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TÓM TẮT 

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của mật độ nuôi lên sinh trưởng, tỉ lệ sống và stress của 

cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766). Thí nghiệm tiến hành với ba nghiệm thức mật độ được bố trí lặp lại 3 

lần bằng phương pháp bố trí ngẫu nhiên hoàn toàn (CRD). Kết quả cho thấy, sinh trưởng và hệ số chuyển hóa thức 

ăn của cá khi nuôi ở các mật độ khác nhau thì khác nhau (P <0,05). Tốc độ tăng trưởng của cá cao nhất ở mật độ 

nuôi 15 con/m
3
, tiếp đến là mật độ nuôi 30 con/m

3
 và thấp nhất ở mật độ nuôi 60 con/m

3
 (P <0,05). Phân tích các chỉ 

số stress của cá khi nuôi ở các mật độ khác nhau cho thấy, mật độ nuôi càng cao dẫn tới nồng độ glucose, cortisol, 

mật độ hồng cầu càng cao và bạch cầu càng giảm (P <0,05). Mật độ nuôi càng cao thì hệ số thức ăn (FCR) càng 

cao (P <0,05), tuy nhiên, mật độ lại không ảnh hưởng đến tỉ lệ sống của cá nâu (P >0,05). Nghiên cứu này đã chỉ ra 

rằng, khi nuôi cá nâu với mật độ càng cao thì không những ảnh hưởng đến sinh trưởng của cá, hệ số thức ăn mà 

còn tác động gây stress cho cá. 

Từ khóa: Cá nâu, mật độ, sinh trưởng, tỉ lệ sống, sinh lý căng thẳng. 

Influence of Stocking Density on Growth Performance,  
Survival Rate and Stress of Spotted Scat (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)  

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the effect of stocking density on growth, survival, and stress of Scatophagus argus 

(Linnaeus, 1766). The experiment was conducted in three replicates with three stocking density treatments (15, 30, 

and 60 fish/m
3
) using a completely randomized design. The results showed that the growth performance and feed 

conversion ratio (FCR) were significantly different at different levels of stocking density (P <0.05). The highest growth 

rate of fish was observed at treatment 15 fish/m
3
, followed by 30 fish/m

3
, and then 60 fish/m

3
) (P <0.05). Analysis of 

stress indicators when fish was stocked at different densities showed that the higher stocking density, the much 

higher concentrations of glucose, cortisol, and red blood cells, and FCR (P <0.05), but lower white blood cells  

(P <0.05). However, stocking density did not affect the survival rate of Scatophagus argus (P >0.05). These findings 

indicated that high stocking density of Scatophagus argus affects the growth and feed coversion ratio, and causes 

stress on the fish.  

Keywords: Scatophagus argus, stocking density, gowth, survival rate, stress. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Ngày nay phúc lợi đûng vêt đang được quan 

tâm nhiều hơn trong nuöi tr÷ng thþy sân. Nhiều 

yếu tø có thể ânh hưởng đến phúc lợi đûng vêt 

như mêt đû, chế đû dinh dưỡng, đû mặn, quá 

trình vên chuyển (Conte, 2004). Nhiều nghiên 

cứu trước đåy đã chứng minh rìng, mêt đû thâ 

nuôi quá cao là yếu tø tác đûng trực tiếp đến quá 

trình sinh trưởng, tî lệ søng và stress cþa cá (Jia 

& cs., 2016; Yarahmadi & cs., 2016). Mêt đû nuôi 

cao có thể dén đến gåy cëng thîng do không gian 

søng bð hän chế, làm thay đùi các thông sø sinh lý 

và sinh hòa đøi với cá, đåy là mût trong những 

tác đûng làm giâm chuyển hóa carbohydrate và 

lipid cþa gan và thay đùi thành phæn axit béo 
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trong gan. Đ÷ng thời, mêt đû nuöi cÿng cò ânh 

hưởng đến sự chuyển hòa lipid để hú trợ việc đáp 

ứng nhu cæu nëng lượng. Hêu quâ là, tøc đû tëng 

trưởng chêm (Hernández-Pérez & cs., 2019) và 

hệ sø FCR cao (Thðnh Phan Vïnh & cs., 2014) 

trong điều kiện cëng thîng mãn tính ânh hưởng 

đến sự chuyển hóa các chçt làm tëng các chî sø 

glucose và cortisol trong máu. Hàm lượng cortisol 

trong huyết tương thường được sử dụng để đánh 

giá khâ nëng chðu đựng stress cþa nhiều loài cá 

nuôi (Nguyễn Thð Kim Hà & Đú Thð Thanh 

Hương, 2014). 

Theo Hoàng Nghïa Mänh & Nguyễn Đình 

Mão (2011) đã báo cáo mêt đû nuôi ânh hưởng 

đến tøc đû sinh trưởng cþa cá nhưng khöng ânh 

hưởng đến tî lệ søng khi nuöi thương phèm cá 

nâu trong l÷ng ở các mức mêt đû khác nhau (5, 7 

và 10 con/m2). Mặt khác, Lê Quøc Việt & cs. 

(2020) đã báo ương cá nåu ở mêt đû 10 hoặc 20 

con/m2 trong ao đçt cho kết quâ tøt hơn về sinh 

trưởng và tî lệ søng so với ương ở mêt đû  

30 con/m2. Tuy nhiên, những nghiên cứu này 

chưa đi såu giâi thích nguyên nhân và stress do 

ânh hưởng cþa mêt đû nuôi. Mût sø nghiên cứu 

chî ra rìng mêt đû nuöi cao làm tëng mức đû 

cëng thîng và đ÷ng thời gây ức chế sự sinh 

trưởng cþa cá (Barton & Iwama, 1991; Kebus & 

cs., 1992). Bởi vì khi đûng vêt bð cëng thîng quá 

đû, phân ứng nûi tiết trở nên røi loän chức nëng 

và có thể mçt giá trð thích nghi, do đò cò thể dén 

đến tëng trưởng bð ức chế, suy giâm khâ nëng 

sinh sân và giâm khâ nëng chøng läi mæm bệnh 

và các tác đûng tiêu cực khác (Barton & Iwama, 

1991; Barton & cs., 1986). Để góp phæn hoàn 

thiện quy trình kỹ thuêt nuôi thâm canh cá 

nâu, bên cänh những nghiên cứu về đû mặn, 

dinh dưỡng, thức ën cho cá thì việc nghiên cứu 

về mêt đû thâ nuöi cÿng rçt cæn thiết cæn phâi 

thực hiện. Do vêy, để cá có tøc đû tëng trưởng 

tøt, tî lệ søng cao và giâm thiểu stress thì việc 

nghiên cứu để tìm ra mêt đû nuôi thích hợp và 

cung cçp thông tin về mêt đû thâ trong quá 

trình nuöi cá nåu đòng vai trñ cực kỳ quan 

trõng. Vì vêy, tìm ra được mêt đû nuôi thích hợp 

sẽ thýc đèy sự sinh trưởng, tî lệ søng cþa cá nâu 

để giýp cá tëng trưởng nhanh, tëng tî lệ søng và 

giâm stress cho cá. Nghiên cứu này sẽ góp phæn 

nâng cao tøc đû tëng trưởng, tî lệ søng, hiệu quâ 

sử dụng và giâm cëng thîng cho cá nâu nuôi 

thương phèm bìng việc xác đðnh được mêt đû 

nuôi cá nâu phù hợp nhìm đem läi hiệu quâ 

kinh tế cao nhçt. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Bố trí thí nghiệm 

Để góp phæn xây dựng quy trình nuôi thâm 

canh cá nåu đät hiệu quâ cao. Dựa vào thực tế 

hiện nay nuôi cá trong ao lót bät (ao nuôi tôm 

chân tríng trước đåy chuyển qua nuôi cá), các 

mô hình nuôi cá nâu täi đða phương, cÿng như 

quy trình nuöi các loài cá nước lợ tương tự như 

cá kình (Siganus canaliculatus), cá dìa (Siganus 

guttatus). Quy trình được thực hiện 2 hoặc 3 

giai đoän: giai đoän 1 kéo dài khoâng 2-3 tháng, 

từ giai đoän cá giøng cho đến khi cá đät khøi 

lượng khoâng từ 10-15 g/con, mêt đû nuôi dao 

đûng từ 30-50 con/m2; giai đoän 2, san thưa mêt 

đû nuôi xuøng còn 20-30 con/m2, thời gian nuôi 

khoâng 2 tháng, đät khøi lượng khoâng  

40-60 g/con; tiếp tục san thưa nuöi giai đoän 3 ở 

mêt đû khoâng 8-10 con/m2 cho đến khi thu 

hoäch. Tùng thời gian nuôi từ 7-8 tháng, kích cỡ 

cá thu hoäch thường đät từ 150-250 g/con. Thí 

nghiệm được tiến hành täi Farm 1 thuûc Công 

ty TNHH TS Tuçn Kiệt xã Điền Hương, huyện 

Phong Điền, tînh Thừa Thiên Huế trong 9 l÷ng 

lưới, khung bìng øng nhựa PVC, với 3 nghiệm 

thức (NT) mêt đû khác nhau (Hình 1, 2) g÷m  

15 con/m3, 30 con/m3, 60 con/m3 bø trí theo kiểu 

ngéu nhiên hoàn toàn (CRD), múi l÷ng có kích 

thước 1 × 0,8 × 1,5m (ngêp nước 1,2m) được thâ 

trong ao và được trang bð quät nước cùng hệ 

thøng sục khí 24/24h. Nghiên cứu được thực 

hiện trên cá nåu giai đoän nuöi thương phèm 

(cá giøng có khøi lượng khi thâ vào khoâng  

30 g/con, chiều dài khoâng 9,5cm) được chõn lõc 

từ ao ương. Cá thí nghiệm được cho ën bìng 

thức ën cöng nghiệp däng viên nùi (thức ën 

chuyên dùng cho cá chẽm) có chứa > 40% 

protein (Seamaster, Fin fish feed-Floating, Công 

Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh vêt Thëng Long), cho cá 

ën thoâ mãn nhu cæu (thức ën sẽ được bù sung 

cho đến khi cá có hiện tượng dừng bít m÷i khi 

cho ën), cho ën múi ngày 2 læn vào lúc 7 giờ sáng 
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và 6 giờ chiều. Đðnh kì 3 ngày/læn vệ sinh l÷ng 

nuôi và hàng ngày cçp thêm nước vào ao nuôi từ 

10-20% nước từ ao líng nhìm ùn đðnh môi 

trường, lượng nước thay mới hàng ngày 10-30%. 

2.2. Xác định tốc độ tăng trưởng 

Để tránh tác đûng và gây stress cho cá, 

khøi lượng và chiều dài cþa cá chî được xác 

đðnh trước và sau khi kết thúc thí nghiệm. Tøc 

đû tëng trưởng cþa cá và tî lệ søng được đo 

ngay sau khi kết thúc thí nghiệm (n = 15 

con/l÷ng). Đøi với nghiệm thức 1 (15 con/m3), 

méu được thu toàn bû cá để đo, trong khi đò, 

nghiệm thức 2 (30 con/m3) và nghiệm thức 3 

(60 con/m3), múi l÷ng thu ngéu nhiên 15 con để 

xác đðnh chiều dài và khøi lượng. Khøi lượng 

cþa cá được cân bìng cån điện tử cò đû chính 

xác 0,01g; chiều dài toàn thån được đo bìng 

thước cò đû chính xác 0,1mm. 

- Tøc đû sinh trưởng tuyệt đøi theo ngày 

(Daily Growth Rate, DGR): 

Tøc đû tëng trưởng khøi lượng (DGRw - 

Daily Growth Rate of Weight): 

DGRw (g/ngày) = (We-Ws)/N 

 

Hình 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm ảnh hưởng của mật độ 

  

  

Hình 2. Lồng và cá nuôi thí nghiệm 

Cá thí nghiệm 

15 con/m
3 

60 con/m
3
 30 con/m

3 

nghiệm 

A1
 

A3
 

A2
 

B1
 

B3
 

B2
 

C1
 

C3
 

C2
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Tøc đû tëng trưởng về chiều dài (DGRL - 

Daily Growth Rate of Length): 

DGRL (cm/ngày) = (Le – Ls)/N 

Tøc đû tëng trưởng đặc trưng (specific 

growth rate, SGR) theo chiều dài (SGR-L) và 

theo khøi lượng (SGR-W) cþa cá được tính theo 

công thức cþa Lugert & cs. (2014):  

SGRL hay SGRW (%) = 
log(X2) – log(X1) 

× 100 
t2 – t1 

X1 là khøi lượng hoặc chiều dài cơ thể ở thời 

điểm đo t1 và X2 là khøi lượng hoặc chiều dài cơ 

thể ở thời điểm đo t2.  

Tî lệ søng (TLS) (%): 

TLS (%) = 

Sø cá còn läi  

sau thí nghiệm × 100 
Sø cá  

đưa vào thí nghiệm 

2.3. Phương pháp lấy máu và phân tích 

máu cá  

Sau 70 ngày nuôi (từ ngày 1/3 đến ngày 9/5 

nëm 2022), cá được tiến hành thu méu để lçy 

máu (g÷m có 27 méu, múi l÷ng thu ngéu nhiên 3 

méu để lçy máu). Trước khi lçy máu, cá được 

gây mê bìng dung dðch AQUI-S 10 ml/m3 để 

giâm thiểu sự cëng thîng cho cá. Sát khuèn bề 

mặt cá ở khu vực xung quanh cuøng đuöi, méu 

máu cá được thu từ đûng mäch đuöi bìng bơm 

kim tiêm 1ml cò tráng heparin theo phương 

pháp được sử dụng bởi Becker & cs. (2011). 

Lượng máu thu được ở múi cá thể tøi thiểu là 

400µl và máu được chuyển vào øng nghiệm 

eppendorf 1,5ml. Sau đò, méu máu được bâo 

quân trong thüng đá đến Trung tâm xét nghiệm 

Phong Chåu (Phong Chåu Lab) để phân tích các 

chî tiêu g÷m n÷ng đû Cortisol, glucose, RBC (sø 

lượng h÷ng cæu), HGB (Hemoglobin). Đðnh 

lượng h÷ng cæu bìng bu÷ng đếm Neubaeur (pha 

loãng 5µl máu trong 995µl dung dðch Natt-

Herrick). Đðnh lượng bäch cæu bìng phương 

pháp nhuûm méu máu phết trên kính với dung 

dðch Wright và Giemsa. Phân tích cortisol theo 

phương pháp ELISA (Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay - xét nghiệm hçp thụ 

miễn dðch liên kết với enzyme, sử dụng bû test 

kit cortisol theo tiêu chuèn cþa nhà sân xuçt) và 

sự thay đùi màu síc được đo bìng máy quang 

phù spectrophotometry; n÷ng đû glucose được đo 

theo phương pháp Huggett & Nixon (1957) bìng 

máy pectrophotometry. 

2.4. Xác định các yếu tố môi trường  

Các yếu tø möi trường trong thí nghiệm 

được đo trực tiếp täi bể nuôi g÷m: Nhiệt đû; pH; 

DO và đû mặn được mô tâ như ở bâng 1. 

2.5. Xử lý số liệu  

Sø liệu được tùng hợp và vẽ biểu đ÷ trên 

Excel. Sự phân phøi chuèn và chênh lệch sø 

liệu được kiểm tra bìng phép thử Shaprio-Wik 

và Bartlett læn lượt. So sánh sự khác biệt ý 

nghïa về mặt thøng kê giá trð trung bình giữa 

các nghiệm thức về khøi lượng, chiều dài, tî lệ 

søng; tøc đû tëng trưởng cþa cá và các chî sø 

sinh lý cëng thîng bìng phương pháp phån 

tích ANOVA và sử dụng phép thử Tukey’s 

post-hoc test với phæn mềm SPSS 16.0 ở mức ý 

nghïa P <0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sự biến động các yếu tố môi trường 

trong quá trình thí nghiệm 

Bâng 2 mô tâ sự biến đûng các yếu tø môi 

trường trong thời gian thí nghiệm, nhiệt đû nước 

dao đûng trong khoâng 22-27C, trung bình là 

24,97C. pH dao đûng trong khoâng từ 7,8-8,3 

trung bình là 8,06. DO dao đûng trong khoâng 

4,5-6 mg/l, trung bình là 5,2 mg/l. Đû mặn dao 

đûng trong khoâng từ 23-26‰, trung bình là 

24,5‰. Các yếu tø möi trường quan sát được đều 

nìm trong khoâng thích hợp cho cá sinh trưởng 

và phát triển bình thường (Nguyễn Vën Huy & 

Vô Điều, 2021; Nguyễn Vën Huy & cs., 2021). 

3.2. Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên sinh 

trưởng, tỉ lệ sống  

Kết quâ nghiên cứu cho thçy, mêt đû nuôi 

có ânh hưởng lớn đến tøc đû sinh trưởng cþa cá. 
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Khøi lượng trung bình cþa cá nâu khi kết thúc 

thí nghiệm có sự khác nhau giữa các mức mêt 

đû khác nhau, læn lượt là ở mêt đû nuôi  

15 con/m3 cho sinh trưởng khøi lượng cao nhçt 

(58,310 ± 0,380 g/con), tiếp đến là mêt đû nuôi 

30 con/m3 (50,513 ± 0,225 g/con) và thçp nhçt ở 

mêt đû nuôi 60 con/m3 (46,223 ± 0,607 g/con  

(P <0,05). 

 Bảng 1. Phương pháp đo các yếu tố môi trường trong ao thí nghiệm 

Thông số Thiết bị Thời gian đo 

Nhiệt độ Nhiệt kế 6 giờ và 14 giờ hàng ngày 

pH Máy Hanna HI 98017 6 giờ và 14 giờ hàng ngày 

DO Máy Extech DO 600 6 giờ và 14 giờ hàng ngày 

Độ mặn Khúc xạ kế Sau khi cấp nước hàng ngày 

Bảng 2. Biến động của các yếu tố môi trường 

trong quá trình thí nghiệm 

Yếu tố môi trường 
 



min max

TB SD
 

Nhiệt độ (C) 
 



22 27

24,97 1,13
 

pH 
 



7,8 8,3

8,06 0,12
 

Độ mặn (‰) 
 



23 26

24,5 0,97
 

DO (mg/l) 
 



4,5 6

5,2 0,54
 

Ghi chú: TB: Trung bình; SD: Độ lệch chuẩn;  

min: Giá trị nhỏ nhất; max: Giá trị lớn nhất. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng của cá nâu thí nghiệm 

Chỉ tiêu quan sát 
Các nghiệm thức mật độ 

15 con/m
3
 30 con/m

3
 60 con/m

3
 

Ls (cm) 9,507
a
 ± 0,133 9,243

a
 ± 0,032 9,377

a
 ± 0,093 

Le (cm) 11,850
c
 ± 0,113

 
11,290

b
 ± 0,012

 
10,930

a
 ± 0,087 

DGRL (cm/con /ngày) 0,034
c
 ± 0,001 0,029

b
 ± 0,000

 
0,022

a
 ± 0,001

 

SGRL (%/ngày) 0,139
c
 ± 0,005

 
0,126

b
 ± 0,003

 
0,096

a
 ± 0,003

 

Ws (g) 30,047
a
 ± 0,314 30,223

a
 ± 0,277 30,133

a
 ± 0,104 

We (g) 58,310
c
 ± 0,380

 
50,513

b
 ± 0,225

 
46,223

a
 ± 0,607 

DGRw (g/con/ngày) 0,403
c
 ± 0,006 0,290

b
 ± 0,000 0,231

a
 ± 0,010

 

SGRW (%/ngày) 0,421
c
 ± 0,012

 
0,317

b
 ± 0,008

 
0,217

a
 ± 0,012

 

FCR 1,890
a
 ± 0,020 2,310

b
 ± 0,040 2,620

c
 ± 0,120

 

Tỉ lệ sống (%) 97,78
a
 ± 3,85 98,89

a
 ± 1,92 96,11

a
 ± 0,96 

Ghi chú: Các giá trị thể hiện trên bảng là giá trị trung bình và sai số chuẩn;  

Trên cùng một hàng các ký tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa (P <0,05). 
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Bảng 4. Một số chỉ tiêu sinh lý máu của cá nâu  

ở các nghiệm thức mật độ nuôi khác nhau 

Chỉ tiêu quan sát 
Các nghiệm thức mật độ 

NT1 NT2 NT3 

Glucose (mmol/l) 2,80
a
 ± 0,19 4,99

b
 ± 0,07 7,20

c
 ± 0,18

 

Cortisol (nmol/l) 4,27
a
 ± 0,22

 
7,56

b
 ± 0,26

 
11,55

c
 ± 0,09

 

RBC (M/µl) 2,59
a
 ± 0,32

 
3,73

b
 ± 0,11

 
5,40

c
 ± 0,09

 

HGB (G/dL) 10,22
c
 ± 0,10

 
8,52

b
 ± 0,07

 
5,80

a
 ± 0,29

 

Ghi chú: Các giá trị thể hiện trên bảng là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn;  

Trên cùng một hàng các ký tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa (P <0,05). 

Tương tự, tøc đû tëng trưởng khøi lượng 

(DGRW (g/con/ngày) và SGRW (%/ngày) cÿng cò 

sự sai khác giữa các nghiệm thức thí nghiệm  

(P <0,05). Ở mêt đû 15 con/m3 cho kết quâ cao 

nhçt (0,403 ± 0,006 g/con/ngày và 0,421 ± 0,012 

%/ngày); cao hơn mêt đû nuôi 30 con/m3  

(0,290 ± 0,001 g/con/ngày; 0,317 ± 0,008 %/ngày; 

và thçp nhçt ở mêt đû nuôi 60 con/m3  

(0,231 ± 0,010 g/con/ngày); 0,217 ± 0,012%/ngày. 

Mặc dù vêy, mêt đû không ânh hưởng đến tî lệ 

søng cþa cá nâu (P >0,05). Sự khác nhau này có 

thể do kích thước cá khi thâ nuôi ở thí nghiệm 

này lớn hơn, cá được giữ trong l÷ng trong ao nên 

dễ dàng quân lý chëm sòc hơn. 

Mêt đû càng cao thì hệ FCR càng cao  

(P <0,05), cụ thể hệ sø FCR cao nhçt được ghi 

nhên ở mêt đû 60 con/m3 (3,620 ± 0,120), tiếp 

đến là mêt đû 30 con/m3 (3,310 ± 0,040) và FCR 

thçp nhçt ở mêt đû 15 con/m3 (2,890 ± 0,020). Hệ 

sø FCR ở các nghiệm thức trong nghiên cứu này 

cao do ânh hưởng cþa thời tiết chuyển länh 

trong tháng 3, nhiệt đû hä xuøng 22C đã ânh 

hưởng đến tøc đû sinh trưởng cþa cá. Hệ sø 

chuyển đùi thức ën (FCR) sẽ tëng khi tëng mêt 

đû nuöi, điều đò cÿng cho thçy tác đûng thực sự 

đến hệ sø chuyển đùi thức ën (Syah & cs., 

2020). Điều này có thể giâi thích rìng, mêt đû 

nuôi có ânh hưởng tiềm tàng đến sự cänh tranh, 

nhu cæu oxy, sự tranh giành để kiếm thức ën và 

không gian søng (Phan Vën Út & cs., 

2019). Thêm vào đò, Baldwin (2011) đã chî ra 

mêt đû không những ânh hưởng đến sinh 

trưởng, tî lệ søng mà còn ânh hưởng đến phúc 

lợi cþa đûng vêt.  

3.3. Ảnh hưởng của mật độ nuôi đến các chỉ 

tiêu sinh lý căng thẳng của cá  

Mêt đû nuôi còn ânh hưởng đến mût sø chî 

tiêu sinh lý gåy cëng thîng trên cá nâu thể hiện 

trên bâng 4. 

N÷ng đû glucose trong máu cþa cá sau 70 

ngày nuôi ở tçt câ các nghiệm thức thể hiện sự 

khác biệt cò ý nghïa thøng kê (P <0,05). Khi so 

sánh n÷ng đû glucose trong các nghiệm thức 

nhên thçy hàm lượng glucose cò xu hướng tëng 

khi tëng mêt đû nuöi. Hàm lượng glucose ở các 

nghiệm thức dao đûng từ 2,80-7,20 (mmol/l). 

Trong đò, ở nghiệm thức có mêt đû cao nhçt là 

60 con/m3 đät giá trð 7,20 ± 0,18 (mmol/l) so với 

các nghiệm thức mêt đû 30 con/m3 và mêt đû  

15 con/m3. Điều này được lý giâi là khi đûng vêt 

bð stress thì täi vó thượng thên tiết ra cortisol, 

kích thích chuyển hòa glycogen trong các cơ 

quan thành glucose trong huyết tương (Mai Thế 

Träch & Nguyễn Thy Khuê, 2007). 

Cortisol là mût trong những yếu tø thể hiện 

mức đû stress (cëng thîng) cþa cá khi möi trường 

søng thay đùi, đặc biệt là mêt đû nuôi. Sự biến 

đûng n÷ng đû cortisol ở các mêt đû khác nhau 

được thể hiện ở bâng 4, n÷ng đû cortisol tëng dæn 

khi mêt đû càng tëng. N÷ng đû cortisol dao đûng 

từ 4,27-11,55 (nmol/l). Trong đò, cao nhçt ở mêt 

đû 60 con/m3 có n÷ng đû là 11,55 ± 0,09 (nmol/l), 

cao hơn so với mêt đû 30 con/m3 (7,56 ± 0,26 

nmol/l) và mêt đû15 con/m3 (4,27 ± 0,22 nmol/l) 

(P <0,05). Theo Kiilerich & Prunet (2011), hàm 

lượng cortisol bình thường trong máu cá sẽ dao 

đûng từ 5-10 ng/ml (1,665-3,33 nmol/l) và sẽ 

tëng 10-100 læn khi cá bð stress. Khi cá bð 
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stress, cortisol trong sẽ tëng nhanh giýp bâo vệ 

cơ thể bìng cách huy đûng nëng lượng và vêt 

chçt cho các quá trình sinh lý, sinh hóa bên trong 

cơ thể (Bonga, 1997). Nguyễn Loan Thâo & cs. 

(2013) đã báo cáo, cortisol trong máu cá tra ở môi 

trường nước ngõt trong tình träng ùn đðnh chî 

dao đûng ở 5-7 ng/ml (1,665-2,331 nmol/l), khi 

mêt đû tëng làm hàm lượng cortisol trong máu cá 

tëng cao và khâ nëng phục h÷i rçt chêm. Theo 

Syah & cs. (2020), sự tëng lên cþa chî sø cortisol 

là mût dçu hiệu phân ứng với cëng thîng; nhçt là 

khi nuôi với mêt đû cao thì đåy cò thể được xem 

là tác nhân chính gây stress cho cá. 

Schreck & Tort (2016) đã đưa ra mût sø kết 

luên về ânh hưởng cþa mêt đû đến hoät đûng 

søng cþa cá như sau: Mêt đû nuôi càng cao song 

song với việc lượng glucose trong máu càng tëng 

lên. Khi tëng mêt đû nuôi thì khâ nëng điều hòa 

áp suçt thèm thçu (Osmolality) cò xu hướng 

giâm. Nó chî ra rìng, mêt đû nuöi đã ânh hưởng 

đến mức đû cëng thîng trong thời gian 

nuôi. Hàm lượng glucose trong huyết tương cþa 

cá cÿng gia tëng nhiều. Sự gia tëng hàm lượng 

glucose trong máu do bð stress cçp tính hay 

stress mãn tính là do quá trình chuyển hóa 

glycogen thành glucose hay quá trình täo 

glucose. Glucose trong máu cao là phân ứng cþa 

cëng thîng thứ cçp đøi với cá, được kích hoät bởi 

phân ứng với cëng thîng sơ cçp; liên quan đến 

hàm lượng cortisol. 

Kết quâ phân tích mêt đû h÷ng cæu cÿng ghi 

nhên được, khi mêt đû càng tëng thì chî sø RBC 

càng cao, giá trð RBC cþa cá sau 70 ngày nuôi 

dao đûng từ 2,59-5,40 (M/µl). RBC ở mêt đû 15 

con/m3 đät giá trð thçp nhçt cò lượng 2,59 ± 0,32 

(M/µl), tiếp theo sẽ đến NT2 với mêt đû 30 con/m3 

cò lượng 3,73 ± 0,11 (M/µl) và cao nhçt ở mêt đû 

60 con/m3 cò lượng 5,40 ± 0,09 (M/µl), giữa các 

nghiệm thức sai khác cò ý nghïa thøng kê  

(P <0,05). Khi mêt đû nuôi cao thì cá dễ bð dén 

đến cëng thîng, làm thay đùi các thông sø sinh lý 

và sinh hòa, đøi với cá bð stress sẽ gây ra nhiều røi 

loän chuyển hòa bên trong cơ thể, làm tëng sø 

lượng h÷ng cæu trong máu Syah & cs. (2020). 

Ngược läi, mêt đû nuôi càng cao thì n÷ng đû 

HGB (G/dL sẽ giâm dæn, n÷ng đû bäch cæu ghi 

nhên ở mêt đû 15 con/m3 là 10,22 ± 0,10 (G/dL), 

cao hơn so với HGB ở mêt đû thâ 30 con/m3 và 

thçp nhçt ở mêt đû 60 con/m3 (P <0,05). Kết quâ 

nghiên cứu này tương đ÷ng với nghiên cứu cþa 

Hargreaves (1998) và Kroupova & cs. (2005), sự 

tëng mêt đû nuôi sẽ làm tëng lượng thức ën sử 

dụng dén đến gia tëng các sân phèm thâi trong 

ao nuôi, từ đò làm tëng sự tích lÿy các hợp chçt 

nitơ trong möi trường. Nitrite khi xâm nhêp vào 

máu cá có thể oxy hóa hemoglobin (HGB) trong 

tế bào h÷ng cæu và chuyển thành mût hợp chçt 

khác là methemoglobin (metHGB) gây ra bệnh 

máu nâu ở cá, metHGB không có khâ nëng vên 

chuyển oxy, kết quâ là cá có thể bð ngät mặc dù 

n÷ng đû oxy trong nước vén được duy trì. Từ đò, 

khi mêt đû càng cao thì lượng HGB sẽ giâm dæn.  

Theo van de Nieuwegiessen & cs. (2008), 

mêt đû thâ có sự ânh hưởng kết hợp với các yếu 

tø gây stress trên cá trê phi (Clarias gariepinus) 

giai đoän giøng; hàm lượng glucose, RBC và 

cortisol trong máu cá tëng so với nghiệm thức 

đøi chứng; tác giâ cÿng nhên đðnh rìng cortisol 

và glucose trong huyết tương tëng cao cÿng gåy 

ânh hưởng đến sức khóe cþa cá. Ngoài ra, Đú 

Đình H÷ (2003) cho thçy hàm lượng glucose 

trong huyết tương phụ thuûc vào nhiều yếu tø 

như di truyền, tình träng dinh dưỡng, thức ën. 

Vì thế, hàm lượng glucose không có giá trð nhçt 

đðnh cho từng cá thể. Kết quâ tương tự được báo 

cáo bởi Rotllant & cs. (1997) khi nghiên cứu về 

sự thay đùi glucose trên cá tráp dễ bð gây søc về 

mêt đû, mêt đû càng tëng thì lượng glucose có 

xu hướng ngày càng cao. Bên cänh đò, Schreck 

& Tort (2016) cÿng đã đưa ra mût sø kết luên về 

ânh hưởng cþa mêt đû đến hoät đûng søng cþa 

cá đò là mêt đû nuôi càng cao song song với 

lượng glucose trong máu càng tëng lên. Mêt đû 

nuöi đã ânh hưởng đến mức đû cëng thîng trong 

thời gian nuôi. Montero & cs. (1999) đã chî rõ 

rìng mêt đû nuôi cao dén đến cëng thîng, làm 

thay đùi các thông sø sinh lý và sinh hòa đøi với 

cá tráp Sparus aurata vì mêt đû cao sẽ tác đûng 

là giâm chî sø gan và thay đùi thành phæn axit 

béo trong gan.  

Nhiều nghiên cứu trên cá xương đã chứng 

minh møi liên quan giữa n÷ng đû cortisol, 

glucose, mêt đû RBC và HGB trong máu. Phân 

ứng với cëng thîng được điều phøi bởi nûi tiết 
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thæn kinh, bao g÷m trục dưới đ÷i-tuyến yên-

thượng thên, dén đến tëng n÷ng đû hormone vó 

thượng thên, cortisol và catecholamine trong 

máu (Mommsen & cs., 2004). Khi điều kiện 

nuôi không phù hợp (mêt đû, möi trường 

søng…) cò thể làm tëng n÷ng đû cortisol trong 

huyết tương, gåy ânh hưởng đến câ hành vi và 

sinh lý cþa các loài nuôi (Maguire & cs., 2021). 

Cortisol, hormone gåy cëng thîng chính ở cá, 

là trung gian cþa mût sø quá trình sinh lý, 

chîng hän như chuyển hòa glucose, điều hòa 

ion và thèm thçu và phân ứng miễn dðch. Nó 

đòng mût vai trò quan trõng trong phân ứng 

cëng thîng thông qua quá trình chuyển hóa 

hiếu khí và kỵ khí, điều hòa thèm thçu, 

chuyển hóa carbohydrate, miễn dðch và thèm 

ën (Ellis & cs., 2011; Mommsen & cs., 1999). 

Kết quâ cþa nghiên cứu này hoàn toàn phù hợp 

với các báo cáo ở trên, khi cá nuôi ở mêt đû 

càng cao, n÷ng đû cortisol và glucose tëng. Điều 

này được giâi thích là khi cá bð stress (hàm 

lượng cortisol trong máu tëng lên), sự giâi 

phóng glucose trong máu do phân ứng cëng 

thîng được điều chînh bởi hàm lượng cþa 

cortisol, vì chçt này ânh hưởng đến chuyển hóa 

glucidic ở cá (Jerez-Cepa & Ruiz-Jarabo, 

2021). Thêm vào đò, sự tëng lên cþa mêt đû 

RBC hay giâm HGB trong máu là kết quâ cþa 

sự tëng lên cþa hàm lượng cortisol hay nói cách 

khác, khi cá bð stress, hàm lượng glucose và 

mêt đû RBC trong máu sẽ tëng mêt đû HGB 

trong máu sẽ giâm, kết quâ là, tøc đû sinh 

trưởng cþa cá sẽ bð chêm läi.  

4. KẾT LUẬN  

Mêt đû nuöi cá nåu càng cao, sinh trưởng, 

tøc đû sinh trưởng cþa cá càng chêm và hệ sø 

chuyển hóa thức ën càng cao, nhưng mêt đû 

nuôi không ânh hưởng đến tî lệ søng cþa cá. 

Mêt đû nuöi cá nåu càng cao đã làm tëng 

n÷ng đû cortisol, glucose và mêt đû RBC nhưng 

läi làm giâm HGB trong máu cþa cá.  

Cæn tiếp tục nghiên cứu thêm về mût sø chî 

tiêu trong máu cá ânh hưởng đến sinh lý cëng 

thîng cþa cá nâu nhìm đâm bâo phúc lợi cþa 

đûng vêt nuôi. 
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