuẩn V. 
parahaemolyticus (NT1 và NT3) có màu sắc tươi 
sáng, khối gan tụy bình thường, ruột đầy thức ăn, 
phản ứng nhạy với tiếng động (Hình 1A/a và 1C/c). 
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Hình 1: (A/a và C/c): Dấu hiệu bên ngoài và gan tụy của tôm ở các NT1 và NT3, gan tụy và tôm bình 
thường; (B/b và D/d): Dấu hiệu bên ngoài và gan tụy của tôm ở các NT2 và NT4, gan tụy nhạt màu, 

ruột rỗng

3.2 Mô bệnh học 

Kết quả phân tích mô bệnh học cho thấy ở NT1 
và NT3 (không cảm nhiễm), gan tụy với các ống gan 
tụy bình thường (Hình 2A). Tuy nhiên, ở NT2 và 
NT4 (cảm nhiễm vi khuẩn V. parahaemolyticus) gan 
tụy tôm có những biến đổi mô bệnh học, đặc trưng 
là ống gan tụy teo, giảm số lượng B, R và F (Hình 
2B), tế bào gan tụy thoái hóa bong tróc rơi vào lòng 
ống và tế bào máu xuất hiện quanh các cụm vi khuẩn 

trong vùng bị hoại tử (Hình 2B). Lightner et al. 
(2012) and Flegel (2012) mô tả chi tiết đặc điểm mô 
bệnh học đặc trưng của bệnh hoại tử gan tụy cấp tính 
là sự thoái hóa cấp tính của gan tụy, kèm theo sự 
giảm hoạt động của tế bào E, rối loạn chức năng của 
các tế bào B, F và R, dễ thấy những tế bào có nhân 
trương to, các tế bào bị bong tróc và rơi vào lòng 
ống gan tụy và giai đoạn cuối là sự tập trung của các 
tế bào máu ở giữa ống gan tụy và nhiễm khuẩn thứ 
cấp kèm theo hiện tượng melanin hóa. 

  
Hình 2: Mô gan tụy trên tôm sau khi cảm nhiễm. (A) Nghiệm thức không cảm nhiễm; (B) Nghiệm 

thức cảm nhiễm AHPND. Mũi tên chỉ các tế bào gan thoái hóa và rơi vào lòng ống, các tế bào máu tập 
trung quanh các cụm vi khuẩn trong vùng bị hoại tử

3.3 Tỉ lệ tôm chết tích lũy  

Kết quả thí nghiệm cho thấy, tỷ lệ tôm chết cao 
nhất ở NT2 với tỷ lệ tôm chết tích lũy sau 14 ngày 
cảm nhiễm là 48,9 ± 5,1 khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (P<0,05) so với 3 nghiệm thức còn lại là NT1, 
NT3 và NT4 lần lượt là 7,8 ± 1,92%; 5,6 ± 1,92% 

và 34,4 ± 5,1%. Tuy nhiên, tỉ lệ tôm chết tích lũy 
giữa NT3 (không cảm nhiễm, cho tôm ăn 
oxytetracylin) và NT4 (cảm nhiễm, cho tôm ăn 
oxytetracylin) lại không khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (p>0,05), nhưng lại cao hơn nghiệm thức không 
cảm nhiễm (NT1) và thấp hơn nghiệm thức cảm 
nhiễm (NT2) (P<0,05) (Hình 3). 

A B 
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Hình 3: Tỷ lệ tôm chết tích lũy ở các nghiệm thức sau 14 ngày thí nghiệm 

3.4 Các chỉ tiêu miễn dịch 

3.4.1 Tổng tế bào máu  

Trước khi cảm nhiễm vi khuẩn, tổng tế bào 
máu ở tôm thí nghiệm ở tất cả các nghiệm thức 
không có sự khác biệt. Ở nghiệm thức đối chứng 
không cảm nhiễm (NT1), THC vẫn không đổi 
giữa các lần thu mẫu trước và sau cảm nhiễm 
(Bảng 1). Sau 3 ngày cảm nhiễm, THC ở các NT2, 
NT3 và NT4 đều giảm so với NT1 và vẫn duy trì 

không đổi đến kết thúc thí nghiệm đối với NT3 và 
NT4. Riêng NT2, THC có xu hướng phục hồi và 
tăng lại ở ngày thứ 6 sau cảm nhiễm. THC giảm 
ở các nghiệm thức cảm nhiễm vi khuẩn và sử 
dụng kháng sinh phù hợp với nghiên cứu của 
Hsieh et al. (2008) and Ren et al. (2014). Nghiên 
cứu của Hsieh et al. (2008) còn ghi nhận THC 
tăng sau 3 ngày cảm nhiễm gần bằng với giá trị 
trước cảm nhiễm.

 Bảng 1: Sự biến động các chỉ tiêu miễn dịch ở tôm thí nghiệm trước và sau khi cảm nhiễm vi khuẩn 
V. parahaemolyticus 

Nghiệm 
thức 

trước cảm nhiễm 
3 ngày 

sau cảm nhiễm 
6 ngày 

sau cảm nhiễm 
9 ngày 

sau cảm nhiễm 
Tổng tế bào máu (102 tb/mm3) 

NT1 214±7,8Aa 210±10,6aA 208±3,7aA 216±1,5aA 

NT2 212±4,9Aa 163±4,7Bb 204±8,3Aa 215±3,2 Aa 
NT3 208±6,1Aa 169±4,9Bb 156±10,8Bb 156±2,4 Bb 
NT4 216±9,1Aa 155±2,2Bb 151±3,7Bb 153±2,7 Bb 

PO (OD. 490 nm) 
NT1 0,133±0,007Aa 0,130±0,007 Aa 0,131±0,007 Aa 0,134±0,005 Aa 
NT2 0,138±0,08 Aa 0,086±0,005 Bb 0,087±0,005 Bb 0,110±0,006 Bc  
NT3 0,130±0,04 Aa 0,085±0,003 Bb 0,069±0,003 Cc 0,083±0,002 Bbc 
NT4 0,129±0,06 Ab 0,071±0,005 Bb 0,060±0,005 Cb 0,069±0,003 Bb 

RBs (OD. 630 nm) 
NT1 0,170±0,003Aa 0,173±0,003Aa 0,171±0,004Aa 0,172±0,005Aa 

NT2 0,167±0,18Aa 0,157±0,003Bb 0,163±0,003ABa 0,165±0,003 Aa  
NT3 0,169±0,10Aa 0,153±0,003Bb 0,159±0,001Ba 0,159±0,004 Aa 
NT4 0,166±0,04Aa 0,149±0,001Bb 0,153±0,004Bb 0,157±0,004 Aab 

SOD (OD. 560 nm) 
NT1 1,216±0,012Aa 1,257±0,068Aa 1,214±0,041Aa 1,206±0,090Aa 

NT2 1,210±0,013Aa 1,095±0,023Bb 1,098±0,006ABa 1,177±0,024 Aa  
NT3 1,246±0,075Aa 1,043±0,043Bb 1,069±0,035Ba 1,075±0,068 Aa 
NT4 1,206±0,060Aa 1,057±0,045Bb 1,037±0,021Bb 1,066±0,035 Aab 

Các giá trị có ký tự khác nhau trong cùng một hàng (a, b) hoặc một cột (A, B, AB) thì khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05). 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Tập 55, Số 4B (2019): 148-154 

 153 

3.4.2 Hoạt tính của phenoloxidase 

Trừ nghiệm thức 1 (không cảm nhiễm), hoạt tính 
của phenoloxidase ở các thời điểm thu mẫu khác 
nhau của cùng nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa 
(P<0,05) so với lần thu mẫu trước khi cảm nhiễm 
(Bảng 1). Sau cảm nhiễm, hoạt tính của PO ở NT2, 
NT3 và NT4 giảm rồi tăng  dần. Ở NT2 (cảm 
nhiễm), hoạt tính của PO duy trì không đổi đến ngày 
thứ 6 sau cảm nhiễm và tăng vào ngày thứ 9. Hoạt 
tính của PO ở NT3 và NT 4, giảm đến ngày thứ 6 và 
tăng trở lại vào ngày thứ 9 nhưng vẫn thấp hơn so 
với trước cảm nhiễm (Bảng 1).  

Nghiên cứu của Ren et al. (2014) chỉ ra rằng hoạt 
tính của PO giảm dần khi cho tôm ăn thức ăn trộn 
florfenicol và chỉ tăng trở lại khi ngưng sử dụng 
kháng sinh. Trong nghiên cứu này, tôm được cho ăn 
oxytetracylin trong 5 ngày (NT3 và NT4) và hoạt 
tính PO giảm trong thời gian ăn kháng sinh và tăng 
khi ngưng cho ăn oxytetracylin. 

3.4.3  Respiratory burst 

 Hoạt tính của respiratory burst không có sự khác 
biệt giữa các nghiệm thức trước khi cảm nhiễm và 
giữa các lần thu mẫu. Tuy nhiên, ngày thứ 3 sau cảm 
nhiễm, hoạt tính RBs giảm có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05) ở NT2 (cảm nhiễm), NT3 (cho ăn 
oxytetracylin) và NT4 (cảm nhiễm và cho ăn 
oxytetracylin) so với nghiệm thức 1 (không cảm 
nhiễm). Đến ngày thứ 6 sau cảm nhiễm, RBs ở NT2 
và NT3 tăng và không có sự khác biệt so với NT1. 
Riêng ở NT4, hoạt tính RBs tăng chậm và vẫn thấp 
hơn có ý nghĩa thống kê so với NT1, NT2 và NT3 
(Bảng 1). 

Theo nghiên cứu của Song and Hsieh (1994), 
superoxide anion và hydrogen peroxide (H2O2) 
được giải phóng ra từ các tế bào máu có vai trò quan 
trọng trong quá trình tiêu diệt mầm bệnh ở tôm. Sự 
gia tăng hoạt tính RBs chứng tỏ các gốc oxy tự do 
được tế bào máu tôm giải gióng ra để diệt khuẩn 
(Sarathi et al., 2008). Tuy nhiên trong nghiên cứu 
này, hoạt tính của RBs giảm sau khi cảm nhiễm 
chứng tỏ, khả năng phóng thích các gốc oxy tự do 
của tôm giảm gây ảnh hưởng đến sự đề kháng chống 
lại vi khuẩn cảm nhiễm. 

3.4.4 Hoạt tính của superoxide dismutase  

Hoạt tính của superoxide dismutase (SOD) ở 
NT1 không có sự khác biệt giữa các lần thu mẫu 
trước và sau cảm nhiễm. Tuy nhiên sau 3 ngày 
cảm nhiễm, hoạt tính của SOD ở NT3 và NT4 
giảm mạnh hơn so với NT2 và tăng trở lại sau 6 
ngày cảm nhiễm (nhanh nhất ở NT 2 và chậm nhất 
ở NT4).  

Hoạt động của SOD là một trong những cơ chế 
bảo vệ chính, giúp cơ thể chống stress oxy hóa gây 
ra bởi ô nhiễm, bệnh truyền nhiễm, tình trạng thiếu 
oxy (hypoxia), quá nhiều oxy (hyperoxia), nhiệt độ 
và các chất kích thích miễn dịch (Neves et al., 2000). 
Hoạt tính của SOD ở tôm giảm trong thí nghiệm này 
phù hợp với kết quả của Li et al. (2008) khi ghi nhận 
sự giảm hoạt tính của chỉ tiêu miễn dịch khi tôm cảm 
nhiễm vi khuẩn V. alginolyticus. Ren et al. (2014) 
sử dụng flofenicol để tìm hiểu ảnh hưởng của kháng 
sinh này trên hệ miễn dịch của tôm thẻ chân trắng 
cũng ghi nhận hoạt tính SOD giảm nhanh so với các 
chỉ tiêu khác và tăng lại sau 4 ngày cảm nhiễm. 

Kết quả phân tích các chỉ tiêu miễn dịch cho 
thấy, cho tôm ăn OTC (liều 2 g/kg thức ăn) liên tục 
trong 5 ngày (trong trường hợp tôm không cảm 
nhiễm vi khuẩn) sẽ làm suy giảm các chỉ tiêu miễn 
dịch THC, PO, RBs và SOD gây ảnh hưởng tiêu cực 
đến sức khỏe tôm. Mặc dù chưa có nhiều minh 
chứng về tác dụng phụ của OTC lên đáp ứng miễn 
dịch của tôm, nhưng tác dụng phụ của OTC lên đáp 
miễn dịch của cá đã được nhiều tác giả công bố. 
OTC ức chế hệ miễn dịch cá chép (Grondel et al., 
1985), làm khả năng thực bào của đại thực bào và 
làm giảm hoạt tính RBs ở cá hồi, cá bơn và cá chép 
(Wishkovsky et al., 1987; Tafalla et al., 2002).  

4 KẾT LUẬN  

Các chỉ tiêu miễn dịch THC, PO, RBs và SOD 
giảm khi cho tôm thẻ chân trắng ăn thức ăn có bổ 
sung oxytetracylin khi cảm nhiễm và không cảm 
nhiễm vi khuẩn V. parahaemolyticus gây hoại tử gan 
tụy cấp tính. Kết quả trên cho thấy sử dụng 
oxytetracylin để phòng bệnh hay trị bệnh đều làm 
suy giảm miễn dịch và có thể gây chết tôm. 
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