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ABSTRACT 

Infectious diseases of cultured shrimp are getting more and more complicated, 

especially the acute hepatopancreatic necrosis disease which appeared in 2009. 

Under these circumstances, herbal extracts have been considered as a safe 

preventive approach against diseases in aquaculture. Many herbal extracts have 

been determined with antimicrobial activity, growth promoters, improvement of the 

immunity and disease resistance of aquatic animals. In this study, herbal extracts 

from Terminalia catappa and Phyllanthus urinaria were supplemented at 

concentration of 1%, and 2% for whiteleg shrimp in 4 weeks. Then, impacts on 

growth performance and immune response of the experimental shrimp were 

evaluated. Results showed that (i) the P. urinaria and the T. catappa treatments at 

1%, 2% of whiteleg shrimp after 4 weeks did not affect enhanced growth 

performance; (ii) the 1% T. catappa treatment could improve shrimp immune 

parameters (haematological parameters, phenoloxidase activity, and superoxide 

dismutase activity) and survival rate after being challenged with V. 

parahaemolyticus. The obtained results suggested potential applications of the 

extracts T. catappa and P. urinaria in commercial shrimp farming.  

TÓM TẮT 

Bệnh truyền nhiễm trên tôm nuôi diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt với sự xuất 

hiện của bệnh hoại tử gan tụy cấp tính vào năm 2009. Trong bối cảnh đó, ứng dụng 

chiết xuất thảo dược bổ sung vào thức ăn được xem như giải pháp an toàn để phòng 

bệnh trong nuôi thủy sản. Nhiều loại thảo dược được xác định có tác dụng kháng 

khuẩn, kích thích tăng trưởng, tăng cường miễn dịch, và khả năng kháng bệnh ở 

động vật thủy sản. Trong nghiên cứu này, chất chiết bàng (Terminalia catappa), diệp 

hạ châu thân đỏ (Phyllanthus urinaria) được bổ sung vào thức ăn ở nồng độ 1%, 

2% cho tôm thẻ chân trắng trong 4 tuần, sau đó đánh giá tác động đến tăng trưởng 

và đáp ứng miễn dịch. Kết quả ghi nhận: (i) bổ sung chất chiết diệp hạ châu thân đỏ, 

chất chiết bàng ở nồng độ 1%, 2% không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của tôm 

thẻ chân trắng sau 4 tuần; (ii) nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết bàng giúp tôm thẻ 

chân trắng tăng cường các chỉ số miễn dịch (chỉ số huyết học, hoạt tính 

phenoloxidase, hoạt tính superoxide dismutase) và tỷ lệ sống khi cảm nhiễm với 

Vibrio parahaemolyticus. Những kết quả đạt được của nghiên cứu cho thấy tiềm 

năng ứng dụng của chất chiết bàng, diệp hạ châu trong nuôi tôm thương phẩm. 

Trích dẫn: Hồng Mộng Huyền, Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải và Trần Thị Tuyết Hoa, 2020. Ảnh hưởng của 

chất chiết thảo dược lên tăng trưởng, miễn dịch không đặc hiệu và khả năng kháng bệnh của tôm 

thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) với Vibrio parahaemolyticus. Tạp chí Khoa học Trường Đại 

học Cần Thơ. 56(5B): 150-159. 
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1 GIỚI THIỆU 

Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (acute 

hepatopancreatic necrosis disease -AHPND) được 

xác định do Vibrio parahaemolyticus (Tran et al., 

2013) có plasmid mang gen độc tố PirA và PirB 

(Photorhabdus insect-related -Pir), AHPND đặc 

trưng bởi khả năng gây chết đột ngột, tỷ lệ chết lên 

đến 100% đàn tôm, gây bệnh trên tôm từ 30 đến 35 

ngày sau khi thả nuôi (OIE, 2019). Ngoài ra, bệnh 

cũng xuất hiện ở giai đoạn tôm 46-96 ngày (De la 

Peña et al., 2015). Đồng thời, AHPND cũng được 

xác định do V. harveyi, V. campbellii, V. punensis 

và V. owensii vì các chủng vi khuẩn này mang các 

gen độc tố có trình tự giống với plasmid gây bệnh 

AHPND (Kondo et al., 2015; Dong et al., 2017; 

Restrepo et al., 2018; Xiaosha et al., 2020). Do vậy, 

plasmid mang gen độc tố PirA và PirB gây bệnh 

AHPND được ghi nhận là phổ biến ở nhiều loài 

Vibrio spp. (Xiao et al., 2017) và có thể được truyền 

từ loài vi khuẩn Vibrio sp. này sang loài vi 

khuẩn Vibrio sp. khác (Kondo et al., 2015). Hiện 

nay, thuốc kháng sinh, chất khử trùng, chế phẩm 

sinh học là những nhóm thuốc, hóa chất, chất bổ 

sung chủ yếu được sử dụng để phòng trị AHPND 

(FAO, 2013; De Schryver et al., 2014; 

Boonyawiwat et al., 2017). Tuy nhiên, những nhóm 

chất này đã được biết đến với nhiều tác dụng không 

mong muốn như ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, 

sức khỏe vật nuôi, chất lượng sản phẩm thủy sản 

cũng như hiệu quả trong quá trình điều trị (Miranda 

and Zemelman, 2002; Seyfried et al., 2010).  

Nhiều báo cáo khoa học đã chứng minh hiệu quả 

của việc sử dụng thảo dược trong nuôi trồng thủy 

sản. Các kết quả nghiên cứu in-vitro và in-vivo cho 

thấy tiềm năng của việc sử dụng chất chiết xuất thảo 

dược giúp tăng khả năng đề kháng với mầm bệnh ở 

động vật thủy sản (Citarasu, 2010). Trong đó, hoạt 

tính kháng khuẩn của thảo dược được nghiên cứu và 

ứng dụng nhiều nhất trong nuôi trồng thủy sản 

(Castro et al., 2008). Bên cạnh đó, chất chiết xuất 

thảo dược còn có khả năng kích thích tăng trưởng ở 

động vật thủy sản, cụ thể giúp tăng cường khả năng 

hấp thu thức ăn, kích thích tiêu hóa và gia tăng tỷ lệ 

sống (Immanuel et al., 2004). Ngoài ra, chất chiết 

xuất thảo dược có thể được sử dụng như là một 

phương pháp tăng cường miễn dịch (Kirubakaran et 

al., 2010). Điều này cho thấy tiềm năng hóa chất 

thực vật có thể thay thế cho một số hóa chất tổng 

hợp hay kháng sinh trong hoạt động nuôi trồng thủy 

sản (Sivaram et al., 2004). 

Tuy nhiên, ở Việt Nam, thông tin khoa học về 

việc sử dụng chất chiết thảo dược kháng khuẩn, tăng 

cường miễn dịch vẫn còn hạn chế, đặc biệt là sử 

dụng thảo dược trong phòng bệnh vi khuẩn gây bệnh 

trên tôm nuôi. Do vậy, nghiên cứu “Ảnh hưởng của 

chất chiết bàng, diệp hạ châu thân đỏ lên tốc độ tăng 

trưởng, đáp ứng miễn dịch và khả năng kháng V. 

parahaemolyticus của tôm thẻ chân trắng (Penaeus 

vannamei)” được thực hiện nhằm xác định hiệu quả 

và tiềm năng ứng dụng hóa chất thực vật trong nuôi 

tôm thương phẩm. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Vật liệu nghiên cứu 

Lá bàng, thân và lá diệp hạ châu thân đỏ sử dụng 

cho nghiên cứu được thu hái từ các khu vực ở thành 

phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang thuộc Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

Tôm thẻ chân trắng (1-2 g) được thuần dưỡng 

trong bể composite 2 tuần và được xác định âm tính 

với các mầm bệnh WSSV, V. parahaemolyticus, V. 

harveyi bằng kỹ thuật PCR.  

Chủng vi khuẩn V. parahaemolyticus (CM5) sử 

dụng cho thí nghiệm cảm nhiễm được chọn từ bộ 

sưu tập vi khuẩn của Bộ môn Bệnh học Thủy sản, 

Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1 Phương pháp chiết xuất thảo dược  

 Lá bàng, thân và lá diệp hạ châu thân đỏ (DHC) 

được rửa sạch, để ráo, sấy khô ở 60oC. Sau đó, thảo 

dược được nghiền thành bột. Chiết tách thảo dược 

bằng kỹ thuật ngâm dầm. Cụ thể, bột thảo dược được 

ngâm với methanol (Chemsol, Việt Nam) theo tỷ lệ 

1:10 trong 3 ngày, sau đó loại bỏ phần bã cây ra khỏi 

dung dịch chiết bằng giấy lọc Whatman No.1 

(Whatman, Anh). Methanol được thu hồi bằng máy 

cô quay chân không ở 50oC, chất còn lại sau cô quay 

là cao tổng (Nguyễn Kim Phi Phụng, 2007).  

2.2.2 Thí nghiệm 1. Khả năng tăng cường 

miễn dịch và tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng 

được cho ăn thức ăn bổ sung chất chiết thảo dược 

Chuẩn bị thức ăn: chất chiết bàng và  DHC 

được áo ngoài viên thức ăn (Grobest, Đài Loan) với 

nồng độ 1%, 2%, để khô tự nhiên ở nhiệt độ phòng 

và tiếp tục áo ngoài viên thức ăn bằng dầu mực 

(Vemedim, Việt Nam) với liều lượng 2%. Đồng 

thời, thức ăn không bổ sung thảo dược được áo 

ngoài bằng dầu mực và sử dụng cho tôm của nghiệm 

thức đối chứng. Các loại thức ăn được bảo quản ở 

4oC.  

Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí với 5 

nghiệm thức và 3 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức, 
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bao gồm: Nghiệm thức ĐC: không bổ sung thảo 

dược (đối chứng); Nghiệm thức B1: bổ sung 1% 

chất chiết bàng; Nghiệm thức B2: bổ sung 2% chất 

chiết bàng; Nghiệm thức D1: bổ sung 1% chất chiết 

diệp hạ châu thân đỏ; Nghiệm thức D2: bổ sung 2% 

chất chiết diệp hạ châu thân đỏ.  

Tôm thí nghiệm được cho ăn thức ăn có bổ sung 

thảo dược liên tục trong 4 tuần, cho ăn 4 lần/ngày 

với 3-5% trọng lượng cơ thể.  

Các chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm  

Tôm (9 tôm/nghiệm thức) được thu mẫu để phân 

tích các chỉ tiêu miễn dịch vào tuần 2 và tuần 4 của 

thí nghiệm. Các chỉ tiêu miễn dịch được phân tích 

bao gồm: (i) tổng số tế bào máu (total hemocyte 

count- THC) (Le Moullac et al., 1997), định loại 

bạch cầu (Cornick and Stewart, 1978), (iii) hoạt tính 

phenoloxidase (PO)  (Hernández-Lospez et al., 

1996), (iv) hoạt tính superoxide dismutase 

(SOD) (Beauchamp and Fridovich, 1971). 

Tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm sau khi 

kết thúc thí nghiệm được ghi nhận vào tuần 4 của thí 

nghiệm. Các chỉ tiêu tăng trưởng được xác định bao 

gồm: tốc độ tăng trưởng tuyệt đối DWG (g/ngày)= 

(Wf-Wi) /T; tốc độ tăng trưởng đặc biệt SGR 

(%/ngày)= {(lnWf-lnWi) / T} x 100; Hệ số tiêu tốn 

thức ăn FCR = [Lượng thức ăn cho ăn/(Wf -Wi)]. 

Trong đó: Wf là khối lượng cuối cùng, Wi là khối 

lượng ban đầu và T là tổng thời gian thí nghiệm; Tỷ 

lệ sống (%) = (số lượng tôm thời điểm kết thúc thí 

nghiệm / số lượng tôm thời điểm bố trí thí nghiệm) 

x 100. 

2.2.3 Thí nghiệm 2. Khả năng đề kháng với V. 

parahaemolyticus của tôm thẻ chân trắng được cho 

ăn thức ăn bổ sung chất chiết thảo dược 

Sau 4 tuần được bổ sung chất chiết bàng và 

DHC, tôm được cảm nhiễm với vi khuẩn V. 

parahaemolyticus bằng phương pháp ngâm (Tran et 

al., 2013). Mật độ vi khuẩn cảm nhiễm được xác 

định thông qua thí nghiệm xác định giá trị LD50, liều 

gây chết tôm với tỷ lệ 50% (1,9x107 CFU/mL).  

Thí nghiệm cảm nhiễm được bố trí với 6 nghiệm 

thức, bao gồm: Nghiệm thức ĐC(-): không cảm 

nhiễm V. parahaemolyticus; Nghiệm thức ĐC (+): 

không bổ sung thảo dược + V. parahaemolyticus; 

Nghiệm thức B1: bổ sung 1% chất chiết bàng + V. 

parahaemolyticus; Nghiệm thức B2: bổ sung 2% 

chất chiết bàng + V. parahaemolyticus; Nghiệm 

thức D1: bổ sung 1% chất chiết DHC+ V. 

parahaemolyticus; Nghiệm thức D2: bổ sung 2% 

chất chiết DHC+ V. parahaemolyticus 

Tôm thẻ chân trắng sau khi cảm nhiễm vẫn tiếp 

tục cho ăn thức ăn có bổ sung thảo dược theo chế độ 

bổ sung như ở thí nghiệm cho ăn.  

Chỉ tiêu thu mẫu: Tôm thí nghiệm được theo 

dõi và ghi nhận dấu hiệu lâm sàng, số lượng tôm 

chết hàng ngày trong vòng 14 ngày thí nghiệm. Sau 

đó, tỷ lệ chết tích lũy của từng nghiệm thức được 

xác định với công thức: Tỷ lệ chết tích luỹ (%) = (số 

lượng tôm chết/ số lượng tôm lúc bố trí thí nghiệm) 

x 100. 

Định danh vi khuẩn cảm nhiễm: Tôm có dấu 

hiệu lờ đờ được phân lập vi khuẩn trên môi trường 

TCBS và định danh vi khuẩn V. parahaemolyticus 

với qui trình nested-PCR (Dangtip et al., 2015).  

2.3 Xử lý số liệu  

Số liệu được xử lý thống kê bằng phần mềm 

SPSS 20.0 cho phân tích phương sai 1 nhân tố (One-

way ANOVA) bằng kiểm định Duncan với độ tin 

cậy 95% để so sánh sự khác biệt giữa các trung bình 

của các nghiệm thức; kiểm định Independent 

Samples T- test với độ tin cậy 95% để so sánh sự 

khác biệt giữa trung bình của hai nhịp thu mẫu trên 

cùng nghiệm thức. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Tác động của chế độ cho ăn bổ sung 

chất chiết bàng và diệp hạ châu thân đỏ lên tăng 

trưởng của tôm thẻ chân trắng 

Tốc độ tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng được 

xác định sau 4 tuần ăn thức ăn bổ sung chất chiết 

bàng và DHC với hai mức bổ sung 1% và 2%. Cụ 

thể, khối lượng tôm nuôi sau 4 tuần ở các nghiệm 

thức dao động từ 4,99 – 6,23 g/con. Trong đó, khối 

lượng tôm ở các nghiệm thức có bổ sung chất chiết 

DHC (1% và 2%) cao hơn nghiệm thức bổ sung chất 

chiết bàng (1%) và nghiệm thức đối chứng nhưng 

không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Tương tự, tốc độ tăng trưởng khối lượng tuyệt đối 

(DWG) và tương đối (SGR) của tôm thẻ chân trắng 

cao nhất là ở nghiệm thức bổ sung 1%, 2% DHC, 

1% chất chiết bàng cũng cao hơn nghiệm thức đối 

chứng (p>0,05). Riêng tôm ở nghiệm thức bổ sung 

1% chất chiết DHC có tốc độ tăng trưởng khối lượng 

tương đối khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 

nghiệm thức đối chứng (p<0,05) (Bảng 1). 
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Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng sau 4 tuần ăn thức ăn bổ sung chất chiết bàng và 

diệp hạ châu thân đỏ 

Nghiệm thức Wi (g) Wf (g) DWG (g/ngày) SGRw (%/ngày) 

ĐC 0,95±0,17 5,21±0,45ab 0,15±0,02ab 6,07±0,32ab 

B1 0,95±0,17 5,84±0,72ab 0,17±0,03ab 6,47±0,44abc 

B2 0,95±0,17 4,99±0,05a 0,14±0,01a 5,93±0,04a 

D1 0,95±0,17 6,23±0,64b 0,19±0,02b 6,71±0,36c 

D2 0,95±0,17 6,10±0,51b 0,18±0,02b 6,63±0,30b 

Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị trên cùng một cột mang mẫu tự (a,b, c) giống nhau thể hiện sự khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

Ngoài ra, tỷ lệ sống của tôm ở các nghiệm thức 

bổ sung chất chiết thảo dược dao động từ 81,31-

88,38%. Trong đó, nghiệm thức bổ sung 1% chất 

chiết bàng đạt tỷ lệ sống cao nhất (88,38%), thấp 

nhất ở nghiệm thức bổ sung 2% chất chiết bàng. Tuy 

nhiên ở tất cả các nghiệm thức bổ sung chất chiết 

bàng (1%, 2%) và DHC (1%, 2%) điều có tỷ lệ sống 

không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với 

nghiệm thức đối chứng. Ngoài ra, hệ số tiêu tốn thức 

ăn (FCR) đạt giá trị thấp nhất ở nghiệm thức bổ sung 

1%, 2% chất chiết DHC và 1% chất chiết bàng. Đặc 

biệt, FCR ở nghiệm thức bổ sung 2% chất chiết diệp 

hạ châu thân đỏ thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa 

thống kê so với nghiệm thức đối chứng và nghiệm 

thức 2% chất chiết bàng (p<0,05).  

Bảng 2: Trung bình tỷ lệ sống, FCR của tôm thẻ 

chân trắng sau 4 tuần nuôi 

Nghiệm thức Tỷ lệ sống (%) FCR 

ĐC 86,36±6,60a 1,21±0,01bc 

B1 88,38±0,87a 1,11±0,11ab 

B2 81,31±2,31a 1,36±0,04c 

D1 86,36±5,45a 1,05±0,12ab 

D2 84,85±4,01a 0,95±0,15a 

Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị trên cùng 

một cột mang mẫu tự (a,b,c) giống nhau thể hiện sự khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

Như vậy, tôm được bổ sung chất chiết DHC 

(1%) có tốc độ tăng trưởng khối lượng tương đối và 

hệ số tiêu tốn thức ăn ở nghiệm thức bổ sung 2% 

DHC khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm 

thức đối chứng. Thảo dược đã được chứng minh là 

chất kích thích tăng trưởng bằng khả năng tăng 

cường các enzyme tiêu hóa (protease, amylase và 

lipase), do đó thúc đẩy gia tăng tỷ lệ sống và kích 

thích tăng trưởng của tôm. Điều này dẫn đến việc 

tăng cường sử dụng thức ăn và cuối cùng là tạo ra 

tốc độ tăng trưởng tốt hơn (Radhakrishnan et al., 

2014). Tuy nhiên, nồng độ thảo dược quá cao cũng 

ảnh hưởng đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của động 

vật thủy sản. Cụ thể, theo kết quả nghiên cứu của 

Ikhwanuddin et al. (2014), bổ sung chất chiết bàng 

với nồng độ 3 mg/mL giúp gia tăng tỷ lệ sống và 

tăng cường tăng trưởng của hậu ấu trùng tôm sú, tuy 

nhiên nồng độ cao hơn trở nên độc và có thể gây 

chết hậu ấu trùng tôm sú. Hay một số thảo dược khác 

như bột lá đu đủ có chứa một loại enzyme papain 

giúp làm tăng khả năng tiêu hóa protein, cải thiện 

chỉ số FCR, SGR cho tôm sú (Penaflorida, 1995). 

Chiết xuất methanolic của các loại thảo dược 

(Solanum trilobatum, Andrographis paniculata và 

Psoralea corylifolia) cũng được xác định giúp tăng 

tỷ lệ sống và SGR của tôm sú (Citarasu et al., 2003). 

Qua đó, việc bổ sung chất chiết bàng (1%, 2%) và 

DHC (1%, 2%) không ảnh hưởng đến tốc độ tăng 

trưởng cũng như tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng. 

Cũng như bổ sung DHC (1%, 2%) giúp tăng trưởng 

khối lượng tương đối và cải thiện hệ số tiêu tốn thức 

ăn. 

Bên cạnh việc đánh giá tác động của chất chiết 

bàng và DHC đến tăng trưởng, nghiên cứu cũng đặc 

biệt quan tâm đến sự tác động của các chất chiết này 

đến khả năng đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu của 

tôm thẻ chân trắng.  

3.2 Tác động của chế độ cho ăn bổ sung 

chất chiết bàng và diệp hạ châu thân đỏ lên lên 

chỉ tiêu miễn dịch của tôm thẻ chân trắng 

Tôm thẻ chân trắng của các nghiệm thức ăn thức 

ăn có bổ sung chất chiết bàng và DHC với nồng độ 

1% và 2% đều có chỉ số tổng tế bào máu (THC) tăng 

cao hơn nghiệm thức đối chứng. Cụ thể, sau 2 tuần 

bổ sung thảo dược, hàm lượng THC đạt cao nhất ở 

nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết bàng (19,73x103 

tb/mm3), và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

so với nghiệm thức bổ sung 2% chất chiết bàng 

(17,79x103 tb/mm3); 1% chất chiết DHC (17,51x103 

tb/mm3), 2% chất chiết DHC (16,92x103 tb/mm3) và 

nghiệm thức đối chứng (14,94x103 tb/mm3). Ở thời 

điểm thu mẫu tuần 4, chỉ số THC của nghiệm thức 

bổ sung chất chiết bàng (1%, 2%) và DHC (1%, 2%) 

cho kết quả cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống 

kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng. Ngoài ra, 

THC của tôm ở nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết 
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bàng khác biệt có ý nghĩa thống kê so (p<0,05) với 

nghiệm thức bổ sung 2% chất chiết bàng và 1%, 2% 

chất chiết diệp hạ châu thân đỏ (Bảng 3). Đồng thời, 

nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết bàng, 2% chất 

chiết bàng và 1% chất chiết diệp hạ châu thân đỏ có 

giá trị THC tăng lên và khác biệt có ý nghĩa thống 

kê giữa hai thời điểm bổ sung thảo dược 2 tuần và 4 

tuần (p<0,05).   

Thêm vào đó, nghiên cứu cũng xác định sự biến 

động về hàm lượng từng loại bạch cầu (bạch cầu có 

hạt - GC, bạch cầu không hạt - HC) trên tôm thẻ 

chân trắng ở các nghiệm thức bổ sung chất chiết 

bàng và DHC tại thời điểm 2 tuần và 4 tuần của thí 

nghiệm. Kết quả được trình bày ở Bảng 4, nghiệm 

thức bổ sung 1% chất chiết bàng chỉ số GC cao nhất, 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các 

nghiệm thức còn lại ở cả hai thời điểm khảo sát. Kết 

quả tương tự đối với chỉ số về hàm lượng bạch cầu 

không hạt, đồng thời có sự khác biệt có ý nghĩa  

thống kê (p<0,05) ở 2 tuần và 4 tuần (Bảng 4). 

Bảng 3: Tổng tế bào máu (THC) (x103 tb/mm3) 

của tôm thẻ chân trắng ăn thức ăn bổ 

sung chất chiết bàng và diệp hạ châu 

thân đỏ thời điểm 2 tuần và 4 tuần của 

thí nghiệm 

Nghiệm thức 

Thời điểm thu mẫu 

2 tuần 4 tuần 

ĐC 14,94±2,23aA 15,87±1,90aA 

B1 19,73±1,85cA 22,89±1,78cB 

B2 17,79±1,49bA 19,87±1,87bB 

D1 17,51±1,77bA 20,04±1,81bB 

D2 16,92±1,76bA 18,54±1,78bA 

Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị trên cùng 

một cột mang mẫu tự (a,b,c) giống nhau, giá trị trên 

cùng một dòng mang mẫu tự (A,B) giống nhau thể hiện 

sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

Bảng 4: Tổng bạch cầu không hạt (HC), có hạt (GC) (x103 tb/mm3) của tôm thẻ chân trắng ăn thức ăn 

bổ sung chất chiết bàng và diệp hạ châu thân đỏ sau 2 tuần và 4 tuần 

Nghiệm thức Chỉ tiêu và thời điểm thu mẫu 

 GC HC 

 2 tuần 4 tuần 2 tuần 4 tuần 

ĐC 1,71±0,52aA 1,72±0,33aA 13,23±1,78aA 14,14±1,65aA 

B1 2,91±0,99cA 3,65±0,45dA 16,81±1,83cA 19,25±1,55cB 

B2 1,85±0,23abA 2,3±0,46bcB 15,95±1,34bcA 17,57±1,84bB 

D1 2,35±0,5bA 2,58±0,26cdA 15,16±1,30bA 17,46±1,77bB 

D2 1,92±0,29abA 2,19±0,33bA 15,01±1,59bA 16,35±1,63bA 

Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị trên cùng một cột mang mẫu tự (a,b,c,d) giống nhau, giá trị trên cùng 

một dòng mang mẫu tự (A,B) giống nhau thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

Từ kết quả trên cho thấy việc bổ sung chất chiết 

bàng và DHC giúp gia tăng lượng tế bào máu cũng 

như từng loại bạch cầu ở tôm thẻ chân trắng sau 2 

tuần và 4 tuần bổ sung. Trong đó, nghiệm thức bổ 

sung 1% chất chiết bàng có giá trị cao nhất và khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm 

thức còn lại. Tế bào máu có vai trò rất quan trọng 

trong quá trình đáp ứng miễn dịch của giáp xác, khi 

có vật thể lạ tấn công vào cơ thể thì máu thực hiện 

chức năng của mình để chống lại vật thể lạ như thực 

bào, tạo thể bao, thể hạch, melanin hóa, hoạt hóa hệ 

thống Pro-PO và sự chết của tế bào (Sõderhãll and 

Cerenius, 1992).  

Đối với hoạt tính PO ở thời điểm 2 tuần, nghiệm 

thức bổ sung 1% chất chiết bàng có hoạt tính PO cao 

nhất kế đến là ở nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết 

DHC. Tuy nhiên, hoạt tính PO ghi nhận ở nghiệm 

thức bổ sung 1% chất chiết bàng khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng. 

Kết quả hoạt tính PO của tôm thẻ chân trắng ở giai 

đoạn 4 tuần cũng tương tự. Hình 1A cho thấy tôm 

thẻ chân trắng ăn thức ăn bổ sung 1% chất chiết bàng 

có hoạt tính PO cao nhất ở thời điểm 2 tuần và 4 tuần 

bổ sung. Hệ thống prophenoloxidase (pro-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-1,3-glucan, lipopolysaccharide và 

dẫn đến pro-PO chuyển thành PO, quá trình này 

được gọi là quá trình melanin hóa (Ashida and 

Yamazaki, 1990). 
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Hình 1: Hoạt tính PO (490 nm), SOD (U/ml) của tôm thẻ chân trắng ăn thức ăn bổ sung chất chiết 

bàng và diệp hạ châu thân đỏ 

Tôm thẻ chân trắng của các nghiệm thức ăn thức 

ăn có bổ sung chất chiết bàng và DHC (1% và 2%) 

đều có hoạt tính SOD cao hơn nghiệm thức đối 

chứng ở cả hai thời điểm thu mẫu. Trong đó, bổ sung 

chất chiết bàng (1%, 2%) có giá trị cao nhất và có 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với 

nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức bổ sung chất 

chiết bàng (1%, 2%) cả hai thời điểm khảo sát. Kế 

đến nghiệm thức bổ sung 2% chất chiết DHC không 

có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với 

nghiệm thức đối chứng sau 2 tuần, nhưng lại khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) sau 4 tuần. Đối với 

nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết bàng khác biệt 

có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối 

chứng sau 4 tuần. Bên cạnh đó, khi so sánh giữa hai 

thời điểm khảo sát, thì ở thời điểm 4 tuần hoạt tính 

SOD gia tăng nhưng không khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (p>0,05) so với thời điểm 2 tuần ở tất cả 

các nghiệm thức (Hình 1B). Qua đó, có thể thấy việc 

bổ sung chất chiết thảo dược vào thức ăn giúp gia 

tăng hoạt tính SOD trong máu tôm thẻ chân trắng. 

Hoạt tính SOD được sinh ra nhằm cân bằng các gốc 

tự do trong cơ thể vật chủ. SOD là một trong những 

cơ chế đáp ứng miễn dịch chính chống lại các tác 

nhân gây hại đến cơ thể của giáp xác - tôm 

(Fridovich, 1995).  

Gurib-Fakim (2006) cho rằng khả năng kích 

thích miễn dịch của thảo dược vẫn chưa được hiểu 

rõ và tác dụng kích thích miễn dịch của thảo dược 

chỉ có thể thấy được thông qua bốn hoạt động: kích 

hoạt thực bào, kích thích nguyên bào sợi, tăng cường 

hô hấp và tăng tính di động của bạch cầu. Theo 

Reverter et al. (2017) quá trình tác dụng của chất 

chiết thảo dược đến phản ứng miễn dịch, tăng cường 

bảo vệ vật chủ chống lại tác nhân gây bệnh là phụ 

thuộc vào liều lượng chất chiết thảo dược, và thời 

gian mà vật chủ tiếp xúc với chất chiết thảo dược đó. 

Nhìn chung, bổ sung chất chiết bàng và chất 

chiết DHC (1%, 2%) giúp tôm thẻ chân trắng gia 

tăng đáng kể và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05) ở một số chỉ tiêu miễn dịch không đặc hiệu 

(THC, GC, HC,  PO và SOD) ở cả hai thời điểm 

khảo sát (2 và 4 tuần). Đồng thời, thí nghiệm tiếp 

tục thực hiện xác định khả năng kháng lại mầm bệnh 

của tôm thẻ chân trắng được cho ăn thức ăn bổ sung 

chất chiết bàng và diệp hạ châu thân đỏ, bằng việc 

cảm nhiễm tôm với vi khuẩn V. parahaemolyticus, 

tác nhân gây bệnh gan tụy cấp tính.  

3.3 Khả năng đề kháng V. parahaemolitycus 

của tôm thẻ chân trắng được cho ăn thức ăn bổ 

sung chất chiết bàng và diệp hạ châu thân đỏ  

Tôm thẻ chân trắng sau khi cảm nhiễm được theo 

dõi và ghi nhận dấu hiệu bệnh lý, tỷ lệ chết trong 14 

ngày cảm nhiễm. Thời điểm 1-2 ngày sau cảm 

nhiễm, tôm có dấu hiệu ít hoạt động, bơi lờ đờ, bỏ 

ăn, ruột rỗng. Vào các ngày tiếp theo, tôm thí 

nghiệm có các dấu hiệu của bệnh gan tụy cấp tính 

bao gồm gan tụy nhạt màu, teo và dai, vỏ mềm (Hình 

1). Các dấu hiệu bệnh lý nêu trên tương tự với mô tả 

của Lightner et al. (2013).  

Tôm bắt đầu chết vào ngày thứ 3 sau khi cảm 

nhiễm ở các nghiệm thức bổ sung chất chiết bàng và 

DHC và cả nghiệm thức đối chứng. Tỷ lệ chết của 

tôm ở các nghiệm thức tăng cao dần vào các ngày 

tiếp theo và tất cả các nghiệm thức đều ngưng chết 

vào ngày thứ 9 cho đến khi kết thúc thí nghiệm (14 

ngày).  

A B 
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Hình 1: Tôm thẻ chân trắng thí nghiệm cảm nhiễm với vi khuẩn V. parahaemolitycus gây bệnh hoại tử 

gan tụy cấp 

A: Tôm cảm nhiễm trong hệ thống bể kính; B: Tôm nhiễm bệnh nhạt màu ruột rỗng, gan tụy teo 

 

Hình 2: Tỷ lệ chết của tôm thẻ chân trắng sau 14 ngày cảm nhiễm với vi khuẩn V. parahaemolitycus 

Cụ thể, sau 14 ngày ở nghiệm thức bổ sung 1% 

chất chiết bàng có tỷ lệ chết thấp nhất với 40%, kế 

tiếp là nghiệm thức 2% chất chiết bàng và 1% chất 

chiết DHC với cùng 48,9%; tỷ lệ chết cao nhất ở 

nghiệm thức đối chứng (không bổ sung thảo dược, 

có cảm nhiễm V. parahaemolyticus) với 71,1% 

(Hình 2). Tôm thí nghiệm ở các nghiệm thức được 

tái phân lập trên TCBS sau đó được chọn để kiểm 

tra PCR hai bước phát hiện vi khuẩn V. 

parahaemolyticus. 

Tôm thẻ chân trắng ở các nghiệm thức cảm 

nhiễm với V. parahaemolyticus đều cho kết quả 

dương tính, sản phẩm khuếch đại thể hiện vạch sáng 

ở vị trí 230 bp (Hình 3). Thông qua kết quả PCR cho 

thấy tôm thẻ chân trắng của thí nghiệm chết là do 

tôm nhiễm vi khuẩn V. parahaemolyticus. 

 

 

Hình 3: Kết quả điện di sản phẩm PCR phát 

hiện V. parahaemolyticus 

Giếng M: Thang DNA 100 bp; Giếng (+): Đối chứng 

dương; Giếng (-): Đối chứng âm; Giếng 1, 2, 3, 4: Mẫu 

DNA của vi khuẩn phân lập tương ứng với nghiệm thức 

bổ sung 1, 2% chất chiết bàng và diệp hạ châu thân đỏ; 

Giếng 5: Mẫu DNA của vi khuẩn phân lập ở nghiệm 

thức đối chứng  

A B 
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Theo kết quả nghiên cứu của Chansue and 

Assawawongkasem (2008), chất chiết bàng ở nồng 

độ thấp có thể diệt được vi khuẩn V. 

parahemolyticus, có hoạt tính kháng nấm 

(Chitmanat et al., 2005), giúp tăng cường tổng hồng 

cầu, bạch cầu, tế bào lympho và protein huyết thanh 

ở cá (Nugroho et al., 2016). Ngoài ra, sử dụng lá, vỏ 

cây, hoa, trái của cây bàng giúp điều trị một số bệnh 

ở người như viêm gan, kháng khuẩn, kháng nấm, 

chống oxy hóa, chống viêm, bảo vệ gan (Anand et 

al., 2015). Theo Anand et al. (2015), trong lá bàng 

có chứa 1-degalloyl-eugeniin, chebulagic acid, 

gentisic acid, corilagin, geraniin, granatin B, 

kaempferol, punicalagin, quercetin, tercatain, 

tergallagin, terflavin A và terflavin B. Những điều 

này có thể lý giải chất chiết lá bàng giúp tôm thẻ 

chân trắng tăng cường miễn dịch và gia tăng tỷ lệ 

sống chống lại V. parahemolyticus, gây bệnh hoại tử 

gan tụy cấp tính.  

Tôm thẻ chân trắng ăn thức ăn bổ sung chất chiết 

DHC có các thông số miễn dịch và tỷ lệ sống không 

cao hơn tôm thẻ chân trắng được bổ sung chất chiết 

bàng. Tuy nhiên, chế độ cho ăn bổ sung chất chiết 

diệp hạ châu thân đỏ giúp tôm thẻ chân trắng cải 

thiện được tốc độ tăng trưởng khối lượng tương đối 

(của nghiệm thức 1% chất chiết DHC) và giảm hệ 

số tiêu tốn thức ăn (của nghiệm thức 2% chất chiết 

DHC) mặt dù kết quả ghi nhận không có sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm 

thức bổ sung chất chiết bàng nhưng khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối 

chứng. Trong DHC có các hợp chất kháng khuẩn, 

chống oxi hóa cao như flavonoid, phenolic, tanin và 

các hợp chất thuộc nhóm phyllanthin (Kumaran and 

Karunakaran, 2005). Theo Lai et al. (2008), chất 

chiết DHC có khả năng kháng một số loại vi khuẩn 

gây bệnh trên người, cụ thể chất chiết diệp hạ châu 

thân đỏ ngoài việc ức chế sự phát triển của vi khuẩn 

Helicobacter pylori (tác nhân gây ra vết loét dạ dày 

và ung thư dạ dày), thì chất chiết DHC còn có tác 

động đến biểu hiện gene kappa B (NF-кB), gen liên 

quan đến kích hoạt yếu tố hạt và sản xuất interleukin 

(IL)-8 trong tế bào AGS (adenocarcinoma gastric) ở 

biểu mô dạ dày của người nhiễm H. pylori. Do vậy, 

việc bổ sung DHC cũng có khả năng tác động đến 

hệ miễn dịch của vật chủ nhằm chống lại tác nhân 

gây bệnh. 

Những kết quả ghi nhận ở trên cho thấy chất 

chiết bàng cũng như chất chiết diệp hạ châu thân đỏ 

rất có tiềm năng ứng dụng trong ngành nuôi tôm thẻ 

chân trắng.  

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT  

4.1 Kết luận 

Bổ sung chất chiết bàng, diệp hạ châu thân đỏ ở 

nồng độ 1%, 2% sau 4 tuần không ảnh hưởng đến 

tốc độ tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng.  

Bổ sung 1% chất chiết bàng trong 2 tuần và 4 

tuần giúp tôm thẻ chân trắng tăng cường các chỉ tiêu 

miễn dịch (THC, GC, HC, PO và SOD) và chống lại 

V. parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp 

tính với tỷ lệ chết tích lũy 40% thấp hơn so với nhóm 

đối chứng (71,1%).  

4.2  Đề xuất 

Xác định nhịp bổ sung chất chiết bàng ở nồng độ 

1% lên khả năng kháng bệnh vi khuẩn Vibrio 

parhaemolyticus trên tôm thẻ chân trắng nhằm đánh 

giá hiệu quả kháng bệnh của tôm thẻ chân trắng ăn 

thức ăn bổ sung chất chiết bàng ở các mức thời gian 

khác nhau. 
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