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ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT LÁ CHÙM NGÂY LÊN TỶ LỆ SỐNG 
VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH 

TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 
Nguyễn Thị Hồng Nhi1, Nguyễn Thị Trúc Linh1, Phan Thị Thanh Trúc1

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tỷ lệ sống và khả năng kháng bệnh của cao chiết lá chùm ngây đối với 

vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei). Thí nghiệm được tiến hành với 5 nghiệm thức bố trí trong hệ thống bể kính, chứa 30 lít nước có độ 
mặn 15‰, 30 con tôm/bể với kích cỡ tôm 1g/con. Kết quả cho thấy cao chiết lá chùm ngây kháng vi khuẩn Vibrio 
parahaemolyticus với đường kính vòng vô khuẩn 15 - 16 mm, nồng độ ức chế tối thiểu (MIC = 20.000 mg/L), nồng 
độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC = 40.000 mg/L). Ngoài ra thí nghiệm khả năng kháng bệnh Vibrio parahaemolyticus 
của cao chiết lá chùm ngây cho ở nghiệm thức bổ sung 1MIC và 2MIC vào thức ăn thì tỷ lệ sống tôm đạt 65,6% 
và 66,7% cao hơn so với nghiệm thức (đối chứng dương) không bổ sung cao chiết chùm ngây (32,2%). Tuy nhiên, 
nghiệm thức bổ sung 3MIC vào thức ăn cho tôm thì tỷ lệ sống của tôm chỉ đạt 43,3%. Kết quả cho thấy cho ăn 1MIC 
và 2MIC cao chiết lá chùm ngây làm tăng tỷ lệ sống của tôm trong điều kiện có cảm nhiễm AHPND.

Từ khóa: Tôm thẻ chân trắng, vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND), cao 
chiết lá chùm ngây

1 Khoa Nông nghiệp - Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngành nuôi tôm nước lợ chiếm vị trí đặc biệt 

quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế ngành 
thủy sản Việt Nam. Sản lượng tôm nước lợ cả nước 
đạt 89,8 nghìn tấn, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 
2018, đưa tổng sản lượng 10 tháng đầu năm 2019 
ước đạt 538 nghìn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 
trước (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2019). Tuy nhiên, 
tình hình dịch bệnh trên tôm diễn biến phức tạp 
như bệnh đốm trắng, vi bào tử trùng (EHP), bệnh 
hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND)... gây thiệt hại 
nặng nề trên tôm nuôi. Hoại tử gan tụy cấp tính 
(AHPND/EMS) lần đầu tiên được báo cáo ở Trung 
Quốc vào năm 2009, đến Việt Nam năm 2010. Năm 
2017, diện tích bị thiệt hại là 1.557 ha do bệnh hoại 
tử gan tụy gây ra, chiếm khoảng 13,6%, trong đó tỉnh 
Bạc Liêu có diện tích bị bệnh lớn nhất (chiếm hơn 
25,7% tổng diện tích tôm bị bệnh), tiếp đó là các tỉnh 
Sóc Trăng, Kiên Giang, Trà Vinh... (Tổng cục Thủy 
sản, 2017). Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Trà Vinh, trong 9 tháng đầu năm 
2019 diện tích bị bệnh do đốm trắng và hoại tử gan 
tụy cấp tính gây thiệt hại 15 - 19% diện tích thả giống. 
Tác nhân gây ra hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính là 
do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus mang thể thực 
khuẩn (Bateriophage) (Loc Tran et al., 2013). Hiện 
nay nhiều biện pháp được đề xuất ngăn chặn sự 
phát triển của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây 
bệnh hoại tử gan tụy cấp tính như dùng hóa chất, sử 
dụng kháng sinh, áp dụng các biện pháp sinh học 
để giảm thiểu bệnh. Hiện nay có nhiều nghiên cứu 

sử dụng các hoạt chất từ thực vật để phòng trị bệnh 
hoại tử gan tụy cấp tính (Hồng Mộng Tuyền và ctv., 
2018a; Trần Vinh Phương và ctv., 2019). Cây chùm 
ngây có chứa nhiều hoạt chất sinh học bao gồm: 
4-(4’-O-acetyl-a-L-rhamnopyranosyloxy) benzyl 
isothiocyanate, 4-(a-L-rhamnopyranosyloxy) benzyl 
isothiocyanate, niazimicin, pterygospermin, benzyl 
isothiocyanate và 4-(a-L-rhamnopyranosyloxy) 
benzyl glucosinolate có hoạt tính kháng khuẩn cao 
(Abrams et al., 1993; Abuye et al., 1999; Akhtar et al., 
1995; Anderson et al., 1986; Anwar et al., 2003; Asres, 
1995, trích dẫn Fahey, 2005). Trong chùm ngây có 
các hoạt chất sinh học có tác dụng ức chế sự phát 
triển của vi khuẩn bằng cách phá vỡ các cơ chế của 
màng và tổng hợp enzyme của vi khuẩn (Brilhante 
et al., 2017). Các kết quả vừa nêu đã khẳng định hợp 
chất trong lá chùm ngây có khả năng kháng khuẩn. 
Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định khả năng 
ngừa bệnh hoại tử gan tụy cấp tính của cáo chiết 
chùm ngây trên tôm thẻ chân trắng.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

2.1.1. Nguồn thảo dược
Lá chùm ngây được thu hái về được rửa sạch, để 

ráo nước, xay nhuyễn và ngâm trong ethanol 95o với 
tỷ lệ 1: 4 (100 g lá chùm ngây ngâm trong 400 ml 
ethanol 95o), ngâm trong 7 ngày. Sử dụng lưới lọc 
dung dịch ngâm, sau đó phần dịch lọc được sấy ở 
nhiệt độ 40oC thu được cao chiết chùm ngây và được 
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bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ 4 0C để kiểm tra 
hoạt tính kháng khuẩn (Rahman et al., 2009) và bổ 
sung vào thức ăn cho tôm thẻ chân trắng.

2.1.2. Nguồn vi khuẩn
Thu mẫu tôm thẻ chân trắng có dấu hiệu bệnh 

hoại tử gan tụy, phân lập, định danh theo phương 
pháp của Cowan and Steels (Barrow and Felthham, 
1993) kết hợp với sử dụng kit API 20E (BioMerieux, 
Pháp). Tôm bị chết do AHPND được xét nghiệm 
bằng bộ kít công ty Nam Khoa. Cặp mồi AP3-F 
(ATG-AGTAAC-AAT-ATA-AAA-CAT-GAA-AC)
& AP3-R (GTG-GTA-ATA-GAT-TGT- ACA-GAA-3)
được sử dụng để khuyếch đại đoạn gene gây độc 
(Sirikharin et al., 2014). Chu trình nhiệt thực hiện 
phản ứng như sau: khởi đầu 95°C trong 15 phút; sau 
đó biến tính 94°C trong 30 giây; gắn mồi 57°C trong 
30 giây; kéo dài 72°C trong 60 giây; và bước kéo dài 
cuối cùng 72°C trong 10 phút. Sản phẩm của phản 
ứng PCR được chạy điện di trên gel 1,5% trong dung 
dịch đệm TBE 1x.

2.1.3. Bể thí nghiệm
Hệ thống bể thí nghiệm là bể kính 60L được 

rửa bằng nước sạch sau đó khử trùng với chlorine 
30 mg/L và phơi nắng khoảng 1 ngày trước khi 
sử dụng.

2.1.4. Nguồn tôm thí nghiệm
Tôm được sử dụng trong thí nghiệm đạt kích cỡ 

1g/con màu sắc sáng, phản ứng nhanh, không có tổn 
thương bên ngoài và kiểm tra âm tính với các mầm 
bệnh (WSSV, YHV, MBV, IMNV, HPV và Vibrio 
parahaemolyticus gây bệnh AHPND).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn 
bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch

Chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus mang 
độc lực gây bệnh AHPND được phục hồi và nuôi tăng 
sinh trong môi trường TSB có bổ sung 1,5% NaCl.
Mật độ vi khuẩn 108 CFU/mL được xác định bằng 
máy so màu quang phổ ở buớc sóng 610 nm kết hợp 
với phương pháp đếm số khuẩn lạc trên môi truờng 
thạch (CFU/mL). Hút 100µl dung dịch huyền phù 
vi khuẩn nhỏ vào giữa đĩa thạch TSA có bổ sung 
1,5% NaCl, cho 100 µL cao chiết lá chùm ngây vào 
lỗ thạch [1 g cao chiết pha 10 mL trong dimethyl 
sulfoxide (DMSO)] và 1 lỗ đối chứng âm cho vào 
100 µL DMSO, thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Đĩa 
thạch được đặt trong tủ ấm 37oC trong 24 giờ, đọc 
kết quả bằng cách đo đường kính vòng vô khuẩn. 

2.2.2. Nồng độ ức chế tối thiểu (minimum inhibitory 
concentration - MIC)

Chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus được 
nuôi tăng sinh trong môi truờng TSB có bổ sung 
1,5% NaCl trong 24 giờ. Mật độ vi khuẩn thí nghiệm 
là 2 ˟ 106 (CFU/ml). Cao chiết lá chùm ngây được 
pha loãng trong trong dimethyl sulfoxide (DMSO) 
với nồng độ 78,125 mg/L, 156,25 mg/L, 312,5 mg/L, 
625 mg/L, 1.250 mg/L, 2.500 mg/L, 5.000 mg/L, 
10.000 mg/L, 20.000 mg/L, 40.000 mg/L... Mỗi 
nồng độ chùm ngây được lặp lại 3 lần. Sau 24 giờ 
đọc và ghi nhận kết quả. 

2.2.3. Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (minimum 
bactericial concentration - MBC)

Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu của thảo cao chiết 
lá chùm ngây được kiểm tra bằng phương pháp đếm 
trên đĩa thạch TCBS. MBC là nồng độ cao chiết lá 
chùm ngây thấp nhất trong môi trường không có vi 
khuẩn phát triển.

2.2.4. Ảnh hưởng bổ sung cao chiết lá chùm ngây 
lên tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng

Thí nghiệm được bố trí với 5 nghiệm thức, mỗi 
nghiệm thức lặp lại 3 lần. Đối chứng dương (cho tôm 
ăn thức ăn không bổ sung cao chiết lá chùm ngây và 
gây cảm nhiễm vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus), 
đối chứng âm (cho tôm ăn thức ăn không bổ sung 
cao chiết lá chùm ngây và không gây cảm nhiễm vi 
khuẩn Vibrio parahaemolyticus), nồng độ 1MIC của 
cao chiết lá chùm ngây (NT1- cho tôm ăn thức ăn 
bổ sung 1MIC cao chiết lá chùm ngây và gây cảm 
nhiễm vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus), nồng độ 
2MIC (NT2 - cho tôm ăn thức ăn bổ sung 2MIC cao 
chiết lá chùm ngây và gây cảm nhiễm vi khuẩn Vibrio 
parahaemolyticus) và nồng độ 3MIC (NT3 - cho tôm 
ăn thức ăn bổ sung 3MIC cao chiết lá chùm ngây và 
gây cảm nhiễm vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus). 

Thí nghiệm được tiến hành trong bể kính chứa 
30 L nước với độ mặn 15‰, mỗi nghiệm thức bố 
trí mật độ 30 con và sục khí liên tục trong suốt 
quá trình thí nghiệm. Tôm được cho ăn 3 lần/ngày 
(7 giờ, 13 giờ và 15 giờ) bằng thức ăn Grobest 40% 
đạm. Tôm ở NT1, NT2 và NT3 cho ăn bổ sung cao 
chiết lá chùm ngây 10 ngày sau đó tiến hành gây cảm 
nhiễm vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus. 

Phương pháp gây cảm nhiễm được thực hiện 
theo phương pháp của Loc Tran và cộng tác viên 
(2013). Thí nghiệm được theo dõi 14 ngày ghi nhận 
tỷ lệ sống và dấu hiệu bệnh lý.
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2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 

10 năm 2019 tại Khoa Nông nghiệp - Thủy sản, 
Trường Đại học Trà Vinh.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hoạt tính kháng khuẩn cao chiết lá chùm ngây 
đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus 

Hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết lá chùm 
ngây đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây 
bệnh hoạt tử gan tụy cấp tính được trình bày qua 
bảng 1.

Bảng 1. Hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết lá 
chùm ngây đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus

Cao chiết
Đường kính 
vòng kháng 
khuẩn (mm)

MIC 
(mg/L)

MBC 
(mg/L)

Lá chùm ngây 15,3 ± 0,57 20.000 40.000

Đường kính vòng kháng khuẩn của cao chiết lá 
chùm ngây đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus 
là 15,3 mm. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 
Peixoto và cộng tác viên (2011) cho thấy đường kính 
vòng kháng khuẩn 15,5 mm với chiết xuất chùm 
ngây bằng ethanol. Tuy nhiên, kết quả này cao hơn 
nghiên cứu của Hồng Mộng Huyền và cộng tác viên 
(2018a) khi chiết xuất chùm ngây trong methanol 
cho kết quả đường kính vòng kháng khuẩn là 9 mm.

Dalukdeniya và cộng tác viên (2016) nghiên 
cứu đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của chiết xuất 
từ nước, chiết xuất từ   chloroform và chiết xuất 
methanol thu được từ lá, vỏ cây và rễ của chùm ngây 
chống lại vi khuẩn gây bệnh Salmonella enteritica, 
Vibrio parahaemolyticus, Escherichia coli và Listeria 
monocytogenes. Kết quả cho thấy các chất chiết xuất 
thu được kháng lại tất cả các vi khuẩn thí nghiệm. 
Hoạt tính kháng khuẩn thấp nhất là chiết xuất từ 
nước và cao nhất là chiết xuất từ chloroform. Dịch 
chiết bột lá chùm ngây trong dung môi ethanol 
thể hiện hoạt tính kháng khuẩn với cả 2 chủng vi 
khuẩn Bacillus subtilis và Escherichia coli. Các dịch 
chiết bột lá chùm ngây trong các dung môi n-hexan, 
diclometan, etyl axetat không thể hiện hoạt tính 
kháng khuẩn với 2 chủng vi khuẩn Bacillus subtilis 
và Escherichia coli (Võ Thị Diệu, 2016). Hoạt tính 
kháng khuẩn của lá chùm ngây trên một số loài vi 
khuẩn cho thấy với chiết xuất ethanol kết quả kháng 

khuẩn cao nhất và thấp nhất là chiết xuất từ nước 
(Doughari et al., 2007).

Thành phần hóa học của chùm ngây có hoạt tính 
sinh học như axit phenolic, axit gallic, ellagic axit, 
axit chlorogen, axit ferulic, glucosinolates, flavonoid, 
quercetin, vanillin và kaempferol, có dinh dưỡng, 
dược phẩm và tính chất kháng khuẩn (Singh et al., 
2009; Mensah et al., 2012). Do đó, chùm ngây có 
thể trở thành các chất chống vi khuẩn tự nhiên ứng 
dụng tiềm năng trong ngành nuôi trồng thủy sản để 
kiểm soát bệnh do vi khuẩn gây ra.

Kết quả xác định khả năng ức chế vi khuẩn 
Vibrio parahaemolyticus của cao chiết lá chùm ngây 
là 20.000 mg/L và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu là 
40.000 mg/L. Nghiên cứu của Cannillac và Mourey 
(2001) nếu tỷ lệ MBC/MIC nhỏ hơn hoặc bằng 4 
thì chiết xuất được xem là có khả năng diệt khuẩn, 
tỷ lệ này nhỏ hơn 4 thì chiết xuất có tác dụng kìm 
khuẩn. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy cao chiết lá 
chùm ngây có khả năng diệt được vi khuẩn Vibrio 
parahaemolyticus. Theo nghiên cứu Brilhante và 
cộng tác viên (2015), khả năng kháng khuẩn của 
chiết xuất từ   thân, lá, quả và hạt của cây chùm 
ngây chống lại vi khuẩn Vibrio spp. được chiết xuất 
trong chloroform và ethanol, kết quả cho thấy chiết 
xuất ethanol của quả và lá ức chế vi khuẩn Vibrio 
cholerae, Vibrio vulnifi cus, Vibrio mimicus có nồng 
độ MIC từ 0,312 - 5 mg/mL. Chiết xuất chloroform 
của hoa có hiệu quả chống lại tất cả V. cholerae và 
E. coli (MIC khoảng 0,625 - 1,25 mg/ mL). Tuy nhiên, 
ethanol chiết xuất từ   thân và hạt cho thấy hiệu quả 
thấp trong việc ức chế sự phát triển của vi khuẩn. 
Nghiên cứu chỉ ra rằng quả, lá và hoa có khả năng 
kiểm soát được vi khuẩn Vibrio spp. trên tôm.

3.2. Ảnh hưởng bổ sung cao chiết lá chùm ngây lên 
tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng

Tôm thẻ chân trắng được cho ăn bổ sung cao 
chiết chùm ngây 10 ngày trước khi tiến hành gây 
cảm nhiễm vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây 
bệnh hoại tử gan tụy cấp tính bằng phương pháp 
ngâm. Lightner và cộng tác viên (2012) cho biết tôm 
bệnh hoại tử gan tụy trong ao nuôi thường có một 
số các dấu hiệu như tôm chết đáy, bỏ ăn, gan tụy 
teo, dai, nhạt màu, ruột rỗng và có hiện tượng mềm 
vỏ. Sau 24 giờ quan sát gan tụy tôm teo lại, dai, nhạt 
màu và tôm bắt đầu chết ở các nghiệm thức gây cảm 
nhiễm bệnh. 
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Hình 1. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ sống sau 14 ngày thí nghiệm

Kết quả cho thấy sau 14 ngày cảm nhiễm tỷ lệ 
sống của tôm cao nhất ở nghiệm thức đối chứng 
âm khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm 
thức đối chứng dương, nghiệm thức 1MIC, 2MIC 
và 3MIC. Đối với nghiệm thức bổ sung 1MIC và 
2MIC cao chiết lá chùm ngây vào thức ăn cho tôm 
trước khi cảm nhiễm có tỷ lệ sống cao lần lượt là 
65,6% và 66,7% cao hơn so với nghiệm thức không 
bổ sung cao chiết chùm ngây và khác biệt có ý 
nghĩa thống kê. Kết quả tỷ lệ sống cũng tương đối 
thấp ở nghiệm thức bổ sung 3MIC vào thức ăn chỉ 
đạt 43,3%. Kết quả này cũng tương tự với nghiên 
cứu của Hồng Mộng Huyền và cộng tác viên 
(2018b) khi bổ sung 0,5% và 1% chất chiết rong 
mơ tỷ lệ chết tích lũy thấp nhất (0,5% và 33,33%) 
và cao nhất là tỷ lệ chết không bổ sung chất chiết 
rong mơ (53,33%), tuy nhiên khi bổ sung 2% 
chất chiết rong mơ cho tỷ lệ chết tích lũy 50% sau 
14 ngày cảm nhiễm. Tỷ lệ tử vong của tôm càng 
xanh cao nhất (53%) trong một khoảng thời gian 
96 giờ với nghiệm thức đối chứng dương với vi 
khuẩn V. anguillarum so với tỷ lệ chết thấp nhất 
(27%) khi bổ sung chiết xuất chùm ngây 0,5% 
(Kaleoa et al., 2019). Một số nghiên cứu về thảo 
dược chống lại vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus 
cho thấy các hoạt chất trong thảo dược kích hoạt 
đại thực bào, tăng hệ thống miễn dịch, tổng hợp 
cytokine, lysozyme và có tác dụng kháng khuẩn, 
kháng virút (Dotta et al., 2014; Prabua et al., 2018).

Tôm thí nghiệm ở các nghiệm thức được kiểm 
chứng bệnh AHPND khi cảm nhiễm, kết quả PCR 
cho thấy có sự hiện diện của gene độc tố của vi 
khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh AHPND.

Hình 2. Kết quả PCR trên tôm thí nghiệm
Giếng M: thang đo DNA, giếng 1: đối chứng âm, giếng 

2: NT đối chứng âm, giếng 3: NT 1MIC, giếng 4: NT 
2MIC, giếng 5: NT 3MIC, giếng 6: NT đối chứng dương, 
giếng 7: đối chứng dương.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
- Cao chiết lá chùm ngây kháng khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus gây bệnh AHPND với đường kính 
vòng vô khuẩn từ 15,3 ± 0,57 mm, nồng độ ức chế 
tối thiểu (MIC là 20.000 mg/L), nồng độ diệt khuẩn 
tối thiểu (MBC là 40.000 mg/L).

- Khả năng kháng bệnh AHPND cho thấy sau 
14 ngày tôm vẫn còn nhiễm AHPND nhưng tỷ lệ 
sống tôm đạt cao nhất ở nghiệm thức bổ sung 1MIC 
(65,6%) và 2MIC (66,7%).

4.2. Đề xuất
Nghiên cứu thêm khả năng kháng khuẩn của một 

số bộ phận cây chùm ngây (hoa, quả, thân, rễ) với 
các chiết xuất dung môi khác nhau để tìm ra bộ phận 
cây chùm ngây có tính kháng khuẩn hiệu quả nhất 
đối với bệnh AHPND.

3 1 
66 1 76
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Effects of moringa leaf extracts on the survival rate and the resistant ability 
to acute hepatopancreatic necrosis disease on white leg shrimp

Nguyen Thi Hong Nhi, Nguyen Thi Truc Linh, Phan Thi Thanh Truc
Abstract
The study was carried to evaluate the survival rate and the resistance of moringa leaf extracts to Vibrio parahaemolyticus 
causing acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) in whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei). The 
experiments were conducted with 5 treatments arranged in glass tank system, each contains 30 L of 15‰ seawater, 
30 shrimps with the size of 1g/shrimp for each glass tank. The results showed that the extracts of moringa leaves 
resisted Vibrio parahaemolyticus with the inhibition zone from 15-16 mm, minimum inhibitory concentration 
(MIC = 20,000 mg/L), minimum bactericidal concentration (MBC = 40,000 mg/L). In addition, the experiment 
of resistance to Vibrio parahaemolyticus of moringa leaf extracts showed that the treatments supplemented with 
1MIC and 2MIC had the survival rate of shrimp as 65.6% and 66.7%, respectively and was higher than the treatment 
(positive control) without supplementation of moringa leaf extracts (32.2 %). However, the treatments of 3MIC 
supplement to shrimp feed, the survival rate of shrimp was only 43.3%. The results suggested that feeding 1MIC and 
2MIC concentrations increased the survival rate of shrimp under AHPND-infected conditions.
Keywords: White leg shrimp, Vibrio parahaemolyticus, acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND), moringa 
leaf extracts
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