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TÓM TẮT 

Khảo nghiệm độc tính của hóa chất bảo vệ thực vật nhóm pyrethroid đến loài ốc vặn nước ngọt (Angulyagra 

polyzonata) được thực hiện ở quy mô phòng thí nghiệm (96 giờ/ thử nghiệm) bằng cách tiếp xúc mẫu nước lây 

nhiễm nhân tạo với hoạt chất Cypermethrin và Deltamethrin thuộc nhóm pyrethroid. Nghiên cứu này nhằm xác định 

độc tính của hóa chất bảo vệ thực vật nhóm pyrethroid làm cơ sở xác định giá trị an toàn của các hóa chất này đối 

với hệ sinh thái thủy sinh. Kết quả cho thấy, ốc vặn Angulyagra polyzonata nhạy cảm với Deltamethrin hơn 

Cypermethrin. Khả năng phục hồi của ốc giảm dần khi phơi nhiễm 48 giờ với pyrethroid và sau đó thả vào nước 

sạch 48 giờ (tại giá trị LC50, 70% ốc phục hồi khi tiếp xúc với Cypermethrin, 60% ốc phục hồi khi tiếp xúc với 

Deltamethrin). Hệ số tích lũy BCF của ốc với Cypermethrin lần lượt là 0,88; 26,29 tương ứng với thời gian phơi 

nhiễm kéo dài 1 ngày và 1 tháng. 

Từ khóa: EC, LC, pyrethroid, ốc vặn nước ngọt, thử nghiệm độc cấp tính. 

Acute Toxicity Testing of Pyrethroid Pesticide to Freshwater Snail (Angulyagra polyzonata) 

ABSTRACT 

Pyrethroid pesticide toxicity testing on freshwater snail (Angulyagra polyzonata) was done in laboratory scale by 

artificial exposure to Cypermethrin and Deltamethrin for 96 hours period. The results showed that Angulyagra 

polyzonata was more sensitive to Deltamethrin than Cypermethrin. The recovery of freshwater snails was descending  

when exposed to pyrethroids for 48 hours and then released into water within 48 hours.  Bioaccumulation fator (BCF) 

with Cypermethrin was 0.88 and 26.29 with exposure time of one day and one month, respectively. 

Keywords: Acute toxicity testing, Angulyagra polyzonata, EC, LC, pyrethroid. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cypermethrin và Deltamethrin là hai hoät 

chçt thuûc nhòm pyrethroid, nhòm thuøc trừ 

såu cò phäm vi ứng dụng rûng rãi trong nöng 

nghiệp và trong nuöi tr÷ng thþy sân. Pyrethroid 

là nhòm thuøc bâo vệ thực vêt (BVTV) phån hþy 

nhanh trong möi trường, nhưng rçt đûc với đûng 

vêt thþy sinh (Nguyễn Đình Mänh, 2000). 

Pyrethroid cñn bð nghi ngờ là mût trong những 

nguyên nhån gåy chết hàng loät töm nuöi täi 

đ÷ng bìng söng Cửu Long nëm 2011-2012 do dư 

lượng lớn trong ao nuöi. Chýng bð cçm trong sân 

xuçt, kinh doanh thþy sân (Theo Thöng tư sø 

03/2014/TT-BNNPTNT) nhưng vén nìm trong 

danh mục thuøc BVTV được phép sử dụng ở 

Việt Nam trên các loäi cåy tr÷ng nöng nghiệp. 

Loài øc vặn (Angulyagra polyzonata) được 

chõn làm sinh vêt thử nghiệm là loài bân đða, 

đòng vai trò quan trõng trong hệ sinh thái thþy 

sinh. Thuûc nhòm sinh vêt đáy cò đời søng tïnh, 

bám bün, sinh vêt này nhäy câm hơn với những 

loäi đûc chçt khò tan, líng đõng và tích lÿy dưới 

däng træm tích. Do đặc tính lý hòa cþa 
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pyrethroid là nhòm hoät chçt cò tính tan thçp 

(Cypermethrin) hoặc khöng tan trong nước, h ̣a 

tan nhanh trong lipit và lipoprotein, dễ tích lÿy 

trong mö mỡ cþa đûng vêt (Deltamethrin) nên 

khâ nëng tác đûng đến loài đûng vêt đáy là rçt 

lớn. Mục đích cþa nghiên cứu này là nhìm đánh 

giá rþi ro cþa sử dụng thuøc BVTV trong canh 

tác nöng nghiệp đến sự t÷n täi và phát triển cþa 

sinh vêt, bâo vệ đời søng cþa hệ sinh thái  

thþy sinh. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Sinh vật thử nghiệm 

Loài øc vặn nước ngõt (Angulyagra 

polyzonata) được thu nhêp täi các thþy vực 

khöng nhên bçt kì ngu÷n thâi cöng nghiệp nào 

và đðnh loäi theo khòa phån loäi Đûng vêt 

khöng xương søng (Đặng Ngõc Thanh và cs., 

1980). Các cá thể ở giai đoän trưởng thành, khoẻ 

mänh, cò kích thước đ÷ng đều 10 - 15mm, khøi 

lượng trung bình 4 - 6g, được để ùn đðnh bìng 

cách nuöi nhøt trong nước säch 24h trước khi 

thử nghiệm. 

2.2. Hóa chất thử nghiệm 

Nước låy nhiễm nhån täo hòa chçt BVTV 

chứa læn lượt các hoät chçt Deltamethrin và 

Cypermethrin từ sân phèm thương mäi trên 

lúa, hoa màu (Delta 2.5EC và Alpha 5EC) thuûc 

nhòm pyrethroid với n÷ng đû khác nhau. N÷ng 

đû hoät chçt trong dung dðch låy nhiễm nhån 

täo (n÷ng đû cao nhçt) được phån tích síc ký 

trước khi đưa vào thử nghiệm để tiến hành pha 

loãng ra các n÷ng đû thçp hơn. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Bố trí và theo dõi thí nghiệm 

Thí nghiệm 1: Thử nghiệm ânh hưởng cþa 

n÷ng đû và thời gian phơi nhiễm cþa pyrethroid 

đến biểu hiện cçp tính cþa øc vặn nước ngõt. 

Cën cứ vào mût sø dén liệu khoa hõc về đûc 

tính cþa hòa chçt BVTV đøi với đûng vêt thþy 

sinh (Landis and Schalie, 1990; Munn and 

Gilliom, 2001), dâi thí nghiệm nghiên cứu đã 

lựa chõn như sau: 

Cypermethrin: 0; 10; 50; 100; 500; 550; 

1000; 2000 ppb 

Deltamethrin: 0; 10; 50; 100; 500; 550; 

1000; 2000; 5000 ppb 

Mêt đû 1 cá thể/100 mL méu. Méu tríng 

tiến hành tương tự méu phån tích nhưng khöng 

cò hòa chçt. Yêu cæu đøi với méu tríng: 100% sø 

cá thể sinh vêt thử nghiệm phâi cò biểu hiện 

bình thường trong suøt thời gian thử nghiệm. 

Thí nghiệm được tiến hành với điều kiện: ánh 

sáng tự nhiên; thoáng khí; lượng oxi hña tan 

(DO): 3 - 6 mg/L); pH = 7,2 - 7,5; nhiệt đû 20 - 

23°C. Quan sát phân ứng cþa các cá thể thí 

nghiệm sau những khoâng thời gian nhçt đðnh: 

30 phýt; 1 giờ; 3 giờ; 6 giờ; 8 giờ; 12 giờ; 24 giờ; 

36 giờ; 48 giờ; 72 giờ; 96 giờ thí nghiệm. Các 

däng biểu hiện cþa øc thí nghiệm bao g÷m:  

Biểu hiện bình thường: di chuyển, bám trên 

thành bình hoặc đáy bình, cử đûng råu) (Alonso 

and Camargo, 2010) 

Biểu hiện bð ânh hưởng: mở níp rûng, mở 

hé níp, đòng níp (Alonso and Camargo, 2010) 

Biểu hiện bð ngû đûc: tiết nhiều chçt nhæy, 

ph÷ng mang, chết (Janmateme et al., 1996). 

Thí nghiệm 2: Đánh giá khâ nëng phục h÷i 

và mức đû tích lÿy chçt đûc cþa øc vặn sau  

phơi nhiễm. 

Sau khi tiến hành thí nghiệm 1, xác đðnh 

các giá trð EC, TC, LC. Lựa chõn các giá trð n÷ng 

đû EC50, EC90, LC10, LC50 ở 96 giờ để đánh 

giá khâ nëng phục h÷i cþa øc sau khi phơi 

nhiễm pyrethroid trong 48 giờ và 48 giờ thâ vào 

nước säch. Tiến hành quan sát øc trong suøt 48 

giờ thử nghiệm, sau đò øc được thâ vào méu 

nước säch và xem xét khâ nëng phục h÷i trong 

48 giờ tiếp theo. Phương pháp theo dõi thí 

nghiệm tương tự thí nghiệm 1. Ốc sau thí 

nghiệm được tách hoàn toàn ruût ra khói vó và 

tiến hành phån tích hàm lượng pyrethroid tích 

lÿy trong cơ thể øc.  

2.3.2. Đánh giá kết quả 

Phương pháp xác định các chỉ tiêu đánh giá 

độc tính: EC50, TC50, LC50 được xác đðnh từ 

phương trình h÷i quy tuyến tính giữa lg (n÷ng 

đû) và phæn trëm ânh hưởng quy đùi theo đơn vð 
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xác suçt (Rand, 2003 trích läi cþa Finney, 

1952). Tương tự như vêy ở EC10; EC90; TC10; 

TC90; LC10; LC90.  

Trong đò:  

EC50 (Effective concentration) là n÷ng đû 

gåy tác đûng đến 50% sinh vêt thử nghiệm 

TC50 (Toxic concentration) là n÷ng đû gåy 

ngû đûc 50% sinh vêt thử nghiệm 

LC50 (Lethal concentration) là n÷ng đû gåy 

chết 50% sinh vêt thử nghiệm.  

Thời gian gây ânh hưởng: Sử dụng phương 

pháp cþa Dixon and Newman (1991), nhìm h÷i 

quy møi quan hệ tuyến tính cþa tỷ lệ sinh vêt bð 

ânh hưởng theo thời gian. Phương trình cò däng:  

Y = mX + n,  (1) 

Trong đò:   

X = ln(T), T là thời gian phơi nhiễm (giờ); 

Y = ln(-ln(1-a)), a là tỷ lệ øc bð ânh hưởng. 

Từ đò, xác đðnh ET50 thöng qua phương 

trình (1). 

Thời gian phục hồi (chî áp dụng đøi với thí 

nghiệm 2) được xác đðnh tương tự thời gian  

ânh hưởng. 

Mức đû tích luỹ hoá chçt được xác đðnh 

bìng cöng thức: 

Hệ số tích luỹ  
sinh học (BCF) 

= 
Nồng độ trong sinh vật 

Nồng độ trong nước 

Trong đò: n÷ng đû trong nước và n÷ng đû 

trong sinh vêt sau thí nghiệm được xác đðnh 

bìng phương pháp Síc ký (täi Viện Möi trường 

Nöng nghiệp) 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của pyrethroid đến biểu 

hiện cấp tính của sinh vật thử nghiệm 

Kết quâ theo dõi sự biến đûng cþa øc theo 

thời gian từ thời điểm bít đæu quan sát đến 96 

giờ được biểu diễn trên hình 1. Thời gian đæu 0 - 

2 giờ, phân ứng cþa sinh vêt cò xu hướng khöng 

ùn đðnh khi tiếp xýc với chçt đûc (đặc biệt là 

Cypermethrin ở n÷ng đû cao). Thời gian sau, sø 

lượng sinh vêt bð ânh hưởng tëng lên khi thời 

gian tiếp xýc kéo dài, xu hướng này đýng với 

Cypermethrin nhưng khöng hoàn toàn tương 

quan thuên ở Deltamethrin. Tuy nhiên, ở các 

n÷ng đû thçp cþa câ hai hoät chçt, từ thời điểm 

bít đæu quan sát đến 48 giờ, tỷ lệ phæn trëm 

sinh vêt bð ânh hưởng tëng khi kéo dài thời gian 

phơi nhiễm, sau 48 giờ, tỷ lệ sinh vêt cò ânh 

hưởng bçt lợi cò xu hướng giâm khi kéo dài thời 

gian phơi nhiễm lên tới 96 giờ. Điều này cò thể 

do khâ nëng thích nghi cþa sinh vêt hoặc do quá 

trình quang phån đã làm giâm n÷ng đû cþa chçt 

đûc (đặc biệt là Deltamethrin – hoät chçt cò thời 

gian bán phån huỷ thçp). 

Hai hoät chçt pyrethroid trong thử nghiệm 

dễ dàng bð phån hþy dưới điều kiện ánh sáng 

mặt trời và suy giâm tính đûc. Do chu kì bán rã 

cþa Deltamethrin (DT50 < 48 giờ), trong khi chu 

kỳ bán rã cþa Cypermethrin (DT50 = 15 - 20 

ngày) nên với 96 giờ thử nghiệm cçp tính, sự 

xuøng cçp về n÷ng đû cþa Deltamethrin là đáng 

kể. Täi hai møc thời gian quan trõng là 24 giờ và 

96 giờ tiếp xýc với pyrethroid, các biểu hiện cþa 

øc là bám lên thành bình, mở níp, khöng cử 

đûng cơ quan hay đòng níp thường gặp ở câ hai 

hoät chçt, tuy nhiên mức đû bít gặp ở các n÷ng 

đû khác nhau là khác nhau. 

Bìng phương pháp probit đã dén, nghiên 

cứu này đã thiết lêp các phương trình h÷i quy 

giữa logarit cþa n÷ng đû kim loäi với probit cþa 

tỷ lệ phæn trëm sø sinh vêt bð ânh hưởng để xác 

đðnh được EC50 (Bâng 2) 

N÷ng đû Cypermethrin, Deltamethrin gåy 

ânh hưởng 10% sinh vêt thử nghiệm (EC10) cþa 

2 loäi hòa chçt đã cò sự khác nhau đáng kể. So 

sánh giá trð EC10 ở 96 giờ với n÷ng đû tøi đa cho 

phép cþa pyrethroid trong nước, cò thể thçy 

rìng với Cypermethrin EC10 là 107,24 ppb cao 

hơn 50 læn so với tiêu chuèn cho phép (USEPA, 

1999). Tương tự như vêy, giá trð EC10 cþa 

Deltamethrin đøi với øc vặn là 5,42 ppb cao hơn 

135 læn so với tiêu chuèn cho phép (CCME, 

2007). Cò thể kết luên, giá trð n÷ng đû tøi đa cho 

phép cþa hai loäi hoät chçt nhòm pyrethroid 

này là an toàn, khöng gåy ra những ânh hưởng 

ngín hän cho quæn thể øc vặn nước ngõt.  



Khảo nghiệm độc tính của hóa chất bảo vệ thực vật nhóm pyrethroid đến loài ốc vặn nước ngọt (Angulyagra polyzonata)  

894 

0

20

40

60

80

100

0 16 32 48 64 80 96

T
ỷ

 l
ệ 

%
 

 

0

20

40

60

80

100

0 16 32 48 64 80 96

bình thường
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Cypermethrin 500 ppb Deltamethrin 50 ppb 

Hình 1. Sự thay đổi tỷ lệ biểu hiện của ốc vặn theo thời gian 

Bảng 1. Tỷ lệ biểu hiện cấp tính của ốc dưới ảnh hưởng của Cypermethrin  

và Deltamethrin sau 24 giờ và 96 giờ thử nghiệm (Đơn vð tính: % sinh vêt) 

Biểu hiện 

Cypermethrin Deltamethrin 

500 ppb 1000 ppb 500 ppb 1000 ppb 

24h 96h 24h 96h 24h 96h 24h 96h 

Di chuyển 
       

10 

Bám bình, có cử động cơ quan 80 40 80 70 
 

40 
  

Nằm dưới đáy, có cử động cơ quan 
    

50 20 
  

Mở nắp, không cử động cơ quan 10 
 

20 20 20 
 

60 60 

Mở nắp, không co được cơ khép 
    

30 40 20 30 

Đóng nắp 10 60 
 

10 
  

20 
 

Bảng 2. Nồng độ ảnh hưởng (EC) của pyrethroid tới ốc vặn nước ngọt 

Hoạt chất/thời gian Phương trình
 

R 
Nồng độ ảnh hưởng (ppb) TCCP 

(ppb) EC10 EC50 EC90 

Cypermethrin 24h Y = 2,3712X - 2,0679 0,91 248,40 860,93 2.983,88 
2 

96h Y = 2,1017X – 0,6434 0,88 107,24 435,92 1.771,87 

Deltamethrin 24h Y = 1,9462X + 2,3806 0,91 4,4 19,96 90,75 
0,04 

96h Y = 1,8795X + 2,2538 0,78 5,42 26,02 124,86 

Ghi chú: X - Logarit của nồng độ thử nghiệm; Y - Giá trị probit của tỷ lệ phần trăm sinh vật có biểu hiện bị tác động; 

TCCP - Nồng độ tối đa cho phép theo tiêu chuẩn chất lượng nước bâo vệ đời sống thủy sinh (USEPA, 2010 & CCME, 2007). 

Täi n÷ng đû gåy ânh hưởng 50% sinh vêt 

(EC50) ở 24 giờ, giá trð EC50 cþa 

Cypermethrin, Deltamethrin læn lượt là 

860,93 ppb; 19,96 ppb. Giá trð EC50 ở 96 giờ 

là 435,92 ppb; 26,02 ppb. Như vêy, khi xem 

xét về mức đû tác đûng cþa thuøc BVTV (mức 

đû đûc tính) täi cüng mût møc thời gian là 24 

giờ và 96 giờ phơi nhiễm thì đû đûc cþa 

Deltamethrin cao hơn gçp nhiều læn 

Cypermethrin (cao gçp 43 læn ở møc 24 giờ, 17 

læn ở møc 96 giờ). Hay nòi cách khác, øc vặn 

nhäy câm hơn với Deltamethrin. 
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3.2. Ảnh hưởng pyrethroid đến mức độ ngộ 

độc của sinh vật thử nghiệm 

Các biểu hiện ngû đûc ở øc bao g÷m các däng 

sau: tiết nhæy, ph÷ng mang và chết xuçt hiện 

khi tiếp xýc ngín hän với n÷ng đû rçt cao cþa 

chçt ö nhiễm. Các biểu hiện nìm ngoài dëy biểu 

hiện này là øc chưa bð ngû đûc. Kế thừa các kết 

quâ nghiên cứu trước đò cþa nhiều tác giâ về 

n÷ng đû hoá chçt BVTV ngay sau khi phun, tiến 

hành nghiên cứu biểu hiện ngû đûc cþa øc ở 

n÷ng đû rçt cao cþa hoät chçt. Kết quâ cho thçy, 

thời gian phơi nhiễm cÿng là yếu tø gåy thay đùi 

các biểu hiện cþa øc vặn nước ngõt. Kết quâ theo 

dôi sự biến đûng tỷ lệ cþa øc theo thời gian từ 

thời điểm bít đæu quan sát đến 96 giờ được biểu 

diễn trên hình 2. 

Kết quâ đánh giá sự thay đùi biểu hiện ngû 

đûc cþa øc khi tiếp xýc với pyrethroid ở n÷ng đû 

cao theo thời gian tương tự như biểu hiện cçp 

tính, cho thçy tác đûng cçp tính cþa hòa chçt 

biểu hiện rô rệt trong thời gian đæu (dưới 8 giờ). 

Trong khoâng thời gian từ thời điểm bít đæu 

quan sát đến 8 giờ phơi nhiễm các biểu hiện cþa 

øc cò sự biến đûng mänh, do trong khoâng thời 

gian này øc thích nghi với möi trường thử 

nghiệm và bít đæu tích lÿy chçt đûc vào cơ thể. 

Đ÷ng thời, sự thay đùi giữa hai hợp chçt cò sự 

khác biệt đáng kể (sø lượng sinh vêt ngû đûc khi 

tiếp xýc với cypermethrin tëng dæn theo thời 

gian trong khi xu thế này chî đýng deltamethrin 

ở thời gian dưới 48 giờ. 

Cò thể nhên thçy sự thay đùi biểu hiện cþa 

øc ở múi hòa chçt là khác nhau. Đøi với 

Cypermethrin, các biểu hiện ngû đûc bao g÷m 

tiết nhæy (B) và chết (D). Tỷ lệ sinh vêt ngû đûc 

càng cao khi cø đðnh thời gian và tëng n÷ng đû 

hoät chçt. Đøi với Deltamethrin, biểu hiện ngû 

đûc cþa øc đa däng hơn, bao g÷m các däng biểu 

hiện tiết nhæy, ph÷ng mang và chết. Kết quâ 

nghiên cứu này là hoàn toàn phü hợp khi so 

sánh với các nghiên cứu trước đåy về sự tích lÿy 

n÷ng đû trong cơ thể sinh vêt với hai hoät chçt 

Cypermethrin và Deltamethrin thuûc nhòm 

pyrethroid. Theo Parmita Bhattacharjee và 

Suchismita Das (2014), Deltamethrin cò hệ sø 

tích lÿy (BCF) là 698. Theo Cole et al. (2002), 

Cypermethrin cò hệ sø BCF dao đûng từ 31 đến 

238 đøi với đûng vêt khöng xương søng và từ 84 

- 1.200 đøi với cá với chu kì bán rã DT50 là 8 

đến 27 ngày. Cò thể thçy, Deltamethrin bð hçp 

thụ bởi các mö mỡ và di chuyển vào cơ thể sinh 

vêt với n÷ng đû cao hơn gçp 3 đến 22,5 læn so với 

Cypermethrin (Poonam Sharma et al., 2013). 

Đåy cÿng chính là lý do Deltamethrin tích lÿy 

và gåy đûc cho øc cao hơn Cypermethrin. Tương 

tự cách tính EC, n÷ng đû gåy ngû đûc (TC) 10, 

50 và 90% sinh vêt thử nghiệm được thể hiện 

trong bâng 4. 

  

Cypermethrin 1000 ppb Deltamethrin 1000ppb 

Hình 2. Sự thay đổi tỷ lệ ngộ độc của ốc vặn theo thời gian 
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Bảng 3. Biểu hiện ngộ độc của ốc khi tiếp xúc với pyrethroid ở các nồng độ khác nhau 

Biểu hiện 

Cypermethrin Deltamethrin 

550ppb 1000ppb 550ppb 1000ppb 

24h 96h 24h 96h 24h 96h 24h 96h 

Chưa ngộ độc 80 40 90 90 10 40 10 30 

Tiết nhầy 20 30 10 
 

60 30 70 40 

Phồng mang 
    

30 20 20 
 

Chết 
 

30 
 

10 
 

10 
 

30 

Bảng 4. Nồng độ gây ngộ độc (TC) của pyrethroid tới ốc vặn ở 24 giờ và 96 giờ 

Hoạt chất/thời gian Phương trình
 

R 
Nồng độ ngộ độc (ppb) 

TC10 TC50 TC90 

Cypermethrin 24h Y = 1,335X + 0,3253 0,96 220,60 2.006,30 18.247,26 

96h Y = 1,5469X - 0,7551 0,89 171,08 1.149,90 7.729,21 

Deltamethrin 24h Y = 1,8709X - 0,1836 0,91 80,46 388,83 1.879,96 

96h Y = 1,6486X - 0,6501 0,85 89,86 537,00 3.209,16 

Ghi chú: X -Giá trị lôgarit của nồng độ thử nghiệm; Y - Giá trị probit của tỷ lệ phần trăm sinh vật có biểu hiện bị tác động 

Bảng 5. Nồng độ gây chết của pyrethroid đối với ốc vặn ở điều kiện 96 giờ phơi nhiễm 

Hoạt chất Phương trình R 
Nồng độ gây chết (ppb) 

LC10 LC50 LC90 

Cypermethrin Y = 1,212X + 0,2765 0,97 693,70 7.893,64 89.822,02 

Deltamethrin Y = 1,5785X + 0,6053 0,85 94,02 608,27 3.935,46 

Ghi chú: X - Giá trị lôgarit nồng độ thử nghiệm; Y - Giá trị probitcủa tỷ lệ phần trăm ốc tử vong 

3.3. Ảnh hưởng của pyrethroid đến tỷ lệ tử 

vong của sinh vật thử nghiệm 

Các nghiên cứu về têp tính cþa sinh vêt 

cÿng chî ra rìng, đa sø øc sẽ thu mình, đòng níp 

để bâo vệ cơ thể tránh các tác đûng bçt lợi hơn là 

phân ứng để thích nghi với nò. Ốc cò thể phục 

h÷i sau khi ngừng tiếp xýc với chçt đûc. Vì vêy, 

việc xác đðnh tỷ lệ tử vong cþa øc trong thử 

nghiệm khöng thể cën cứ vào biểu hiện đòng 

níp cþa øc vặn nước ngõt. 

Sau thử nghiệm, tiến hành thâ øc vào nước 

säch (méu nước khöng chứa hòa chçt BVTV) 

trong vòng 24 giờ và xem xét các biểu hiện chết 

cþa øc bao g÷m: đóng nắp, nắp tụt sâu vào 

trong, nổi trên mặt nước, nắp rời khỏi miệng, 

mở nắp không có khâ năng đóng. 

Theo dõi tỷ lệ tử vong cþa øc sau khi kết 

thýc thí nghiệm và thâ vào nước säch trong 

vòng 24 giờ, kết quâ quan sát cho thçy, tỷ lệ tử 

vong cþa øc tëng dæn theo sự gia tëng n÷ng đû 

(đặc biệt ở n÷ng đû cao, khâ nëng phục h÷i cþa 

øc giâm dæn). Đøi với Cypermethrin, hiện tượng 

tử vong quan sát được trên øc chþ yếu là đòng 

níp, mở níp khöng cò khâ nëng đòng. Đøi với 

Deltamethrin, hiện tượng tử vong quan sát được 

trên øc là nùi trên mặt nước (do có bóng khí 

trong vó). Kết quâ biểu diễn n÷ng đû gåy tử 

vong 10%, 50% và 90% øc thí nghiệm sau 96 giờ 

phơi nhiễm được trình bày trong bâng 5. 

Quan sát các giá trð được thể hiện trong 

bâng 5 và so sánh với các giá trð TC, EC trong 

bâng 2 và bâng 4, cò thể thçy giá trð EC < TC < 

LC. Täi giá trð n÷ng đû 7.893,64 ppb (đøi với 

Cypermethrin) và n÷ng đû 608,27 ppb (đøi với 
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Deltamethrin) gåy tử vong cho 50 % øc vặn. 

Như vêy, Deltamethrin cò đûc tính cao hơn 

Cypermethrin khi xem xét tỷ lệ gåy tử vong 

trên øc ở cüng mût khoâng thời gian là 96 giờ 

thử nghiệm. 

3.4. Mức độ tích luỹ pyrethroid trong mô, 

cơ quan ốc vặn sau phơi nhiễm 

Ốc sau thí nghiệm, tách hoàn toàn ruût ra 

khói vó và tiến hành phån tích hàm lượng 

pyrethroid tích lÿy trong cơ thể øc. Kết quâ 

phân tích cho thçy, méu nước cò n÷ng đû 

Cypermethrin 204,37 ppb, phát hiện tích lÿy 

trong øc là 14,54 mg/kg ruût. Trong khi đò, täi 

giá trð n÷ng đû 7,53 ppb cþa Deltamethrin, 

khöng phát hiện thçy sự tích lÿy trong cơ thể øc. 

Với tỷ lệ phæn trëm khøi lượng cơ thể tươi (thực 

nghiệm xác đðnh được: 10% ruût, 10% nước, 80% 

vó) và khøi lượng trung bình cþa mût con øc 

trưởng thành là 4 gam, trung bình múi ngày 

mût con øc trưởng thành sẽ tích lÿy 0,18 mg/kg 

khøi lượng tươi.  

Hệ sø tích luỹ cþa Cypermethrin vào cơ thể 

øc sau 1 ngày phơi nhiễm: 

Hệ số 
 tích luỹ 

Cypermethrin 
= 

Nồng độ  
trong  

sinh vật 
= 

0,18  1.000 
 

= 0,88 
lần 

Nồng độ 
 trong  
nước 

204,37 

Tướng ứng vñng đời từ 3 - 5 nëm cþa loài 

này, hệ sø tích lÿy là 940 - 1.606. 

Như vêy, việc sử dụng hoá chçt bâo vệ thực 

vêt thường xuyên, liên tục trên các cánh đ÷ng 

(đặc biệt trong tr÷ng rau và tr÷ng hoa) như hiện 

nay, mức đû tích luỹ cþa hoá chçt vào cơ thể các 

loài thuỷ sinh rçt đáng quan ngäi. Kết quâ phån 

tích chưa chî ra được sự tích lÿy về mặt n÷ng đû 

đøi với Deltamethrin, điều này cò thể do n÷ng đû 

Deltamethrin tích lÿy quá thçp và dưới ngưỡng 

phát hiện. Vì vêy, cæn tiến hành các nghiên cứu 

såu hơn về sự tích lÿy cþa Deltamethrin trong 

cơ thể loài øc vặn. 

3.5. Khả năng phục hồi của ốc vặn sau khi 

phơi nhiễm pyrethroid 

Sau khi tiến hành thí nghiệm để xác đðnh 

các giá trð EC, TC, LC. Lựa chõn các giá trð n÷ng 

đû EC50, EC90, LC10, LC50 ở 96 giờ để đánh 

giá khâ nëng phục h÷i cþa øc sau khi phơi 

nhiễm pyrethroid trong 48 giờ và 48 giờ thâ vào 

nước säch. Dâi n÷ng đû đøi với múi hoät chçt 

được thể hiện trong bâng 6 với kết quâ lý thuyết 

và n÷ng đû thực tế pha khi bø trí thí nghiệm 2. 

Tiến hành quan sát øc trong suøt 48 giờ thử 

nghiệm, sau đò øc được thâ vào méu nước säch và 

xem xét khâ nëng phục h÷i. Kết quâ cho thçy, 

khi tiếp xýc với giá trð càng cao cþa n÷ng đû, khâ 

nëng phục h÷i cþa øc càng chêm. Trong đò, với 

Cypermethrin, øc phục h÷i nhanh nhçt täi n÷ng 

đû EC50 (30% øc phục h÷i sau 30 phýt thâ vào 

nước säch, 100% øc trở về träng thái bình thường 

sau 6 giờ). Täi giá trð LC50 cþa n÷ng đû, khâ 

nëng phục h÷i chêm nhçt (50% phục h÷i sau 12 

giờ và chî cò 70% øc phục h÷i sau 24 giờ). 30% øc 

bð ânh hưởng và khöng cò dçu hiệu trở về biểu 

hiện bình thường sau 48 giờ. Đøi với 

Deltamethrin, täi giá trð EC50 và LC10, khöng cò 

sự khác biệt đáng kể về mức đû h÷i phục cþa øc ở 

2 n÷ng đû này, 100% øc đều trở về träng thái 

bình thường sau 24 giờ. Ốc cò xu hướng phục h÷i 

chêm täi giá trð LC50, 50% øc phục h÷i sau 12 giờ 

và chî cò 60% øc phục h÷i sau 48 giờ. 

Bảng 6. Dải nồng độ pyrethroid khi cho ốc phơi nhiễm 48 giờ 

Loại Hoạt chất 
Dải nồng độ (ppb) 

EC50 LC10 EC90 LC50 

Số liệu phương trình lý thuyết Cypermethrin 435,92 693,7 1771,87 7893,64 

Deltamethrin 26,02 94,02 124,86 608,27 

Số liệu thực pha Cypermethrin 450 700 1800 8000 

Deltamethrin 25 100 125 600 
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Hình 3. Khả năng phục hồi theo thời gian của ốc sau 48 giờ phơi nhiễm pyrethroid 

Khâ nëng phục h÷i cþa øc vặn nước ngõt 

sau phơi nhiễm cò thể do: mức đû tích luỹ 

pyrethroid trong cơ thể khöng cao với thời gian 

tiếp xýc 48h (kết quâ chî ra trong phæn 3.4). 

Ngoài ra cÿng cò thể do øc cò cơ chế đào thâi 

nhanh đøi với pyrethroid, tuy nhiên phương 

pháp thí nghiệm và phån tích khöng cò phép 

chứng minh giâ thiết này. 

4. KẾT LUẬN 

Thử nghiệm cçp tính đûc tính cþa nhòm 

pyrethroid đøi với øc vặn nước ngõt Angulyagra 

polyzonata cho thçy øc nhäy câm với hoät chçt 

Deltamethrin hơn so với Cypermethrin. Sau 96 

giờ tiếp xýc, n÷ng đû gåy ânh hưởng, n÷ng đû 

gåy đûc và n÷ng đû gåy chết 50% sinh vêt thử 

nghiệm cþa Cypermethrin læn lượt là 436; 

1.1250 và 7.894 ppb; còn Deltamethrin tương 

ứng là 26; 537 và 608 ppb. Kết quâ cÿng chî ra 

øc vặn nước ngõt là loài chøng chðu đøi với ö 

nhiễm hữu cơ nòi chung và n÷ng đû pyrethroid 

nòi riêng tøt, n÷ng đû gåy ânh hưởng bçt lợi tới 

10% sinh vêt thử nghiệm cao hơn 50-135 læn so 

với tiêu chuèn bâo vệ đời søng thuỷ sinh cþa Mỹ 

và Chåu Âu đøi với hai hoät chçt này.  

Khâ nëng phục h÷i (trong 48 giờ) cþa øc 

giâm dæn khi phơi nhiễm 48 giờ với pyrethroid ở 

n÷ng đû cao, và cÿng khác nhau tuỳ thuûc hợp 

chçt. Täi giá trð LC50, 70% øc phục h÷i khi tiếp 

xýc với Cypermethrin, 60% øc phục h÷i khi tiếp 

xýc với Deltamethrin. Ốc vặn cò biểu hiện tích 

lÿy Cypermethrin trong cơ thể. Trung bình múi 

ngày, mût con øc trưởng thành sẽ tích lÿy 0,18 

mg/kg khøi lượng tươi. Hệ sø tích lÿy BCF cþa 

øc với Cypermethrin là 0,88/ngày và khoâng 940 

- 1.606/vòng đời. Tuy nhiên, thời gian 4 ngày là 

điều kiện thí nghiệm dài nhçt trong thử nghiệm 

đûc cçp tính, sinh vêt khöng được cho ën vìvêy 

các đặc điểm hçp thu và bài tiết khác với điều 

kiện tự nhiên, do đò kết quâ trong nghiên cứu 

này chî mang tính chçt tham khâo. 
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