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TÓM TẮT 

Sự tăng trưởng của vi tảo nước mặn Nannochloropsis oculata trong môi trường f/2 cải tiến gồm hai giai đoạn 
tăng trưởng nhanh với một giai đoạn tăng trưởng chậm xen giữa, sau cùng là giai đoạn tăng trưởng bão hòa. Trong 
giai đoạn tăng trưởng nhanh, các tế bào vi tảo phân chia mạnh và đạt mật độ khoảng 2×107 tế bào/mL ở ngày thứ 6. 
Ngược lại, giai đoạn tăng trưởng chậm đặc trưng bởi sự gia tăng kích thước và khối lượng khô. Giai đoạn tăng 
trưởng bão hòa bắt đầu ở ngày thứ 12 với sự thay đổi không đáng kể về mật độ và kích thước tế bào. Tác động của 
muối sodium chloride lên sự phân chia tế bào vi tảo N. Oculata ngoài tùy thuộc nồng độ còn tùy thuộc thời gian xử lý. 
Sự loại muối sodium chloride khỏi môi trường f/2 cải tiến (dung dịch NaCl 0M) hoặc bổ sung sodium chloride ở nồng 
độ cao (2M) trong 10 giờ giúp sự tăng phân chia tế bào, qua đó làm tăng mạnh mật độ tế bào. Khi kéo dài thời gian 
xử lý lên 24 giờ, tác động tăng phân chia tế bào của muối sodium chloride giảm.  

Từ khóa: Đường cong tăng trưởng, độ mặn, Nannochloropsis oculata, nhiên liệu sinh học, nuôi cấy vi tảo 

Effects of Salinity on The Growth of Nannochloropsis oculata in In Vitro Culture 

ABSTRACT 

Nannochloropsis oculata grown in modified f/2 medium exhibited a double sigmoid growth curve with four 
phases: two phases of rapid growth separated by an intermediate slow growth phase, and a saturated phase. In the 
rapid growth phases, microalgal cells divided rapidly and achieved 2x107 cells per mL on the sixth day. The slow 
growth phase occurred with the increase of cell diameter and dry weight. The last phase started from the twelfth day, 
in which there was little or no growth. Effects of sodium chloride on N. oculata cell division depended on 
concentration and time of treatment. The removal of sodium chloride (NaCl 0M) or the increase of sodium chloride 
(NaCl 2M) in ten hours from modified f/2 medium yielded in the increase in cell division. Besides, the extension of 
treatment time from ten to twenty hours resulted in decrease of sodium chloride effects. 

Keywords: Biodiesel, growth curve, microalgal culture, Nannochloropsis oculata, salinity.  
 

1. MỞ ĐẦU 

Vi tảo ngày nay đang được đặc biệt quan 
tâm nghiên cứu cho mục đích chế tạo nhiên liệu 
sinh học vì tốc độ tăng trưởng nhanh, khả năng 
cố định carbon dioxide, sản xuất lipid với hàm 
lượng cao và đặc biệt không gây ô nhiễm môi 
trường. Theo các nghiên cứu thuộc phòng thí 
nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia của Mỹ 
(The National Renewable Energy Laboratory, 
NREL), sự sản xuất dầu từ vi tảo có thể cao hơn 

gấp 20 lần so với các nguồn nguyên liệu khác từ 
cây trồng (Mata et al., 2009). Trong số các vi tảo 
được quan tâm cho mục đích trên, 
Nannochloropsis oculata là một loài vi tảo nước 
mặn, có thành phần lipid khá cao và được xem 
là một ứng viên sáng giá cho sản xuất nhiên liệu 
sinh học (Makri et al., 2011). Sự tích lũy lipid 
trong tế bào vi tảo chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu 
tố ngoại sinh cũng như nội sinh, trong đó, sự 
tương quan giữa tăng trưởng (phân chia và tăng 
kích thước tế bào), các yếu tố ảnh hưởng đến sự 
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tăng trưởng và sự tích lũy là một hướng mà bài 
báo đề cập đến.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu 
Vi tảo Nannochloropsis oculataqua nhiều 

lần nuôi cấy trong bình tam giác 100ml, với 
20ml môi trường f/2 cải tiến (Chiu et al., 2009).  

2.2. Phương pháp 

2.2.1. Nuôi cấy vi tảo 
Vi tảo N. oculata ở ngày thứ 6 trong lần cấy 

chuyền sau cùng được nuôi trong bình tam giác 
100ml, với 20ml môi trường f/2 cải tiến, ở mật độ 
tế bào ban đầu 1320×104 tế bào/ml (kích thước 
tế bào trung bình là 3,14 ± 0,06µm). Sự nuôi cấy 
được thực hiện ở 2800 ± 200 lux, chu kỳ 12 giờ 
sáng/12 giờ tối, nhiệt độ 28 ± 1oC và được lắc 
liên tục với tốc độ 75 vòng/phút. 

Thành phần của môi trường f/2 cải tiến bao 
gồm hỗn hợp khoáng, vitamin của môi trường 
f/2 (Guillard, 1975) và nước biển nhân tạo(thành 
phần các loại muối trong 1 lít nước biển nhân 
tạo: NaCl 29,23g, KCl 1,105g, MgSO4.7H2O 
11,09g, Tris-base 1,21g, CaCl2.2H2O 1,83g, 
NaHCO3 0,25g) (Chiu et al 2009). Môi trường f/2 
cải tiến chứa NaCl ở nồng độ 0,5M được xem là 

đối chứng trong các xử lý NaCl ở các nồng độ 
khác nhau. 

2.2.2. Xác định mật độ tế bào 
Mật độ tế bào (số tế bào vi tảo/ml dịch treo 

tế bào vi tảo) được tính sau sự đếm số tế bào nhờ 
buồng đếm hồng cầu, dưới kính hiển vi quang 
học (Kruss, MBL 2100), ở độ phóng đại 400 lần 
(Guillard and Sieracki, 2005). 

2.2.3. Xác định khối lượng tươi và khối 
lượng khô 

Sinh khối vi tảo được thu bằng cách ly tâm 
ở tốc độ 3.000 vòng/phút, trong 10 phút ở 4oC, 
sau đó loại bỏ môi trường nuôi và cân khối lượng 
tươi bằng cân phân tích. Khối lượng khô của vi 
tảo được xác định bằng cân phân tích sau khi 
sấy khô ở 1050C trong 16 giờ.  

2.2.4. Đo kích thước tế bào vi tảo 
Đường kính tế bào vi tảo được đo bằng trắc 

vi thị kính, dưới kính hiển vi quang học (Kruss, 
MBL 2100), ở độ phóng đại 400 lần. Sự đo được 
thực hiện 2 lần, mỗi lần 50 tế bào. 

2.2.5. Xử lý sodium chloride (NaCl) 
Vi tảo N. oculata ở ngày thứ 6 được ly tâm 

với tốc độ 2.000 vòng/phút, trong 5 phút ở 40C để 
loại bỏ môi trường f/2 cải tiến sau đó xử lý

 

Hình 1. Thời gian xử lý sodium chloride (NaCl)và thời điểm xác định  
sự tăng trưởng của vi tảo (↓ chỉ thời điểm xác định sự tăng trưởng) 

Xử lý 10 giờ 

Xử lý 24 giờ 

Đối chứng 

Xử lý liên tục 

NaCl môi trường f/2 cải tiến 

môi trường f/2 cải tiến NaCl 

môi trường f/2 cải tiến với nồng độ NaCl thay đổi 

môi trường f/2 cải tiến 

10 giờ 24 giờ 10 ngày 



trong dung dịch NaCl 0 - 2M (tương ứng với 0 
12%), trong 10 giờ hoặc 24 giờ. Trong các trường 
hợp xử lý 10 giờ và 24 giờ, sau xử lý, vi tảo được 
ly tâm với tốc độ 2.000 vòng/phút, trong 5 phút ở 
40C để loại bỏ dung dịch NaCl và cấy ch
sang môi trường f/2 cải tiến. Đối với trường hợp 
xử lý liên tục, nồng độ NaCl trong môi trường 
f/2 cải tiến được thay đổi bằng cách thay đổi 
hàm lượng NaCl trong nước biển nhân tạo. Đối 
chứng của thí nghiệm là vi tảo nuôi trong môi 
trường f/2 cải tiến và không xử lý dung dịch 
NaCl. Môi trường f/2 cải tiến này có NaCl trong 
nước biển nhân tạo ở nồng độ 0,5M (theo công 
thức nước biển nhân tạo đã trình bày ở trên). Sự 
tăng trưởng của vi tảo được đánh giá ở các thời 
điểm xác định (Hình 1). 

2.3. Xử lý số liệu 
 Các số liệu thu được từ thí nghiệm được 

xử lý bằng phần mềm IBM SPSS Statistics 
phiên bản 20.0 dùng cho Macintosh. Sự khác 
biệt có ý nghĩa ở mức xác suất p=0,05 được biểu 

Hình 2. Sự thay đổi mật độ tế bào (
vi tảo trong môi trường f/2 cải tiến theo thời gian n

 (các ký tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở p=0,05)
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2M (tương ứng với 0 - 
12%), trong 10 giờ hoặc 24 giờ. Trong các trường 
hợp xử lý 10 giờ và 24 giờ, sau xử lý, vi tảo được 
ly tâm với tốc độ 2.000 vòng/phút, trong 5 phút ở 

C để loại bỏ dung dịch NaCl và cấy chuyển 
sang môi trường f/2 cải tiến. Đối với trường hợp 
xử lý liên tục, nồng độ NaCl trong môi trường 
f/2 cải tiến được thay đổi bằng cách thay đổi 
hàm lượng NaCl trong nước biển nhân tạo. Đối 
chứng của thí nghiệm là vi tảo nuôi trong môi 

và không xử lý dung dịch 
NaCl. Môi trường f/2 cải tiến này có NaCl trong 
nước biển nhân tạo ở nồng độ 0,5M (theo công 
thức nước biển nhân tạo đã trình bày ở trên). Sự 
tăng trưởng của vi tảo được đánh giá ở các thời 

Các số liệu thu được từ thí nghiệm được 
xử lý bằng phần mềm IBM SPSS Statistics 
phiên bản 20.0 dùng cho Macintosh. Sự khác 
biệt có ý nghĩa ở mức xác suất p=0,05 được biểu 

hiện bằng mẫu tự (theo cột) hay chữ số (theo 
hàng) sau giá trị trung bình và sai 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LU

3.1. Kết quả 

3.1.1. Sự tăng trưởng in vitro c
oculata 

Trong 6 ngày đầu nuôi cấy, mật độ tế bào 
và khối lượng tươi tăng nhanh, trong khikích 
thước tế bào chỉ tăng nhẹ vào ngày 6
lượng khô giảm rõ ngay từ
đến ngày 8, mật độ tế bào không đổi, khối lượng 
tươi giảm mạnh, kích thước tế bào có xu hướng 
tăng và đặc biệt khối lượng khô tăng rất nhanh. 
Từ ngày 8 đến ngày 10, mật độ tế bào và khối 
lượng tươi tăng mạnh trở lại đi cùng với sự giảm 
khối lượng khô và kích thước tế bào như ở 6 
ngày đầu. Sau ngày 10, mật độ và kích thước tế 
bào có khuynh hướng gia tăng sau khi giảm nhẹ 
ở ngày 12, trong khi khối lượng tươi và khô gần 
như không thay đổi (Hình 1, 2).

Hình 2. Sự thay đổi mật độ tế bào (×104/ml) và kích thước tế bào (
vi tảo trong môi trường f/2 cải tiến theo thời gian nuôi cấy

(các ký tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở p=0,05)
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hiện bằng mẫu tự (theo cột) hay chữ số (theo 
hàng) sau giá trị trung bình và sai số chuẩn. 

O LUẬN 

ng in vitro của vi tảo N. 

Trong 6 ngày đầu nuôi cấy, mật độ tế bào 
và khối lượng tươi tăng nhanh, trong khikích 
thước tế bào chỉ tăng nhẹ vào ngày 6 và khối 
lượng khô giảm rõ ngay từ ngày 1. Từ ngày 6 
đến ngày 8, mật độ tế bào không đổi, khối lượng 

kích thước tế bào có xu hướng 
tăng và đặc biệt khối lượng khô tăng rất nhanh. 
Từ ngày 8 đến ngày 10, mật độ tế bào và khối 
lượng tươi tăng mạnh trở lại đi cùng với sự giảm 

hối lượng khô và kích thước tế bào như ở 6 
ngày đầu. Sau ngày 10, mật độ và kích thước tế 
bào có khuynh hướng gia tăng sau khi giảm nhẹ 
ở ngày 12, trong khi khối lượng tươi và khô gần 
như không thay đổi (Hình 1, 2). 
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(các ký tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở p=0,05) 
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Hình 3. Sự thay đổi khối lượng tươi và khối lượng khô của v
cải tiến theo thời gian (các ký tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 

Bảng 1. Sự thay đổi kích thư
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Ghi chú: Các số trung bình trong cùng một cột mang các ký tự 

3.1.2. Ảnh hưởng của sodium chloride 
(NaCl) trên sự tăng trưởng củ

Môi trường f/2 cải tiến có nồng độ NaCl 
trong nước biển là 0,5M và được dùng làm đối 
chứng trong các thí nghiệm xử lý NaCl. Nồng 
độdung dịch NaCl 0,5 M được xem như là nồng 
độ đối chứng, từ đó tính sự tăng hay giảm nồng 
độ dung dịch NaCl trong các xử lý.
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Hình 3. Sự thay đổi khối lượng tươi và khối lượng khô của vi tảo trong môi trường f/2 
(các ký tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 

i kích thước tế bào vi tảo N. oculatatheo thờ
cấy trong môi trường f/2 cải tiến 

% tế bào nhỏ 
(≤2,56µm) 

% tế bào trung bình 
(=3,20µm) 

25,74 ± 2,2b 10,89 ± 2,7a 

62,38  ± 3,9c 23,76 ± 2,2b 

85,15 ± 5,1d 11,88 ± 3,8a 

59,41 ± 2,0c 29,70 ± 4,7b 

17,82 ± 3,3a 17,82 ± 5,1a 

17,82 ± 3,3a 9,90 ± 3,9a 

25,74 ± 2,2b 10,89 ± 4,6a 

80,20 ± 5,2d 11,88 ± 5,6a 

10,89 ± 3,2a 17,82 ± 4,1a 

Ghi chú: Các số trung bình trong cùng một cột mang các ký tự khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức p=0,05

a sodium chloride 
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ung dịch NaCl 0,5 M được xem như là nồng 
độ đối chứng, từ đó tính sự tăng hay giảm nồng 
độ dung dịch NaCl trong các xử lý. 

Ở thời điểm ngay sau khi xử lý, trường hợp 
thời gian10 giờ, sự giảm hay tăng nhẹ nồng độ 
NaCl (0,25 hay 1 M) làm mật độ tế bào vi tảo
tăng rõ so với đối chứng (môi trường f/2 cải tiến) 
và so với dung dịch NaCl 0,5M (nồng độ NaCl 
bằng với nồng độ NaCl có trong môi trường f/2 
cải tiến). Tuy nhiên, kích thước tế bào chỉ tăng 
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nồng độ 0,5M (0 hay 0,25M). Ở các nồng độ dung
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i tảo trong môi trường f/2  
(các ký tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở p=0,05) 

ời gian nuôi 

% tế bào lớn 
(≥3,84µm) 

63,37 ± 1,7a 

13,86 ± 1,6b 

2,97 ± 1,2a 

10,89 ± 4,3b 

64,36 ± 7,6c 

72,28 ± 6,3c 

63,37 ± 6,5c 

7,92 ± 1,7b 

71,29 ± 8,2c 

khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức p=0,05 

Ở thời điểm ngay sau khi xử lý, trường hợp 
thời gian10 giờ, sự giảm hay tăng nhẹ nồng độ 
NaCl (0,25 hay 1 M) làm mật độ tế bào vi tảo 
tăng rõ so với đối chứng (môi trường f/2 cải tiến) 
và so với dung dịch NaCl 0,5M (nồng độ NaCl 
bằng với nồng độ NaCl có trong môi trường f/2 
cải tiến). Tuy nhiên, kích thước tế bào chỉ tăng 
nếu dùng dung dịch NaCl ở nồng độ thấp hơn 

25M). Ở các nồng độ dung
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Ảnh 1. Các tế bào vi tảo N. oculata ở ngày 
thứ 6 với loại tế bào có kích thước nhỏ và 
trung bình trong môi trường f/2 cải tiến  

 

Ảnh 2. Tế bào vi tảo N. oculata có kích 
thước lớn trong môi trường f/2 cải tiến 

 

dịch NaCl cao hơn 0,5M (1 hay 2M), kích thước 
tế bào giảm so với đối chứng và so với  xử lý ở 
nồng độ dung dịch NaCl 0,5M. Trong các xử lý 
có thời gian 24 giờ, ở thời điểm ngay sau khi xử 
lý, mật độ tế bào tăng khi dùng dung dịch NaCl 
ở nồng độ thấp hơn 0,5 M (0 hay 0,25 M) và 
giảm khi dùng NaCl ở nồng độ cao hơn 0,5 M (1 
hay 2 M). Tất cả các xử lý dung dịch NaCl khác 
nồng độ 0,5 M trong 24 giờ đều dẫn tới kích 
thước tế bào giảm so với đối chứng và so với 
nồng độ dung dịch 0,5 M (Bảng 2, 3).  

Sau khi xử lý dung dịch NaCl trong 10 hoặc 
24 giờ, vi tảo được nuôi trở lại trên môi trường 
f/2 cải tiến (có nồng độ NaCl trong môi trường là 
0,5 M). Ở thời điểm 10 ngày sau xử lý, mật độ tế 
bào vi tảo (đo ở ngày 10) trong xử lý dung dịch 
NaCl 0M, 10 giờ cao hơn so với đối chứng và cao 

nhất so với tất cả các xử lý còn lại. Kích thước tế 
bào (đo ở ngày 10) không có sự khác biệt rõ rệt 
giữa các xử lý 10, hoặc 24 giờ, tương đương so 
với đối chứng và thấp hơn so với xử lý NaCl liên 
tục ở nồng độ 2M (Bảng 2, 3). 

Đối với các xử lý liên tục 10 ngày, sự loại 
hoàn toàn NaCl (0M) hay tăng mạnh nồng độ 
NaCl (2M) trong môi trường f/2 cải tiến làm 
giảm mật độ tế bào ở ngày thứ 10 trong khi sự 
tăng hay giảm nhẹ nồng độ NaCl (0,25 hay 1M) 
không gây tác động này. Kích thước tế bào tăng 
mạnh khi NaCl trong môi trường f/2 cải tiến có 
nồng độ 2M (Bảng 2, 3). 

3.2. Thảo luận  
Sự tăng trưởng của vi tảo N. oculata có thể 

chia thành 4 giai đoạn, với đường cong tăng 

Bảng 2. Mật độ tế bào vi tảo (x106/ml) sau xử lý NaCl với nồng độ và thời gian thay đổi 

Nồng độ NaCl (M) 
Xử lý 10 giờ Xử lý 24 giờ Xử lý liên tục 

 10 giờ 10 ngày 24 giờ 10 ngày 10 ngày 

Đối chứng 
(môi trường f/2 cải tiến) 

36 ± 3a1  56 ± 2a2  160 ± 7c3 

0 41 ± 3a1 349 ± 24c5 98 ± 5c2 159 ± 7a4 129 ± 5b3 

0,25 55 ± 3b1 142 ± 5a3 82 ± 4b2 156 ± 7a3 152 ± 7c3 

0,5 39 ± 3a1 163 ± 4a3 59 ± 2a2 153 ± 7a3 152 ± 6c3 

1 62 ± 3b2 180 ± 6a4 59 ± 2a1 198 ± 10b4 155 ± 2c3 

2 43 ± 2a2 244 ± 9b5 68 ± 2a3 171 ± 6a4 13,5 ± 2a1 

Ghi chú: Các số trung bình trong cùng một cột mang các ký tự khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức p=0,05 

8 μm 15 μm 
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Bảng 3. Kích thước tế bào vi tảo (µm) sau xử lý NaCl với nồng độ và thời gian thay đổi 

Nồng độ NaCl (M) 
Xử lý 10 giờ Xử lý 24 giờ Xử lý liên tục 

10 giờ  10 ngày 24 giờ  10 ngày 10 ngày 

 Đối chứng 
(môi trường f/2 cải tiến) 

3,37±0,06b1  4,23±0,42b2  3,36±0,12ab1 

0 3,72±0,08c2 3,15±0,14b1 3,49±0,45a2 3,25±0,18a1 3,58±0,12ab2 

0,25 3,54±0,09c2 3,35±0,16b1 3,26±0,10a1 3,28±0,14a1 3,52±0,16ab2 

0,5 3,27±0,06b2 2,66±0,14a1 4,84±0,92b2 3,30±0,21a2 2,75±0,16a1 

1 2,90±0,09a1 3,23±0,14b2 3,16±0,07a2 3,28±0,19a2 4,03±1,27ab3 

2 2,76±0,07a1 3,30±0,16b2 2,80±0,06a1 3,05±0,11a2 5,18±0,13b3 

Ghi chú: Các số trung bình trong cùng một hàngmang các chữ khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức p=0,05 

trưởng dạng S kép gồm hai giai đoạn tăng 
trưởng nhanh, một giai đoạn tăng trưởng chậm 
và giai đoạn bão hòa. Giai đoạn tăng trưởng 
nhanh lần thứ nhất xảy ra ở 6 ngày đầu, giai 
đoạn tăng trưởng nhanh lần hai xảy ra từ ngày 
thứ 8 đến ngày thứ 10 của quá trình nuôi cấy. 
Cả hai giai đoạn tăng trưởng nhanh đều đặc 
trưng bởi sự phân chia tế bào rất mạnh dẫn đến 
sự tăng rõ rệt mật độ tế bào vàkhối lượng tươi 
(Hình 1, 2). Tuy nhiên,chính sự phân chia tế bào 
liên tục với nhu cầu về năng lượng và dinh 
dưỡng đã làm kích thước trung bình của tế bào 
giảm cùng với sự giảm khối lượng khô. Giữa hai 
giai đoạn tăng trưởng nhanh là giai đoạn tăng 
trưởng chậm kéo dài khoảng 2 ngày với mật độ 
tế bào không thay đổi nhưng khối lượng tươi 
giảm mạnh trong khi khối lượng khô của tế bào 
gia tăng khá đặc sắc (Hình 1, 2). Bên cạnh đó, 
từ ngày 4 đến ngày 6 có sự giảm tỉ lệ phần trăm 
số tế bào nhỏ và trung bình, tăng tỉ lệ phần 
trăm số tế bào lớn và từ ngày 8 sang ngày 10 có 
sự tăng nhẹ trở lại tỉ lệ phần trăm số tế bào nhỏ. 
Sự thay đổi tỉ lệ các loại tế bào nhỏ, tế bào trung 
bình, tế bào lớn trước và sau giai đoạn này đi 
cùng với sự giảm khối lượng tươi và tăng khối 
lượng khô cho thấy đây có thể là giai đoạn xảy 
ra sự tích lũy trong tế bào (Bảng 1). Cuối cùng 
là giai đoạn bão hòa bắt đầu từ ngày thứ 12, với 
sự ngưng phân chia tế bào, tạo các tế bào vi tảo 
có kích thước lớn (Bảng 1). 

Muối là một trong những yếu tố quan 
trọng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi tảo 
N. oculata (Ranaud et al., 1994). Trong nghiên 
cứu này, xử lý sodium chloride ở các nồng độ 

thay đổi từ 0 đến 2M đều có tác động đến sự 
phân chia cũng như kích thước tế bào. Ngay 
sau khi xử lý, mật độ tế bào gia tăng ở xử lý 10 
giờ hay 24 giờ ở nồng độ cao 2M hoặc rất thấp 
(0 hoặc 0,25M). Tuy nhiên việc xử lý sodium 
chloride liên tục trong 10 ngày làm mật độ tế 
bào giảm rõ rệt ở tất cả các nồng độ. Sau 10 
ngày nuôi cấy trên môi trường f/2 cải tiến, mật 
độ tế bào của các vi tảo đã được xử lý dung dịch 
NaCl 0M trong 10 giờ đạt cao nhất, sau đó là 
xử lý NaCl 2M trong 24 giờ. Có lẽ sự loại hoàn 
toàn muối NaCl (dung dịch NaCl 0M, 10 giờ) 
hoặc tăng cao nồng độ muối (2M) có tác động 
như một yếu tố gây stress dẫn đến sự phân 
chia mạnh mẽ của các tế bào vi tảo. Việc xử lý 
muối tác động đến sự phân chia tế bào vi tảo 
ngoài tùy thuộc vào nồng độ còn tùy thuộc vào 
thời gian xử lý. (Gu et al.,2012), khi nghiên cứu 
ảnh hưởng của sự thay đổi nồng độ muối trong 
môi trường nuôi cấy đã chứng minh rằng nồng 
độ muối quá cao thường gây ức chế sự tăng 
trưởng và tích luỹ lipid, đặc biệt là các TAG. 
Tuy nhiên, khi được xử lý vào giai đoạn sau 
của sự tăng trưởng, nồng độ muối cao (35g/L) 
giúp sự gia tăng tích luỹ lipid qua đó năng suất 
thu lipid tăng 2,82 lần. Dường như có sự tương 
quan giữa sự tăng trưởng, đặc biệt là giai đoạn 
tăng trưởng với sự tích lũy lipid. Trong nghiên 
cứu này, với thời gian xử lý ngắn (10 giờ), nồng 
độ muối sodium chloride cao (2M) hoặc hoàn 
toàn không có muối sodium chloride (dung dịch 
NaCl 0M) không làm tăng phân chia tế bào 
ngay khi xử lý nhưng mật độ tế bào cao ở ngày 
10 khi vi tảo đã được chuyển trở về môi trường 
f/2 cải tiến. Ngược lại, với thời gian xử lý dài 
(24 giờ), nồng độ sodium chloride thấp (0 hay 
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0,25M), làm tăng phân chia của tế bào ngay 
sau khi xử lý nhưng không làm tăng mật độ tế 
bào ở ngày thứ 10 sau khi chuyển sang môi 
trường f/2 cải tiến. Như vậy sự tác động của 
sodium chloride còn tùy thuộc vào giai đoạn 
tăng trưởng của vi tảo. 

4. KẾT LUẬN 

- Sự tăng trưởng của vi tảo N. oculata theo 
đường cong hình chữ S kép gồm 4 giai đoạn: hai 
giai đoạn tăng trưởng nhanh xảy ra ở ngày 0 
đến ngày 6 và ở ngày 8 đến ngày 10, một giai 
đoạn tăng trưởng chậm xảy ra từ ngày 6 đến 
ngày 8, giữa hai giai đoạn tăng trưởng nhanh, 
đặc trưng bằng sự tăng mạnh khối lượng khô, 
và cuối cùng là giai đoạn tăng trưởng bão hòa 
sau ngày 12. 

- Tế bào vi tảo N. oculata thường có kích 
thước nhỏ trong giai đoạn phân chia nhanh, 
kích thước lớn trong giai đoạn phân chia chậm 
tương ứng với sự tăng khối lượng khô (mạnh 
nhất vào ngày 8).  

- Ở nồng độ thấp hơn 0,5M, thời gian xử lý 
dung dịch NaCl 24 giờ làm tăng sự phân chia tế 
bào nhưng làm giảm kích thước tế bào. Ở nồng 
độ cao hơn 0,5M, NaCl làm giảm kích thước tế 
bào nhưng không làm tăng phân chia tế bào khi 
nồng độ NaCl quá cao (2M) hoặc khi xử lý trong 
thời gian 24 giờ.  

- Xử lý dung dịch NaCl 0M trong 10 giờ 
giúp tăng mạnh nhấtmật độ tế bào ở ngày 10 
cũng như không làm giảm kích thướctế bào vi 
tảo N. oculata.  
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