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TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm khảo sát hoạt tính các enzyme thủy phân protein của ấu trùng cua biển (Scylla
paramamosain). Ấu trùng cua được cho ăn bằng thức ăn tươi sống (artemia) và thu mẫu ở các giai đoạn khác nhau
từ Zoae-1 đến Cua-1. Hoạt tính của protease, trypsin, chymotrypsin và pepsin được phân tích trong quá trình phát
triển của ấu trùng. Kết quả cho thấy hoạt tính enzyme protease và pepsin tăng dần (lần lượt từ 3,85 đến 19,1 U/mg
protein và 1,69 đến 8,32 U/mg protein) trong tất cả các giai đoạn ấu trùng, trong khi hoạt tính trypsin và chymotrypsin
từ Zoae-1 đến Zoae-5 rất thấp (0,92 - 0,99 và 1,15 -0,85 U/mg protein), có sự thay đổi lớn ở các giai đoạn Zoae-5,
Megalope và Cua. Các enzyme thủy phân protein (protease, trypsin, chymotrypsin và pepsin) có hoạt tính rất thấp ở
giai đoạn đầu (Zoae-1 đến Zoae-3) và tăng đáng kể từ giai đoạn Zoae-5 khi hệ thống tiêu hóa của cua phát triển
hoàn chỉnh. Những kết quả này chỉ ra sự thay đổi hoạt tính các enzyme thủy phân protein trong quá trình phát triển
của ấu trùng cua biển.
Từ khóa: Enzyme thủy phân protein, Scylla paramamosain, sự phát triển ấu trùng.

Investigating the Characteristícs of Proteolytic Enzymes of Mud Crab
(Scylla paramamosain) Larvae and Crablet
ABSTRACT
This study aimed to investigate the proteolytic enzyme activity of mud crab (Scylla paramamosain) larvae.
Samples of crab larvae fed live feed (artemia) were collected at various stages from Zoae-1 to Crab 1. Protease,
trypsin, chymotrypsin and pepsin activity were analysed during larval development stages. The results showed that
protease and pepsin activity increased regularly (at 3,85 - 19,1 U/mg protein and 1,69 - 8,32 U/mg protein,
respectively) during lavral stage while trypsin and chymotrypsin activity were low from Zoae-1 to Zoae-5, particularly
strongly fluctuated at Zoae-5, Megalope, and Crab stage. The protein hydrolyzed enzymes (protease, trypsin,
chymotrypsin and pepsin) started with very low activities at the early stages (Zoae-1 to Zoae-3) and increased
significantly from Zoae-5 to crablet stage when the digestive system of mud crab completely developed. The findings
indicated that the proteolytic enzyme activities of mud crab varied during the stages of larval development.

Keywords: Proteolytic enzymes, mud crab, Scylla paramamosain, larval development.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cua biển (Scylla paramamosain) là đøi
tượng nuôi quan trõng ở nước ta. Với đặc điểm
tëng trưởng nhanh, giá trð dinh dưỡng cao, cua
là loäi thực phèm có giá trð xuçt khèu và thð
trường tiêu thụ rûng lớn, hiệu quâ từ các mô

hình nuöi cua đã và đang mang läi thu nhêp ùn
đðnh cho vùng ven biển. Theo quy hoäch của Bû
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2009),
đến nëm 2020 diện tích nuöi cua nước mặn, lợ
của vüng Đ÷ng bìng sông Cửu Long sẽ đät
620.000 ha, kéo theo nhu cæu con giøng để phục
vụ nghề nuôi cua biển täi đåy là 572 triệu con.
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Diện tích nuöi ngày càng tëng lên, nhu cæu con
giøng ngày càng cao trong khi ngu÷n cua giøng
từ tự nhiên đang cò xu hướng giâm dæn do đánh
bít quá mức. Nhìm cung cçp cho người nuôi
ngu÷n cua giøng có chçt lượng tøt và giâm áp
lực cho việc khai thác từ tự nhiên, việc sân xuçt
giøng cua ngày càng được quan tâm và phát
triển. Tuy nhiên, tỷ lệ søng trong việc sân xuçt
giøng cua nhân täo vén còn ở mức thçp, 5 - 7%
(Træn Ngõc Hâi và Nguyễn Thanh Phương,
2009). Với kỹ thuêt hiện täi, tỷ lệ çu trùng chết
ở các giai đoän biến thái cñn cao, đînh điểm là ở
các giai đoän Zoae (Z1-Z3) và từ Zoae-5 (Z5) đến
Megalopa, là thách thức lớn đøi với quá trình
ương nuöi çu trùng cua biển (Serrano &
Traifalgar, 2012).
Bên cänh bệnh do Vibrio gây ra, tỷ lệ søng
thçp trong sân xuçt giøng cua biển đã được quy
cho công nghệ sân xuçt giøng không phù hợp do
thiếu hiểu biết về phát triển của çu trùng và
sinh lý tiêu hòa. Pullin & Eknath (1991) đã
nhçn mänh rìng sinh lý hõc tiêu hóa của çu
trùng, bao g÷m câ çu trüng giáp xác chưa được
nghiên cứu nhiều. Đûng vêt giáp xác thường
thiếu các enzyme cæn thiết cho sự thủy phân
thức ën. Mût sø tác giâ đã chî ra tæm quan trõng
của thức ën tươi søng như thức ën ngoài đæu
tiên của çu trùng cá và nhuyễn thể, sử dụng các
enzyme trong thức ën để câi thiện tiêu hóa cho
đến khi hệ thøng tiêu hóa trở nên phát triển
hoàn chînh (Dabrowski & Glogowski, 1977;
Kolkovski et al., 1993).
Để phát triển thành công công nghệ sân
xuçt giøng cua biển đñi hói mût sự hiểu biết
toàn diện về quá trình tiêu hóa của çu trùng.
Kiến thức về quá trình phát triển enzyme tiêu
hòa là điều cæn thiết trong sinh lý dinh dưỡng
và xây dựng các loäi thức ën thích hợp và chế đû
cho ën cæn thiết để đáp ứng nhu cæu dinh dưỡng
của çu trùng cua (Serrano & Traifalgar, 2012).
Tuy nhiên các nghiên cứu về đặc điểm các
enzyme tiêu hóa của çu trùng cua biển Scylla
paramamosain còn rçt hän chế. Nghiên cứu này
mô tâ đặc điểm của mût sø enzyme thủy phân
protein
(trypsin,
chymotrypsin,
pepsin,
protease) làm cơ sở cho việc xây dựng các khèu
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phæn dinh dưỡng hợp lý trong ương nuöi çu
trùng, góp phæn câi thiện tỷ lệ søng của çu
trùng cua biển.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Bố trí thí nghiệm
Nghiên cứu được thực hiện täi Khoa Thủy
sân, Đäi hõc Cæn Thơ từ tháng 8/2017 đến
tháng 12/2017. Cua trứng có ngu÷n gøc từ Cà
Mau cho çp nở täi Träi thực nghiệm nước lợ và
thu çu trüng để tiến hành thí nghiệm. Ấu trùng
khóe mänh được thu và xử lý qua formol 200
ppm trong 30 giåy trước khi bø trí vào 3 bể
ương, thể tích 0,5 m3, đû mặn 30‰, mêt đû ương
là 400 çu trùng/lít.
2.2. Chăm sóc và quân lý
Ấu trüng cua được cho ën bìng Artemia
Vïnh Chåu (Art) với 6 læn/ngày theo sơ đ÷ sau:
Bể nuöi được siphone đáy và thay nước đðnh kỳ
3 ngày/læn, múi læn thay 25% lượng nước ương.
Kiểm tra và duy trì hàm lượng kiềm ở mức 100 120 ppm bìng NaHCO3. Các chî tiêu đû kiềm,
TAN (total ammonia nitrogen), n÷ng đû Nitrit
cũng được kiểm tra đðnh kỳ 3 ngày/læn bìng bû
kiểm tra Sera. Khi çu trùng chuyển hoàn toàn
sang Zoae-4 thì tiến hành thu và chuyển sang
bể composite 2 m3, bø trí ở mêt đû thưa khoâng
50 - 70 çu trùng/lít. Khi çu trùng chuyển sang
Megalope, tiến hành đặt giá thể bìng lưới nilon
cho çu trùng bám và hän chế ën nhau.
2.3. Thu mẫu và phương pháp phân tích
enzyme
Việc thu méu çu trüng được tiến hành vào
buùi sáng sau khi cho ën 2 h. Méu çu trùng sẽ
được thu 7 læn theo múi giai đoän biến thái cho
đến khi çu trüng đät đến giai đoän Cua-1 thì
kết thúc. Thu ngéu nhiên múi bể 300 mg, rửa läi
bìng nước säch, thçm hết nước r÷i cho vào øng
tube 1,5 ml trữ ở nhiệt đû âm 20ºC đến khi bít
đæu phân tích.
Ly trích enzyme: Méu çu trùng cua biển
(100 mg/méu) sẽ được nghiền trong øng nghiệm
Eppendof tuyệt trüng, sau đò ly tåm 10.000 vòng/
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Art bung dù (1 - 2 art/ml)
Art nở (1 - 2 art/ml)
Art sinh khối (theo nhu cầu)
Z1

Z3

Z5

Megalope

Cua-1

Giai đoạn ấu trùng
Hình 1. Khẩu phần ăn cho ấu trùng cua theo giai đoạn phát triển
phút trong 10 phút, dùng pitpet hút dðch nùi
chuyển sang øng nghiệm khác, loäi bó phæn xác
và tiến hành đo hoät tính của từng loäi enzyme
(Pavasovic et al., 2004)
Xác định hoạt tính protease: trong çu trùng
cua từ Z1 đến C1: Chuèn bð dung dðch đệm g÷m
0,3 ml 1% Casein, 0,5 ml 0,1 M Tris-HCl pH 7,0
- 9,0 buffer và 0,3 ml enzyme ly trích r÷i ủ 1 h ở
nhiệt đû 37ºC. Sau đò thêm 0,5 ml
Trichloroacetic acid TCA, 12% w/v để dừng các
phân ứng của enzyme, giữ méu ở 37ºC trong 48
h, sau đò ly tâm 8.000 vòng/phút trong 15 phút,
cuøi cüng đem méu đo ở bước sóng 280 nm
(Alexander et al., 2002).
Xác định hoạt tính trypsin: Trypsine được
đo theo phương pháp của Tseng et al. (1982).
Dung dðch đệm pH 8,2: Tris HCl: 50 mL và
CaCl2 20 mM BAPNA 0,1 M (Na-Benzoyl-DL
Arginine P-nitroanilide (B4875)): 10,87 mg/250
µL DMSO. Dung dðch BAPNA được ủ ở 25oC
trong suøt quá trình phân tích méu.
Xác định hoạt tính chymotrypsin: theo
phương pháp của Hummel (1959), hún hợp g÷m
1,4 ml benzoyl-L-tyrosine ethyl ester (BTEE)
1,07 mM hòa tan trong 50% (w/w) methanol, 1,0
ml 80 mM Tris- HCl buffer (pH 7,8) có 0,1 M
CaCl2, và 0,3 ml enzyme ly trích trong thể tích
tùng là 2,7 ml. Dừng phân ứng bìng cách thêm
0,3 ml acetic acid 30% r÷i đo ở bước sóng 256 nm.
Xác định hoạt tính pepsin: Pepsin được đo
theo phương pháp của Worthington (1982) và
(Suzer et al., 2007). Dùng øng nghiệm
Eppendof lçy 100 µL dung dðch ly trích ủ ở
370C với 500 µL haemoglobin làm chçt đệm,

(2% w/v haemoglobin trong 0,06 HCl). Sau 10
phút, dừng phân ứng bìng cách thêm 1 µL
trichloroacetic acid (TCA) 5%. Đo méu ở bước
sóng 280 nm, méu đøi chứng là dung dðch ly
trích ủ sau 10 phút và thêm TCA, méu đo là
dung dðch ly trích sau khi ủ, thêm TCA r÷i
đem ly tåm ở 4.000 vòng/phút trong vòng 6
phút.
Sø liệu được so sánh thøng kê bìng phæn
mềm SPSS 24.0 ở mức trung bình 5% (p < 0,05).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Các yếu tố môi trường nước
Trong quá trình ương, các yếu tö möi trường
nước đều nìm trong khoâng thích hợp (nhiệt đû
từ 26,5 - 29,5ºC; pH 7,2-7,8), hàm lượng TAN
trung bình dao đûng trong khoâng 0,5 - 2mg/L
và hàm lượng nitrite dao dûng từ 0,3-1mg/L.
Theo Boyd (1998), hàm lượng TAN thích hợp
cho nuôi tr÷ng thủy sân là 0,2 -2 mg/L và hàm
lượng nitrite cho phép trong ao nuôi thủy sân
khöng vượt quá 10 mg/L (tøt nhçt nhó hơn 2
mg/L). Như vêy, trong suøt quá trình ương hàm
lượng TAN và nitrite nìm trong khoâng thích
hợp cho sự phát triển phát triển của çu trùng
cua biển. Lý Vën Khánh và cs. (2015) cho rìng
trong ương çu trùng cua biển hàm lượng kiềm
cho phép từ 80 - 120 mg CaCO3/L. Trong nghiên
cứu này, hàm lượng kiềm dao đûng từ 107,4 125,3 mg CaCO3/L. Như vêy, điều kiện môi
trường trong suøt quá trình ương nìm trong
khoâng cho phép và phù hợp cho sự sinh trưởng
và phát triển của çu trùng cua biển.
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protein) trong khi chymotrypsin tiếp tục biến
đûng mänh trong giai đoän này (Z5 đät 2,3
U/mg protein nhưng läi giâm mänh về 0,76
U/mg protein khi çu trüng chuyển sang cua).

3.2. Hoạt tính các enzyme
Hoät tính các loäi enzyme qua các giai đoän
trong thời gian ương được trình bày ở bâng 1 và
hình 2. Kết quâ cho thçy từ giai đoän Zoae-1
đến Cua 1, enzyme protease tëng dæn hoät tính
theo các gia đoän phát triển (3,85 U/mg protein
ở Z1 đät đến 19,1 U/mg protein khi chuyển sang
cua) và cüng chung hướng phát triển tëng dæn
là enzyme pepsin (từ 1,69 đät 8,32 U/mg
protein). Ngược läi, enzyme trypsin và
chymotrypsin cò sự biến đùi lớn, tëng mänh từ
Z1 đến Z2 (từ 0,92 lên 2,43 U/mg protein đøi với
trypsin và 1,15 lên 3,21 U/mg protein đøi với
chymotrypsin), nhưng giâm xuøng mức thçp ở
giai đoän Z3 đến Z5 (læn lượt đät 0,99 và 0,85
U/mg protein ở Z5). Khi çu trüng chuyển sang
Megalope và Cua-1 thì hoät tính enzyme
trypsin phục h÷i ở mức cao (2,45 và 3,94 U/mg

3.2.1. Trypsin
Theo kết quâ ở hình 3, hoät tính của
enzyme trypsin khác nhau ở các giai đoän trong
quá trình ương: từ Zoae-1 đến Zoae-2 trypsin
tëng từ 0,92 - 2,43 U/mg protein; từ giai đoän
Zoae-2 đến Zoae-5 trypsin liên tục giâm (læn
lượt là 2,43; 1,71; 1,59 và 0,99 U/mg protein);
Khi chuyển sang giai đoän Megalopa và Cua-1
trypsin liên tục tëng lên mức tøi đa đät læn lượt
là 2,45 và 3,94 U/mg protein. Các kết quâ tương
tự đã được báo cáo ở các loài decapoda khác, như
tôm H. americanus và P. elegans (Wormhoudt
et al., 1980; Biesiot & Capuzzo, 1990). Sự gia tëng

Bâng 1. Hoạt tính các loại enzyme qua từng giai đoạn (U/mg protein)
Giai đoạn

Protease

Pepsin
a

1,69 ± 0,09

Trypsin
a

1,15 ± 0,02b

Z1

3,85 ± 0,92

Z2

11,95 ± 0,21b

3,39 ± 0,05b

2,43 ± 0,57c

3,21 ± 0,04e

Z3

12,55 ± 0,35

b

b

b

1,95 ± 0,03c

Z4

12,85 ± 0,92b

4,45 ± 0,11c

1,59 ± 0,42b

1,83 ± 0,06c

Z5

15,00 ± 0,71c

5,46 ± 0,20d

0,99 ± 0,49a

0,85 ± 0,12a

Megalope

15,95 ± 0,35c

5,18 ± 0,08d

2,45 ± 0,35c

2,30 ± 0,10d

Cua-1

19,10 ± 0,75d

8,32 ± 0,26e

3,94 ± 0,06d

0,76 ± 0,05a

3,67 ± 0,04

0,92 ± 0,05

Chymotrypsin
a

1,71 ± 0,42

Ghi chú: Các số liệu biểu thị giá trị trung bình và độ lệch chuẩn cûa 3 lần lặp lại trong phân tích. Trong cùng 1 cột, các giá trị
mang số mü khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05).

Giai đoạn phát triển

C
M

Protease

Z5

Trypsin

Z4

Chymotrypsin

Z3

Pepsin

Z2
Z1
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10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

U/mg protein

Hình 2. Sự thay đổi hoạt tính của các loại enzyme thủy phân protein
qua từng giai đoạn phát triển của ấu trùng cua biển
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Hình 3. Hoạt tính enzyme trypsin qua các giai đoạn phát triển của ấu trùng cua biển
hoät tính của trypsin trong giai đoän Megalope
phù hợp với tính chçt bít m÷i chủ đûng của çu
trùng ở giai đoän này. Hơn nữa, sự gia tëng mänh
trong hoät tính của trypsin là do sự hoàn thiện
của sự phát triển của bû máy tiêu hóa với đ÷ng
thời tëng kích thước tuyến tụy (Serrano, 2012).
Sự biến đûng hoät tính của các loäi enzyme
qua các giai đoän çu trùng và hêu çu trùng cua
biển được thể hiện ở hình 2. Kết quâ cho thçy,
trong suøt quá trình ương hoät tính của enzyme
thủy phån protein tëng dæn theo giai đoän phát
triển cùng với sự hoàn thiện về hình thái bên
ngoài với cçu trúc hệ tiêu hóa.
3.2.2. Chymotrypsin
Hoät tính của chymotrypsin cò xu hướng
biến đûng tương tự như trypsin từ giai đoän Z1
đến Z5, ban đæu ở Z1 được ghi nhên ở mức thçp,
tëng mänh khi chuyển sang Z2 (1,15 lên 3,21
U/mg protein). Từ Z2 đến Z5 liên tục giâm mänh
(3,21 giâm xuøng 0,85 U/mg protein ở Z5). Khi çu
trùng chuyển sang megalope, hoät tính tëng lên
2,3 U/mg protein nhưng läi giâm về mức thçp
0,76 U/mg protein khi hoàn tçt quá trình biến
thái sang cua (Hình 4). Sự gia tëng mänh
chymotrypsin và trypsin ở giai đoän Z2 khác với
các loài giáp xác thðt ën thðt như töm M.
rosenbergii và Palaemon elegans, trong đò hoät

tính enzyme thủy phån tëng mänh ở giai đoän
Megalope cò liên quan đến sự phát triển của ruût
và sự phát triển nhanh chóng của gan tụy
Ngu÷n: Kumlu & Jones, 1995; Serrano, 2015).
3.2.3. Pepsin
Trong giai đoän çu trùng và hêu çu trùng
cua biển, hoät tính enzyme pepsin cò xu hướng
tëng lên liên tục, dao đûng từ 1,69 - 8,32 U/mg
protein (Hình 5). Cao nhçt là ở giai đoän Cua-1
(8,32 ± 0,26 U/mg protein), thçp nhçt ở Zoae-1
(1,69 ± 0,09 U/mg protein). Vai trñ của enzyme
pepsin trong giai đoän çu trüng giáp xác vén
chưa được chứng minh rô ràng (Andrés et al.,
2010), mût sø nghiên cứu cho rìng pepsin đòng
gòp vào sự tiêu hòa protein ở pH thçp (Amemiya
& Gomez-Chiarri, 2006) và đòng vai trñ tiêu
hòa chçt dinh dưỡng từ noãn hoàng (ở cá)
(Saborowski et al., 2006). Vì çu trüng giáp xác,
cụ thể là S. paramamosain, được coi là cò tính
sinh vêt phü du nên hoät tính của pepsin trong
suøt quá trình bít đæu ën thức ën ngoài được
xem là mût phæn của nhòm enzyme phån giâi
protein. Pepsin được sân sinh chủ yếu từ dä dày
nên càng về cuøi giai đoän hêu çu trüng hoät
tính của pepsin càng cò xu hướng tëng cao do sự
hình thành các bû phên trong cơ thể ngày càng
hoàn chînh, đặc biệt là dä dày (Serrano, 2012).
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Hình 4. Hoạt tính chymotrypsin qua các giai đoạn phát triển của ấu trùng cua biển
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Hình 5. Hoạt tính enzyme pepsin qua các giai đoạn phát triển của ấu trùng cua biển
3.2.4. Protease tổng
Hoät tính enzyme protease tëng lên trong
suøt quá trình ương, từ Zoae-1 đến Zoae-3 hoät
tính enzyme tëng mänh từ 3,85 lên 12,55 U/mg
protein (Hình 6). Sau đò giâm nhẹ khi sang giai
đoän Zoae-4. Đến giai đoän Zoae-5 hoät tính
enzyme cò xu hướng tëng trở läi đến giai đoän
Megalope (từ 15 - 15,95 U/mg protein). Khi
chuyển sang giai đoän Cua-1, mức đû hoät đûng
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của enzyme cò xu hướng tëng mänh (từ 15,95 19,1 U/mg protein).
Trong các giai đoän phát triển ban đæu ở các
loài giáp xác, sự thay đùi không chî ở lượng
enzyme mà còn ở däng enzyme có trong hệ thøng
tiêu hóa của çu trùng (Saborowski et al., 2006).
Kết quâ từ nghiên cứu này chî ra rìng hoät tính
protease của çu trüng cua tëng qua các giai đoän
từ Zoae-1 đến Megalope, giâm nhẹ khi chuyển
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sang cua. Điều này chứng tó sự hoàn thiện dæn
của cçu trúc øng tiêu hóa, cụ thể là dä dày
(Serrano, 2012). Hoät tính protease giâm nhẹ khi
chuyển sang cua được giâi thích là do çu trùng
biến thái và chuyển têp tính sang ën täp, điều này
cũng được ghi nhên trên çu trùng các loài tôm he
(Jones et al., 1993; Serrano, 2012).

protease và pepsin tëng liên tục và đät cao nhçt
ở giai đoän cua, trypsin và chymotrypsin tëng ở
Z2 nhưng giâm mänh từ Z3 đến Z5.
Ở giai đoän Zoae-1 đến Zoae-5 cho thçy
hoät tính thçp của các enzyme thủy phân
protein, đến giai đoän Zoae-5, megalope thì các
hoät tính enzyme tương đøi hoàn thiện, đến giai
đoän Megalope và biến thái sang cua, các
enzyme có sự thay đùi lớn về hoät tính hoàn
thiện theo sự thay đùi hình thái và tính ën của
cua biển.

Mût sø báo cáo cho rìng sự thay đùi hoät
tính protease lên mức tøi đa ở giai đoän từ
Zoae-3 đến Megalope là do sự thay đùi trong cçu
trúc øng tiêu hóa. Kết quâ này đã được chứng
minh ở çu trùng cua S. serrata, khi çu trùng lût
xác chuyển từ Zoae-3 sang Zoae-4, sø lượng các
đøt bụng tëng từ 5 lên 6 đøt (Serrano, 2012)
chức nëng dä dày phát triển (Alberts-Hubatsch
et al., 2016) và tuyết tụy hoàn thiện chức nëng
hơn (Li & Li, 1998).
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