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ABSTRACT 

 
This study was carried out to evaluate the effects of yeasts, K. marxianus on growth 

performance, feed utilization, immune responses and disease resistances of juvenile tilapia 
(Oreochromis niloticus). Fish (initial body weight, 6.15g ± 0.10) were randomly distributed 
into 30 80–L tanks at a stocking density of 20 fish/t ank. One of the experimental diets 
containing 0.0, 0.03, 0.125, 0.5, 2.0% K. marxianus or 2.0% Saccharomyces cerevisiae was 
fed to 5 groups of fish to apparent satiation for 10 weeks. At the end of the feeding trial, 10 
fish/tank (30 fish/treatment) were challenged with pathogenic Aeromonas hydrophila by oral 
administration. Mortality was observed twice per day, for 21 days. Although, no significant 
differences were observed in growth performance and feed utilization among experimental 
groups, but a trend of higher growth rate was registered in juvenile tilapia fed the yeasts 
supplemented diets. Non-specific immune responses including serum lysozyme, liver SOD 
activities of fish were not affected by the yeasts. Cumulative survival of fish post-challenged with 
A. hydrophila was significantly higher (P < 0.05) in yeasts (K. marxianus or S. cerevisiae) 
treatments. The present results indicate that dietary supplementation of K. marxianus could 
improve disease resistances of juvenile tilapia grown from 6.15 to 90 g. 

 
ĐẶT VẤN ĐỀ 

 
Cá rô phi có tốc độ tăng trưởng nhanh, thịt ngon và khả năng thích nghi tốt với các 

điều kiện môi trường nuôi. Cá rô phi được nuôi ở hơn 100 quốc gia (El-Sayed, 2006). Sản 
lượng cá rô phi tăng từ 233.802 tấn (1990) lên 2,4 triệu tấn vào năm 2008 (FAO, 2010). Ở 
Việt Nam, cá rô phi được nuôi quanh năm và phổ biến trong cả nước. 

 
Bệnh do vi khuẩn trên cá gây thiệt hại lớn về kinh tế (Kohler, 2000). Aeromonas 

hydrophila là tác nhân gây bệnh trên nhiều loài cá như cá rô phi, trắm cỏ, trê, bống tượng… 
Loài vi khuẩn này làm giảm tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá (Đỗ Thị Hòa và ctv., 
2004). Để trị bệnh do vi khuẩn, thuốc kháng sinh thường được sử dụng. Tuy nhiên, việc sử 
dụng kháng sinh quá nhiều có thể dẫn đến sự tồn dư trong thịt cá và kháng thuốc của vi khuẩn 
(Teuber, 2001) và gây ô nhiễm môi trường nuôi. 

 
Do đó, nâng cao tốc độ tăng trưởng và khả năng đề kháng bệnh của đối tượng nuôi là 

nhu cầu cấp thiết. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, một số thành phần bổ sung trong thức ăn có 
thể thúc đẩy tăng trưởng và duy trì sức khỏe cho cá (Li và Gatlin, 2004). Probiotic là một 
thành phần có vai trò như vậy. 

 
Nấm men đã được nghiên cứu nhiều cho động vật thủy sản như cá hồi (Raa và ctv., 

1992), cá rô phi (Abdel – Tawwab và ctv., 2008; Lara – Flores, 2003; Reque và ctv., 2010). 
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Tuy nhiên, các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào loài Saccharomyces cerevisiae và  
Debaryomyces hansenii. Kluyveromyces marxianus được đánh giá là một probiotic tiềm năng 
đối với động vật nuôi (Fonseca và ctv., 2008). Bottona và ctv. (2005) đã báo cáo rằng  
K. marxianus có ảnh hưởng tốt đến tăng trưởng trên heo con cai sữa và ngựa. Nhưng chưa có 
nghiên cứu về tác động của chúng đối với động vật thủy sản. Nghiên cứu này được thực hiện 
nhằm đánh giá ảnh hưởng của của nấm men (K. marxianus) đến tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ 
sống, hiệu quả sử dụng thức ăn và khả năng miễn dịch của cá rô phi vằn (O. niloticus) giống. 

 
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 
Cá thí nghiệm 

 
Cá rô phi (O. niloticus) trọng lượng trung bình 6,15 ± 0,1g được sử dụng trong nghiên 

cứu này, có nguồn gốc từ trại cá giống Phú Hữu, quận 9, Tp.HCM. Cá được nuôi trong các bể 
composite 0,5 m³ bằng thức ăn công nghiệp trong 2 tuần để kiểm soát bệnh. Sau đó, tuyển 
chọn những cá khỏe, không dị hình, đồng đều để bố trí vào hệ thống thí nghiệm. 
 
Thức ăn thí nghiệm 

 
Sáu nghiệm thức thức ăn thí nghiệm được phối trộn có hàm lượng protein (32%) và 

chất béo (6%). Nghiệm thức thức ăn 1 không bổ sung nấm men được coi là nghiệm thức đối 
chứng (1). Nghiệm thức thức ăn 2, 3, 4 và 5 lần lượt được bổ sung 0,03%; 0,125%; 0,5% và 
2,0% K. marxianus (2, 3, 4 và 5). Nghiệm thức thức ăn 6 (6) được bổ sung 2,0% S. cerevisiae. 
 
Bố trí thí nghiệm 

 
Thí nghiệm gồm sáu nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 5 lần. Thí nghiệm 

được tiến hành trong 10 tuần. Cá được bố trí ngẫu nhiên vào 30 bể trong hệ thống tuần hoàn 
với mật độ 20 cá/bể, thể tích bể 120 lít (khoảng 80 lít nước). Cá được cho ăn ngày 2 lần vào 
lúc 8 – 9 giờ và 16 - 17 giờ. Siphông vào lúc 13 giờ. Tốc độ dòng chảy điều chỉnh ở 1lít/phút. 
Tốc độ tăng trưởng của cá thí nghiệm được kiểm tra sau mỗi hai tuần nuôi. Ngừng cho cá ăn 
24 giờ trước khi cân. 

 
Khi thí nghiệm bắt đầu, lấy ngẫu nhiên 50 cá trữ ở -80°C để phân tích thành phần cơ 

thể. Cuối thí nghiệm, thu ngẫu nhiên 8 cá/bể, trong đó 5 cá được lưu giữ ở - 80°C để phân tích 
thành phần cơ thể và 3 cá để lấy máu phân tích lysozyme, lấy gan để phân tích superoxide 
dismutase (SOD), mẫu máu và gan được trữ tương ứng ở - 20oC và - 80 oC đến khi phân tích. 
Số cá còn lại được sử dụng cho thí nghiệm cảm nhiễm với vi khuẩn A. hydrophila. 
 
Quản lý chất lượng nước 

 
Oxy hòa tan, nhiệt độ và pH được đo hàng ngày bằng máy DO 3210 (WTW, Mỹ), pH 

3210 (WTW, Mỹ); NH3, NO2
-, NO3

-, độ kiềm, độ cứng được đo bằng máy quang phổ  
Spectro Flex 6600 (WTW, Mỹ) một lần trong tuần. 
 
Phân tích thành phần hóa học của thức ăn và cá thí nghiệm; hoạt độ lysozyme và SOD 

 
Hàm lượng protein, chất béo, độ ẩm, chất xơ, tro trong thức ăn và cá thí nghiệm được 

phân tích theo phương pháp chuẩn của AOAC (2000). 
 
SOD được phân tích bằng bộ kit phân tích SOD (Cayman, Mỹ). Lysozyme được phân 

tích trên cơ sở xây dựng đường chuẩn theo hoạt độ lysozyme của lòng trắng trứng gà HEWL.  
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Thí nghiệm cảm nhiễm với vi khuẩn A. hydrophila 

 
Kết thúc 10 tuần thí nghiệm, cá thuộc cùng một nghiệm thức thí nghiệm được phân bố 

ngẫu nhiên vào 3 bể (40 L/bể) với mật độ 10 con/bể. Cá được cảm nhiễm bằng phương pháp 
ống thông dạ dày với liều 1010 CFU/ml. 

 
Cho cá ăn 2 lần/ngày theo đúng nghiệm thức và lượng nước thay hàng ngày là 20%. 

Tỷ lệ cá chết được theo dõi 2 lần/ngày trong 21 ngày. Thí nghiệm kết thúc khi 2 ngày liên tiếp 
không còn xuất hiện cá chết trong bể. Tỷ lệ chết tích lũy (%) = 100 x (tổng số cá chết/số cá 
ban đầu). Tái định danh vi khuẩn bằng bộ kit Api 20E (Biomérieux, Pháp). 
 
Phương pháp phân tích thống kê 

 
Tất cả các số liệu thu thập được sau thí nghiệm sẽ được phân tích bằng phần mềm 

Microsoft Excel 2010 và Minitab 16, sử dụng one – way ANOVA, kiểm định sự khác nhau 
giữa các nghiệm thức bằng trắc nghiệm Tukey với mức ý nghĩa P < 0,05. 

 
KẾT QUẢ 

 
Các chỉ tiêu chất lượng nước gồm nhiệt độ (29,3 ± 0,9oC), oxy hòa tan (5,28 ± 0,68 

mg/L), pH (7,150 ± 0,137), ammonia (0,0015 ± 0,0009 mg/L) và độ kiềm (46 ± 17 mg 
CaCO3/L) đều trong giới hạn tối ưu đối với cá thí nghiệm. 

 
Thành phần hóa học của thức ăn thí nghiệm được trình bày tại Bảng 1. Protein thô (% 

vật chất khô) trong cả sáu nghiệm thức đều lớn hơn 34%; chất béo chiếm tỷ lệ dao động trong 
khoảng từ 6 - 7%; chất xơ nhỏ hơn 6%. Thức ăn thí nghiệm có các thành phần hóa học phù 
hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cá rô phi. 

 
Bảng 1: Thành phần hóa học của thức ăn thí nghiệm (% vật chất khô) 

Nghiệm thức Độ ẩm  Protein  Chất béo  Tro  Xơ  
1 5,40 35,25 6,52 7,38 5,38 
2 5,14 34,82 6,60 7,41 5,12 
3 4,31 34,93 6,59 7,33 5,30 
4 4,53 35,01 6,37 7,37 5,06 
5 4,72 35,16 7,23 7,44 5,29 
6 5,02 36,43 7,84 7,72 5,26 

 
Tỷ lệ sống của các nghiệm thức được trình bày tại Bảng 2. Tỷ lệ sống cao nhất ở 

nghiệm thức 4 (YE0,5) với 99,0% ± 1,0 và thấp nhất ở nghiệm thức 3 (YE0,125) với 90,0%  
± 7,6. Tuy nhiên, tỷ lệ sống của các nghiệm thức không khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê 
(P > 0,05). Tăng trọng trung bình của cá sau 10 tuần thí nghiệm có xu hướng cao hơn ở các 
nghiệm thức có bổ sung nấm men   nhưng chưa có khác biệt về ý nghĩa thống kê (P > 0,05). 

 
Kết quả thành phần hóa học cơ thể cá được trình bày tại Bảng 3. Sự khác biệt về tỷ lệ 

protein, chất béo và tro giữa các nghiệm thức không có ý nghĩa về mặt thống kê (P > 0,05). 
Tỷ lệ protein cao nhất là 60,64% ở nghiệm thức 6 và 59,15% là tỷ lệ thấp nhất thuộc nghiệm 
thức 5 trong sáu nghiệm thức. Chất béo chiếm tỷ lệ cao nhất ở nghiệm thức 4 (24,18%) và 
thấp nhất ở nghiệm thức 3 (21,04%). 13,98% và 12,94% là tỷ lệ tro cao nhất và thấp nhất 
tương ứng với nghiệm thức 3, 4. 
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Bảng 2: Tỷ lệ sống và tăng trưởng của cá sau 10 tuần thí nghiệm 
Nghiệm  

thức 
Tỷ lệ sống 

(%) W1 (g/cá) W2 (g/cá) WG (%) SGR 
(%/ngày) 

1 93,0 ± 5,8a 6,16 ± 0,01a 75,05 ± 2,79a 1118,48 ± 46,06a 3,52 ± 0,05a 
2 93,0 ± 1,2a 6,17 ± 0,01a 81,24 ± 4,42a 1216,18 ± 69,23a 3,62 ± 0,07a 
3 90,0 ± 7,6a 6,15 ± 0,00a 77,80 ± 2,30a 1165,11 ± 48,72a 3,57 ± 0,05a 
4 99,0 ± 1,0a 6,15 ± 0,00a 74,69 ± 2,56a 1114,51 ± 41,66a 3,51 ± 0,05a 
5 96,0 ± 1,0a 6,15 ± 0,00a 73,55 ± 2,40a 1095,95 ± 38,94a 3,49 ± 0,04a 
6 97,0 ± 2,0a 6,15 ± 0,00a 78,89 ± 1,70a 1182,70 ± 27,66a 3,59 ± 0,03a 

Giá trị P 0,67 0,18 0,44 0,45 0,44 
Chú thích: W1: trọng lượng cá trung bình đầu thí nghiệm (g/cá); W2: trọng lượng cá trung bình cuối thí nghiệm 
(g/cá); WG: tăng trọng (%); SGR: tốc độ tăng trưởng đặc biệt (%/ngày). Số liệu được biểu thị dưới dạng số trung 
bình ± SE (n = 5). Các giá trị trên cùng một cột nếu chứa các ký tự giống nhau thì khác nhau không có ý nghĩa 
về mặt thống kê (P > 0,05). 

 
Bảng 3: Thành phần cơ thể cá sau 10 tuần thí nghiệm (% vật chất khô) 

Nghiệm thức Độ ẩm  Protein  Chất béo  Tro  
1 73,38 ± 0,23a 59,76 ± 0,44a 23,55 ± 1,09a 13,03 ± 0,70a 
2 72,80 ± 0,74a 59,33 ± 1,18a 22,73 ± 1,58a 13,43 ± 0,54a 
3 73,08 ± 0,63a 59,63 ± 0,74a 21,04 ± 1,72a 13,98 ± 0,50a 
4 72,01 ± 0,54a 59,21 ± 0,66a 24,18 ± 0,34a 12,94 ± 0,45a 
5 73,08 ± 0,43a 59,15 ± 0,78a 23,07 ± 1,44a 13,80 ± 0,41a 
6 73,37 ± 0,53a 60,64 ± 1,02a 22,08 ± 0,55a 13,49 ± 0,26a 

Cá đầu thí nghiệm 76,72 64,22 11,34 19,93 
Giá trị P 0,51 0,82 0,56 0,63 
Số liệu được biểu thị dưới dạng số trung bình ± SE (n = 5). Các giá trị trên cùng một cột nếu chứa các ký tự 
giống nhau thì khác nhau không có ý nghĩa về mặt thống kê (P > 0,05). 

 
Hiệu quả sử dụng thức ăn của các nghiệm thức không khác nhau (P > 0,05). Tuy 

nhiên, FCR thấp nhất ở nghiệm thức 6 (1,41), kế tiếp là nghiệm thức 1 (1,46) và các nghiệm 
thức còn lại là như nhau (Bảng 4). 

 
Bảng 4: Hiệu quả sử dụng thức ăn và khả năng hấp thụ protein của cá sau 10 tuần thí nghiệm 

Nghiệm thức FI (%/ngày) FCR PER PR (%) 
1 3,46 ± 0,03ab 1,46 ± 0,02a 1,95 ± 0,03a 31,16 ± 0,63a 
2 3,67 ± 0,08a 1,53 ± 0,04a 1,88 ± 0,05a 30,41 ± 0,41a 
3 3,66 ± 0,07a 1,55 ± 0,06a 1,86 ± 0,06a 29,96 ± 1,32a 
4 3,69 ± 0,05a 1,55 ± 0,03a 1,85 ± 0,03a 30,86 ± 0,67a 
5 3,68 ± 0,08a 1,55 ± 0,04a 1,84 ± 0,05a 29,40 ± 0,78a 
6 3,38 ± 0,06b 1,41 ± 0,03a 1,95 ± 0,04a 31,75 ± 1,04a 

Giá trị P 0,004 0,051 0,311 0,456 
Số liệu được biểu thị dưới dạng số trung bình ± SE (n = 5).Các giá trị trên cùng một cột nếu chứa các ký tự giống 
nhau thì khác nhau không có ý nghĩa về mặt thống kê (P > 0,05). 

 
Các đường chuẩn lysozyme (y = 0,0437x + 0,00005 với R² = 0,9797), protein  

(y = 0,0077x + 0,3106 với R² = 0,9849) và SOD (y = 8,0372x + 0,953 với R² = 0,9968) đều 
có hệ số tương quan rất cao và khoảng OD cũng đều nằm trong khoảng xác định được của 
đường chuẩn. Mặc dù, hoạt độ lysozyme và SOD có khác nhau giữa các nghiệm thức nhưng 
không có ý nghĩa thống kê (Bảng 5). 
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Bảng 5: Hoạt độ lysozyme và SOD của cá sau 10 tuần thí nghiệm 

Nghiệm thức Lysozyme 
 (µg/ml) 

SOD  
(U/mg protein) 

1 74,69 ± 16,05a 15,74 ± 2,14a 
2 83,85 ± 15,43a 13,21 ± 0,95a 
3 69,16 ± 16,39a 14,48 ± 1,89a 
4 62,81 ± 8,54a 14,58 ± 1,11a 
5 87,58 ± 19,08a 13,25 ± 1,20a 
6 62,11 ± 12,05a 15,33 ± 1,08a 

Giá trị P 0,77 0,77 
Số liệu được biểu thị dưới dạng số trung bình ± SE (n = 5). Các giá trị trên cùng một cột nếu chứa các ký tự 
giống nhau thì khác nhau không có ý nghĩa về mặt thống kê (P > 0,05). 

 
Tỷ lệ sống của cá kết thúc thí nghiệm cảm nhiễm với A. hydrophila (Bảng 6) thấp nhất 

ở nghiệm thức 1 (53,33%), cao nhất là 90% thuộc nghiệm thức 2 và 5. Tỷ lệ này giảm dần từ 
nghiệm thức 3, 4 đến 6. Kết quả phân tích thống kê cho thấy tỷ lệ sống của nghiệm thức 1 
thấp hơn có ý nghĩa so với nghiệm thức 2 và 5 (P < 0,05) nhưng không khác biệt so với các 
nghiệm thức 3, 4 và 6. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa nghiệm thức 2, 5 so với 3, 4 và 6 không 
có ý nghĩa thống kê (P > 0,05). 

 
Bảng 6: Tỷ lệ sống của cá thí nghiệm cảm nhiễm với A. hydrophila 

Nghiệm thức Tỷ lệ sống (%) 
1 53,33 ± 3,33b 
2 90,00 ± 5,77a 
3 86,67 ± 6,67ab 
4 76,67 ± 8,82ab 
5 90,00 ± 5,77a 
6 70,00 ± 11,55ab 

Giá trị P 0,03 
Số liệu được biểu thị dưới dạng số trung bình ± SE (n = 3). Các giá trị trên cùng một cột nếu chứa các ký tự 
giống nhau thì khác nhau không có ý nghĩa về mặt thống kê (P > 0,05). 
 

 
Đồ thị: Tỷ lệ sống của cá thí nghiệm sau cảm nhiễm với A. hydrophila 
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Kết quả định danh vi khuẩn ở ba cá bị bệnh được trình bày ở Bảng 7. Tất cả các chỉ 
tiêu kiểm tra như hình dạng và kích thước khuẩn lạc và kiểm tra sinh hóa bằng bộ kit Api20E 
(Biomérieux, Pháp) đều chứng tỏ vi khuẩn thu được ở mẫu cá cảm nhiễm là A. hydrophila. 

Bảng 7: Kết quả kiểm tra sinh hóa vi khuẩn* (Whitman, 2004) 

Đặc điểm của A.hydrophila Kết quả  
kiểm tra sinh hóa 

Oxidative/fermentative +/+ +/+ 
Gelatinase + + 
Sodium pyruvate (VP) + + 
Vận động + + 
H2S V + 
Tryptophanase V + 
2-nitrophenyl-βD-galactopyranoside (ONPG) + + 
Arginine dihydrolase V + 
Lysine decarboxylase V + 
Ornithine decarboxylase V - 
Triple sugar iron K/A, A/A** A/A 
Urease - - 
Tryptophane deaminase (TDA) V - 
Amygdalin V + 
Arabinose V - 
Glucose + + 
Lactose V + 
Inositol V - 
Mannitol + + 
Melibiose - - 
Rhamnose V - 
Sorbitol V - 
Sucrose V + 

* Kết quả kiểm tra sinh hóa của ba cá bệnh ở cả thận, vây đuôi, vết lở loét ở da (kết quả giống nhau). 
** A = axít; K = kiềm; A/A thể hiện có lên men lactose và/hoặc suctose; K/A ký hiệu của sự có lên men glucose 
(Whitman, 2004). 
 
THẢO LUẬN 

 
Nghiên cứu này là thử nghiệm đầu tiên về việc bổ sung K.marxianus vào thức ăn cho 

cá rô phi. Các mức bổ sung K.marxianus trong nghiên cứu này từ 103 – 105 CFU/g thức ăn và 
thời gian thí nghiệm là 10 tuần. Theo tổng hợp của Nayak (2010) thì mức bổ sung probiotic 
trong thủy sản thường trong khoảng 106 – 1010 CFU/g thức ăn và thời gian thí nghiệm từ  
1 – 10 tuần. Mặt khác, ba cách sử dụng probiotic trong nuôi thủy sản là phương pháp tắm, 
phương pháp ngâm và phương pháp cho ăn. Tuy nhiên, cho ăn là phương pháp hiệu quả nhất 
để phát triển hệ vi sinh vật đường ruột có lợi cho động vật thủy sản (Robertson và ctv., 2000). 
Như vây, nghiên cứu này được thiết kế trên cơ sở các nghiên cứu trước về probiotic. 

 
Tỷ lệ sống của các nghiệm thức thí nghiệm đều đạt tỷ lệ cao (≥ 90%) và không có sự 

sai khác giữa các nghiệm thức, chứng tỏ bổ sung nấm men (K. marxianus) không làm ảnh 
hưởng đến tỷ lệ sống của cá. Kết quả thí nghiệm này giống với kết quả nghiên cứu của Abdel-
Tawwab và ctv. (2008) và He và ctv. (2009) khi bổ sung nấm men S. cerevisiae vào thức ăn 
cho cá rô phi vằn; cá rô phi lai (O. niloticus x O. aureus). Nhưng theo Lara-Flores và ctv.  
(2003) khi bổ sung S. cerevisiae vào thức ăn có thể nâng cao tỷ lệ sống của cá rô phi vằn. 
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Tốc độ tăng trưởng khác nhau không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức  
(P > 0,05) nhưng xu hướng cao hơn ở các nghiệm thức có bổ sung nấm men (K. marxianus 
hoặc S. cerevisiae) trên cá rô phi vằn. Kết quả nghiên cứu này giống với công bố của 
Andrews và ctv (2010) khi bổ sung S. cerevisiae vào thức ăn cho cá Labeo rohita giống. Cải 
thiện tăng trưởng ở cá rô phi vằn khi cho ăn thức ăn có bổ sung nấm men (K. marxianus hoặc 
S. cerevisiae) có thể là do sự kích thích tiết các enzyme ngoại bào của hệ vi sinh vật đường 
ruột (Tovar-Ramírez và ctv., 2002). Nghiên cứu về hệ vi sinh vật đường ruột của cá trước và 
sau khi cho ăn thức ăn thí nghiệm có bổ sung nấm men có thể giúp hiểu rõ hơn cơ chế tác 
động của K. marxianus lên cá rô phi vằn. 

 
Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) nằm trong khoảng 1,41 – 1,55 và không khác nhau có 

ý nghĩa về mặt thống kê giữa các nghiệm thức. Kết quả của nghiên cứu này khác với các 
nghiên cứu về probiotic khác có thể là do sự khác nhau về thành phần nguyên liệu làm thức 
ăn. Các nghiên cứu khác dùng bột cá là thành phần cung cấp protein chính (36,60 – 54,23% 
bột cá: Lara-Flores và ctv., 2003; 55 – 57,9% bột cá: Li và ctv., 2003) hay hàm lượng protein 
trong thức ăn cao hơn nghiên cứu của chúng tôi (45% protein: Abdel-Tawwab và ctv., 2008). 
Trong khi đó, bột đậu nành là nguồn cung cấp protein chính trong thí nghiệm này (46,7%). 

 
Trong nghiên cứu này, hoạt độ lysozyme không khác nhau giữa các nghiệm thức 

(P > 0,05) và có sự biến động lớn giữa các cá thể trong cùng nghiệm thức. Kết quả này giống 
với nghiên cứu của Li và Gatlin III (2004) khi bổ sung S. cerevisiae vào thức ăn cho cá 
Morone chrysops x M. saxatilis. Lysozyme là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năng miễn 
dịch của cá chống lại các loài vi khuẩn gây bệnh. Cá khỏe có khả năng miễn dịch tốt thường 
có hoạt độ lysozyme cao hơn cá yếu có khả năng miễn dịch yếu khi bị vi khuẩn xâm nhập. Vì 
vậy, phân tích hoạt độ lysozyme ở cá sau khi cảm nhiễm với A. hydrophila.  

 
Trong thí nghiệm này, tỷ lệ sống của cá sau 21 ngày cảm nhiễm với A. hydrophila 

bằng phương pháp ống thông dạ dày ở các nghiệm thức có nấm men (K. marxianus hoặc S. 
cerevisiae) cao hơn so với đối chứng (P < 0,05). Kết quả này thống nhất với nhận định của 
Taoka và ctv (2006) Abdel – Tawwab và ctv (2008) và Andrews và ctv. (2010). Theo Baulny và 
ctv. (1996) và Rodríguez và ctv. (2003), có thể là probiotic đã kích thích hoạt động của đại thực 
bào và tăng hoạt động sản sinh lysozyme giúp cá có khả năng kháng bệnh tốt hơn khi bị cảm 
nhiễm với vi khuẩn gây bệnh. 

 
KẾT LUẬN 

 
Kết quả của nghiên cứu này chứng tỏ K. marxianus có thể nâng cao khả năng kháng 

bệnh của cá rô phi vằn với vi khuẩn A. hydrophila nhưng không ảnh hưởng đến tăng trưởng 
của cá. Chúng tôi chưa phân tích được các chỉ tiêu miễn dịch tự nhiên của cá sau khi cảm 
nhiễm với A. hydrophila nên chưa đánh giá được của K. marxianus đến miễn dịch tự nhiên 
của cá rô phi vằn. 

 
ĐỀ NGHỊ 

 
Tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng cao ở nghiệm thức có mức bổ sung K. marxianus 

thấp (0,03 và 0,125g/100g thức ăn) cho thấy hiệu quả của K. marxianus có thể cao hơn khi bổ 
sung với nồng độ thấp. Do vậy, nghiên cứu bổ sung K. marxianus vào thức ăn cho cá rô phi với 
các hàm lượng thấp hơn. 
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