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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của hoạt chất fucoidan chiết xuất từ rong nâu Sargassum 

swartzii lên tăng trưởng, tỉ lệ sống, hệ số chuyển hóa thức ăn và khả năng kháng bệnh đối với vi khuẩn Aeromonas 

veronii ở cá rô phi giống (Oreochromis niloticus). Cá (23,2 ± 2,7g) được cho ăn thức ăn công nghiệp 35% protein có 

bổ sung fucoidan ở các hàm lượng khác nhau (0%; 0,05%; 0,1%; 0,5%) trong 6 tuần, mỗi loại thức ăn được lặp lại 3 

lần. Kết quả cho thấy fucoidan không ảnh hưởng (P >0,05) đến tăng trưởng, tỉ lệ sống và hệ số thức ăn của cá thí 

nghiệm. Sau khi kết thúc 6 tuần nuôi trên, cá được cảm nhiễm vi khuẩn A.veronii với liều LD50 được xác định là  

7,82 × 10
4
 CFU/ml, số cá chết được theo dõi trong 10 ngày sau đó. Tỉ lệ sống của cá khi bị nhiễm A.veronii đã tăng 

từ 30% ở nghiệm thức không bổ sung fucoidan và 36,7% ở nghiệm thức bổ sung tỉ lệ thấp (0,05%) lên đến 76,6-80% 

ở nghiệm thức bổ sung fucoidan với nồng độ cao hơn (0,1% và 0,5%). Trong nghiên cứu này, chúng tôi kết luận 

rằng bổ sung fucoidan chiết xuất từ rong biển Sargassum swartzii vào thức ăn với tỉ lệ 0,1% và 0,5% sẽ làm tăng 

sức đề kháng của cá rô phi giống đối với bệnh do vi khuẩn Aeromonas veronii gây ra. 

Từ khóa: Fucoidan, kháng bệnh, Aromonas veronii, cá rô phi. 

Effect of Dietary Fucoidan Supplementation on Growth  

of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Fingerlings and Improvement  

of Survival Rate of Fish when Infected with Aeromonas veronii 

ASTRACT 

The study was conducted to evaluate the effect of dietary fucoidan extracted from brown seaweed Sargassum 

swartzii on growth, survival rate, feed conversion ratio (FCR), and disease resistance to Aeromonas veronii 

bacterium in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings. Fish (23.2 ± 2.7g) were fed the commercial feed (35%Pr) 

supplemented with fucoidan at various concentrations (0%, 0.05%, 0.1%, 0.5%) in triplicate for 6 weeks. The results 

have showed that fucoidan did not significantly affect (P >0.05) the growth, survival, and FCR during the feeding trial. 

At the end of nutritional trial, fish were infected with Aeromonas veronii at dose of LD50 (7.82 × 10
4
 CFU/ml), fish 

were then monitored for 10 days, the mortality was daily recorded. After 10 days of challenge, the results showed that 

the survival rate was76.6% and80% for 0.1% and 0,5% fucoidan-fed fish, respectively, much higher than other 

groups (30% and 36.7% for Control and 0.05% fucoidan-fed fish, respectively) (P < 0.05). In conclusion,  dietary 

fucoidan extracted from brown seaweed Sargassum swartzii at  0.1 and 0.5% enhanced the resistance of tilapia 

fingerlings against to Aeromonas veronii. 

Keywords: Fucoidan, resistance, Aromonas veronii, tilapia. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cá rô phi là đối tþợng nuôi đặc biệt quan 

trọng cûa ngành thuỷ sân thế giới. Hiện Việt 

Nam đứng vð trí thứ 8 trong bâng xếp häng các 

quốc gia có sân lþợng cá rô phi lớn cûa thế giới, 

với hơn 200.000 tçn/nëm (Tổng cýc Thûy sân, 

2019). Cùng với sự phát triển trên cûa ngành 

công nghiệp nuôi là sự bùng nổ cûa dðch bệnh 

trên cá rô phi. 
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Phæn lớn các bệnh ở cá rô phi là do vi khuèn 

gåy ra nên kháng sinh thþờng đþợc dùng phổ 

biến để điều trð. Vi khuèn Aeromonas veronii là 

loài vi khuèn hiện nay đang gåy tî lệ chết cao 

trên cá rô phi. Täi Ấn Độ, tÿ tháng 1 đến tháng 

3/2018, dðch bệnh do vi khuèn này gåy nên đã 

làm chết lên tới 40-60% cá rô phi trong nhiều 

khu trang träi täi đåy (Raj & cs., 2019). Nëm 

2015 täi Thái Lan, vi khuèn này đã xuçt hiện täi 

các trang träi nuôi cá rô phi lồng dọc sông Mê 

Kông täi tînh Nong Khai (phía Bíc Thái Lan), 

gây ra hiện tþợng cá chết hàng loät và thiệt häi 

kinh tế lớn (Dong & cs., 2015). Vi khuèn này 

cüng là nguyên nhån gåy chết hàng loät trên cá 

rô phi täi nþớc Đông Nam Á khác nhþ Malaysia 

(Azmai, 2018). Theo Dong & cs. (2017), ngoài 

Aeromonas hydrophila gây bệnh trên cá rô phi, 

còn có vi khuèn Aeromonas sp. khác cüng gåy ra 

trên cá rô phi, trong đò cò Aeromonas veronii 

(tên khác là Aeromonas ichthiosmia, Aeromonas 

culicicola và A. allosaccharophila). 

Dðch bệnh xây ra gây thiệt häi cho ngþời 

nuôi và cho nền kinh tế nòi chung. Để điều trð 

bệnh và làm säch môi trþờng nuôi, ngþời nuôi 

thþờng dùng hóa chçt hoặc chçt kháng sinh, tuy 

nhiên sử dýng nhiều sẽ ânh hþởng tới môi 

trþờng, có thể dén đến sự xuçt hiện hiện tþợng 

kháng kháng sinh ở vi sinh vêt gây bệnh. Ngoài 

ra, tồn dþ thuốc kháng sinh hoặc hóa chçt trong 

sân phèm thûy sân sau điều trð bệnh cüng là 

một mối nguy cho sức khóe ngþời tiêu dùng. Do 

vêy, việc tìm ra phþơng pháp phñng tránh dðch 

bệnh mà không làm häi tới môi trþờng là vçn đề 

đang đþợc các nhà quân lý, nhà khoa học và 

ngþời nuôi quan tâm. Một trong những biện 

pháp đò là tëng cþờng hệ thống miễn dðch cho 

động vêt thûy sân, biện pháp này hiện đang 

đþợc cho là an toàn, thân thiện với môi trþờng 

và mang läi hiệu quâ cao. 

Chçt kích thích miễn dðch đþợc coi là công 

cý hiệu quâ để nâng cao tình träng sức khóe cûa 

vêt nuôi. Trong đò, fucoidan - một 

polysaccharide sunfat đang đþợc nghiên cứu 

trên động vêt thûy sân nhþ tôm, cá với mýc đích 

làm nâng cao hệ miễn dðch, tëng cþờng sức đề 

kháng chống läi các tác nhân gây bệnh nhþ vi 

khuèn, virus, làm tëng tî lệ sống. Yang & cs. 

(2014) chứng minh khèu phæn có chứa fucoidan 

chiết xuçt tÿ rong nâu Sargassum horneri có tác 

động rõ ràng tới miễn dðch không đặc hiệu ở cá 

trê vàng (Pelteobagrus fulvidraco) (các chî số 

superoxide dismutase (SOD), phagocytic index 

(PI), respiratory burst (RB)). Theo El-Boshy & 

cs. (2014), fucoidan có trong thức ën sẽ câi thiện 

sức đề kháng cûa cá trê Mỹ (Clarias gariepinus) 

trong môi trþờng ô nhiễm kim loäi nặng. 

Fucoidan cüng đþợc chứng minh tính hiệu quâ 

cûa nò khi đþợc trộn vào thức ën, làm tëng tî lệ 

sống, tëng khâ nëng đáp ứng miễn dðch không 

đặc hiệu sau khi nhiễm vi khuèn Aeoromonas 

hydrophila trên cá trôi Ấn (Labeo rohita) (Gora 

& cs., 2018), tëng tốc độ sinh trþởng, tëng khâ 

nëng đáp ứng miễn dðch, câi thiện sinh lý máu ở 

cá tráp biển đó (Pagrus major) (Sony & cs., 

2018), tëng đáng kể khâ nëng miễn dðch bèm 

sinh cûa cá da trơn (Clarias sp.) (Cahyono & cs., 

2019). Với tôm, nghiên cứu cûa Madasamy & cs. 

(2014) cho thçy khi cho tôm sú (Penaeus 

monodon) ën thức ën chứa fucoidan chiết xuçt 

tÿ tâo nåu, tôm cò tëng trþởng cao hơn, tî lệ 

chết sau khi câm nhiễm với vi khuèn Vibrio 

parahaemolyticus giâm, các thông số miễn dðch 

(THC, hoät động thực bào, hoät động kháng 

khuèn) tëng. Nghiên cứu cûa Immanuel & cs. 

(2012) cüng kết luên rìng tôm sú (P. monodon) 

đþợc nuôi bìng fucoidan (chiết xuçt tÿ rong nâu 

S. wightii) bổ sung trong thức ën sẽ câi thiện 

đþợc khâ nëng miễn dðch bèm sinh (THC, hoät 

động thực bào) và tëng sức đề kháng chống läi 

sự lây nhiễm WSSV. Mặc dù đã cò nhiều nghiên 

cứu đþợc thực hiện để đánh giá hiệu quâ cûa 

fucoidan trong việc nâng cao khâ nëng miễn 

dðch cûa cá, nhþng đánh giá hiệu quâ cûa 

fucoidan lên tëng trþởng, tî lệ sống, hệ số thức 

ën và đặc biệt là hiệu quâ cûa nò đối với khâ 

nëng kháng bệnh trên cá rô phi vìn O. niloticus 

gây ra bởi vi khuèn Aeromonas veronii đến nay 

chþa đþợc nghiên cứu. Do đò, nghiên cứu này sẽ 

trình bày kết quâ về tëng trþởng, tî lệ sống, 

hiệu quâ sử dýng thức ën và khâ nëng kháng 

bệnh do vi khuèn Aeromonas veronii khi nuôi cá 

rô phi giống bìng các thức ën công nghiệp có bổ 

sung chiết xuçt fucoidan tÿ rong nâu.  
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Nghiên cứu này đþợc chúng tôi thực hiện 

dựa trên giâ thuyết rìng fucoidan đã cò những 

tác động tích cực đến tëng trþởng, hệ miễn dðch 

cûa ngþời và một số động vêt thûy sân khác 

cüng mang läi những tác động tốt trên cá rô phi. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thí nghiệm 1. Ảnh hưởng của hàm 

lượng thức ăn bổ sung chất fucoidan lên 

tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống và hệ số thức 

ăn của cá rô phi giai đoạn giống 

- Bố trí thí nghiệm: 

Cá rô phi giống có nguồn gốc tÿ Viện 

Nghiên cứu Nuôi trồng Thûy sân 1 (Tÿ Sơn, Bíc 

Ninh), khối lþợng trung bình 23,2  2,7g, đþợc 

nuôi trong hệ thống bể composit với mêt độ 25 

con/bể 200 lít. Thời gian nuôi thí nghiệm: 6 

tuæn. Thức ën công nghiệp dành cho cá rô phi 

đþợc bổ sung fucoidan theo các hàm lþợng sau: 

NT1: thức ën không bổ sung fucoidan (đối 

chứng). NT2: thức ën bổ sung 0,05% fucoidan 

(0,5g fucoidan/kg thức ën). NT3: thức ën bổ 

sung 0,1% fucoidan (1g fucoidan/kg thức ën). 

NT4: thức ën bổ sung 0,5% fucoidan (5g 

fucoidan/kg thức ën). Mỗi nghiệm thức đþợc lặp 

läi 03 læn. 

Fucoidan chiết xuçt tÿ rong nâu 

Sargassum swartzii (85% tinh khiết) đþợc cung 

cçp bởi nhà máy chuyên sân xuçt fucoidan täi 

Việt Nam. Fucoidan đþợc trộn vào thức ën theo 

phþơng pháp nhþ sau: thức ën công nghiệp 

hàm lþợng protein 35% đþợc nghiền thành bột 

bìng máy nghiền, sau đò bổ sung fucoidan với 

các liều lþợng đã xác đðnh ở các nghiệm thức 

khác nhau. Trộn 500ml nþớc cçt cho 1kg thức 

ën, sau đò mỗi hỗn hợp đþợc ép viên với đþờng 

kính 2mm. Viên thức ën đþợc sçy khô bìng 

máy sçy ở nhiệt độ 38C trong 8 tiếng. Thức ën 

chuèn bð xong đþợc đòng gòi, dán nhãn, cò thể 

sử dýng cho cá ën ngay sau đò bâo quân trong 

tû länh ở nhiệt độ -4C trong 3-4 tuæn. Thức 

ën đối chứng đþợc chuèn bð tþơng tự nhþng 

không bổ sung fucoidan. 

- Chëm sòc và quân lý: Cá đþợc nuôi thích 

nghi trong vòng 7 ngày bìng thức ën công 

nghiệp 35% protein. Sau thời gian nuôi thích 

nghi, cá đþợc bố trí ngéu nhiên vào các bể thí 

nghiệm. Cá đþợc cho ën theo nhu cæu, 2 

læn/ngày (8h và 16h). Bể cá đþợc xi phông hàng 

ngày trþớc mỗi læn cho cá ën, bể đþợc thay nþớc 

2 ngày/læn, mỗi læn thay 70% thể tích nþớc 

trong bể. 

- Thu thêp số liệu: 

Các yếu tố môi trþờng nhþ nhiệt độ, oxy, 

pH theo dõi 2 læn/ngày bìng máy đo cæm tay, 

các yếu tố nhþ NH3, NO2 theo dõi 1 læn/tuæn 

bìng test Sera. Sau 6 tuæn thí nghiệm, cá đþợc 

để nhðn đòi 36 tiếng, sau đò cá đþợc đếm và cân 

khối lþợng mỗi con trong tÿng bể để xác đðnh tî 

lệ sống, tốc độ tëng trþởng. Cån đþợc sử dýng là 

cån điện tử, độ chính xác 10-2 gram. Lþợng thức 

ën đþợc ghi chép hàng ngày để xác đðnh các chî 

số thức ën. 

Tốc độ tëng trþởng tþơng đối (theo khối 

lþợng) SGR (%/ngày) = 100 × (Ln(W1)-Ln(W0))/ 

T (trong đò W0 là khối lþợng cá ban đæu, W1 là 

khối lþợng cá khi thu, T là thời gian nuôi tính 

theo ngày).  

Hệ số thức ën FCR = Tổng khối lþợng cá 

tëng trọng/Tổng khối lþợng thức ën ën vào. 

Tî lệ sống SR (%) = 100 × Số lþợng cá khi 

thu/Số lþợng cá ban đæu. 

2.2. Thí nghiệm 2. Xác định liều gây chết 

50% (LD50) của vi khuẩn Aeromonas 

veronii đối với cá rô phi vằn giai đoạn giống 

Vi khuèn Aeromonas veronii trên cá bệnh 

đþợc phân lêp và sử dýng để xác đðnh liều gây 

chết (LD50). Thí nghiệm đþợc bố trí với 7 nồng 

độ vi khuèn với 3 læn lặp. Cá sau khi tiêm đþợc 

nuôi nhốt trong các bể nhựa có thể tích 200l, 

mỗi bể bố trí 10 cá rô phi giống (50 g/con). Cá 

sau khi đþợc gây mê bìng tinh dæu đinh hþơng 

(50 mg/l) sẽ đþợc tiêm vào xoang býng với liều 

lþợng 0,1ml dung dðch huyền phù cûa dðch nuôi 

vi khuèn với nồng độ pha loãng tÿ nồng độ nuôi 

cçy đät mêt độ tối đa (109 CFU/ml) sau 24h, pha 

loãng tÿ 1 đến 7 læn, tþơng đþơng với các nồng 

độ 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103 CFU/ml. Ở 

nghiệm thức đối chứng, cá đþợc tiêm 0,1ml nþớc 

muối sinh lý.  
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 Bâng 1. Các yếu tố môi trường trong 6 tuần nuôi cá rô phi  

bằng cá thức ăn bổ sung fucoidan ở các tỉ lệ khác nhau 

Chỉ tiêu 
Giá trị NT1 NT2 NT3 NT4 

Tỉ lệ bổ sung fucoidan 0% 0,05% 0,1% 0,5% 

Nhiệt độ (C) Mean ± SD 22,6 ± 1,3 22,7 ± 1,2 22,6 ± 1,2 22,6 ± 1,1 

Min 19 20 19 19 

Max 25 25 25 25 

DO (mg/l) Mean ±  SD 6 ± 0,8 5,9 ± 0,8 5,9 ± 0,8 6 ± 0,8 

Min 5 5 5 5 

Max 7 7 7 7 

pH Min 7,3 7,3 7,3 7,5 

Max 7,7 7,7 7,7 7,7 

NH4
+
/NH3

-
 Mean ± SD 0,05 ± 0,14 0,03 ± 0,12 0,05 ± 0,15 0,01 ± 0,08 

Min 0,00 0,00 0,00 0,00 

Max 0,50 0,50 0,50 0,50 

NO2
-
  0 0 0 0 

 

Cá sau khi tiêm đþợc theo dõi trong vòng 10 

ngày với tæn suçt theo dõi 4 læn/ngày, số lþợng 

cá chết đþợc ghi chép hàng ngày. Số cá chết 

tþơng ứng và nồng độ tiêm sẽ đþợc biểu diễn 

dþới däng hàm số mü: y = a × ln(x) + b Trong đò: 

y là số cá chết trong lô thí nghiệm khi đþợc 

tiêm, ln(x) là nồng độ tþơng ứng, a, b là hìng số. 

Vêy LD50 chính là nồng độ mà täi đò số cá chết 

sẽ là một nửa (y) trong đò y = 1/2 số cá chết 

100% khi tiêm. Vì vêy LD50 sẽ đþợc tính theo 

công thức: 

 
y b

aLD50 x e CFU ml



   

2.3. Thí nghiệm 3. Đánh giá ânh hưởng của 

hàm lượng bổ sung fucoidan lên khâ năng 

kháng bệnh do vi khuẩn Aeromonas 

veronii của cá rô phi giai đoạn giống 

Sau khi 6 tuæn nuôi cûa thí nghiệm 1, cá ở 

3 bể nuôi bìng cùng một loäi thức ën đþợc gộp 

läi và câm nhiễm với vi khuèn Aeromonas 

veronii, (lặp läi 3 læn cho 1 nghiệm thức). Tiến 

hành tiêm 0,1ml dðch huyền phù vi khuèn với 

mêt độ là giá trð LD50 đã đþợc xác đðnh täi thí 

nghiệm 2 vào xoang býng cá. Cá trþớc khi tiêm 

sẽ đþợc gây mê bìng tinh dæu đinh hþơng  

(50 mg/l). Biểu hiện cûa cá và số lþợng cá chết 

đþợc theo dõi và ghi chép hàng ngày.  

2.4. Xử lý số liệu 

Số liệu đþợc biểu diễn dþới däng giá trð 

trung bình ± SD, đþợc xử lý bìng phæn mềm 

Microsoft Excel 2016 và SPSS 16.0, sử dýng 

phþơng pháp phån tích ANOVA một nhân tố và 

phép thử Tukey để so sánh sự khác biệt giữa các 

nghiệm thức với P <0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của hàm lượng fucoidan bổ 

sung vào thức ăn lên tốc độ tăng trưởng, tỉ 

lệ sống và hệ số thức ăn của cá rô phi giai 

đoạn giống 

3.1.1. Biến động các yếu tố môi trường trong 

quá trình thí nghiệm nuôi tăng trưởng 

Kết quâ thu thêp các yếu tố môi trþờng 

trong thời gian thí nghiệm đþợc trình bày täi 

bâng 1. 

Thí nghiệm đþợc thực hiện tÿ giữa tháng 10 

đến hết tháng 11/2020 là khoâng thời gian cuối 

mùa thu, đæu mùa đông nên nhiệt độ khá mát 
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mẻ và sự dao động nhiệt trong ngày không đáng 

kể, nhiệt độ cao nhçt trong ngày ghi nhên là 

25C, nhiệt độ thçp nhçt đo đþợc trong bể thí 

nghiệm là 19C, tuy nhiên trong 6 tuæn theo dõi 

chî có vài ngày nhiệt độ bể thí nghiệm đo đþợc 

dþới 20C, còn läi phæn lớn thời gian, nhiệt độ 

bể nuôi dao động khoâng 22-24C. pH dao động 

tÿ 7,3-7,7, DO dao động tÿ 5-7 mg/l đều nìm 

trong khoâng thích hợp cho sự sinh trþởng và 

phát triển cûa cá rô phi. Hàm lþợng NH4
+/NH3

- 

và NO2
- luôn ở ngþỡng thçp (læn lþợt trong 

khoâng 0-0,5 mg/l và 0 mg/l) do bể thí nghiệm 

đþợc xi phông và thay nþớc thþờng xuyên. 

Những số liệu về môi trþờng thu đþợc cho 

thçy bổ sung fucoidan vào thức ën không ânh 

hþởng tới chçt lþợng môi trþờng bể nuôi, các 

yếu tố môi trþờng nþớc luôn ở ngþỡng thích hợp 

cho sự sinh trþởng và phát triển cûa cá thí 

nghiệm (Popma & Masser, 1999). 

3.1.2. Kết quả thí nghiệm nuôi tăng trưởng 

Sau 6 tuæn nuôi bìng thức ën thí nghiệm, 

kết quâ tëng trþởng về khối lþợng, hệ số thức ën 

và tî lệ chết cûa cá thí nghiệm đþợc trình bày ở 

bâng 2. 

Kết quâ thể hiện trong bâng 2 cho thçy với 

cá rô phi giống cùng kích cỡ (23g) sau khi đþợc 

nuôi với thức ën cò bổ sung fucoidan với tî lệ 

khác nhau cho khối lþợng sau thí nghiệm không 

sai khác nhau (P >0,05), dao động tÿ 31-62g. 

Tþơng tự nhþ vêy, tốc độ tëng trþởng tþơng đối 

về khối lþợng cûa cá (SGR), hệ số chuyển hóa 

thức ën (FCR) và tî lệ sống (SR) cüng không cò 

sự sai khác cò ý nghïa giữa các nghiệm thức, 

SGR dao động trong khoâng 1,19-1,32%/ngày, 

FCR dao động tÿ 1,49-1,64. Trong suốt quá 

trình thí nghiệm, không ghi nhên cá chết, tî lệ 

sống SR ở các công thức là nhþ nhau (100%). 

Mặc dù hoät chçt fucoidan đþợc chứng minh 

là một loäi poly saccharide sulfate phức täp 

(chuỗi đþờng cao phân tử), các chuỗi phân tử này 

sẽ phân ứng chéo với protrein myostatin (một 

loäi protein có nhiệm vý kiểm soát sự phát triển 

cûa cơ bíp) thông qua đò ânh hþởng cûa nò đến 

sự phì đäi tế bào cơ và phát triển (Ramazanov & 

cs., 2003). Tuy nhiên trong nghiên cứu này, kết 

quâ läi cho thçy fucoidan läi không ânh hþởng 

đến sự tëng trþởng và phát triển cûa cá trong thời 

gian thí nghiệm. Mặt khác, khi nhìn vào sự chênh 

lệch về những con số biểu diễn SGR và FCR giữa 

các nghiệm thức có thể thçy SGR cò xu hþớng lớn 

hơn khi bổ sung tî lệ phæn trëm fucoidan lớn hơn, 

cý thể: ở nghiệm thức không bổ sung fucoidan, 

SGR là 1,19%, trong khi đò, các nghiệm thức 

còn läi bổ sung fucoidan 0,05%; 0,1%; 0,5%  

cò SGR tëng dæn, læn lþợt là 1,24; 1,27 và 1,32%. 

Bâng 2. Kết quâ tăng trưởng của cá rô phi sau 6 tuần nuôi  

bằng cá thức ăn bổ sung fucoidan ở các tỉ lệ khác nhau 

Chỉ tiêu 
Giá trị NT1 NT2 NT3 NT4 

Tỉ lệ bổ sung fucoidan 0% 0,05% 0,1% 0,5% 

W0 (g) Mean ± SD 23,0
a
 ± 2,8 23,7

a
 ± 2,9 23,0

a
 ± 2,6 23,7

a
 ± 2,6 

 Min 20,0 20,0 20,0 20,0 

 Max 27,3 27,6 28,0 27,8 

W1 (g) Mean ± SD 38,1
a
 ± 6,5 40,3

a
 ± 8,1 39,5

a
 ± 6,9 40,5

a
 ± 7,1 

 Min 32,0 32,0 32,0 32,2 

 Max 55,6 62,0 59,8 58,0 

SGR (%/ngày) Mean ± SD 1,19
a
 ±  0,40 1,24

a
 ± 0,37 1,27

a 
± 0,37 1,32

a
 ± 0,39 

FCR Mean ± SD 1,64
a
 ± 0,94 1,55

a
 ± 0,24 1,49

a
 ± 0,79 1,50

a
 ±  0,22 

SR(%)  100 100 100 100 

Ghi chú: W0 và W1 là khối lượng của cá ở thời điểm ban đầu và kết thúc thí nghiệm; Số liệu được biểu diễn dưới 

dạng trung bình của ba lần lặp Mean ± SD, các số liệu trên cùng một hàng có số mũ giống nhau thì không sai 

khác có ý nghĩa thống kê (P >0,05). 
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Trong khi đò, hệ số thức ën FCR läi cò xu hþớng 

ngþợc läi, tức là FCR giâm dæn khi tî lệ bổ sung 

fucoidan càng tëng, cý thể: NT1 không bổ sung 

fucoidan (0%) có FCR cao nhçt là 1,64; NT2 

(0,05%) có FCR là 1,55; NT3 (0,1%) và NT4 

(0,5%) læn lþợt cò FCR là 1,49 và 1,50. Điều này 

gợi ý rìng nếu thí nghiệm đþợc kéo dài thêm một 

khoâng thời gian nữa hoặc tëng hàm lþợng 

fucoidan bổ sung trong thức ën, sẽ có thể có sự 

khác nhau cò ý nghïa thống kê giữa các nghiệm 

thức thức ën khác nhau với xu hþớng đþợc phân 

tích nhþ trên. 

Tþơng tự nhþ kết quâ cûa thí nghiệm này, 

một số kết quâ nghiên cứu cûa các tác giâ khác 

cüng chî ra rìng fucoidan không ânh hþởng với 

tëng trþởng cûa cá thí nghiệm. Mới đåy nhçt, 

tác giâ Khanzadel & cs. (2020) đã nuôi cá rô phi 

(25  5g) trong 60 ngày bìng thức ën trộn 

fucoidan (chiết xuçt tÿ Sargassum sp.) với tî lệ 

0,5%, 1% và 2%. Kết quâ thí nghiệm chî ra rìng 

không có sự sai khác về tëng trþởng và FCR so 

với nhòm cho ën thức ën đối chứng không trộn 

Fucoidan. Gora & cs. (2018) nghiên cứu ânh 

hþởng cûa fucoidan chiết xuçt tÿ tâo đó và bột 

cûa tâo nâu (Sargassum wightii) lên tëng 

trþởng cûa cá trôi giống (khối lþợng cá khoâng 

8g), các tî lệ bổ sung vào thức ën là 0%, 1%, 2% 

fucoidan tÿ tâo nâu và 3%, 6% bột tâo đó, cho 

thçy không có ânh hþởng đến tëng trþởng, tî lệ 

sống cüng nhþ FCR cûa cá thí nghiệm trong 60 

ngày nuôi. 

Tuy nhiên, một số kết quâ läi chî ra rìng 

fucoidan cò tác động tích cực lên tốc độ tëng 

trþởng cûa cá thí nghiệm nhþng không ânh 

hþởng tới FCR hay tî lệ sống trong thời gian 

quan sát. Mahgoub & cs. (2020) tiến hành thí 

nghiệm với cá rô phi (Oreochromis niloticus) 

kích cỡ 50-60g (12 con/bể, 2 læn lặp), trộn 

fucoidan vào thức ën với tî lệ 0,4% và 0,8%; 0%, 

sau 1 tháng nuôi tác giâ đã kết luên công thức 

thức ën trộn 0,8% fucoidan có tốc độ tëng trþởng 

SGR cao hơn so với những công thức khác. Nëm 

2018, Sony & cs. tiến hành nuôi cá tráp biển đó 

(Pagrus major) (khối lþợng cá trung bình 3,8g) 

với chế độ cho ën gồm bột cá và bổ sung thêm 

hoät chçt fucoidan chiết xuçt tÿ tâo nâu 

mozuku với tî lệ 0% (D1, đối chứng), 0,05% (D2), 

0,1% (D3); 0,2% (D4); 0,4% (D5) và 0,8% (D6) 

trong 60 ngày. Kết quâ cho thçy chế độ cho ën 

D5 có hiệu suçt tëng trþởng (P <0,05) cao hơn 

đáng kể so với đối chứng, hiệu suçt chuyển hóa 

thức ën cüng cao hơn đáng kể ở khèu phæn D5. 

Bổ sung 0,3-0,4% fucoidan trong khèu phæn ën 

sẽ giúp tëng trþởng 2,52%/ngày so với 

2,25%/ngày. Tuy nhiên tî lệ sống cûa cá trong 

các công thức thức ën không có sự sai khác. 

Tuller & cs. (2012) trong thí nghiệm tìm ânh 

hþởng cûa fucoidan chiết xuçt tÿ Undaria 

pinnatifida (86% tinh khiết) khi trộn vào thức 

ën lên tëng trþởng cûa cá vþợc (Lates calcarifer) 

trong 52 ngày nuôi, với 3 nghiệm thức thức ën 

là 0%, 0,5% và 1% tî lệ fucoidan khác nhau, đã 

tìm ra rìng cá trong công thức bổ sung 1% cho 

tëng trþởng cao hơn so với các công thức còn läi, 

trong khi đò fucoidan không làm ânh hþởng tới 

FCR cüng nhþ tî lệ sống cûa cá vþợc trong quá 

trình thí nghiệm.  

Sự khác nhau trong việc đánh giá ânh 

hþởng cûa fucoidan lên tëng trþởng cûa cá có 

thể do một số nguyên nhân, mà một trong 

những nguyên nhån đò cò thể là do sự khác 

nhau cûa các loài rong biển chiết xuçt ra 

fucoidan. Theo Isnansetyo & cs. (2016), sự đa 

däng và thành phæn monosaccharide trong 

fucoidan phý thuộc vào các loài tâo khác nhau 

và hệ sinh thái chúng sinh sống. Đþờng đơn và 

các thành phæn trong fucoidan rçt khác nhau 

ngay câ trong một loài rong biển, điều này dén 

đến sự khác nhau trong hoät tính sinh học cûa 

chúng. Fucoidan là một loäi chçt xơ hña tan, về 

mặt hóa học, fucoidan là một chuỗi poly 

saccharide có chứa tî lệ phæn trëm trọng yếu 

cûa L-fucose, nhóm ester sulfate, galactose, 

mannose, xylose và axit uronic. Cþờng độ cûa 

các hoät động sinh học cûa fucoidan thay đổi 

theo tÿng loäi, khối lþợng phân tử, thành phæn, 

cçu trúc và cách dùng. Trong nghiên cứu này, 

fucoidan đþợc chiết xuçt tÿ rong nâu Sargassum 

swartzii, những nghiên cứu khác, fucoidan đþợc 

chiết xuçt tÿ những loài rong biển khác. 

3.2. Nồng độ gây chết 50% (LD50) của vi 

khuẩn Aeromonas veronii đối với cá rô phi 

giai đoạn giống 

Nồng độ vi khuèn gây chết 50% đþợc quan 

sát trong 8 ngày sau khi tiêm cá với các nồng độ 
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khác nhau, LD50 đþợc xác đðnh ở giá trð là 7,82 

× 104 CFU/ml. Sau khi tiêm, cá ở lô đþợc tiêm 

với nồng độ 109 chết 100% trong ngày đæu tiên, 

ngày tiếp theo cá ở lô đþợc tiêm với nồng độ 108 

chết 100%, cá ở các lô còn läi bít đæu chết ở 

ngày thứ 3, thứ 4 và râi rác đến ngày thứ 8. Cá 

chết ít nhçt ở lô tiêm 103 và 104 CFU/ml (40%). 

Raj & cs. (2019) đã nghiên cứu LD50 cûa  

A. veronii đối với cá rô phi Oreochromis 

niloticus khối lþợng 18-23g, xác đðnh giá trð 

LD50 tìm đþợc là 105.35 CFU/ml (tþơng đþơng 

2,24 × 105CFU/ml). 

3.3. Ảnh hưởng của hàm lượng bổ sung 

fucoidan lên khâ năng kháng bệnh vi 

khuẩn Aeromonas veronii của cá rô phi 

giai đoạn giống 

Cá sau khi kết thúc nội dung 1 đþợc câm 

nhiễm với vi khuèn Aeromonas veronii với mêt 

độ là LD50 xác đðnh ở nội dung 2. Sau 10 ngày 

theo dõi, kết quâ về tî lệ sống cûa các nghiệm 

thức đþợc thể hiện ở bâng 3. 

Bâng 3 cho thçy nghiệm thức bổ sung 

fucoidan ở tî lệ 0,1% và 0,5% có tî lệ sống lớn 

hơn và khác biệt cò ý nghïa thống kê (P <0,05) 

so với nghiệm thức bổ sung 0,05% và nghiệm 

thức đối chứng không bổ sung chçt kích thích. 

Tî lệ sống cûa cá rô phi khi bð nhiễm VK 

A.veronii đã tëng tÿ 30% khi không bổ sung 

fucoidan và 36,7% khi bổ sung tî lệ thçp (0,05%) 

lên đến 76,6-80% khi bổ sung fucoidan với nồng 

độ cao hơn (0,1% và 0,5%). 

Hình 2 thể hiện tî lệ chết cộng dồn theo 

ngày cûa cá sau khi bð câm nhiễm trong thời 

gian 10 ngày theo dõi. Trong quá trình theo dõi, 

ghi nhên đþợc sau 2 ngày câm nhiễm, cá có biểu 

hiện bơi chêm, lờ đờ, bó ën, sau đò xuçt hiện 

những biểu hiện nhþ xuçt huyết ở xþơng níp 

mang, gốc våy và đuôi. Ở nghiệm thức đối chứng 

(0%) và nghiệm thức bổ sung tî lệ fucoidan ít 

nhçt (0,05%) cá bít đæu chết ở ngày thứ 2 và 

tëng liên týc ở các ngày tiếp theo. Hai nghiệm 

thức có tî lệ bổ sung fucoidan cao hơn, cá bít 

đæu chết ở ngày thứ 3, sau đò chî chết râi rác ở 

những ngày sau, cá ngÿng chết ở ngày thứ 7 sau 

câm nhiễm với tî lệ chết là 23,3%. 

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh 

rìng fucoidan đã thể hiện các hoät động sinh học 

đa däng nhþ thuốc chống đông máu, chống khối 

u, điều hòa miễn dðch và các hoät động chống 

viêm... (Thangapandi & Inbakandan, 2015; 

Wijesinghe, 2012). Theo Wang (2019), fucoidan có 

tác dýng làm giâm phân ứng viêm cûa cơ thể 

bìng cách ức chế đáng kể việc giâi phóng NO do 

lipopolysaccharide cûa vi khuèn gây ra, tÿ đò làm 

giâm viêm. Fucoidan cüng là một phối tử cho thý 

thể A cûa đäi thực bào, có thể đþợc tiếp nhên bởi 

đäi thực bào và ức chế sân xuçt NO, ức chế sự di 

chuyển cûa bäch cæu đến các mô viêm là một biểu 

hiện khác cûa hoät tính chống viêm cûa fucoidan 

(Park & cs., 2017, trích bởi Wang, 2019). 

 

Hình 1. Tỉ lệ chết của cá rô phi trong thí nghiệm xác định liều LD50  

của vi khuẩn Aeromonas veronii 
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Bâng 3. Tỉ lệ sống của cá rô phi sau 10 ngày câm nhiễm với vi khuẩn Aeromonas veronii 

Giá trị NT1 NT2 NT3 NT4 P-value 

Tỉ lệ bổ sung fucoidan 0% 0,05% 0,1% 0,5%  

Mean   D 30,0
a
  20 36,7

a
  11,5 76,7

b
  15,3 80,0

b
  10,0 0,005 

Min 10,0 30,0 60,0 70,0  

Max 50,0 50,0 90,0 90,0  

Ghi chú: Số liệu được biểu diễn dưới dạng số liệu trung bình của ba lần lăp Mean ± SD, các số liệu trên cùng một 

hàng có số mũ khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

 

Hình 2. Tỉ lệ chết cộng dồn của cá rô phi theo ngày  

sau khi câm nhiễm với vi khuẩn Aeromonas veronii 

Fucoidan có khâ nëng tëng cþờng phân ứng 

miễn dðch bìng cách kích thích các dçu hiệu 

chính cûa câ khâ nëng miễn dðch bèm sinh cüng 

nhþ đặc hiệu (Mir, 2018). Các nhóm sunphat 

cûa fucoidan giúp cho hoät chçt này có tiềm 

nëng hoät tính sinh học để đþợc sử dýng trong 

thức ën thûy sân (Mir, 2018). Các nhóm sunfat 

cüng täo thành một thành phæn cûa fucoidan và 

các hoät động sinh học cûa fucoidan liên quan 

chặt chẽ đến hàm lþợng sulphat cûa nó (Yang & 

cs., 2008, trích bởi Mir, 2018).  

Đã cò nhiều nghiên cứu về ânh hþởng cûa 

fucoidan lên hệ miễn dðch, khâ nëng kháng một 

số bệnh do vi khuèn gây ra lên cá rô phi. Rani & 

cs. (2020) tiến hành nghiên cứu ânh hþởng cûa 

fucoidan bổ sung trong thức ën tới khâ nëng 

kháng bệnh cûa cá rô phi (Oreochromis 

mossambicus) (khối lþợng 30g) ở các nồng độ bổ 

sung khác nhau: 0,1%; 0,2%; 0,3% trong thời 

gian nuôi là 60 ngày, sau đò cá đþợc câm nhiễm 

vi khuèn Aeromonas hydrophila, kết quâ là: 

nghiệm thức cho ën 0,2 và 0,3% fucoidan cho tî 

lệ sống lên đến 75, 80%, cao hơn lô đối chứng 

65-70%. Isnansetyo & cs. (2016) tiến hành tiêm 

fucoidan chiết xuçt tÿ rong nâu S. cristaefolium 

vào cá rô phi (Oreochromis niloticus). Thí 

nghiệm đþợc tiến hành nhþ sau: cá rô phi khối 

lþợng 125g đþợc tiêm fucoidan với liều lþợng læn 

lþợt là: 0,1; 0,2; 0,4 và 0,6 mg/kg cá. Fucoiodan 

đþợc hòa tan trong dung dðch muối vô trùng có 

đệm phosphate (PBS), liều lþợng tiêm là  

0,1 ml/con, nhòm đối chứng cüng đþợc tiêm  

0,1 ml/con dung dðch PBS. Mỗi con đþợc tiêm 3 

læn, mỗi læn tiêm cách nhau 3 ngày. Sau ngày 

thứ 5, 10 và 15 sẽ lçy máu xét nghiệm. Kết quâ 

cho thçy ở liều lþợng tiêm 0,4-0,6 mg/kg cá sẽ 

làm tëng hiệu quâ các thông số miễn dðch bèm 

sinh cûa cá. Điều này chứng minh fucoidan có 
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tiềm nëng đþợc sử dýng làm chçt kích thích 

miễn dðch để kiểm soát bệnh cûa cá. Tác giâ 

Hebatallah (2018) nghiên cứu bệnh tríng da bäc 

mang (Columnaris) do vi khuèn Flavobacterium 

columnare đối với cá rô phi (40-60g) khi cho ën 

thức ën trộn fucoidan (8 g/kg thức ën) trong thời 

gian 17 ngày, kết quâ cho thçy fucoidan trong 

thức ën làm giâm tî lệ chết xuống còn 0% và 

chữa khói các vây bð ën mñn, những nốt lở loét 

trên cơ thể cûa cá bð bệnh. 

Những nghiên cứu trên những loài cá khác 

cüng chî ra ânh hþởng tích cực cûa fucoidan lên 

hệ miễn dðch và khâ nëng kháng bệnh cûa 

chúng. Yang & cs. (2014) chứng minh khèu 

phæn có chứa fucoidan chiết xuçt tÿ rong nâu 

Sargassum horneri cò tác động rõ rệt tới miễn 

dðch không đặc hiệu ở cá trê vàng (Pelteobagrus 

fulvidraco), tuy nhiên läi không giâm tî lệ chết 

khi cá đþợc câm nhiễm với vi khuèn Aeromonas 

hydrophila. Theo El-Boshy & cs. (2014), 

fucoidan có trong thức ën sẽ câi thiện sức đề 

kháng cûa cá trê Mỹ (Clarias gariepinus) trong 

môi trþờng ô nhiễm kim loäi nặng. Fucoidan 

cüng đþợc chứng minh tính hiệu quâ cûa nó khi 

đþợc trộn vào thức ën, làm tëng tî lệ sống, tëng 

khâ nëng đáp ứng miễn dðch không đặc hiệu sau 

khi nhiễm vi khuèn Aeoromonas hydrophila 

trên cá trôi Ấn (Labeo rohita) (Gora &cs., 2018), 

tëng tốc độ sinh trþởng, tëng khâ nëng đáp ứng 

miễn dðch, câi thiện sinh lý máu ở cá tráp biển 

đó (Pagrus major) (Sony & cs., 2018), tëng đáng 

kể khâ nëng miễn dðch bèm sinh cûa cá da trơn 

(Clarias sp.) (Cahyono &cs., 2019).  

4. KẾT LUẬN  

Tî lệ fucoidan bổ sung trong thức ën (0,05%, 

0,1%; và 0,5%) không ânh hþởng tới tëng trþởng, 

FCR và tî lệ sống cûa cá rô phi trong 6 tuæn. 

Giá trð LD50 cûa vi khuèn Aromonas 

veronii đối với cá rô phi giai đoän giống tìm đþợc 

là 7,82 × 104 CFU/ml. 

Hoät chçt fucoidan có ânh hþởng tích cực 

đến tî lệ sống cûa cá rô phi sau khi câm nhiễm 

vi khuèn Aromonas veronii, ở tî lệ bổ sung  

1-5 g/kg là tốt cho cá, làm tëng tî lệ sống cûa cá 

tÿ 30% ở nghiệm thức không bổ sung lên đến 

76% (NT3 bổ sung 1 g/kg thức ën) và 80% (NT4 

bổ sung 5 g/kg thức ën). 
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