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TÓM TẮT 

Cartap là một trong số các loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) thuộc nhóm thuốc trừ sâu 
được phép sử dụng tại Việt Nam. Loại thuốc này nếu được sử dụng đúng nồng độ, đúng liều 
lượng thì sẽ có tác dụng tăng cường khả năng phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, bảo vệ mùa 
màng và giúp cho cây trồng giữ được năng suất cao và ổn định. Tuy nhiên nếu lạm dụng thuốc 
trong quá trình sử dụng như dùng quá liều, dùng vượt quá nồng độ cho phép và dùng tùy tiện, 
không theo đúng hướng dẫn  sử dụng thì có khả năng gây tác hại nghiêm trọng đến con người, 
sinh vật có ích và môi trường sinh thái xung quanh. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về 
việc đánh giá tác động của Cartap lên hệ thống enzyme chống oxy hóa và thăm dò sự biến động 
một số chỉ tiêu hóa sinh ở các bộ phận khác nhau của tôm sú qua ba giai đoạn phát triển khác 
nhau tôm post (P20), tôm nuôi sau 1 tháng và tôm trưởng thành, nhằm cung cấp các chứng 
cứ thực nghiệm, làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các biện pháp sử dụng thuốc Cartap một 
cách hợp lí, tránh tác động nguy hại đến sự sinh trưởng và phát triển của tôm sú.  

Từ khóa: Cartap, enzyme chống oxy hóa, sự peroxide hóa lipid, tôm sú. 

1. MỞ ĐẦU 

Hiện nay, nhiều loại thuốc BVTV đã được sử dụng để kiểm soát dịch hại, và sự hoà tan của 
thuốc vào mặt nước thông qua dòng chảy là nguyên nhân làm lan rộng và kéo dài tác dụng độc 
hại của thuốc [1]. Trong các loại thuốc BVTV thì Cartap được xếp vào nhóm thuốc trừ sâu có 
chứa hoạt chất thuộc nhóm carbamat, có thể gây độc hại cho người và các sinh vật có ích theo 
đường tiếp xúc [2]. Các sinh vật sống, đặc biêt là các động vật thủy sinh khi bị trúng độc thuốc 
Cartap theo đường tiếp xúc dù trực tiếp hoặc gián tiếp đều bị tổn thương và có khả năng bị tử 
vong. Cartap được kiểm định có tính độc trung bình cho người và gia súc, độc với tôm cá và rất 
độc cho tằm [5]. Trong các loài động vật thủy sinh thì các loài tôm, cá thường rất nhạy cảm với 
thuốc BVTV có trong nước [7]. Gần đây, một số nghiên cứu về tác hại của thuốc Cartap đối với 
các loài thủy sản đã cho thấy một số loài cá có cơ chế tự vệ để chống lại các dạng oxy hoạt động 
(H2O2, HO•, O2...) được tạo ra từ quá trình trao đổi chất bởi các thuốc BVTV, hệ thống này bao 
gồm nhiều enzyme chống oxy hóa như superoxide dismutase (SOD), catalase (C-ase), 
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glutathione S-transferase (GST)... nhờ vậy mà một số loài cá nước ngọt có thể được sử dụng như 
một marker sinh học cho việc đánh giá chất lượng môi trường nước [6,8]. Để góp phần tìm hiểu 
ảnh hưởng và cơ chế tác động của Cartap lên khả năng chống chịu, sinh trưởng và phát triển 
của tôm, đặc biệt là tôm sú, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài này nhằm bước đầu thăm dò sự 
biến động trong hệ thống chống oxy hóa của tôm sú và các chỉ số hóa sinh trong hai điều kiện có 
xử lí và không xử lí với thuốc BVTV, Cartap trong môi trường sống của tôm. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu nghiên cứu 

Mẫu tôm nghiên cứu được thu tại Trung tâm Khuyến ngư, trung tâm giống và các ao nuôi 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng tôm sú (Penaeus 
monodon) ở 3 giai đoạn sinh trưởng khác nhau: tôm post (P20), tôm post sau 1 tháng nuôi, tôm 
trưởng thành làm đối tượng nghiên cứu. 

Thuốc BVTV cartap do Phòng thí nghiệm Sinh lí – Sinh hóa – Vi sinh, Khoa Sinh học, 
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế cung cấp. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Chọn các cá thể tôm tương đồng về trọng lượng, nuôi song song trong cùng một điều kiện. 
Đầu tiên ổn định tôm trong khoảng 24 giờ để tôm thích nghi với môi trường sống mới, chuẩn bị 
pha thuốc Cartap ở 3 nồng độ: 1,08 ppm; 2,16 ppm và 4,32 ppm vào môi trường nước cho tôm 
sinh sống trong khoảng 24 giờ, sau đó thu mẫu để nghiên cứu. Phương pháp thu mẫu và xử lí 
mẫu được xác định theo phương pháp đã trình bày trước đây của tác giả Phan Văn Trí và cộng 
sự (cs) [8].  Hàm lượng protein được xác đinh theo phương pháp Lowry  [2]. Chỉ số peroxide 
lipid (LP) được xác đinh theo phương pháp Placer  [4]. Hàm lượng GSH được xác đinh theo 
phương pháp hóa học với thuốc thử Ellman [2]. Hoạt độ enzyme SOD được xác đinh theo 
phương pháp của Matkovics và cs. [3]. Hoạt độ enzyme C-ase được xác đinh theo phương pháp 
chuẩn độ bằng KMnO4 0,1N, dựa vào lượng H2O2 bị phân hủy bởi enzyme tạo thành H2O và O2 
[8]. Hoạt độ enzyme P-ase được xác đinh theo phương pháp hóa học [8]. Mỗi thí nghiệm được 
lặp lại 3 lần. Kết quả thí nghiệm được xử lí thống kê để tính giá trị trung bình và phân tích LSD 
với p < 0,05 bằng chương trình SAS. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hoạt độ các enzyme chống oxy hóa và chỉ số hóa sinh ở tôm rảo đất sú trong điều kiện 
không có tác động của Cartap 

Kết quả thăm dò về hoạt độ các enzyme chống oxy hóa và chỉ số hóa sinh ở tôm sú trong 
điều kiện thường, không có tác động của Cartap được trình bày ở bảng 1. 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng của tôm sú trong điều kiện 
sinh lí bình thường luôn luôn có sự hiện diện của hệ thống chống oxy hóa và quá trình peroxide 
hóa lipid. Tuy nhiên trải qua các giai đoạn sinh trưởng khác nhau, hầu hết hoạt độ các enzyme 
chống oxy hóa cũng như chỉ số LP cũng thay đổi và có sự sai khác rõ rệt. Nhìn chung, hàm 
lượng protein thay đổi trong khoảng 7,11-10,14 g/100 g mẫu. Hàm lượng protein đạt giá trị cao 
nhất ở tôm post và phần đầu của tôm sau 1 tháng nhưng lại thấp nhất ở phần đầu của tôm trưởng 
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thành. Chỉ số LP đạt giá trị cao nhất ở giai đoạn tôm post, nhưng lại có giá trị thấp nhất ở phần 
đầu của tôm sú trưởng thành (bảng 1). Hoạt độ enzym SOD đạt giá trị cao nhất ở phần đầu của 
tôm trưởng thành (4,13 U/mg protein) và thấp nhất ở phần đầu của tôm nuôi sau 1 tháng (1,13 
U/mg protein). 

Bảng 1. Hoạt độ các enzyme chống oxy hóa và các chỉ số hóa sinh ở tôm sú trong điều kiện 
không có tác động của Cartap. 

Giai 
đoạn  

Bộ 
phận 

Hàm 
lượng 

protein 
(g/100g  

mẫu 
tươi) 

Chỉ 
số LP 
(nM  

MDA/ 
gmẫu) 

Hàm  
lượng  
GSH 
(µM/ 

g mẫu) 

Hoạt độ SOD Hoạt độ C-ase Hoạt độ P-ase 

U/g 
mẫu  
tươi 

U/mg 
protein 

U/g 
mẫu 
tươi 

U/mg 
protein 

U/g 
mẫu  
tươi 

U/mg  
protein 

Post Nguyên 
con 10,02b 15,62a 0,68c 344,83a 3,73b 9,35a  0,10a 6,68d 0,07d 

Sau 1 
tháng  

Đầu 10,14a 14,97a 0,33e 114,94e 1,13d 4,82c 0,05b 5,85e 0,06d 

Thân 8,54c 13,28b 0,42d 183,91d  2,29c 8,50b 0,10a 15,04b 0,18b 

Trưởng 
thành 

Đầu 7,17d 5,64d 2,27b 296,30b 4,13a 2,84d 0,04b 13,37c 0,13b 

Thân 7,32e 10,85c  2,61a  259,26c 3,62b 4,71c 0,06b 22,56a 0,27a 

Chú thích: các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ ra sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung bình 
mẫu với p < 0,05 (Duncan’s test).                                                                                                                                                                                                   

Nhìn chung, hoạt độ enzyme C-ase và P-ase qua các giai đoạn sinh trưởng khác nhau trên 2 
bộ phận nghiên cứu của tôm sú là rất thấp và thấp hơn nhiều so với hoạt độ enzym SOD. Hàm 
lượng GSH đạt giá trị cao nhất ở cả phần đầu và phần thân của tôm trưởng thành.Các kết quả 
này được dùng làm đối chứng để tiếp tục nghiên cứu tác động của Cartap lên hệ thống chống 
oxy hóa và một số chỉ số hóa sinh ở tôm sú. 

3.2. Ảnh hưởng của Cartap lên các chỉ số hóa sinh ở tôm sú 

Kết quả về sự thay đổi hoạt độ enzyme chống oxy hóa dưới tác dụng của Cartap ở 3 nồng 
độ: 1,08 ppm; 2,16 ppm và 4,32 ppm sau 24 giờ xử lí được trình bày ở bảng 2. 

 
Bảng 2. Các chỉ số hóa sinh của tôm sú dưới tác động của Cartap. 

 

  Bộ phận 
 

Nồng độ 
 

Hàm lượng protein 
(g/100g  

mẫu tươi) 

Chỉ số LP 
(nM MDA/ 

gmẫu) 

Hàm lượng  
GSH 

(µM/g mẫu) 

Post 
(P20) 

Nguyên 
con 

C1 6,38l 34,93a 0,99h 

C2 4,55m 24,51e 0,93i 

C3 4,45n 32,11b 0,97h 

ĐC 10,02e 15,62g 0,68j 
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Tôm 
sau 
1 

tháng 
 

Phần 
đầu 

C1 9,32f 5,57l 0,41kl 

C2 8,89gh 3,47m 0,39lm 

C3 8,83h 5,86l 0,37m 

ĐC 10,14e 14,97g 0,33n 

Phần 
thân 

C1 9,10fg 12,29i 0,42k 

C2 8,67hi 5,93l 0,38m 

C3 6,89l 8,10k 0,33n 

ĐC 8,54i 13,28h 0,42k 

Tôm 
trưởng 
thành 

Phần 
đầu 

C1 8,16j 15,47g 2,37f 

C2 10,73d 17,64f 2,50e 

C3 8,67hi 16,99f 2,64c 

ĐC 7,17k 5,64l 2,27g 

Phần 
thân 

C1 15,75b 30,44c 2,86b 

C2 12,48c 34,71a 2,86b 

C3 16,53a 27,84d 2,91a 

ĐC 7,32k 10,85j 2,61d 

Chú thích: ĐC: Đối chứng; C1: 1,08 ppm; C2: 2,16 ppm; C3: 4,32 ppm. 

Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung 
bình mẫu với p < 0,05. 

Từ kết quả thu được, chúng tôi nhận thấy ở giai đoạn tôm post do cơ thể tôm còn non yếu 
và khá nhạy cảm với các tác động của Cartap nên hầu hết các chỉ tiêu nghiên cứu ở tôm rảo đất 
đều tăng lên so với mẫu đối chứng. Ở giai đoạn tôm sau 1 tháng nuôi thì sự tăng giảm hoạt độ 
các enzym chống oxy hóa và các chỉ số hóa sinh đã có sự khác nhau giữa các bộ phận nghiên 
cứu.  Phần lớn các chỉ tiêu nghiên cứu như chỉ số LP, hàm lượng protein và hoạt độ các enzyme 
chống oxy hóa đều giảm so với mẫu đối chứng dưới tác động của Cartap, trong khi đó hàm 
lượng GSH có xu hướng tăng lên. Điều này cho thấy ở các bộ phận nghiên cứu của tôm sú đã có 
cơ chế phối hợp hoạt động của hệ thống chống oxy hóa, một khi hoạt độ các enzyme chống oxy 
hóa giảm xuống do tác động độc hại của thuốc thì hàm lượng chất chống oxy hóa phải tăng lên 
để cân bằng và bảo vệ cơ thể. 

3.2 Tác động của Cartap đối với sự biến động hoạt độ enzyme của tôm sú  

3.2.1. Sự biến động hoạt độ enzym SOD và P-ase 

Từ những kết quả thu được ở hình 1 và hình 2, chúng tôi nhận thấy, dưới ảnh hưởng của 
Cartap, ở giai đoạn tôm giống (Post), hoạt độ SOD tăng lên không đáng kể. Điều đó cho thấy ở 
giai đoạn còn non, cơ thể tôm giống khá nhạy cảm nên khi chịu tác động của các hoạt chất độc 
hại, enzym SOD đã kịp thời phản ứng đế loại bỏ các gốc O2

●- sinh ra nhằm bảo vệ cơ thể khi bị 
stress oxy hóa. Điều này đã được chứng minh trong nghiên cứu của Place và cs. (1966), ông cho 
rằng enzym SOD là chỉ thị phản ứng tốt nhất của xử lí với ô nhiễm do stress oxy hóa [3].  
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Hình 1. Hoạt độ enzyme SOD ở tôm sú dưới tác động của Cartap.  

 
Hình 2. Hoạt độ enzyme P-ase ở tôm sú dưới tác động của Cartap.  

Tác động độc hại của Cartap đã làm cho hoạt độ enzyme P-ase ở tôm sú biến động. 
Ngoại trừ giai đoạn tôm post, hoạt độ enzym này tăng mạnh còn lại phần lớn hoạt độ enzyme 
P-ase giảm xuống ở cả phần đầu và phần thân trong hai giai đoạn tôm sau 1 tháng và tôm 
trưởng thành (hình 2). 

3.3. Sự biến động hoạt độ C-ase và hàm lượng GSH 
 Dưới tác động của Cartap, C-ase ở cả 3 giai đoạn sinh trưởng của tôm sú chịu ảnh 

hưởng làm biến đổi hoạt độ. Tuy nhiên đối với chỉ tiêu này, sự biến động chỉ thể hiện rõ ở giai 
đoạn tôm post, hoạt độ C-ase dao động trong khoảng rộng so với 2 giai đoạn sinh trưởng tiếp 
theo. Sự dao động này diễn ra theo chiều hướng tăng hoạt độ cùng với sự gia tăng hoạt độ của 
hai enzym chống oxy hóa khác là P-ase và SOD nhằm bảo vệ cơ thể. 

Ở 2 giai đoạn tôm sau 1 tháng và tôm trưởng thành, trong cả 2 bộ phận nghiên cứu đều ít có 
sự biến động hoặc sự biến động là không đáng kể. C-ase có xu hướng giảm hoạt độ. Sự giảm 
hoạt độ của enzym này có thể do thuốc thí nghiệm đã làm hủy hoại protein enzym hoặc làm 
chúng mất hoạt tính [8]. 
 Sự thay đổi hàm lượng GSH ở tôm sú được thể hiện rõ ở hình 4. Kết quả này cho thấy 
tác động độc hại của Cartap đã làm biến đổi hàm lượng GSH ở tôm sú qua 3 giai đoạn sinh 
trưởng. Đặc biệt, ở giai đoạn tôm Post, hàm lượng GSH tăng và đặc biệt tăng mạnh ở nồng độ 
thuốc cao. Hai giai đoạn tiếp theo, hầu như hàm lượng này không biến đổi nhiều.  
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 Hình 3. Hoạt độ C-ase ở tôm sú dưới tác động của Cartap.  

 
Hình 4. Hàm lượng GSH ở tôm sú dưới tác động của Cartap. 

3.5. Chỉ số LP 

Sự biến thiên của chỉ số LP qua các giai đoạn sinh trưởng khác nhau của tôm sú được trình 
bày ở hình 5. Dưới tác động của Cartap ở cả ba nồng độ khác nhau, chỉ số LP thường tăng cao ở 
giai đoạn tôm Post nhưng giảm tương đối mạnh ở giai đoạn tôm sau 1 tháng. Đặc biệt, trong cả 
phần đầu và phần thân, chỉ số LP giảm mạnh khi xử lí Cartap với nồng độ thấp. 

 Ở giai đoạn tôm trưởng thành, do tác động độc hại của Cartap mà chỉ số LP tăng cao ở cả 
hai bộ phận, phần thân và phần đầu của tôm sú (hình 5). 

 
Hình 5. Chỉ số LP ở tôm sú dưới tác động của Cartap.  
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4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở điều kiện thường, không có tác động của Cartap, hoạt độ 
của ba enzym chống oxy hóa SOD, C-ase, P-ase của tôm sú đều được xác định ở các mức độ 
khác nhau có ở bên trong tôm sú qua cả ba giai đoạn nghiên cứu: dưới tác động của Cartap, ở 
giai đoạn tôm Post có sự phối hợp hoạt động giữa các enzyme chống oxy hóa trong đó khi hàm 
lượng GSH giảm xuống thì hoạt độ hai enzyme SOD và C-ase tăng lên nhằm bảo vệ cơ thể 
chống lại tác động gây hại của Cartap. Ở phần thân của tôm sú trưởng thành, Cartap làm giảm 
hoạt độ 2 enzym SOD và C-ase trong khi đó hàm lượng GSH được gia tăng để bảo vệ cơ thể. Ở 
đây cũng có sự tác động trái ngược giữa hoạt độ các enzym chống oxy hóa và giá trị chỉ số LP: 
khi hoạt độ enzym SOD và C-ase giảm thì chỉ số LP tăng cao. 
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Cartap is one of the groups of pesticides (drugs for plant protection), permitted for use in 
Vietnam. When Cartap is used at right concentration and dosage, it will have the ability to 
enhance pest control for crops, crop protection and help the plant maintain high and stable 
yields. However, when it is used at exceeds overdoses and concentrations or it is used with out 
any guidance, it is likely to cause serious harm to humans, animals and the ecological 
environment. This paper presents the results of studies on the impact of Cartap on antioxidant 
enzyme systems and biochemical indicators in different parts of the shrimp body through the 
three different stages of shrimp development such as shrimps at post (P20) stage, shrimps after 1 
month grown up, and maturity shrimps. The results in this paper provide the experimental 
evidence as the scientific basis for using Cartap in a right way to avoid from adverse impact to 
the growth and development of the shrimp. 

Keywords: antioxidant enzyme, cartap, lipid peroxidation, shrimp, Penaeus monodon. 

 


