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KỸ THUẬT KÍCH THÍCH SINH SẢN NGAO MÓNG TAY CHÚA 
(Cultellus maximus GMELIN, 1791)

Nguyễn Quốc Thể1*, Trần Ngọc Hiểu1

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định các biện pháp kỹ thuật kích thích sinh sản ngao móng tay chúa 
(Cultellus maximus) thích hợp nhằm bảo vệ nguồn lợi tự nhiên, chủ động nguồn giống và đa dạng đối 
tượng nuôi. Nghiên cứu thực hiện với 5 biện pháp kỹ thuật kích thích sinh sản bao gồm: Kích thích 
sinh sản bằng tăng nhiệt độ, kích thích sinh sản bằng cách tăng nhiệt độ kết hợp với dòng chảy, kích 
thích sinh sản bằng tăng nhiệt độ và NH4OH kết hợp với dòng chảy, kích thích sinh sản bằng cách 
tiêm Serotonin, kích thích sinh sản bằng phương pháp hạ nhiệt độ xuống 180C trong thời gian 45 
phút kết hợp với dòng chảy 2m3/30 phút. Kết quả cho thấy: kích thích sinh sản bằng cách hạ nhiệt 
độ đến 180C trong 45 phút kết hợp tạo dòng chảy có các chỉ tiêu sinh sản tối ưu nhất với tỷ lệ sinh 
sản (38,33 ± 2,89%), tỷ lệ thụ tinh (85,81 ± 2,82%), tỷ lệ nở (81,75 ± 4,60%) có thể ứng dụng để 
kích thích sinh sản cho ngao móng tay chúa (Cultellus maximus).

Từ khóa: Kích thích sinh sản, ngao móng tay chúa.

1 Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Nam sông Hậu, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II.
*Email: nguyenquocthecm@gmail.com

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam là một trong những nước có sản 

lượng nuôi động vật thân mềm lớn, đến năm 
2015, diện tích nuôi động vật thân mềm là 
34.730 ha, năng suất 7,7 tấn/ha, đạt sản lượng 
269.161 tấn, đạt giá trị xuất khẩu 350 triệu USD 
và tạo việc làm cho 15.000 người. Động vật 
thân mềm đang được xem là những đối tượng 
ưu thế trong chiến lược phát triển nuôi biển của 
nước ta hiện nay, vì vậy trong những năm gần 
đây nghiên cứu về động vật thân mềm đã được 
nhiều tác giả quan tâm. Trong đó, nghiên cứu về 
sản xuất giống nhân tạo và phương pháp ương 
nuôi ấu trùng đặc biệt được chú trọng (Nguyễn 
Quang Hùng và ctv., 2009).

Nghiên cứu sản xuất giống các đối tượng 
động vật thân mềm có giá trị kinh tế là điều kiện 
cần thiết để bổ sung thêm nguồn cung cấp giống 
cho người nuôi vì nguồn giống ngoài tự nhiên 
bị suy giảm do khai thác (Nguyễn Thị Xuân 
Thu, 2005). Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, 

nghiên cứu về sản xuất giống nhân tạo các đối 
tượng động vật thân mềm được khá nhiều tác 
giả quan tâm và đến nay đã xây dựng nhiều quy 
trình sản xuất giống cho các đối tượng động vật 
thân mềm có giá trị kinh tế cao. Trong nghiên 
cứu sản xuất giống nhân tạo, việc xác định được 
phương pháp kích thích đẻ trứng, phóng tinh, 
ương nuôi và phương pháp quản lý bể ương ấu 
trùng là những vấn đề mấu chốt (Ngô Anh Tuấn, 
2012).

Một số công trình nghiên cứu chuyên 
sâu về đặc điểm sinh học sinh sản của các 
đối tượng động vật thân mềm đã được công 
bố như: sò huyết (Hoàng Bích Đào, 2001; 
2003), tu hài (Lutraria philippinarum) (Đào 
Minh Đông, 2004; Hà Đức Thắng, 2004b), 
ngao dầu (Meretrix  meretrix) (Dương Văn 
Hiệp, 2005), bào ngư (Haliotis  spp.) (Lê Đức 
Minh, 2000) vẹm xanh (Perna viridis) (Hà 
Đức Thắng, 2004a), sò điệp quạt (Chlamys 
nobilis) (Nguyễn Thị Xuân Thu, 1998) và sò 



4 TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 10 - THÁNG 12/2017

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

điệp seo (Comptopallium radul) (Ngô Anh 
Tuấn, 2001). Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa 
có công trình nghiên cứu về đặc điểm sinh học 
sinh sản của ngao móng tay chúa cũng như là 
các biện pháp kích thích sinh sản ngao móng 
tay chúa được công bố tại Việt Nam. Chính 
vì vậy, nghiên cứu này được tiến hành nhằm 
xác định các biện pháp kỹ thuật kích thích sinh 
sản ngao móng tay chúa (Cultellus maximus). 
Đây là một nội dung của đề tài: “Nghiên cứu 
đặc điểm sinh học và thử nghiệm cho sinh sản 
giống ngao móng tay chúa (Sinonovacula sp.) 
tại tỉnh Cà Mau”.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
2.1. Vật liệu 

Ngao móng tay chúa, tên khoa học là 
Cultellus maximus (Gmelin, 1791): ngao móng 
tay chúa có tuyến sinh dục phát triển tốt, khỏe 
mạnh không xây xát, vỏ nguyên vẹn, màu sắc 
tự nhiên, chiều dài vỏ từ 70mm trở lên, trọng 
lượng 7 – 10con/kg, cắt mô tuyến sinh dục và 
phân tích tiêu bản để xác định tuyến sinh dục ở 
giai đoạn III, IV.

Dung dịch kích thích sinh sản: NH4OH, 
Serotonin. 

Nước biển, bể thí nghiệm: Nước biển dùng 
trong thí nghiệm có độ mặn 30‰ được xử lý 
bằng chlorine 30ppm, sục khí trong 12 giờ, 
sau đó để lắng tự nhiên đến khi hết dư lượng 
chlorine, tiến hành xử lý kim loại nặng bằng 
EDTA, liều lượng 10ppm, để trong 12 giờ, nước 
được cấp vào bể thí nghiệm qua hệ thống lọc 
ống lọc tinh, kích thước lần lượt là 5 – 2 –  1 µm. 
Bể composite được gắn sục khí đáy và bề mặt.

Vợt, khay nhựa, máy bơm, buồng đếm 
nguyên sinh động vật Fuchs – Rosenthal, kính 
hiển vi.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nuôi thuần dưỡng ngao móng tay chúa 

bố mẹ
Ngao móng tay chúa được vận chuyển về 

trại sản xuất bằng phương pháp hở có sục khí, 
sau đó chúng được vệ sinh và lưu giữ trong bể 
composite chứa nước biển có độ mặn 25 –  30‰, 

nhiệt độ 28 – 30oC, pH 7,5 – 8,5. Bể nuôi thuần 
dưỡng được sục khí 24/24; thay nước hàng ngày 
100%; cung cấp đầy đủ thức ăn là các tảo đơn 
bào: Nannochloropsis oculata, Chaetoceros 
calcitrans, Isochrysis galbana. Lưu giữ 1 – 2 
ngày để giúp ngao móng tay chúa phục hồi sức 
sau quá trình vận chuyển. 

Phân biệt ngao móng tay chúa đực và cái
Ngao móng tay chúa là loài phân tính, chỉ 

có thể phân biệt đực - cái khi ngao móng tay 
chúa đã thành thục sinh dục, có kích thước 
thông thường chiều dài từ 12cm trở lên, chiều 
cao khoảng 4 – 4,5cm với độ dày của thân 1,7 – 
2,2cm, trọng lượng cơ thể từ 120g trở lên. 

Dựa vào màu sắc tuyến sinh dục để phân 
biệt đực - cái: con đực có tuyến sinh dục màu 
trắng sữa, con cái có tuyến sinh dục màu vàng 
nhạt với bề mặt thô nổi hạt. 

Cơ quan sinh dục của ngao móng tay chúa 
nằm bao quanh tuyến tiêu hoá giữa vùng đầu 
cơ chân, sát với cơ quan nội tạng, đầu cơ chân 
sẽ phồng lên khi tuyến sinh dục phát triển. Khi 
ngao móng tay chúa thò chân ra ngoài để di 
chuyển có thể thấy được tuyến sinh dục bằng 
mắt thường.

Chỉ tiêu môi trường nước bố trí cho các 
thí nghiệm kích thích sinh sản ngao móng tay 
chúa: Nhiệt độ: 28 – 300C; pH: 7,5 – 8,5; độ 
mặn 30‰.

2.2.1. Kích thích sinh sản bằng tăng nhiệt 
độ

Ngao móng tay chúa được đặt trên khay 
nhựa phơi ngoài nắng nhẹ với thời gian khác 
nhau (30; 60; 90 phút), sau đó cho vào bóng mát 
(nhiệt độ thường) 30 phút trước khi cho vào bể 
để kích thích phóng tinh và đẻ trứng. 

- Nghiệm thức 1: Đối chứng (để nhiệt độ bình 
thường, không phơi)

- Nghiệm thức 2: Thời gian phơi nắng 30 phút
- Nghiệm thức 3: Thời gian phơi nắng 60 phút
- Nghiệm thức 4: Thời gian phơi nắng 90 phút
Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Mỗi lần lặp 

10 con đực và 10 con cái.
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2.2.2. Kích thích sinh sản bằng tăng nhiệt 
độ kết hợp với dòng chảy

Sau khi có kết quả từ thí nghiệm kích thích 
sinh sản bằng tăng nhiệt độ, nhiệt độ thích hợp 
sẽ được xác định. Nhiệt độ này sẽ được thí 
nghiệm với tốc độ dòng chảy khác nhau:

- Nghiệm thức 1: Đối chứng (không có 
dòng chảy)

- Nghiệm thức 2: Dòng chảy 2m3/60 phút
- Nghiệm thức 3: Dòng chảy 2m3/30 phút
- Nghiệm thức 4: Dòng chảy 2m3/20 phút
Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Mỗi lần lặp 

10 con đực và 10 con cái.
Dùng máy bơm có công suất nhỏ (bơm 

10m3/60phút) điều chỉnh cho phù hợp với từng 
nghiệm thức.

2.2.3. Kích thích sinh sản bằng tăng nhiệt 
độ và NH4OH kết hợp với dòng chảy

Sau khi có kết quả từ thí nghiệm kích thích 
sinh sản bằng tăng nhiệt độ kết hợp với dòng 
chảy, dòng chảy thích hợp sẽ được xác định. 
Dòng chảy này sẽ được thí nghiệm với nồng độ 
NH4OH  khác nhau:

− Nghiệm thức 1: Phơi nắng 60 phút + dòng 
chảy 2m3/30 phút (đối chứng)

− Nghiệm thức 2: Phơi nắng 60 phút + 
NH4OH 1%+ dòng chảy 2m3/30 phút

− Nghiệm thức 3: Phơi nắng 60 phút + 
NH4OH 2%+ dòng chảy 2m3/30 phút

− Nghiệm thức 4: Phơi nắng 60 phút + 
NH4OH 3%+ dòng chảy 2m3/30 phút

Thí nghiệm lặp lại 3 lần, mỗi lần 10 con đực 
và 10 con cái.

2.2.4. Kích thích sinh sản bằng cách tiêm 
Serotonin

Kích thích bằng tiêm Serotonin 2μl/cá thể, 
tiêm vào phần sinh dục của ngao móng tay chúa 
trong điều kiện nhiệt độ thường, sau 2 giờ kiểm 
tra và phân tích kết quả (Theo Nguyễn Đức 
Minh và ctv., 2015).

Thí nghiệm lặp lại 3 lần, mỗi lần 10 con đực 
và 10 con cái.

2.2.5. Kích thích sinh sản bằng phương 
pháp hạ nhiệt độ xuống 180C trong thời gian 
45 phút kết hợp với dòng chảy 2m3/30 phút

Cho ngao móng tay chúa vào các khay 
nhựa (có lỗ thoáng) ngâm vào trong thau (bể) 
đã chuẩn bị nước có nhiệt độ 180C, sục khí liên 
tục sau thời gian 45 phút, vớt ngao móng tay 
chúa qua bể đẻ, cấp nước với lưu lượng 2m3/30 
phút.  

Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, mỗi lần lặp 
10 con đực và 10 con cái.

Các chỉ số theo dõi ở các thí nghiệm kích 
thích sinh sản

Tỷ lệ sinh sản
Tỷ lệ thụ tinh
Tỷ lệ nở

• Tỷ lệ sinh sản =

Số cá thể ngao móng tay 
chúa đẻ trứng

Tổng số ngao móng tay 
chúa cái bố trí thí nghiệm

• Tỷ lệ thụ tinh được xác định khi trứng đạt 
đến giai đoạn phôi vị: Trứng mới được đẻ ra 
thu 3 mẫu (mỗi mẫu 30 trứng) ấp trong môi 
trường thích hợp, khi trứng đến giai đoạn phôi 
vị đếm tổng số trứng thụ tinh chia cho tổng số 
trứng mẫu thu.
• Tỷ lệ nở được xác định khi trứng được thụ 

tinh và nở thành ấu trùng: Trứng mới được đẻ 
ra thu 3 mẫu (mỗi mẫu 30 trứng) ấp trong môi 
trường thích hợp, khi trứng nở thành ấu trùng 
đếm tổng số ấu trùng nở ra chia cho tổng số 
trứng mẫu thu.

2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu được xử lý và phân tích bằng 

phần mềm Excel 2003 và SPSS 16.0, dùng 
trắc nghiệm ANOVA một yếu tố để so sánh 
tỷ lệ sinh sản, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở của ngao 
móng tay chúa giữa các nghiệm thức với mức 
ý nghĩa P = 95%. Trắc nghiệm LSD sẽ được 
sử dụng khi có sự  khác nhau về tỷ lệ sinh sản, 
tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở giữa các cặp nghiệm 
thức.
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III. KẾT QUẢ
3.1.  Kích thích sinh sản bằng cách tăng 

nhiệt độ
Với phương pháp kích thích sinh sản bằng 

biện pháp tăng nhiệt độ, qua phân tích ANOVA 
một nhân tố nhận thấy tỷ lệ sinh sản và tỷ lệ thụ 
tinh ở cả 3 nghiệm thức NT2, NT3, NT4 không 
có sự khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê; tỷ lệ 
sinh sản và tỷ lệ thụ tinh đạt thấp nhất ở nghiệm 
thức NT1 (lần lượt là 28,33% và 46,93%) và 
khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn 
lại (p<0,05).

Tỷ lệ nở ở các nghiệm thức khác nhau thì 
khác nhau có ý nghĩa thống kê, tỷ lệ nở ở NT1 
cho kết quả cao nhất (61,71%) và thấp nhất ở 
NT4 (32,82%). Tuy nhiên, qua phân tích nhận 
thấy tỷ lệ sinh sản, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở cao 
và ít biến động nhất ở NT3. Cụ thể với các số 
liệu ghi nhận qua thí nghiệm, nghiệm thức NT3 
(phơi nắng 60 phút) có kết quả kích thích ngao 
móng tay chúa bố mẹ sinh sản tốt hơn so với 
các nghiệm thức còn lại với số lượng trứng thu 
được trung bình là 20,98 ± 10,06 triệu trứng và 
ấu trùng chữ D thu được là 6,86 ± 3,94 triệu con 
(Bảng 1). 

Bảng 1: Các chỉ tiêu sinh sản (tăng nhiệt độ)

Chỉ tiêu NT1 NT2 NT3 NT4

Tỷ lệ sinh sản % 28,33 ± 2,89b 30,00 ± 5a 31,67 ± 2,9a 31,67 ± 2,89a

∑ Số trứng thu được (triệu) 14,04±3,14b 20,68±6,21a 20,98±10,06a 20,84±3,09a

∑ Số trứng thụ tinh (triệu) 7,00±4,58b 13,77±6,05a 13,44±7,17a 13,83±2,46a

Tỷ lệ thụ tinh % 46,93±19,57d 64,95±8,37a 62,53±4,8ab 66,17±2,27ac

Tỷ lệ nở % 61,71±21,25d 49,52±6,23a 52,96±13,18b 32,82±18,83c

∑ Ấu trùng chữ D (triệu) 3,67±776c 6,99±3,76a 6,86±3,94a 4,69±3,16b

Trong cùng một hàng, các giá trị có các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê 
(p <0,05). Số liệu được trình bày là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn

3.2.  Kích thích sinh sản bằng cách tăng 
nhiệt độ kết hợp với dòng chảy 

Với phương pháp kích thích sinh sản bằng 
biện pháp tăng nhiệt độ kết hợp với dòng chảy, 
qua phân tích ANOVA một nhân tố nhận thấy tỷ 
lệ sinh sản thấp nhất ở 2 nghiệm thức NT1 và 
NT2 (26,67 ± 5,77%) và khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với 2 nghiệm thức còn lại (p<0,05). 
Với tỷ lệ thụ tinh, mặc dù sự khác biệt là không 
có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức thí 
nghiệm, tuy nhiên kết quả ghi nhận cao hơn đối 
với 2 nghiệm thức NT3 và NT4 (69,28±13,18 
và 69,00±7,16). 

Tỷ lệ nở ở các nghiệm thức khác nhau thì 
khác nhau có ý nghĩa thống kê, tỷ lệ nở ở NT3 
cho kết quả cao nhất (51,69 ± 16,49 %) và thấp 
nhất ở NT4 (43,42 ± 8,29%). 

Qua phân tích nhận thấy: tỷ lệ sinh sản, tỷ 
lệ thụ tinh, tỷ lệ nở cao và ít biến động nhất ở 
NT3. Nghiệm thức NT3 (phơi nắng 60 phút kết 
hợp với dòng chảy 2m3/30phút) có kết quả kích 
thích ngao móng tay bố mẹ sinh sản tốt hơn so 
với các nghiệm thức còn lại với số lượng trứng 
thu được trung bình là 31,67 ± 2,89 triệu trứng 
và ấu trùng chữ D thu được là 7,31±2,6 triệu 
con (Bảng 2).
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Bảng 2: Các chỉ tiêu sinh sản (tăng nhiệt độ kết hợp với dòng chảy)

Chỉ tiêu NT1 NT2 NT3 NT4

Tỷ lệ sinh sản % 26,67 ±5,77a 26,67±5,77a 31,67 ±2,89b 30,00±5,00b

∑ số trứng thu được (triệu) 19,79±4,17dbc 17,89 ±4,34a 20,74±2,72ca 20,09±2,19b

∑ số trứng thụ tinh (triệu) 13,14±2,57db 12,14 ±3,19a 14,47±3,87c 13,95 ±2,75b

Tỷ lệ thụ tinh % 66,58±1,78da 67,67 ±2,22a 69,28±13,18cba 69,00±7,16ba

Tỷ lệ nở % 45,17 ±9,95da 46,73 ±4,7a 51,69 ±16,49c 43,42 ±8,29b

∑ ấu trùng chữ D (triệu) 5,77±0,42dba 5,66±1,52a 7,31±2,6c 6,08 ±1,92ba

Trong cùng một hàng, các giá trị có các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê 
(p <0,05). Số liệu được trình bày là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn

Hình 1. a) Tuyển chọn, b) Kích thích tăng nhiệt (phơi nắng), c) Kích thích tạo dòng chảy

3.3. Kích thích sinh sản bằng cách tăng 
nhiệt độ và NH4OH kết hợp với dòng chảy 

Kích thích sinh sản bằng biện pháp 
tăng nhiệt độ và ngâm trong dung dịch 
NH4OH kết hợp tạo dòng chảy qua phân tích 
ANOVA một nhân tố nhận thấy: tỷ lệ sinh 
sản cao nhất ở NT2 (33,33%) và khác biệt có 
ý nghĩa thống kê với các nghiệm thức còn lại 
(p<0,05). Tuy nhiên, NT1 và NT3 khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ thụ tinh 
cao nhất ở NT2 (74,2%) và thấp nhất ở NT3 

(55,27%), tỷ lệ nở cao nhất ở NT4 (52,72%) 
và thấp nhất NT1 (41,18%). Từ kết quả phân 
tích nhận thấy: tỷ lệ sinh sản, thụ tinh, tỷ lệ 
nở cao và ít biến động nhất ở NT2. Nghiệm 
thức NT2 (Phơi nắng 60 phút + NH4OH 1% 
+ dòng chảy 2m3/30 phút) cho tỷ lệ sinh sản 
và tỷ lệ thụ tinh tối ưu có thể sử dụng cho sản 
xuất, số lượng trứng thu được trung bình là 
23,57 ± 4,94 triệu trứng và ấu trùng chữ D 
thu được là 7,56 ± 3,42 triệu con (Bảng 3).
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Bảng 3: Các chỉ tiêu sinh sản (tăng nhiệt độ và NH4OH kết hợp với dòng chảy)

Chỉ tiêu NT1 NT2 NT3 NT4
Tỷ lệ sinh sản % 30,00±5a 33,33±2,89b 30,00±5ca 21,67±10,41d

∑ số trứng thu được (triệu) 23,39±10,59a 23,57±4,94ba 17,52±9,21c 14,74±11,95d

∑ số trứng thụ tinh (triệu) 15,88±8,04a 17,53±3,97b 10,65±8,48c 11,30±10,11dc

Tỷ lệ thụ tinh % 66,61±10,57a 74,20±4,52b 55,27±15,71c 73,97±7,89db

Tỷ lệ nở % 41,18±11,02a 44,48±19,16b 45,31±8,73cb 52,72±5,28d

∑ ấu trùng chữ D (triệu) 6,31±3,64a 7,56±3,42b 4,43±2,93c 6,22±5,92da

Các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng chứng tỏ có sự khác biệt khi p <0,05. Số liệu được trình 
bày là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn.

3.4. Kích thích sinh sản bằng cách tiêm 
Serotonin 2μl/cá thể

Tiêm Serotonin 2μl/cá thể, tiến hành trên 
20 cá thể với 3 lần lặp lại, kết quả tỷ lệ sinh 

sản trung bình là 25 ± 5,00%, số ấu trùng chữ 
D thu được trung bình là 3,23 ± 0,79 triệu con 
(Bảng 4).

Bảng 4: Các chỉ tiêu sinh sản (Tiêm Serotonin 2μl/cá thể)

Chỉ tiêu Tỷ lệ sinh sản 
thấp nhất

Tỷ lệ sinh sản 
cao nhất

Tỷ lệ sinh sản  
trung bình

Tỷ lệ sinh sản % 20 30 25 ± 5,00

∑ số trứng thu được (triệu) 15,28 22,40 19,24 ± 3,60

∑ số trứng thụ tinh (triệu) 11,29 16,24 14,40 ± 2,70

Tỷ lệ thụ tinh % 72,50 78,28 74,88 ± 3,02

Tỷ lệ nở % 15,30 29,22 23,02 ± 7,08

∑ ấu trùng chữ D (triệu) 2,4 3,98 3,23 ± 0,79

3.5. Kích thích sinh sản bằng cách hạ nhiệt 
độ đến 180C trong 45 phút kết hợp tạo dòng 
chảy

Kích thích ngao móng tay chúa sinh sản 
bằng cách hạ nhiệt độ đến 180C trong 45 phút 
sau đó vớt ra cho vào bể có nhiệt độ bình thường 

(nhiệt độ 280C) tạo dòng chảy để kích thích, 
thực hiện trên 20 ngao bố mẹ với 3 lần lặp lại, 
kết quả tỷ lệ sinh sản trung bình là 38,33 ± 2,89 
%, tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở lần lượt là 85,81 ± 
2,82% và 81,75 ± 4,6%. Số ấu trùng chữ D thu 
được là 24,48 ± 1,05 triệu con (Bảng5).
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Qua các thí nghiệm kích thích sinh sản, 
nhận thấy giải pháp kích thích bằng cách hạ 
nhiệt độ đến 180C trong 45 phút kết hợp tạo 
dòng chảy có các chỉ tiêu sinh sản tối ưu nhất và 
ít biến động có thể ứng dụng để kích thích sinh 
sản cho ngao móng tay chúa.

III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Kết luận

Hạ nhiệt xuống 18oC trong 45 phút kết hợp 
với kích thích dòng chảy 2m3/30 phút là biện 
pháp thích hợp nhất trong kích thích sinh sản 
ngao móng tay chúa.

Đề xuất
Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp ương 

ngao móng tay chúa giống để thuận lợi hơn cho 
việc thả nuôi vào môi trường.
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Tỷ lệ sinh sản 
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Hình 2. a) Kích thích hạ nhiệt, b) Hạ nhiệt kết hợp tạo dòng chảy



10 TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 10 - THÁNG 12/2017

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

2009. Nguồn lợi động vật thân mềm hai mảnh 
vỏ Bivalvia tại một số vùng rừng ngập mặn 
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TECHNICAL TO REPRODUCTIVE STIMULATION FOR WINTER’S 
RAZOR CLAMS (Cultellus maximus GMELIN, 1791)

Nguyen Quoc The1*, Tran Ngoc Hieu1

ABSTRACT
This study is to determine the suitable technical reproductive stimulation for Winter’s razor clams 
(Cultellus maximus) in order to contribute to the conservation of natural aquatic resources, to ensure 
artificial seed source and divesification of farmed species. This study was implemented with five 
reproductive stimulation techniques, including: reproductive stimulation by increasing temperature; 
reproductive stimulation by increasing temperature combined with water flow levels; reproductive 
stimulation by increasing temperature and NH4OH combined with water flow levels; reproductive 
stimulation by Serotonin injections; and reproductive stimulation by decreasing  temperature to 
180C during 45 minutes combined with water flow rate of 2m3 during 30 minutes. The results show 
that reproductive stimulation by decreasing temperature to 180C created the optimal reproduction 
parameters with spawning rate (38.33 ± 2.89%), fertilization rate (85.81 ± 2.82%) and hatching rate 
(81.75 ± 4.60%) that could be applied to reproductive stimulation for Winter’s razor clams (Cultellus 
maximus).

Keywords: Reproductive stimulation, Winter’s razor clams.
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KẾT QUẢ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÁ RÔ PHI ĐỎ QUA 3 
THẾ HỆ CHỌN LỌC

Trịnh Quốc Trọng1*, Phạm Đăng Khoa1, Lê Trung Đỉnh1, Nguyễn Thanh Tiền1,  
Nguyễn Thanh Vũ1, Nguyễn Thị Đang1, Nguyễn Thị Kiều Nga1, Võ Thị Hồng Thắm1,  

Trần Hữu Phúc1, Nguyễn Trung Ký1, Huỳnh Thị Bích Liên1

TÓM TẮT
Đề tài “Ứng dụng di truyền phân tử, di truyền số lượng phục vụ chọn giống nâng cao sinh trưởng cá 
rô phi đỏ (Oreochromis spp.)” thực hiện năm 2014 – 2016 đã chọn giống qua 3 thế hệ từ G2 đến G4 
cho tính trạng tăng trưởng và màu sắc đỏ đẹp. Đối với tính trạng tăng trưởng, hệ số di truyền ước 
tính dao động từ 0,19 đến 0,29 và tăng dần qua từng thế hệ: 0,19 ± 0,09 ở G2, 0,22 ± 0,09 ở G3, và 
0,29 ± 0,10 ở G4. Đối với tính trạng màu sắc, hệ số di truyền khá ổn định qua 3 thế hệ chọn giống 
và dao động từ 0,27 đến 0,33. Hiệu quả chọn lọc của 3 thế hệ rô phi đỏ chọn giống G2, G3 và G4 dao 
động từ 17,6 đến 49,8 g (giá trị tuyệt đối) hoặc 5,4 đến 14,2% (giá trị phần trăm). Sau 3 thế hệ chọn 
lọc (từ G2 đến G4) thì hiệu quả chọn lọc tăng hơn 24% so với ban đầu.

Từ khóa: cá rô phi đỏ, tăng trưởng, màu sắc, thông số di truyền.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá rô phi là tên gọi chung của nhiều loài 

cá thuộc họ Cichlidae, được chia làm ba nhóm 
chính là Tilapia, Sarotherodon và Oreochromis 
dựa trên tập tính sinh sản và nuôi giữ con 
(Beveridge và McAndrew, 2000). Trong số này, 
cá rô phi đỏ (Oreochromis spp.) được nuôi phổ 
biến nhất trên toàn thế giới (FAO, 2016). Ở Việt 
Nam, cá rô phi đỏ hiện được nuôi phổ biến tại 
Nam Bộ. Tuy nhiên, công tác quản lý cá bố mẹ 
và cá giống chưa chặt chẽ dẫn đến chất lượng 
cá giống suy giảm. Điều này ảnh hưởng lớn đến 
hiệu quả của nghề nuôi do cá lớn chậm, tỉ lệ 
sống thấp dẫn đến gia tăng hệ số thức ăn và phát 
sinh các chi phí khác như hóa chất xử lý môi 
trường, thuốc trị bệnh trong quá trình nuôi. Do 
đó, sản xuất con giống có chất lượng cao đang 
là một yêu cầu bức thiết của nghề nuôi. Nghề 
nuôi cá rô phi đỏ tại Đồng bằng sông Cửu Long 

đòi hỏi con giống có chất lượng, cụ thể là tăng 
trưởng nhanh, màu sắc đỏ đẹp và tỉ lệ sống cao. 
Nhu cầu này có thể được giải quyết bằng chọn 
giống dài hạn.

Chọn giống dựa trên lý thuyết di truyền số 
lượng đã được chứng minh là cách thức khoa 
học và có hiệu quả nhằm nâng cao các tính trạng 
mong muốn trên vật nuôi. Ngoài ra, kết quả của 
chọn giống còn được tích lũy và duy trì qua 
từng thế hệ, do đó chất lượng con giống được 
ổn định và gia tăng theo thời gian. 

Chương trình chọn giống cá rô phi đỏ tại 
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II áp 
dụng phương pháp GIFT do Trung tâm Nghề 
cá Thế giới đề xuất (WorldFish Center, 2004). 
Theo đó, các cá thể có giá trị chọn giống ước 
tính (Estimated Breeding Value, EBV) cao nhất 
được chọn làm cá bố mẹ cho thế hệ sau. Cá bố 
mẹ được ghép phối theo tỉ lệ 1 đực: 2 cái và 

1 Trung tâm Quốc Gia Giống Thủy Sản Nước Ngọt Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II.
*Email: trongtq@gmail.com
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1 Sau đây được gọi tắt là “ảnh hưởng của môi trường ương riêng rẽ”.

theo nguyên tắc hạn chế cận huyết để sản xuất 
các gia đình thế hệ kế tiếp. Cá con của từng gia 
đình được ương nuôi riêng rẽ. Khi cá con đạt 
kích cỡ khoảng 5 g trở lên, đại diện ngẫu nhiên 
của các gia đình được đánh dấu từ (Passive 
Integrated Transpondertag, PIT tag) và thả nuôi 
chung trong cùng một môi trường để đánh giá 
tăng trưởng. Sự khác biệt về ngày tuổi và việc 
ương nuôi riêng rẽ các gia đình thường gây ra 
ảnh hưởng không mong muốn của môi trường 
ương riêng rẽ các gia đình1 (environmental 
effect common to full-sibs, gọi tắt là c2). 

Hệ số di truyền (heritability, h2) được định 
nghĩa là tỉ số giữa phương sai của giá trị di 
truyền cộng gộp (additive genetic variance, ) 
và phương sai kiểu hình đo đạc được của tính 
trạng chọn lọc (phenotypic variance, ). Tính 
trạng có hệ số di truyền cao đồng nghĩa với việc 
kiểu hình được đo đạc ước đoán tốt cho kiểu 
gen của tính trạng đó, và ngược lại (Falconer và 
Mackay, 1996). Tương quan di truyền (genetic 
correlation, rg) cho biết mối tương quan kiểu 
gen của hai tính trạng quan tâm. Tương quan 
di truyền thuận (rg>0) ngụ ý nếu chọn lọc một 
tính trạng thì tính trạng còn lại sẽ thay đổi theo 
cùng một hướng, tức là tính trạng thứ hai có thể 
được chọn lọc một cách gián tiếp thông qua 
chọn lọc trực tiếp tính trạng đầu tiên. Tương 
quan di truyền nghịch (rg<0) ngụ ý chọn lọc một 
tính trạng thì sẽ làm suy giảm tính trạng còn lại 
(Falconer và Mackay, 1996).

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh 
giá kết quả cải thiện chất lượng giống cá rô phi 
đỏ qua 3 thế hệ chọn lọc (từ G2 đến G4) trên 
hai tính trạng là khối lượng thu hoạch và màu 
sắc, thông qua các thông số di truyền như hệ 
số di truyền, tương quan di truyền và hiệu quả 
chọn lọc. Nghiên cứu nằm trong khuôn khổ 
đề tài Công nghệ sinh học Nông nghiệp Thủy 
sản “Ứng dụng di truyền phân tử, di truyền 
số lượng phục vụ chọn giống nâng cao sinh 
trưởng cá rô phi đỏ (Oreochromis spp.)” thực 
hiện năm 2014 – 2016.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên 

cứu
Đối tượng nghiên cứu là cá rô phi đỏ thế hệ 

G1 kế thừa từ đề tài “Đánh giá các thông số di 
truyền và hình thành nguồn vật liệu ban đầu cho 
chọn giống cá rô phi đỏ (Oreochromis spp.)” 
thực hiện năm 2010 – 2013. Đề tài được tiến 
hành tại Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản 
Nước ngọt Nam Bộ, xã An Thái Trung, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ tháng 01/2014 đến 
tháng 12/2016.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nuôi tăng trưởng các đàn cá G2, G3 và G4
Cá bố mẹ chọn lọc được tách riêng theo 

giới tính để nuôi vỗ thành thục. Nuôi riêng rẽ cá 
đực và cá cái trong các giai kích thước 5×10×1 
m đặt trong ao 2.000 m2, độ sâu 1,5 m. Đánh giá 
mức độ thành thục của cá cái theo 4 cấp độ và 
chỉ chọn những cá cái đạt mức độ "sẵn sàng đẻ" 
để ghép cặp (WorldFish Center, 2004).

Ghép 1 cá đực với lần lượt 2 cá cái để tạo 
ra 2 gia đình cùng cha khác mẹ theo danh sách 
ghép phối. Sản xuất gia đình được thực hiện 
trong các giai kích thước 1,5×2,0×1,0 m đặt 
trong ao 2.000 m2. Cá bắt cặp và sinh sản tự 
nhiên, không tiêm kích dục tố hoặc chất kích 
thích sinh sản. Bốn ngày sau khi ghép cặp thì 
tiến hành kiểm tra giai sinh sản, sau đó kiểm tra 
và thu trứng (riêng rẽ theo từng gia đình) hàng 
4 ngày một lần. Trứng được ấp trong các bình 
nhựa thể tích 1 lít. Khi trứng nở thì chuyển sang 
các khay kích thước 20×30×10 cm. Ba ngày sau 
khi noãn hoàng tiêu biến, cá bột được chuyển 
ra ương nuôi. Đối với các gia đình, ương riêng 
trong các giai 1,5×2,0×1,0 m. Số lượng cá bột 
cho mỗi giai ương là 300 con. Sử dụng thức ăn 
dạng mảnh (40% đạm), sau đó chuyển sang chế 
độ thức ăn viên cỡ 1 mm (30% đạm), cho ăn 
thỏa mãn. 
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Cá giống được đánh dấu từ (PIT tag) để 
phân biệt theo từng cá thể, nhằm duy trì phả hệ 
của đàn cá chọn lọc. Môi trường nuôi tại Trung 
tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nước ngọt Nam 
Bộ là một ao diện tích 2.000 m2, độ sâu nước 
duy trì ở mức 1,5 m. Thả nuôi 50–60 cá thể đã 
đánh dấu PIT/gia đình của tất cả các gia đình 
trong cùng một ao nuôi. Kích thước trung bình 
của cá giống thả nuôi là 5,9 g (G2), 6,1 g (G3) 
và 6,1 g (G4). Cho cá ăn bằng thức ăn viên công 
nghiệp (28 – 30 % đạm) nhãn hiệu Afiex, cho 
ăn 3 – 4% khối lượng thân/ngày, 2 lần/ngày vào 
lúc 07:00 giờ và 16:00 giờ. Thay nước định kỳ 
2 lần/tháng. Thời gian nuôi là 181 (144 – 209) 
đối với thế hệ G2, 172 (159 – 184) đối với G3 và 
161 (132 – 186) ngày đối với G4.

Tại thời điểm thu hoạch, tính trạng màu 

sắc được đánh giá bằng mắt thường và được 
chia làm 2 nhóm là ‘đạt’ (cho cá thuộc có 
không có hoặc có ít đốm đen) và ‘không đạt’ 
(cá có nhiều đốm đen). Khối lượng thu hoạch 
của từng cá thể được đo bằng cân điện tử độ 
chính xác 0,1 g.

Tính toán các thông số di truyền của tính 
trạng tăng trưởng và màu sắc quần thể G2, 
G3 và G4

Các thành phần phương sai bao gồm  là 
phương sai di truyền cộng gộp,  là phương sai 
ảnh hưởng môi trường và  là phương sai kiểu 
hình được ước tính bằng phần mềm ASReml 
phiên bản 4 (Gilmour và ctv., 2015). Phương 
trình tuyến tính cá thể hỗn hợp để ước tính các 
thành phần phương sai (từ đó tính các thông số 
di truyền) của tính trạng khối lượng thu hoạch là

Khối lượngijk= µ + β1×tuổi cái+β2×(tuổi cá)i
2 + giới tínhj+ cá thểk + cá mẹl + eijkl 

trong đó Khối lượngijk là khối lượng khi thu 
hoạch của cá thể k, µ là giá trị trung bình của 
quần thể, β1 là hệ số hồi quy của hiệp biến ‘tuổi 
cá’, tuổi cái là ảnh hưởng cố định của tuổi i lên 
khối lượng thu hoạch của từng cá thể tính từ 
ngày cá được đẻ ra đến ngày thu hoạch, β2 là hệ 
số hồi quy bậc hai của hiệp biến bình phương 
tuổi cá ‘(thời gian nuôi)2’, (tuổi cá)i

2 là ảnh 
hưởng cố định bậc hai của tuổi i của từng cá thể 
tính từ ngày cá được đẻ ra đến ngày thu hoạch, 
giới tínhj là ảnh hưởng cố định của giới tính j 
(đực hoặc cái), cá thểk là ảnh hưởng di truyền 
cộng gộp của cá thể k, cá mẹl là ảnh hưởng của 
môi trường chung (c2) lên các cá con của cùng 
một cá mẹ l, và eijk là ảnh hưởng của số dư.

Đối với tính trạng nhị phân màu sắc (‘đạt’ / 
‘không đạt’), phương trình tuyến tính cá thể hỗn 
hợp sử dụng hàm logit và probit, với ảnh hưởng 
cố định là ‘giới tính’ và ‘tuổi cá’ và ảnh hưởng 
ngẫu nhiên là ‘cá thể’.

Đối với tính trạng khối lượng thu hoạch, 

hệ số di truyền (h2) được tính theo công thức 

, trong đó  là phương sai di 

truyền cộng gộp,  là phương sai ảnh hưởng 
của môi trường (c2) và  là phương sai của số 
dư. Riêng đối với tính trạng màu sắc thì không 
bao gồm ảnh hưởng c2 (vì mô hình toán không 
converge được), và khi sử dụng hàm logit thì   

 được cố định bằng 1 và hệ số di truyền được 

tính theo công thức .

Nhóm đối chứng được thành lập theo 
Bentsen và ctv., (2017), theo đó trong từng thế 
hệ sẽ chọn những cá thể có giá trị chọn giống 
tương đương với trung bình của quần thể làm 
nhóm đối chứng. Hiệu quả chọn lọc thực tế 
R được tính bằng khác biệt trung bình EBV 
giữa nhóm chọn lọc và nhóm đối chứng trong 
cùng thế hệ, chia cho LSM của toàn quần thể 
(Dunham, 2011; Maluwa và Gjerde, 2007). 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Chọn lọc cá G1, G2 và G3 làm bố mẹ

Số lượng cá đực, cá cái chọn lọc và đối 
chứng tương ứng từng năm được thể hiện trong 
Bảng 1. Tổng số cá được chọn là 3.064 cá thể 
cho 3 thế hệ từ G1 – G3. Số lượng cá cái chọn 
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lọc luôn cao hơn cá đực vì áp dụng phương 
thức ghép phối 1 cá bố : 2 cá mẹ (nested mating 
design) để tạo ra các gia đình cùng cha mẹ (full-
sibs families) và các cặp gia đình cùng cha 
khác mẹ (half-sibs groups) (Gjedrem, 2005; 

WorldFish Center, 2004). Trong thực tế khi sản 
xuất gia đình trong chọn giống thì có những cá 
cái được chọn nhưng không tham gia sinh sản, 
do vậy cần chọn nhiều cá cái hơn để thay thế 
khi cần thiết.

Bảng 1. Số lượng cá chọn lọc và đối chứng của 3 thế hệ G1, G2 và G3.

Thế hệ-môi trường Nhóm chọn lọc Nhóm đối chứng Tổng
Cá cái Cá đực Cá cái Cá đực

G1 322 99 68 20  509 
G2 620 180 192 71  1.063 
G3 611 349 95 25  1.080 
Tổng 1.809 706 416 133  3.064 

Khối lượng cá chọn lọc có xu hướng lớn 
hơn qua từng thế hệ. Điều này cho phép nhận 

định được hiệu quả của chọn lọc qua các thế hệ 
chọn giống (Bảng 2).

Bảng 2. Khối lượng trước khi đưa vào nuôi vỗ của nhóm cá chọn lọc  
và đối chứng của 3 thế hệ G1, G2, và G3.

Thế hệ-môi trường Nhóm chọn lọc Nhóm đối chứng
Cá cái Cá đực Cá cái Cá đực

G1 307,6 ± 110,9 410,2 ± 138,3 222,2 ± 75 282,8 ± 115,7
G2 388 ± 72,8 522,7 ± 92,3 279,3 ± 63,3 356,8 ± 69,4
G3 380,3 ± 104,4 569,6 ± 113,4 273,1 ± 67,8 437,8 ± 111,9

Về giá trị chọn giống (EBV), có hai xu 
hướng là nhóm chọn lọc luôn có trung bình EBV 
cao hơn so với nhóm đối chứng (Bảng 3), cho 

phép nhận định chọn lọc có hiệu quả tương ứng 
như được báo cáo trên các chương trình chọn 
giống thủy sản trên thế giới (Gjedrem, 2012).

Bảng 3. Trung bình giá trị chọn giống (EBV) của 3 thế hệ G1, G2 và G3.

Thế hệ-môi trường
Nhóm chọn lọc Nhóm đối chứng

Cá cái Cá đực Cá cái Cá đực

G1 nuôi nước mặn 7,3 15,2 -20,4 -12,4

G1 nuôi nước ngọt 27,4 47,8 -11,6 -8,1

G2 26,2 39,0 -11,8 -17,7

G3 26,2 40,1 -25,2 -15,1

Số lượng và tỉ lệ của các cá thể thuộc 2 
nhóm màu sắc (đạt/không đạt) của nhóm chọn 
lọc được trình bày trong Bảng 4. Màu sắc của 
các cá thể chọn lọc được cải thiện qua từng thế 

hệ, từ 76,1% (G1) tăng lên 99,0% (G2) và 99,5% 
(G3) (Bảng 4), cho phép nhận định những cá thể 
chọn lọc có EBV cao thì màu sắc cũng được cải 
thiện. Kết quả này tương tự như báo cáo trong 
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chương trình chọn giống rô phi đỏ Progift tại 
Trung Quốc (Thodesen và ctv., 2013b), trong 
khi chương trình chọn giống rô phi đỏ tại 

Malaysia không đề cập đến tính trạng màu sắc 
(Ngô Phú Thỏa và ctv., 2015). 

Bảng 4. Màu sắc của các cá thể bố mẹ chọn lọc qua 3 thế hệ G2, G3 và G4.

Thế hệ Đạt Không đạt Tổng
Số lượng % Số lượng %

G1 701 76,1 220 23,9 921
G2 1.052 99,0 11 1,0 1.063
G3 1.075 99,5 5 0,5 1.080

3.2. Sinh sản, ương và đánh dấu các gia đình 
G2, G3 và G4

Số lượng các gia đình cá con G2, G3 và G4 
dao động từ 92 – 147 gia đình/thế hệ, đảm bảo 
đa dạng di truyền của quần thể chọn giống và 
mang lại hiệu quả chọn lọc (Gjedrem, 2005). 
Khối lượng của cá mẹ sản xuất ra 3 thế hệ này 

tăng đều đặn, cho phép nhận định chọn lọc có 
hiệu quả. Các chỉ tiêu sinh sản như tỉ lệ thụ tinh, 
tỉ lệ nở và tỉ lệ sống cá bột 10 ngày tuổi đều đạt 
yêu cầu cho chọn giống (Bảng 5). Số lượng cá 
con của từng gia đình tại thời điểm đánh dấu 
đều lớn hơn 150 cá thể, vượt xa số lượng cần 
thiết để đánh dấu từ PIT cho nuôi tăng trưởng.

Bảng 5. Số lượng các gia đình qua 3 thế hệ G2 (mặn + ngọt), G3 và G4.

Thế Khối lượng Số lượng Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ
hệ cá mẹ (g) gia đình thụ tinh (%) nở (%) sống cá bột 10 ngày 

tuổi (%)
G2 440,3 ± 103,7 147 90,7 ± 12,9 77,1 ± 30,3 78,4 ± 25,0
G3 463,3 ± 106,9 123 90,5±16,6 86,4±34,1 74,7±27,5
G4 525,4 ± 120,1 121 74,8±20,5 87,7±18,1 80,8±21,5

3.3. Nuôi tăng trưởng
Thống kê mô tả của khối lượng thu hoạch 

trên 3 thế hệ G2, G3 và G4 được trình bày trong 
Bảng 6. Khối lượng trung bình thô của cá có 
tăng đáng kể so với các nhóm cá thành phần 

(Ecuador, Đài Loan, Israel, Malaysia và Thái 
Lan) trong đề tài trước “Đánh giá các thông 
số di truyền và hình thành vật liệu ban đầu cho 
chọn giống cá rô phi đỏ” (trung bình 216 – 217 
g) (Trịnh Quốc Trọng và ctv., 2013).

Bảng 6. Số lượng cá thể, trung bình, độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên của khối lượng thu hoạch 
cá rô phi đỏ của 3 thế hệ rô phi đỏ G2, G3 và G4.

Thế hệ Số lượng cá thể Khối lượng thu hoạch

(con) Trung bình (g) Độ lệch chuẩn (g) Hệ số biến thiên (%)

G2 4.620 367,3 104,9 28,6

G3 4.067 423,9 127,7 30,1

G4 4.315 457,2 92,5 21,7
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3.4. Đánh giá hiệu quả chọn giống tính 
trạng sinh trưởng qua 3 thế hệ chọn giống 
(G2 – G4)

Hiệu quả chọn lọc thực tế cho tính trạng 
tăng trưởng trên 3 thế hệ rô phi đỏ chọn giống 
G2, G3 và G4 dao động từ 17,6 đến 49,8 g (giá trị 
tuyệt đối) hoặc 5,4 đến 14,2% (giá trị phần trăm) 
(Bảng 7). Hiệu quả chọn lọc cho tính trạng tăng 

trưởng tương tự như hiệu quả thu được trên cá 
rô phi đỏ Progift tại Trung Quốc (12,3%/thế hệ) 
(Thodesen và ctv., 2013b). Hiệu quả chọn lọc 
cũng tương đồng với (sự khác biệt) trung bình 
giá trị kiểu hình ở từng thế hệ, cho thấy biến dị 
di truyền của tính trạng khối lượng thu hoạch 
của quần thể rô phi đỏ Việt Nam là lớn.

Bảng 7. Trung bình bình phương tối thiểu (LSM), giá trị chọn giống nhóm chọn lọc và 
đối chứng, hiệu quả chọn lọc thực tế (giá trị tuyệt đối và phần trăm) cho tính trạng tăng 
trưởng trên 3 thế hệ rô phi đỏ chọn giống G2, G3 và G4.

Thế hệ LSM

(g)

EBVchọn lọc

(g)

EBVđối chứng

(g)

R

(g)

R(%)

G2 323,1 ± 1,6 3,3 -14,3 17,6 5,4

G3 324,2 ± 2,7 33,2 -3,3 36,5 11,3

G4 350,8 ± 2,6 52,9 3,1 49,8 14,2
LSM = trung bình bình phương tối thiểu (giá trị = ước tính ± sai số chuẩn), EBVchọn lọc = trung bình EBV 
nhóm chọn lọc, EBVđối chứng = trung bình EBV nhóm đối chứng, R = hiệu quả chọn lọc thực tế, vàR (%) 
= hiệu quả chọn lọc thực tế tính theo phần trăm.

3.5. Các thông số di truyền của tính trạng 
tăng trưởng và màu sắc của các quần thể G2, 
G3 và G4

Khối lượng thu hoạch
Các thành phần phương sai và thông số 

di truyền của tính trạng tăng trưởng (được ghi 
nhận bằng khối lượng thu hoạch) của 3 thế hệ 

cá rô phi đỏ G2, G3 và G4 được trình bày trong 
Bảng 8. Hệ số di truyền (h2) nằm ở mức trung 
bình khá (0,22 – 0,29), gần như tương đương 
ở G2 (0,19 ± 0,09) và G3 (0,22 ± 0,09), sau đó 
tăng lên ở G4 (0,29 ± 0,10). Ảnh hưởng của môi 
trường ương nuôi riêng rẽ (c2) không vượt quá 
10% tổng phương sai (phương sai kiểu hình) 
(0,07 – 0,10) (Bảng 8).

Bảng 8. Các thành phần phương sai, hệ số di truyền và ảnh hưởng của môi trường ương nuôi 
riêng rẽ của tính trạng khối lượng thu hoạch trên 3 thế hệ rô phi đỏ chọn giống G2, G3 và G4.

Thế hệ h2 c2

G2 2.213,2 975,7 6.686,9 9.875,8 0,22 ± 0,09 0,10 ± 0,03

G3 2.230,9 934,5 8.566,9 11.732,0 0,19 ± 0,09 0,08 ± 0,04

G4 2.550,5 600,8 5.500,2 8.651,5 0,29 ± 0,10 0,07 ± 0,03

 = phương sai của ảnh hưởng di truyền cộng gộp,  = phương sai của ảnh hưởng môi trường ương 
nuôi riêng rẽ,    = phương sai của số dư,   = phương sai kiểu hình, h2 = hệ số di truyền, và c2= 
ảnh hưởng của môi trường ương nuôi riêng rẽ.

Cá rô phi đỏ được báo cáo là có tăng trưởng 
kém hơn cá rô phi vằn (Thodesen và ctv., 2011) 

nuôi trong điều kiện tương tự trong ao nuôi 
nước ngọt. Khi so sánh tăng trưởng của cá rô 
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phi đỏ chọn giống và cá rô phi vằn chọn giống 
tại Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nam 
Bộ thì xu hướng tương tự cũng được ghi nhận. 
Trong chương trình chọn giống hiện tại, do quần 
thể ban đầu G0 đa dạng về di truyền (Trịnh Quốc 
Trọng, 2013), và ảnh hưởng tiêu cực của cận 
huyết (cả ở G0 và ở những thế hệ sau như G1, G2, 
G3 và G4) bị loại trừ do việc ghép phối tránh cận 
huyết nghiêm ngặt, nên tăng trưởng của cá phụ 
thuộc vào bản chất di truyền của các nhóm cá 
thành phần tạo nên G0. Quần thể ban đầu G0 của 
cá rô phi đỏ chọn giống Việt Nam bao gồm cá 
có nguồn gốc từ Đài Loan, Ecuador, Malaysia, 
Israel và Thái Lan (Trịnh Quốc Trọng, 2013), 
đảm bảo tính đa dạng di truyền cho chọn giống 
dài hạn. Do đó, tăng trưởng của cá rô phi đỏ 
chọn giống của Việt Nam được kỳ vọng là có 
tăng trưởng tương tự như bất kỳ dòng rô phi đỏ 
nào trên thế giới.

Quần thể chọn giống cá rô phi đỏ Việt 
Nam có biến dị di truyền cộng gộp (thể hiện 
qua ) tương tự như cá rô phi vằn chọn giống 
tại Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nam 
Bộ, và tương đương với các quần thể rô phi 
chọn giống trên thế giới. Hệ số di truyền (h2) 
của tính trạng tăng trưởng (được ghi nhận bằng 
khối lượng thu hoạch) nằm trong khoảng trung 

bình được báo cáo (0,12 – 0,71) cho cá rô phi 
xanh (Thodesen và ctv., 2013a), cá rô phi vằn 
(Bentsen và ctv., 2012; Thodesen và ctv., 2011; 
Trịnh Quốc Trọng, 2013) và cá rô phi shiranus 
(Oreochromis shiranus) (Maluwa và Gjerde, 
2007). 

Màu sắc tại thời điểm thu hoạch
Các thành phần phương sai và thông số di 

truyền của tính trạng màu sắc khi thu hoạch 
của 3 thế hệ cá rô phi đỏ G2, G3 và G4 được 
trình bày trong Bảng 9. Hệ số di truyền (h2) 
của tính trạng màu sắc ở mức khá, duy trì ổn 
định qua 3 thế hệ chọn giống và tương tự cho 
cả 2 mô hình logit và probit (0,27 – 0,33), và 
đều khác biệt có ý nghĩa so với zero (Bảng 9). 
Hệ số di truyền ở mức khá cho phép nhận định 
chọn lọc sẽ giúp cải thiện tính trạng màu sắc 
trong những thế hệ tiếp theo.

Hệ số di truyền của màu sắc nằm trong 
khoảng tương tự như của khối lượng thu hoạch 
trong quần thể cá rô đỏ chọn giống tại Việt 
Nam. Tuy nhiên, hệ số di truyền thấp hơn nhiều 
so với quần thể chọn giống rô phi đỏ Progift tại 
Trung Quốc (0,51 ± 0,03) (Thodesen và ctv., 
2013a).

Bảng 9. Các thành phần phương sai, hệ số di truyền và ảnh hưởng của môi trường  
ương nuôi riêng rẽ của tính trạng màu sắc (‘đạt’, ‘không đạt’)  

trên 3 thế hệ rô phi đỏ chọn giống G2, G3 và G4.

Mô hình/Thế hệ h2

Mô hình logit

G2 1,48 3,29 4,78 0,31 ± 0,03

G3 1,60 3,29 4,89 0,33 ± 0,03

G4 1,24 3,29 4,54 0,27 ± 0,03

Mô hình probit

G2 0,42 1,00 1,42 0,30 ± 0,03

G3 0,46 1,00 1,46 0,32 ± 0,03

G4 0,39 1,00 1,39 0,28 ± 0,03
Cho cả mô hình logit và probit, phương sai số dư được cố định bằng 1. Đối với mô hình logit, khi tính 
toán phương sai kiểu hình thì phương sai số dư được nhân với  (Gilmour và ctv., 2015). 
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Cá rô phi đỏ không phải là một loài rô phi 
thuần, mà là một nhóm cá rô phi với nhiều màu 
sắc khác nhau (ví dụ như đỏ, hồng, cam, vàng, 
v.v…) được tạo ra bằng cách lai cá rô phi đen 
(Oreochromis mossambicus) đột biến màu với 
các loài cá rô phi khác nhằm có được những 
đặc tính mong muốn. Do đó, cá rô phi đỏ là 
con lai của hai hoặc nhiều hơn loài cá rô phi 
với mục đích chính là cải thiện tăng trưởng. 
Hầu hết cá rô phi đỏ tại Châu Á là con lai của 
cá rô phi đen và rô phi vằn (Romana-Eguia và 
ctv., 2004).

Hầu hết các quần thể cá rô phi đỏ đều có 
những cá thể có đốm đen ở nhiều mức độ khác 
nhau, làm giảm giá trị của cá thương phẩm. 
Mặc dù cá rô phi đỏ ở Châu Á và Mỹ La Tinh 
được chọn theo kiểu hình để giảm thiểu đốm 
đen, vẫn có một tỉ lệ cá khá lớn có nhiều đốm 
đen (diện tích đốm đen > 5% diện tích cơ thể) 
trong quần thể có nguồn gốc từ Ecuador và 
quần thể ban đầu G0. Quần thể ban đầu chọn 
giống cá rô phi đỏ tại Việt Nam được thành 
lập với sự đóng góp của cá rô phi đỏ Ecuador 
(80%), Malaysia (10%), Đài Loan (5%) và 
Thái Lan (5%). Nhóm rô phi đỏ Ecuador có rất 
nhiều đốm đen và tỉ lệ cá có màu sắc đạt yêu 
cầu là khá lớn. Lý do là cá rô phi đỏ Ecuador 
thương phẩm chủ yếu được xuất khẩu sang Mỹ 
dưới dạng philê, nên màu sắc bên ngoài không 
phải là một chỉ tiêu quan trọng. Ngược lại, cá 
rô phi đỏ tại Châu Á được tuyển lựa rất nghiêm 
ngặt theo màu sắc thuần nhất và không có đốm 
đen, là trường hợp của 3 nhóm cá Malaysia, 
Đài Loan và Thái Lan nhập nội.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Kết luận
Nghiên cứu này đã chọn lọc và nuôi vỗ 

thành thục cá bố mẹ từ thế hệ G1 (nước mặn 
=317 cá cái + 95 cá đực, nước ngọt = 390 cá cái 
+ 119 cá đực), G2 (812 cá cái + 251 cá đực) và 
G3 (706 cá cái + 374 cá đực) và sản xuất tổng 
cộng 483 gia đình.

Đối với tính trạng tăng trưởng, hệ số di 

truyền (h2) nằm ở mức trung bình khá (0,22 – 
0,29), gần như tương đương ở G2 (0,19 ± 0,09) 
và G3 (0,22 ± 0,09), sau đó tăng lên ở G4 (0,29 
± 0,10). Ảnh hưởng của môi trường ương nuôi 
riêng rẽ (c2) không vượt quá 10% phương sai 
kiểu hình (0,07 – 0,10), ở G2 là 0,10 ± 0,03, G3 

là 0,08 ± 0,04 và G4 là 0,07 ± 0,03).
Đối với tính trạng màu sắc, hệ số di truyền 

(h2) của ở mức khá, duy trì ổn định qua 3 thế 
hệ chọn giống và tương tự cho cả 2 mô hình 
logit và probit (0,27 – 0,33)  và đều khác biệt 
có ý nghĩa so với zero. Hệ số di truyền ở mức 
khá cho phép nhận định chọn lọc sẽ giúp cải 
thiện tính trạng màu sắc trong những thế hệ 
tiếp theo.

Hiệu quả chọn lọc của 3 thế hệ rô phi đỏ 
chọn giống G2, G3 và G4 dao động từ 17,6 đến 
49,8 g (giá trị tuyệt đối) hoặc 5,4 đến 14,2% (giá 
trị phần trăm). Sau 3 thế hệ chọn lọc (từ G2 đến 
G4) thì hiệu quả chọn lọc tăng hơn 24% so với 
ban đầu.

Đề xuất
Việc duy trì chương trình chọn giống dài 

hạn cá rô phi đỏ dựa trên nguồn vật liệu ban 
đầu được thành lập trong khuôn khổ đề tài là 
hết sức cần thiết, nhằm bảo vệ quần thể chọn 
giống đã được chọn lọc qua 4 thế hệ và nhằm 
cải thiện hơn nữa tính trạng tăng trưởng và 
màu sắc của cá rô phi đỏ Việt Nam. Tính trạng 
chọn lọc chính vẫn là tăng trưởng, được ghi 
nhận thông qua khối lượng thu hoạch. Xem 
xét bổ sung tính trạng màu sắc và tỉ lệ sống 
vào chương trình chọn giống dài hạn. Nghiên 
cứu sử dụng chỉ thị phân tử cho truy xuất phả 
hệ, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng chung của môi 
trường (c2) do việc ương nuôi riêng rẽ các gia 
đình (trước khi đánh dấu) gây ra và tăng độ 
chính xác của ước tính các thông số di truyền, 
từ đó tăng hiệu quả chọn lọc.
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ABSTRACT
The project “Application of quantitative and molecular genetics to improve growth of red tilapia 
(Oreochromis spp.)” (year 2014 – 2016) selected for 3 generation from G2 to G4, aiming at growth and 
external colour. Heritability estimate for growth was ranged from 0.19 to 0.29, and increased over 
time: 0.19 ± 0.09 for G2, 0.22 ± 0.09 for G3, and 0.29 ± 0.10 for G4. For external colour, heritability 
was relatively stable over 3 generations, ranging from 0.27 to 0.33. Response to selection of G2, G3 
and G4 ranged from 17.6 to 49.8 g (trait unit) or 5.4 to 14.2% (percentage). After 3 generations of 
selection (from G2 to G4) accumulated response was 24%.
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HIỆU QUẢ CÁC DỊCH CHIẾT KHỔ SÂM (Croton tonkinensis )  
VÀ ĐƠN CHÂU CHẤU (Aralia armata ) TRONG PHÒNG  

TRỊ BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 
(Penaeus vannamei) Ở ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Trương Hồng Việt1*, Đỗ Thị Cẩm Hồng1, Vũ Thiên Ân1, Trần Bảo Ngọc2,  
Nguyễn Trần Gia Bảo2, Trần Minh Trung1

TÓM TẮT
Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc năm 2009, sau đó phát 
tán đến Việt Nam năm 2010. Nó gây ảnh hưởng tiêu cực cho ngành công nghiệp tôm ở Việt Nam 
với thiệt hại kinh tế khoảng 7,2 triệu Đô la Mỹ trong năm 2012. Mục tiêu của nghiên cứu này là thử 
nghiệm tính hiệu quả của hai dịch chiết Khổ sâm (Croton tonkinensis) và Đơn châu chấu (Aralia 
armata) về khả năng phòng AHPND được gây ra bởi Vibrio parahaemolyticus ở tôm thẻ chân trắng 
(Penaeus vannamei) bằng gây cảm nhiễm thực nghiệm. Có hai thí nghiệm được thực hiện: (1) 
Phòng bệnh bằng hai loại dịch chiết Khổ sâm hoặc Đơn châu chấu được trộn vào thức ăn với hai 
nồng độ gồm 2% (20 g dịch chiết/kg thức ăn) và 4% (40 g dịch chiết/kg thức ăn), tôm được cho ăn 
liên tục suốt 7 ngày trước và sau khi gây nhiễm bệnh bằng phương pháp ngâm trực tiếp dịch nuôi 
cấy vi khuẩn vào bể tôm. (2) Phòng bệnh bằng hai loại dịch chiết Khổ sâm hoặc Đơn châu chấu 
được cho trực tiếp vào nước nuôi tôm với hai nồng độ gồm 15 ppm (0,45 g dịch chiết/bể/30 lít 
nước) và 20 ppm (0,6 g dịch chiết/bể/30 lít nước). Tôm được ngâm dịch chiết 1 giờ trước khi gây 
nhiễm bệnh bằng phương pháp ngâm trực tiếp dịch nuôi cấy vi khuẩn vào bể tôm, và thêm 1 lần 
cùng nồng độ dịch chiết đó ở 24 giờ sau gây nhiễm bệnh. Kết quả thí nghiệm 1 cho thấy tỷ lệ sống 
trung bình khi kết thúc thí nghiệm phòng bệnh (7 ngày) với hai dịch chiết trên ở các nồng độ 2% và 
4% đều lớn hơn 60%, và tỷ lệ này có sự khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với đối chứng. Đối 
với thí nghiệm 2, tỷ lệ sống trung bình sau khi kết thúc thí nghiệm phòng bệnh (9 ngày) của nhóm 
ngâm dịch chiết với nồng độ 20 ppm là lớn hơn 60%, và tỷ lệ này có sự khác biệt ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) so với đối chứng. Từ các kết quả trên, chúng tôi đề xuất hai dịch chiết này có khả năng 
phòng AHPND ở tôm thẻ chân trắng với liều 2% trộn vào thức ăn hoặc ngâm vào nước nuôi với 
nồng độ 20 ppm trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Từ khoá: Khổ sâm, Đơn châu chấu, tôm thẻ chân trắng, Vibrio parahaemolyticus, AHPND.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh hoại tử gan tuỵ cấp (AHPND - Acute 

hepatopancreatic necrosis disease) cũng được 
xem như là hội chứng gây chết sớm EMS (early 
mortality syndrome) đã gây thiệt hại nghiêm 
trọng về sản lượng của ngành công nghiệp nuôi 

tôm ở Đông Nam Á và Mexico kể từ khi nó 
được phát hiện đầu tiên ở Trung Quốc từ năm 
2009 (Lightner & ctv., 2012). Sau đó, bệnh 
này xuất hiện ở Việt Nam (2010), Malaysia 
(2011), Thailand (2012) (Mooney, 2012; Flegel, 
2012), Mexico (2013) (Nunan & ctv., 2014), và 

1 Trung tâm Quan trắc Môi trường & Bệnh Thủy sản Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II.
2 Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
*Email: truonghongviet@yahoo.com
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Philippines (2014) (De la Pena & ctv., 2015). Ở 
Việt Nam, ban đầu chỉ xảy ra tại một số vùng, 
sau đó lan ra các tỉnh vùng Tây Nam Bộ gồm 
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Tiền Giang, Cà 
Mau, tính từ đầu năm 2010 đến tháng 6 năm 
2011, tổng thiệt hại ước tính với tổng diện tích 
ao nuôi tôm là 98.000 ha. Theo báo cáo ở các trại 
tôm: ở Bạc Liêu có tổng diện tích ao tôm bị chết 
là 11.000 ha, ở Trà Vinh là 6.200 ha với tổng 
số 330 triệu tôm đã chết làm thiệt hại hơn 12 tỷ 
đồng và ở Sóc Trăng là 20.000 ha làm thiệt hại 
1,5 tỷ đồng (Mooney, 2012). Trong năm 2014, 
bệnh hoại tử gan tụy cấp xảy ra tại 237 xã, 62 
huyện thuộc 22 tỉnh, thành phố. Tổng diện tích 
nuôi tôm bị bệnh là 5.509 ha (chiếm 0,81% tổng 
diện tích thả nuôi của cả nước), trong đó tổng 
diện tích nuôi tôm theo hình thức thâm canh và 
bán thâm canh bị thiệt hại 5.067 ha; hình thức 
nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến và tôm lúa 
441 ha. Bệnh xảy ra trên cả tôm chân trắng và 
tôm sú có độ tuổi từ 10 - 103 ngày sau thả; diện 
tích thiệt hại chủ yếu trên tôm chân trắng (3,421 
ha, chiếm 62% tổng diện tích bị bệnh hoại tử 
gan tụy cấp) (Tổng cục Thuỷ sản, 22/1/2015). 
Trong năm 2016, bệnh xảy ra tại 299 xã của 82 
huyện, thị xã thuộc 25 tỉnh của cả nước, gồm: 
Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Tổng 
diện tích bị bệnh là 6.032,68 ha, chiếm 0,9% 
diện tích nuôi tôm. Diện tích nuôi tôm sú bị bệnh 
là 2.456,44 ha; tôm thẻ bị bệnh là 3.576,24 ha. 
Tôm bệnh có độ tuổi từ 2 - 127 ngày sau thả. 
Diện tích nuôi thâm canh và bán thâm canh bị 
bệnh là 5.087,55 ha; nuôi quảng canh, quảng 
canh cải tiến bị bệnh là 779,59 ha; còn lại nuôi 
theo các hình thức khác là 165,54 ha. Tỉnh Bạc 
Liêu có diện tích bị AHPND lớn nhất (chiếm 
21,81 %), sau đó đến Sóc Trăng, Cà Mau và các 
địa phương khác. So với năm 2015, bệnh tăng 
về phạm vi 02 xã (chiếm 0,67 %) nhưng diện 
tích bị bệnh giảm 35,96 % (Tổng cục Thủy sản, 
22/2/2017). Đầu năm 2017, một số địa phương 
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thiệt hại rất cao như: 
xã Dân Thành (thị xã Duyên Hải) thiệt hại 77% 
diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng, xã Mỹ Long 
Nam (huyện Cầu Ngang) thiệt hại 59% diện tích 
nuôi tôm sú, xã Long Hữu (huyện Duyên Hải) 

thiệt hại 52% diện tích nuôi tôm sú và 34,7% 
diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng. Đa phần tôm 
ở giai đoạn 15-45 ngày tuổi, chủ yếu bị bệnh 
đốm trắng và hoại tử gan tụy (Tổng cục Thuỷ 
sản, 28/2/2017). Theo kết quả điều tra 5 tháng 
đầu năm 2017 cho thấy, diện tích bị bệnh hoại 
tử gan tụy ở Đồng bằng sông Cửu Long là 1.557 
ha, 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 
Thuỷ sản, 11/7/2017).

Nguyên nhân chính của AHPND đã được 
xác định là do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus 
(Tran và ctv., 2013). Bộ gen của các chủng gây 
bệnh AHPND có chứa 2 gen tương đồng với các 
gen gây độc của côn trùng Photorhabdus (Pir) 
với tên gọi là PirA và PirB (Yang và ctv., 2014). 
Các gen này nằm trong đoạn ADN có kích thước 
3,5 kb (kilobase) bên trong một plasmid lớn 
(được xem như là nhiễm sắc thể phụ) có kích 
thước 69 kb được bao gồm trong bộ gen của V. 
parahaemolyticus, mã hoá cho hai độc tố gây 
bệnh hoại tử gan tuỵ cấp (Yang & ctv., 2014; 
Han & ctv., 2015). AHPND có thể gây chết đối 
với tôm sau khi thả nuôi trong khoảng 20-35 
ngày đầu thả xuống ao nuôi với tỷ lệ chết có thể 
lên đến 100% (De Schryver & ctv., 2014). Tôm 
bị bệnh AHPND có các dấu hiệu chung như là 
vỏ tôm bị mềm, dạ dày và ruột giữa không có 
thức ăn hoặc đường thức ăn không liên tục, gan 
tụy bị nhạt màu do màng bao mô liên kết bị 
mất sắc tố, và gan tuỵ bị teo và bị chai (NACA, 
2012).  Ở mức độ mô bệnh học, đặc điểm chính 
của AHPND là sự bong tróc hàng loạt các tế bào 
biểu mô của ống gan tuỵ như là tế bào tiết (tế 
bào B), tế bào sợi (tế bào F), tế bào hấp thụ và 
dự trữ (tế bào R), và tế bào phôi hay tế bào mầm 
(tế bào E). Sự bong tróc này bắt đầu từ trung 
tâm của cơ quan gan tuỵ rồi tiến triển ra vùng tế 
bào E. Trong quá trình bong tróc xảy ra không 
xuất hiện bất cứ tác nhân nào là nguyên nhân 
gây bệnh. Tiến trình này xuất hiện theo trình tự 
trước hết là giảm sự biệt hoá các tế bào biểu mô 
của ống gan và sự tích tụ máu trong cơ quan gan 
tuỵ trước khi các tế bào bị bong tróc hàng loạt. 
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Sau cùng, cơ quan gan tuỵ bị xâm nhập bởi vi 
khuẩn và được gọi là sự nhiễm khuẩn thứ cấp 
(Thitamadee & ctv., 2016).

Trong những năm gần đây, sự gia tăng sử 
dụng kháng sinh và hoá chất để phòng trị bệnh 
này đã gây ra tình trạng bất lợi trong lĩnh vực 
nuôi trồng thuỷ sản. Điều này có thể làm xuất 
hiện nhiều chủng vi khuẩn có khả năng kháng 
kháng sinh, và dư lượng của nó không những 
làm hại môi trường nuôi thuỷ sản mà còn ảnh 
hưởng không tốt đến sức khoẻ của con người 
(Syahidah, 2014). Theo Pandey & ctv. (2012), 
dịch chiết thảo dược không chỉ an toàn cho môi 
trường, người tiêu thụ mà nó còn có nhiều lợi ích 
trong nuôi trồng thuỷ sản và kinh tế. Vì vậy, việc 
sử dụng dịch chiết thảo dược để kiểm soát bệnh 
nhiễm khuẩn như là chiến lược thay thế kháng 
sinh và đã áp dụng thành công ở một số nước 
như là Mexico, Ấn Độ, Thái Lan, và Nhật Bản 
(Yin & ctv., 2008). Ở Thái Lan, báo cáo cho thấy 
rằng dịch chiết củ Riềng (Alpinia galanga) có 
khả năng ức chết sự phát triển của 8 loài Vibrio 
gây bệnh trong đó có V. parahaemolyticus gây 
bệnh hoại tử cấp (Chaweepack & ctv., 2015a). 
Ở Việt Nam, nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu 
một số cây có tính kháng khuẩn dùng để trị bệnh 
trong nuôi trồng thuỷ sản từ thập niên 90. Hà 
Ký (1995) đã nghiên cứu một số loài thảo dược 
bao gồm rau nghể hay răm nước (Polygonum 
hydropiper), rau sam (Portulaca oleracea), 
cây cỏ sữa lá to (Euphorbia hirta), cỏ sữa lá 
nhỏ (Euphorbia thymifolis), sài đất (Wedelia 
calendulacae), nhọ nồi (Eclipta alba), bồ công 
anh (Lactuca indica), cây vòi voi (Heliotropium 
indicum) và cây chó đẻ răng cưa hay còn gọi là 
diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria) có thể sử 
dụng trong phòng trị bệnh đốm đỏ ở cá trắm 
cỏ. Bùi Quang Tề & Lê Xuân Thành (2006) đã 
nghiên cứu thành công 2 loại chế phẩm thảo dược 
VTS1-C, VTS1-T phối chế từ các hoạt chất chiết 
tách từ tỏi (Allium sativum), sài đất (Weledia 
calendulacea) sử dụng phòng bệnh nhiễm khuẩn 
cho tôm cá. Nguyễn Ngọc Phước & ctv., (2007) 
sản xuất chế phẩm sinh học bokashi được chiết 
xuất từ lá trầu dùng để điều trị các bệnh do vi 
khuẩn gây ra trên động vật thủy sản.

Dịch chiết Khổ sâm (Croton tonkinensis) 
chứa các lớp chất chủ yếu là các hợp chất 
terpenoid như là flavonoid, alcaloid, polyphenol, 
nó thuộc nhóm cây thuốc và vị thuốc dùng làm 
thuốc bổ, thuốc bồi dưỡng, và có tác dụng tốt 
với tiêu hóa và dạ dày (Đỗ Tất Lợi, 2004). 
Đối với dịch chiết Đơn châu chấu (Aralia 
armata), thành phần hoá học có hai triterpenoid 
(3β-hydroxyoleana-11,13(18)-diene-28,30-
dioic acid và 3-oxooleana-11,13(18)-diene-
28,30-dioic acid) và một triterpenoid glycoside 
(3β-O-6′-O-methyl-β-d-glucuronopyranosyl 
oleana-11,13(18)-dien-28-oic acid có khả năng 
diệt cỏ dại (Miao H., & ctv., 2016). Ngoài ra, 
các hợp chất triterpenoid saponin loại olean có 
khả năng kháng khuẩn, bảo vệ gan, và bảo vệ dạ 
dày (Sun & ctv., 2006). 

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá 
hiệu quả của hai loại dịch chiết bằng cồn của 
Khổ sâm và Đơn châu chấu trong việc phòng 
trị AHPND do Vibrio parahaemolyticus gây ra 
trên tôm thẻ chân trắng trong điều kiện phòng 
thí nghiệm.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu

Dịch chiết thô Khổ sâm và Đơn châu chấu 
được cung cấp bởi Viện hoá học và các hợp chất 
thiên nhiên. Dịch thô được tách chiết bằng cồn 
tuyệt đối, cô đặc và được bảo quản ở nhiệt độ 
phòng. 

Tôm thẻ chân trắng có trọng lượng từ 2-3 
gram được mua từ Trung tâm Giống Hải sản 
Nam Bộ. Tôm trước khi làm thí nghiệm được 
nuôi thuần 5-7 ngày tại phòng thí nghiệm thuộc 
Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy 
sản Nam bộ. Tôm trước khi thí nghiệm được 
kiểm tra bệnh hoại tử bằng phương pháp mô học 
để kiểm tra AHPND.

Chủng Vibrio parahaemolyticus ST8T 
(được phân lập từ mẫu tôm bệnh ở Sóc Trăng) 
gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) được 
cung cấp bởi Trung tâm Quan trắc Môi trường 
và Bệnh Thuỷ sản Nam Bộ, Viện Nghiên cứu 
Nuôi trồng Thuỷ sản II.
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2.2. Thử nghiệm khuếch tán trên đĩa giấy  
Hiệu quả kháng khuẩn của các dịch chiết 

Khổ sâm và Đơn châu chấu được xác định 
bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa giấy. Thí 
nghiệm được thực hiện theo Oometta-aree & 
ctv., (2006) và Chaweepack & ctv., (2015a) như 
sau: Một khuẩn lạc đơn Vibrio parahaemolyticus 
được cấy tăng sinh trên môi trường Nutrient agar 
(NA) + 1,5% NaCl, đĩa thạch được ủ ở 30oC 
trong 24 giờ. Huyền phù vi khuẩn trong dung 
dịch NaCl 2% để đạt được mật độ vi khuẩn 108 
CFU/ml (dựa vào ống Mc.Farland 0,5). Sau đó, 
dịch huyền phù này được pha loãng đến mật độ 
106 CFU/ml và trải 1 ml lên môi trường Mueller 
Hinton agar. Đĩa giấy vô trùng (đường kính 0,6 
mm) được tẩm 60 µl dịch chiết Khổ sâm hoặc 
Đơn châu chấu có nồng độ là 2% trong cồn 
tuyệt đối và được để khô trong tủ cấy. Đặt các 
đĩa giấy đã được tẩm dịch chiết lên đĩa thạch 
đã được trải vi khuẩn và ủ ở 30oC trong 24 giờ. 
Hiệu quả của dịch chiết thực vật được đánh giá 
dựa vào vòng ức chế vi khuẩn.

2.3. Xây dựng đường chuẩn mật độ vi 
khuẩn theo giá trị mật độ quang (OD)

Mật độ Vibrio parahaemolyticus (VP) dùng 
cho thí nghiệm cảm nhiễm thực nghiệm được 
ước lượng bằng cách xây dựng phương trình hồi 
qui tuyến tính y = ax + b (Despres J. P. & ctv., 
1991) giữa các giá trị chỉ số OD ở bước sóng 
600 nm (OD600nm) và mật độ vi khuẩn (CFU/ml) 
được nuôi cấy và đếm số tế bào sống trong môi 
trường Nutrient Broth (NB) bổ sung 1,5% NaCl 
(NB+1,5% NaCl). Một khuẩn lạc đơn của VP 
được tăng sinh trong 20 ml NB+1,5% NaCl, ủ 
30oC trong tủ lắc 200 rpm, trong 2 giờ. Chuyển 
mỗi 1 ml dịch nuôi cấy vào 3 bình khác nhau có 
chứa 100 ml môi trường NB+1,5% NaCl. Sau 
đó, 3 bình này được ủ ở 30oC, lắc 200 rpm, trong 
khoảng 3 giờ, được đo và điều chỉnh để được 
các chỉ số OD600nm độc lập với nhau, bao gồm 
0,80x; 0,85x và 0,90x tương ứng cho mỗi bình. 
Mỗi giá trị OD600nm của dịch nuôi cấy vi khuẩn 
được đếm số lượng tế bào sống bằng cách pha 
loãng dãy nồng theo cơ số 10, mỗi nồng độ pha 
loãng (10-4, 10-5, và 10-6) được dùng để trải trên 

3 đĩa môi trường thạch TCBS với thể tích 0,1 ml 
trên mỗi đĩa. Đĩa thạch được ủ ở 30oC trong thời 
gian 18-24 giờ. Chọn nồng độ có khuẩn lạc mọc 
rời với số lượng từ 30 đến 300.

2.4. Chuẩn bị dịch vi khuẩn cho thí nghiệm 
cảm nhiễm

Phương pháp chuẩn bị vi khuẩn cho cảm 
nhiễm dựa vào phương pháp được mô tả bởi 
Joshi & ctv., (2014) và Trương Hồng Việt & ctv., 
(2017) với một vài bổ sung như sau: Một khuẩn 
lạc đơn được tăng sinh trong 20 ml NB+1,5% 
NaCl, ủ 30oC, trong 2 giờ, lắc 200 rpm. Chuyển 
5 ml dịch khuẩn vào trong 500 ml NB+1,5% 
NaCl, ủ 30oC, lắc 200 rpm, trong khoảng 3 
giờ. Đo mật độ vi khuẩn bằng máy quang phổ 
(Biorad) với chỉ số OD600nm đến khi đạt được từ 
0,800 đến 0,900. Dựa vào đường chuẩn y = a*x 
+ b (y là mật độ vi khuẩn; x là giá trị OD600nm) 
được xây dựng ở Mục 2.3 để suy ra mật độ vi 
khuẩn. Liều cảm nhiễm phòng bệnh bằng dịch 
chiết thực vật là mật độ vi khuẩn gây chết tôm 
85% (LD85).

2.5. Xác định mật độ vi khuẩn gây chết 
85% (LD85)

Để tìm LD85, thí nghiệm cảm nhiễm thăm dò 
được thực hiện với 4 nồng độ V. parhaemolyticus 
theo tỷ 4/4, 3/4, 2/4, và 1/4. Dịch nuôi cấy vi 
khuẩn được đo giá trị OD600nm đến khi đạt từ 
0,800 đến 0,900. Dựa vào đường chuẩn (y = a*x 
+ b) được xây dựng ở mục 2.3 để ước lượng mật 
độ vi khuẩn của dịch nuôi cấy. Dịch nuôi cấy 
này được dùng cho cảm nhiễm bằng phương 
pháp ngâm trực tiếp vi khuẩn để đạt được mật 
độ cuối cùng theo tỷ lệ trên. Nghiệm thức đối 
chứng âm được ngâm với thể tích môi trường 
NB bằng với thể tích dịch vi khuẩn cảm nhiễm ở 
nồng độ cao nhất. Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 bể, 
mỗi bể 20 tôm trong 30 lít nước biển có độ mặn 
20 ppt trong bể nhựa 90 lít. Tôm được cho ăn 
bằng thức ăn thương mại 3 lần/ngày, với lượng 
3% trọng lượng thân. Tôm chết được ghi nhận 
hàng ngày và thí nghiệm được kết thúc khi tôm 
ở các nghiệm thức thí nghiệm ngưng chết trong 
3 ngày liên tục. Các bể tôm không được thay 
nước trong suốt thời gian thí nghiệm. LD85 được 
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tính toán bằng cách xây dựng phương trình hồi 
qui tuyến tính Y = a*X+b (Y là tỷ lệ chết tích 
luỹ sau cảm nhiễm; X là mật độ vi khuẩn CFU/
ml) giữa các mật độ vi khuẩn cảm nhiễm và thời 
điểm kết thúc thí nghiệm (Stephen C. E., 1977). 

2.6. Thử nghiệm độc tính của dịch chiết 
Thử nghiệm độc tính của dịch chiết Khổ 

sâm và Đơn châu chấu được thực hiện với hai thí 
nghiệm: Thí nghiệm (1) bằng cách cho tôm ăn 
3 lần/ngày với 5% trọng lượng thân, cho ăn liên 
tục suốt 7 ngày với 2 nồng độ bao gồm 2% (20 
g dịch chiết/kg thức ăn) và 4% (40 g dịch chiết/
kg thức ăn); (2) bằng cách ngâm trực tiếp vào 
nước nuôi tôm với 2 nồng độ bao gồm 20 ppm 
(0,6g/30 lít nước) và 40 ppm (1,2g/30 lít nước). 
Đối chứng âm không cho ăn hoặc ngâm dịch 
chiết. Mỗi nghiệm thức thí nghiệm được lặp lại 
3 bể, mỗi bể 20 tôm trong 30 lít nước biển có 
độ mặn 20 ppt. Tôm được cho ăn bằng thức ăn 
thương mại, 3 lần/ngày với liều 3% trọng lượng 
thân. Các bể tôm không được thay nước trong 
suốt thời gian thí nghiệm. Thí nghiệm được theo 
dõi trong suốt 7 ngày.

2.7. Phòng bệnh bằng dịch chiết qua đường 
thức ăn 

Thí nghiệm được thực hiện với một trong 
hai loại dịch chiết Khổ sâm hoặc Đơn châu chấu 
với nồng độ 2% (20 g dịch chiết/kg thức ăn) và 
4% (40 g dịch chiết/kg thức ăn), tôm được cho 
ăn 3 lần/ngày với 5% trọng lượng thân, cho ăn 
liên tục suốt 7 ngày trước khi gây nhiễm bệnh 
bằng phương pháp ngâm vi khuẩn. Sau 7 ngày 
ghi nhận số tôm chết để đánh giá khả năng gây 
độc của dịch chiết khi trộn vào thức ăn. Đối với 
các nghiệm thức đối chứng, tôm được cho ăn 
thức ăn không trộn với dịch chiết. Dịch nuôi 
cấy vi khuẩn được đo giá trị OD600nm đến khi đạt 
từ 0,800 đến 0,900. Dựa vào đường chuẩn (y 
= a*x + b) được xây dựng ở mục 2.3 để ước 
lượng mật độ vi khuẩn của dịch nuôi cấy. Dịch 
nuôi cấy này được dùng cho cảm nhiễm theo 
mật độ LD85. Nghiệm thức đối chứng âm được 
ngâm với thể tích môi trường NB tương đương 
với thể tích dịch vi khuẩn dùng cảm nhiễm. Mỗi 
nghiệm thức lặp lại 3 bể, mỗi bể 20 tôm trong 

30 lít nước biển có độ mặn 20ppt trong bể nhựa 
90 lít. Đối với các nghiệm thức ăn thức ăn có 
trộn dịch chiết, tôm tiếp tục cho ăn sau cảm 
nhiễm 1 giờ, và cho ăn liên tục trong suốt thời 
gian thí nghiệm. Các bể tôm không được thay 
nướctrong suốt thời gian thí nghiệm. Tôm chết 
được ghi nhận hàng ngày và thí nghiệm được 
kết thúc khi tôm ở các nghiệm thức thí nghiệm 
ngưng chết trong 3 ngày liên tục. 

2.8. Phòng bệnh bằng dịch chiết qua đường 
nước nuôi tôm

Thí nghiệm được thực hiện bằng phương 
pháp ngâm hai loại dịch chiết Khổ sâm hoặc 
Đơn châu chấu để đạt được nồng cuối cùng 
là 15 ppm (0,45 g dịch chiết/bể/30 lít nước) 
và 20 ppm (0,6 g dịch chiết/bể/30 lít nước). 
Tôm được ngâm dịch chiết 1 giờ trước khi 
cảm nhiễm vi khuẩn, và lặp lại nồng độ dịch 
chiết 1 lần sau 24 giờ gây nhiễm. Dịch nuôi 
cấy vi khuẩn được đo giá trị OD600nm đến khi 
đạt từ 0,800 đến 0,900. Dựa vào đường chuẩn 
(y = a*x + b) được xây dựng ở mục 2.3 để 
ước lượng mật độ vi khuẩn của dịch nuôi cấy. 
Dịch nuôi cấy này được dùng cho cảm nhiễm 
theo mật độ LD85. Nghiệm thức đối chứng 
âm được ngâm với thể tích môi trường NB 
tương đương với thể tích dịch vi khuẩn dùng 
cảm nhiễm. Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 bể, mỗi 
bể 20 tôm trong 30 lít nước biển có độ mặn 
20 ppt trong bể nhựa 90 lít. Tôm được cho 
ăn bằng thức ăn thương mại, 3 lần/ngày với 
liều 3% trọng lượng thân, và cho ăn liên tục 
trong suốt thời gian thí nghiệm. Các bể tôm 
không được thay nước trong suốt thời gian thí 
nghiệm. Tôm chết được ghi nhận hàng ngày 
và thí nghiệm được kết thúc khi tôm ở các 
nghiệm thức thí nghiệm ngưng chết 3 ngày 
liên tiếp.

2.9. Phân tích thống kê
Số liệu các thí nghiệm được phân tích thống 

kê bằng phần mềm SPSS. Phân tích ANOVA để 
tìm sự khác biệt giữa các nghiệm thức tại thời 
điểm kết thúc thí nghiệm. Nếu khác biệt ý nghĩa 
được xác định, Tukey’s Testđược phân tích để 
tìm sự khác biệt ở mức ý nghĩa p<0,05.
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III. KẾT QUẢ
3.1. Hoạt tính kháng khuẩn của hai dịch 

chiết Khổ sâm và Đơn châu chấu
 Kết quả thử nghiệm tính kháng khuẩn 

của hai dịch chiết Khổ sâm và Đơn châu chấu 
bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa giấy được 
thể hiện ở Bảng 1. Kết quả cho thấy đường kính 
trung bình của vòng ức chế vi khuẩn lần lượt 
là 18 mm và 25 mm. Theo Lorian (1995) trong 

báo cáo của Oonmetta-aree & ctv., (2006), hoạt 
động ức chế sự phát triển vi khuẩn được xem là 
kháng khi có đường kính vòng kháng khuẩn ≤ 9 
mm, kháng vừa khi có đường kính vòng kháng 
khuẩn ≥ 10-13 mm, và nhạy khi có đường kính 
vòng kháng khuẩn ≥ 14 mm. Dựa vào các thông 
số này suy ra dịch chiết Khổ sâm và Đơn châu 
chấu là nhạy đối với Vibrio parahaemolyticus 
gây bệnh hoại tử gan tuỵ cấp trên tôm.

Bảng 1: Kết quả thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn bằng phương pháp khuếch tán đĩa

Dịch chiết và dung môi 
n=6

Đường kính vòng ức chế  
vi khuẩn (mm) Note

Khổ sâm 18 ± 0,3 Nhạy

Đơn châu chấu 25 ± 0,3 Nhạy

Cồn tuyệt đối 0 ± 0

Hình 1. Vòng ức chế phát triển đối với Vibrio parahaemolyticus bởi các mẫu dịch chiết thô.  
Ảnh A: ĐCC (Đơn châu chấu), MB (Bọ mắm), KHD (Ké hoa đào), Eth (cồn tuyệt đối).  

Ảnh B: KS (Khổ sâm), HT (Hàn the), TD (Thuốc dấu), Eth (cồn tuyệt đối)..

A B

3.2. Kết quả xây dựng đường 
chuẩn mật độ vi khuẩn Vibrio 
parahaemolyticus

Để ước lượng mật độ Vibrio 
parahaemolyticustại thời điểm gây 
nhiễm, đường chuẩn hồi qui tuyến 
tính tương quan giữa 3 giá trị mật độ 
quang (OD) bao gồm 0,805; 0,853 
và 0,906 được đo ở bước sóng 600 
nm và mật độ vi khuẩn được đếm số 
lượng tương ứng được trình bày ở 
Bảng 2 và Hình 2. Hình 2. Phương trình hồi qui tuyến tính được xây dựng dựa 

vào các chỉ số OD và mật độ vi khuẩn đếm được tương ứng.
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Hình 2 thể hiện phương trình hồi qui 
tuyến tính được xây dựng là y = 5,95*x-3,86 
(y là mật độ vi khuẩn x 109 CFU/ml; x là giá 
trị OD được đo ở bước sóng 600nm) có hệ 
số xác định R2=99,5%. Mật độ vi khuẩn được 

ước lượng dựa vào đường chuẩn là từ 9,0 x 
108 CFU/ml đến 1,5 x 109 CFU/ml tương ứng 
với chỉ số OD cần gây nhiễm thực nghiệm từ 
0,800 đến 0,900.

Bảng 2: Mật độ vi khuẩn (CFU.mL-1) được trải đĩa và đếm theo các chỉ số OD600nm

OD600nm số đĩa Số khuẩn lạc  
trong 0,1ml

Hệ số pha 
loãng

Mật độ vi khuẩn 
(CFU,ml-1) 

1 0,805

1 95

10-6

9,5  x  108

2 98 9,8  x  108

3 89 8,9  x  108

2 0,853

1 121

10-6

1,21  x  109

2 114 1,14  x  109

3 123 1,23  x  109

3 0,906

1 154

10-6

1,54  x  109

2 150 1,50  x  109

3 157 1,57  x  109

3.3. Thử nghiệm độc tính của dịch chiết 
thực vật đối với tôm

Thử nghiệm độc tính của dịch chiết Khổ 
sâm và Đơn châu chấu được thực hiện với hai 
thí nghiệm: Thí nghiệm (1) bằng cách cho tôm 
ăn 3 lần/ngày với 5% trọng lượng thân, cho ăn 
liên tục suốt 7 ngày với 2 nồng độ bao gồm 2% 
(20 g dịch chiết/kg thức ăn) và 4% (40 g dịch 
chiết/kg thức ăn); (2) bằng cách ngâm trực tiếp 
vào nước nuôi tôm với 2 nồng độ bao gồm 20 
ppm (0,6g/30 lít nước) và 40 ppm (1,2g/30 lít 
nước). Kết quả cho thấy ở tất cả các nghiệm 
thức thí nghiệm được ghi nhận không có tôm bị 
chết sau 7 ngày ăn hoặc tiếp xúc với dịch chiết. 
Điều này có thể nói rằng các dịch chiết không 
độc đối với tôm thẻ chân trắng.

3.4. Xác định mật độ gây chết 85% (LD85) 
của Vibrio parahaemolyticus

Để đưa ra biện pháp phòng bệnh hoại 
tử gan tuỵ cấp (AHPND) gây ra bởi V. 
parahaemolyticus nhiễm trên tôm thẻ bằng dịch 

chiết thực vật, LD85 được xác định làm cơ sở 
cho thí nghiệm gây nhiễm thực nghiệm ở điều 
kiện phòng thí nghiệm. Dịch nuôi cấy vi khuẩn 
đo được giá trị OD600nm là 0,892. Dựa vào đường 
chuẩn (y = 5,95*x -3,86) ước lượng được mật 
độ vi khuẩn của dịch nuôi cấy vi khuẩn là 1,45 x 
109 CFU/ml. Dịch nuôi cấy này được dùng cho 
cảm nhiễm bằng phương pháp ngâm trực tiếp 
vi khuẩn để đạt được mật độ cuối cùng trong 
bể thí nghiệm là 2,12 x 106 CFU/ml (60ml dịch 
nuôi cấy vi khuẩn); 1,59 x 106 CFU/ml (45ml 
dịch nuôi cấy vi khuẩn); 1,06 x 106 CFU/ml (30 
ml dịch nuôi cấy vi khuẩn); và 0,53 x 106 CFU/
ml (15 ml dịch nuôi cấy vi khuẩn). Kết quả gây 
nhiễm được trình bày ở Hình 3.

Hình 3 bên dưới thể hiện tôm bắt đầu chết 
nhiều ở ngày thức 2 và ngưng chết ở ngày thứ 
7 sau gây nhiễm. Ngoài ra, kết quả thí nghiệm 
cũng cho thấy rằng tỷ lệ tôm chết càng cao tương 
ứng với các mật độ vi khuẩn càng lớn. Ở mật 
độ vi khuẩn cao nhất (2,12 x 106 CFU/ml), tôm 
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Để xác định LD85, phương trình hồi qui 
tuyến tính được xây dựng dựa vào số liệu tỷ lệ 
tôm chết sau 7 ngày gây nhiễm ở các mật độ 

vi khuẩn khác nhau. Kết quả được trình bày ở 
Hình 4. 

Hình 3. Tỷ lệ tôm chết được ghi nhận sau 9 ngày gây nhiễm trên tôm thẻ chân trắng với  
các mật độ Vibrio parahaemolyticus khác nhau..

ngưng chết ở ngày thứ 6, với tỷ lệ chết là 96,7%. 
Trong khi đó, ở 3 tỷ lệ vi khuẩn còn khác (1,59 
x 106 CFU/ml; 1,06 x 106 CFU/ml; và 0,53 x 106 
CFU/ml), tôm ngưng chết ở ngày thứ 7, với tỷ lệ 

chết tương ứng lần lượt là 85%, 55%, và 33,3%. 
Sau 9 ngày thí nghiệm gây nhiễm, nghiệm thức 
đối chứng âm không ghi nhận tôm chết.

Hình 4.  Phương trình hồi qui tuyến tính được xây dựng dựa vào tỷ lệ tôm chết sau 7 ngày  
cảm nhiễm bằng phương pháp ngâm với Vibrio parahaemolyticus.

Hình 4 thể hiện phương trình hồi qui tuyến 
tính được xây dựng là Y = 52,21*X+1,82 (Y là 

tỷ lệ chết tích luỹ sau 7 ngày cảm nhiễm; X là 
mật độ vi khuẩn x 106 CFU/ml) có hệ số xác 
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định R2=99,4%. LD85 được ghi nhận dựa vào 
phương trình hồi qui tuyến tính là 1,6 x 106 
CFU/mlsau 7 ngày. Mật độ này được sử dụng 
cho thí nghiệm cảm nhiễm phòng bệnh AHPND 
bằng các dịch chiết Khổ sâm và Đơn châu chấu.

3.5. Phòng bệnh bằng dịch chiết thực vật 
qua đường thức ăn

Tôm được cho ănhai loại dịch chiết Khổ 
sâm và Đơn châu chấu trước và sau gây nhiễm 
7 ngày với nồng độ 2% (20 g/kg thức ăn) và 4% 

(40 g/kg thức ăn). Dịch nuôi cấy vi khuẩn đo 
được giá trị OD600nm là 0,876. Dựa vào đường 
chuẩn (y = 5,95*x -3,86) ước lượng được mật 
độ vi khuẩn của dịch nuôi cấy vi khuẩn là 1,35 x 
109 CFU/ml. Dịch nuôi cấy này được dùng cho 
cảm nhiễm theo mật độ LD85 (1,6 x 106 CFU/
ml) với thể tích dịch nuôi cấy vi khuẩn được 
sử dụng là 36 ml. Nghiệm thức đối chứng âm 
được ngâm với 36 ml môi trường NB. Số tôm 
chết được ghi nhận hàng ngày đến khi kết thúc 
thí nghiệm.

Hình 5. Tỷ lệ sống của tôm sau 7 ngày gây nhiễm với Vibrio parahaemolyticus của thí nghiệm 
phòng bệnh bằng dịch chiết Khổ sâm với nồng độ 2% và 4% trộn vào thức ăn. Các chữ cái thể hiện 
khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Kết quả thí nghiệm phòng bệnh bằng dịch 
chiết Khổ sâm, Hình 5 thể hiện tôm chết nhiều 
ở ngày thứ hai và thứ ba sau gây nhiễm, và tôm 
ngưng chết ở ngày thứ năm của thí nghiệm. 
Trong khi, ở đối chứng dương tôm chết nhiều 
ở ngày thứ nhất và thứ hai. Tỷ lệ sống của tôm 
ở nghiệm thức đối chứng dương là 15% ± 5% 
và tỷ lệ sống trung bình của tôm ở nghiệm thức 
đối chứng âm là 100%. Trong khi đó, nghiệm 
thức phòng bệnh bằng dịch chiết ở nồng độ cao 
hơn cho tỷ lệ sống cao hơn với tỷ lệ sống trung 
bình sau bảy ngày thí nghiệm phòng bệnh với 
nồng độ 2% và 4% lần lượt là 63,3% ± 7,6% và 
71,7% ± 2,9%. Kết quả phân tích thống kê được 
thể hiện ở Hình 5 về tỷ lệ sống của tôm ở ngày 
thứ bảy cho thấy hai nghiệm thức phòng bệnh 
với  2% và 4% không có sự khác biệt ý nghĩa 
thống kê (p>0,05), và 2 nghiệm thức này có sự 

khác biệt ý nghĩa (p<0,05) so với cả 2 nghiệm 
thức đối chứng dương và âm. Điều này có thể 
nói rằng dịch chiết Khổ sâm có hiệu quả phòng 
bệnh hoại tử gan tuỵ cấp ở tôm thẻ chân trắng 
với cả hai liều 2% và 4% trộn vào thức ăn với tỷ 
lệ sống trên 60%.

Đối với phòng bệnh bằng dịch chiết Đơn 
châu chấu, Hình 6 thể hiện tôm chết nhiều ở 
ngày thứ hai và thứ ba sau gây nhiễm, và tôm 
ngưng chết ở ngày thứ năm của thí nghiệm. 
Nghiệm thức phòng bệnh bằng dịch chiết ở 
nồng độ cao hơn cho tỷ lệ sống cao hơn với tỷ lệ 
sống trung bình sau bảy ngày thí nghiệm phòng 
bệnh với nồng độ 2% và 4% lần lượt là 61,7% ± 
7,6% và 73,3% ± 5,8%. Kết quả phân tích thống 
kê được thể hiện ở Hình 6 về tỷ lệ sống của tôm 
ở ngày thứ bảy cho thấy hai nghiệm thức phòng 
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bệnh với nồng độ 2% và 4% không có sự khác 
biệt ý nghĩa thống kê (p>0,05), và 2 nghiệm 
thức này có sự khác biệt ý nghĩa (p<0,05) so với 
cả 2 nghiệm thức đối chứng dương và âm. Điều 

này có thể nói rằng dịch chiết Đơn châu chấu có 
hiệu quả phòng bệnh hoại tử gan tuỵ cấp ở tôm 
thẻ chân trắng với cả hai liều 2% và 4% trộn vào 
thức ăn với tỷ lệ sống trên 60%.

Hình 6. Tỷ lệ sống của tôm sau 7 ngày gây nhiễm với Vibrio parahaemolyticus của thí nghiệm 
phòng bệnh bằng dịch chiết Đơn châu chấu với nồng độ 2% và 4% cho vào thức ăn. Các chữ cái thể 
hiện khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05).

3.6. Phòng bệnh bằng dịch chiết thực vật 
cho trực tiếp vào nước

Tôm được ngâm với hai loại dịch chiết 
Khổ sâm và Đơn châu chấu trước gây nhiễm 
1 giờ và sau gây nhiễm 24 giờ với nồng độ 
15ppm (0,45 g/30 lít nước) và 20 ppm (0,6 
g/30 lít nước). Dịch nuôi cấy vi khuẩn đo được 
giá trị OD600nm là 0,893. Dựa vào đường chuẩn 
(y = 5,95*x-3,86) ước lượng được mật độ vi 
khuẩn của dịch nuôi cấy vi khuẩn là 1,45 x 109 

CFU/ml. Dịch nuôi cấy này được dùng cho 
cảm nhiễm theo mật độ LD85 (1,6 x 106 CFU/
ml) với thể tích dịch nuôi cấy vi khuẩn được 
sử dụng là 33,5 ml. Nghiệm thức đối chứng 
âm được ngâm với 33,5 ml môi trường NB. Số 
tôm chết được ghi nhận hàng ngày đến khi kết 
thúc thí nghiệm.

Kết quả thí nghiệm phòng bệnh bằng dịch 
chiết Khổ sâm, Hình 7 thể hiện tôm chết nhiều 
ở ngày thứ hai và thứ tư sau gây nhiễm, và tôm 

ngưng chết ở ngày thứ bảy của thí nghiệm. 
Trong khi, ở đối chứng dương tôm chết nhiều ở 
ngày thứ nhất và thứ ba. Tỷ lệ sống của tôm ở 
nghiệm thức đối chứng dương là 18,3% ± 2,9% 
và tỷ lệ sống trung bình của tôm ở nghiệm thức 
đối chứng âm là 100%. Trong khi đó, nghiệm 
thức phòng bệnh bằng dịch chiết ở nồng độ cao 
hơn cho tỷ lệ sống cao hơn với tỷ lệ sống trung 
bình sau chín ngày thí nghiệm phòng bệnh với 
nồng độ 15 ppm và 20 ppm lần lượt là 51,7% ± 
2,9% và 61,7% ± 2,9%. Kết quả phân tích thống 
kê được thể hiện ở Hình 7 về tỷ lệ sống của tôm 
ở ngày thứ chín cho thấy hai nghiệm thức phòng 
bệnh với nồng độ 15 ppm và 20 ppm có sự khác 
biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05), và 2 nghiệm 
thức này có sự khác biệt ý nghĩa (p<0,05) so với 
cả 2 nghiệm thức đối chứng dương và âm. Kết 
quả trên cho thấy rằng dịch chiết Khổ sâm có 
hiệu quả phòng bệnh hoại tử gan tuỵ cấp ở tôm 
thẻ chân trắng với liều 20 ppm xử lý vào nước 
nuôi với tỷ lệ sống trên 60%.
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Đối với phòng bệnh bằng dịch chiết Đơn 
châu chấu, Hình 8 thể hiện tôm chết nhiều ở 
ngày thứ hai và thứ tư sau gây nhiễm, và tôm 
ngưng chết ở ngày thứ sáu của thí nghiệm. 
Trong khi, ở đối chứng dương tôm chết nhiều 
ở ngày thứ nhất và thứ ba. Nghiệm thức phòng 
bệnh bằng dịch chiết ở nồng độ cao hơn cho tỷ 
lệ sống cao hơn với tỷ lệ sống trung bình sau 
chín ngày thí nghiệm phòng bệnh với nồng độ 
15 ppm và 20 ppm lần lượt là 51,7% ± 2,9% và 
61,7% ± 2,9%. Kết quả phân tích thống kê được 

thể hiện ở Hình 8 về tỷ lệ sống của tôm ở ngày 
thứ chín cho thấy hai nghiệm thức phòng bệnh 
với các nồng độ 15 ppm và 20 ppm có sự khác 
biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05), và 2 nghiệm 
thức này có sự khác biệt ý nghĩa (p<0,05) so với 
cả 2 nghiệm thức đối chứng dương và âm. Kết 
quả trên cho thấy rằng dịch chiết Đơn châu chấu 
có hiệu quả phòng bệnh hoại tử gan tuỵ cấp ở 
tôm thẻ chân trắng với liều 20 ppm xử lý vào 
nước nuôi với tỷ lệ sống trên 60%.

Hình 7. Tỷ lệ sống của tôm sau 9 ngày gây nhiễm với Vibrio parahaemolyticus của thí nghiệm 
phòng bệnh bằng dịch chiết Khổ sâm với các nồng độ 15 ppm và 20 ppm cho vào nước nuôi. Các 
chữ cái thể hiện khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Hình 8. Tỷ lệ sống của tôm sau 9 ngày gây nhiễm với Vibrio parahaemolyticus của thí nghiệm 
phòng bệnh bằng dịch chiết Đơn châu chấu với các nồng độ 15 ppm và 20 ppm cho vào nước nuôi. 
Các chữ cái thể hiện khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05).



34 TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 10 - THÁNG 12/2017

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

3.7. Phân tích mô bệnh học
- Kết quả mô học của thử nghiệm độc 

tính đối với tôm được ngâm dịch chiết

Sau khi kết thúc thí nghiệm, tôm sống được 
cố định trong dung dịch Davidson để kiểm tra 
mô bệnh học. 

Hình 9. Cấu trúc mô học của gan tuỵ của tôm được thử nghiệm độc tính của dịch chiết ở nồng 40 
ppm sau 7 ngày: (A) Dịch chiết Khổ sâm và (B) Dịch chiết Đơn châu chấu, gan tuỵ xuất hiện nhiều 
tế bào tiết hay tế bào B và có số ít tế bào dự trữ hay tế bào R. (C) Đối chứng, gan tuỵ có nhiều cả 
tế bào B và tế bào R. Mũi tên mập: tế bào B có chứa một không bào lớn; Mũi tên mảnh: tế bào R 
có chứa một hoặc nhiều không bào nhỏ. Độ phóng đại 400 lần.

 Kết quả cho thấy gan tuỵ của tôm ở tất 
cả các nghiệm thức thí nghiệm có biểu hiện cấu 
trúc mô học bình thường. Ở hai nhóm ngâm 
dịch chiết Khổ sâm (Hình 9A) và Đơn châu 
chấu (Hình 9B) với nồng độ 40 ppm, các tế bào 
biểu mô của ống gan tuỵ được biệt hoá thành 
nhiều tế bào tiết hay tế bào B (chứa một không 
bào lớn) và một số ít tế bào dự trữ hay tế bào R 
(chứa một hoặc nhiều không bào nhỏ). Trong 
khi đó, ở nhóm đối chứng (Hình 9C), gan tuỵ 

của tôm có nhiều cả tế bào B và tế bào R. Điều 
này có thể nói rằng các dịch chiết Khổ sâm và 
Đơn châu chấu không gây độc đối với tôm ngay 
cả ở nồng độ 40 ppm, các dịch chiết này còn 
kích thích miễn dịch cho các tế bào biểu mô của 
ống gan tuỵ của tôm biệt hoá nhiều tế bào tiết 
hay tế bào B.

- Kết quả mô bệnh học của tôm thí 
nghiệm phòng trị dịch chiết trộn vào thức ăn
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Gan tuỵ tôm ở nhóm đối chứng âm (Hình 
10A) biểu hiện cấu trúc bình thường bao gồm 
có nhiều tế bào tiết hay tế bào B (chứa một 
không bào lớn) và nhiều tế bào dự trữ hay tế 
bào R (chứa một hoặc nhiều không bào nhỏ). 
Trong khi đó, gan tuỵ của tôm ăn thức ăn có trộn 
4% dịch chiết của Khổ sâm (Hình 10B) hoặc 
dịch chiết Đơn châu chấu (Hình 10C) vẫn duy 
trì cấu trúc gần như bình thường và xuất hiện 
nhiều tế bào B. Ngược lại, gan tuỵ tôm sắp chết 
của nhóm đối chưng dương (Hình 10D) được 
thu mẫu sau 2 ngày gây nhiễm có dấu hiệu tổn 
thương cấu trúc mô học phù hợp với nhiễm bệnh 
hoại tử gan tuỵ cấp (AHPND) điển hình như là 
sự bong tróc các tế bào biểu mô của ống gan và 
nó bị rơi vào bên trong ống gan, cùng với đó là 
số lượng không bào của tế bào B và R bị giảm 
nghiêm trọng. Các kết quả trên cho thấy rằng 
các dịch chiết Khổ sâm và dịch chiết Đơn châu 
chấu có khả năng giúp bảo vệ cấu trúc gan tuỵ 
của tôm tránh bị tổn thương do độc tố từ Vibrio 
parahaemolyticus gây ra.

IV. THẢO LUẬN
Việc nghiên cứu tìm ra các sản phẩm thân 

thiện và an toàn với môi trường để thay thế 
kháng sinh trong phòng AHPND ở tôm nuôi là 
rất cần thiết và cấp bách. Nhiều báo cáo trước 
đây đã chỉ ra khả năng kháng khuẩn của các 

dịch chiết thực vật (Oonmetta-areea & ctv., 
2006; Vuddhakul & ctv., 2007; Chaweepack 
& ctv., 2015a và 2015b). Dịch chiết Khổ sâm 
(Croton tonkinensis) được cho là có chứa các 
lớp chất chủ yếu là các hợp chất terpenoid 
như là flavonoid, alcaloid, polyphenol, nó 
thuộc nhóm cây thuốc và vị thuốc dùng làm 
thuốc bổ, thuốc bồi dưỡng, và có tác dụng tốt 
với tiêu hóa và dạ dày (Đỗ Tất Lợi, 2004). 
Thành phần hoá học của dịch chiết Đơn châu 
chấu (Aralia armata) có hai triterpenoid 
(3β-hydroxyoleana-11,13(18)-diene-28,30-
dioic acid và 3-oxooleana-11,13(18)-diene-
28,30-dioic acid) và một triterpenoid glycoside 
(3β-O-6′-O-methyl-β-d-glucuronopyranosyl 
oleana-11,13(18)-dien-28-oic acid và các hợp 
chất triterpenoid saponin loại olean có khả năng 
kháng khuẩn, bảo vệ gan, và bảo vệ dạ dày 
(Sun & ctv., 2006; Miao H. & ctv., 2016). Theo 
Citarasu T., (2010) báo cáo rằng một số hợp 
chất như là phenolics, polyphenols, alkaloids, 
quinones, terpenoids, lectines và polypeptides 
có khả năng thay thế hiệu quả cho kháng sinh 
trong phòng bệnhnhiễm khuẩn. Vì vậy, nghiên 
cứu này được thực hiện để xác định hiệu quả 
của các dịch chiết Khổ sâm và Đơn châu chấu 
trong việc phòng AHPND ở tôm thẻ chân trắng 
trong điều kiện phòng thí nghiệm. Theo kết quả 
thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn bằng phương 

Hình 10. Cấu trúc mô bệnh học của gan tuỵ tôm thí nghiệm phòng trị dịch chiết thực vật trộn vào thức 
ăn với liều 4%. (A) Đối chứng âm hiện diện nhiều tế bào Bvà R. (B) Dịch chiết Khổ sâm và (C) Dịch 
chiết Đơn châu chấuvẫn duy trì cấu trúc gan bình thường và xuất hiện nhiều tế bào B. (D) Đối chứng 
dương có dấu hiệu bong tróc các tế bào biểu mô và giảm số lượng không bào của tế bào B và R. Mũi 
tên mập: tế bào B có chứa một không bào lớn; Mũi tên mảnh: tế bào R có chứa một hoặc nhiều không 
bào nhỏ; Mũi tên đứt khúc: các tế bào biểu mô bị bong tróc và rơi vào ống gan. Độ phóng đại 400 lần.
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pháp khuếch tán đĩa cho thấy hai dịch chiết 
Khổ sâm và Đơn châu chấu là nhạy với Vibrio 
parahaemolyticus. Các thí nghiệm phòng bệnh 
bằng dịch chiết thực vật dựa vào gây nhiễm 
thực nghiệm theo phương pháp ngâm trực tiếp 
vi khuẩn vào bể tôm, nên việc ước lượng mật 
độ vi khuẩn ở tại thời điểm gây nhiễm rất được 
quan tâm. Theo các báo trước đây, mật độ Vibrio 
parahaemolyticus được nuôi cấy đến pha log 
để đạt các chỉ số OD600nm trong khoảng 0,6 đến 
0,93 tương ứng với mật độ vi khuẩn 108 CFU/
ml (Joshi & ctv., 2014; Hong X. P., & ctv., 2016; 
Trương Hồng Việt & ctv., 2017). Trong nghiên 
cứu này, các thí nghiệm gây nhiễm chỉ chọn mật 
độ  V. parahaemolyticus ở các chỉ số OD600nm từ 
0,800 đến 0,900 tương ứng với mật độ vi khuẩn 
từ 9,00 x 108 CFU/ml đến 1,5 x 109 CFU/ml 
(dựa vào đường chuẩn y = 5,95*x-3,86 có hệ số 
xác định R2 = 99,5%) và thời gian tăng sinh vi 
khuẩn tối đa 5 giờ để đảm bảo vi khuẩn đang ở 
pha log. Ngoài ra, liều vi khuẩn gây nhiễm cũng 
rất quan trọng trong thí nghiệm phòng bệnh, 
nó được đòi hỏi phải có khả năng gây chết tôm 
với tỷ lệ cao và thời gian chết phải kéo dài để 
thích hợp cho phòng bệnh. Vì vậy, nghiên cứu 
này được chọn mật độ gây chết tôm 85% (LD85) 
sau 7 ngày là 1,6 x 106 CFU/ml được suy ra từ 
phương trình hồi qui tuyến tính (Y = 52,21*X + 
1,82 có hệ số xác định R2 = 99,4% ) được xây 
dựng dựa vào kết quả của thí nghiệm thăm dò đã 
được thực hiện trước đó. Liều gây nhiễm phòng 
bệnh của nghiên cứu này gần tương đương với 
liều gây nhiễm của một số nghiên cứu khác đã 
báo cáo như là liều cảm nhiễm ngâm trực tiếp 1 
x 106 CFU/ml trong phòng bệnh AHPND ở tôm 
giống (P15) bằng dịch chiết tảo đỏ (Boonsri & 
ctv., 2016) hoặc là liều cảm nhiễm ngâm trực 
tiếp 2,2 x 106 CFU/ml cho phòng bệnh AHPND 
ở tôm thẻ 1,3 g bằng Progen-S (Jintasatapor & 
ctv., 2017).

Thí nghiệm phòng bệnh được thực hiện để 
đánh giá khả năng của hai dịch chiết Khổ sâm và 
Đơn châu chấu bằng cách trộn vào thức ăn hoặc 
ngâm trực tiếp vào nước. Tôm được cho ăn hai 
loại dịch chiết Khổ sâm và Đơn châu chấu trước 
và sau gây nhiễm bảy ngày với nồng độ 2% (20 

g/kg thức ăn) và 4% (40 g/kg thức ăn). Kết quả 
gây nhiễm cho thấy nghiệm thức phòng trị dịch 
chiết ở nồng độ cao hơn cho tỷ lệ sống cao 
hơn với tỷ lệ sống trung bình sau 7 ngày phòng 
trị bằng dịch chiết Khổ sâm lần lượt là 63,3% 
± 7,6% và 71,7% ± 2,9%, còn phòng trị bằng 
dịch chiết Đơn châu chấu có tỷ lệ sống trung 
bình cũng tăng dần lần lượt là 61,7% ± 7,6% và 
73,3% ± 5,8%. Tuy nhiên, các tỷ lệ này không 
có khác biệt ý nghĩa thống kê (p>0,05). Các 
kết quả này cho thấy hai loại dịch chiết này 
có khả năng ức chế V. parahaemolyticus gây 
bệnh AHPND. Vì thế, tôm mà được ăn thức 
ăn có trộn dịch chiết hoặc là Khổ sâm hoặc 
là Đơn châu chấu có thể kháng tốt với nhiễm 
khuẩn. Hiệu quả phòng trị này thấp hơn hiệu 
quả phòng trị bằng dịch chiết củ riềng mà được 
báo cáo trước đây với nồng độ dịch chiết 1% 
và 2% cho tỷ lệ sống lần lượt là 73,3% và 80% 
(Chaweepack & cvt., 2015a). Tuy nhiên, sự so 
sánh hiệu quả này không thể kết luận điều gì 
bởi vì mỗi phòng thí nghiệm sử dụng chủng vi 
khuẩn khác nhau, nồng độ vi khuẩn gây nhiễm 
khác nhau (2,85 x 105 CFU/ml), và phương 
pháp gây nhiễm (tiêm trực tiếp vào tôm) cũng 
khác nhau. Theo Chaweepack & cvt. (2015b), 
dịch chiết củ riềng ngoài tác dụng ức chế vi 
khuẩn còn có tác dụng kích thích hệ miễn dịch 
của tôm. Trong khi dịch chiết Khổ sâm và Đơn 
chấu chấu chưa có báo cáo nào được thực hiện 
để đánh giá tác dụng trên đối tượng thuỷ sản. 
Đối với phòng bệnh qua nước nuôi, tôm được 
ngâm với hai loại dịch chiết Khổ sâm và Đơn 
châu chấu trước gây nhiễm 1 giờ và sau gây 
nhiễm 24 giờ với nồng độ 15 ppm (0,45 g/30 
lít nước) và 20 ppm (0,6 g/30 lít nước). Việc 
ngâm lặp lại dịch chiết nhằm mục đích là tăng 
hiệu quả ức chế đối với vi khuẩn. Tỷ lệ sống 
trung bình sau 9 ngày thí nghiệm phòng bệnh 
bằng dịch chiết Khổ sâm lần lượt là 51,7% 
± 2,9% và 61,7% ± 2,9%, còn tỷ lệ sống của 
phòng bệnh bằng dịch chiết Đơn châu chấu lần 
lượt là 51,7% ± 2,9% và 61,7% ± 2,9%. Ở thí 
nghiệm phòng bệnh bằng dịch chiết qua đường 
nước nuôi có thời gian kết thúc lâu so với 
phòng bệnh qua đường thức ăn là do thời gian 
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chết của tôm ở các nghiệm thức thí nghiệm kéo 
dài hơn. 

Cơ quan gan tuỵ cơ bản bao gồm các ống 
được phân nhánh và có các loại tế bào biểu 
mô như là tế bào mầm (E), tế bào sợi (F), tế 
bào dự trữ (R), và tế bào tiết (B) xếp thành 
ống gan. Vì vậy, nó dễ dàng bị thay đổi cấu 
trúc của ống gan và các tế bào biểu mô khi 
tiếp xúc các chất độc hoá học hay chất độc 
sinh học (Bhavan & Geraldin, 2000). Một số 
nghiên cứu báo cáo rằng cơ quan gan tuỵ được 
biết là rất nhạy với các loại thức ăn khác nhau, 
các chất gây ô nhiễm nước, và các chất có tính 
độc. Nó thường được dùng để kiểm tra ảnh 
hưởng của các chất độc khác nhau (Bautista 
& ctv., 1994; Wu J. P. & ctv., 2008). Dựa vào 
yếu tố trên, trước khi thực hiện các thí nghiệm 
phòng bệnh bằng dịch chiết, nghiên cứu này 
đã tiến hành thử nghiệm độc tính đối với tôm 
và gan tuỵ được thu mẫu và kiểm tra mô học. 
Đối với tôm thí nghiệm phòng bệnh được cho 
ăn dịch chiết với liều 20 g/kg thức ăn và 40 g/
kg thức ăn trong suốt 7 ngày, kết quả ghi nhận 
cho thấy không tôm nào bị chết sau khi ăn dịch 
chiết. Đối  với tôm được ngâm với các dịch 
chiết Khổ sâm hoặc Đơn châu chấu ở nồng độ 
20 ppm và 40 ppm cũng không phát hiện tôm 
chết sau 9 ngày. Phân tích mẫu mô học cho 
thấy, gan tuỵ của tôm ở tất cả các nghiệm thức 
thí nghiệm có biểu hiện cấu trúc mô học bình 
thường như được thấy ở các loài tôm (Bell & 
Lightner, 1988; Caceci & ctv., 1988; Lightner 
& ctv., 1996; Bhavan & Geraldine, 2000). Ở 
hai nhóm ngâm dịch chiết Khổ sâm hoặc Đơn 
châu chấu với nồng độ 40 ppm, các tế bào biểu 
mô của ống gan tuỵ được biệt hoá thành nhiều 
tế bào B và một số ít tế bào R. Trong khi đó, ở 
nhóm đối chứng, gan tuỵ có nhiều cả tế bào B 
và tế bào R. Điều này có thể nói rằng các dịch 
chiết Khổ sâm và Đơn châu chấu không gây 
độc đối với tôm ngay cả ở nồng độ 40 ppm, các 
dịch chiết này còn kích thích miễn dịch cho các 
tế bào biểu mô của ống gan tuỵ của tôm biệt 
hoá nhiều tế bào B. Tế bào B có liên quan đến 
sự hấp thu chất lỏng và các phân tử nhỏ bên 
trong ống gan, đây là một đặc tính của tế bào B 

ở giáp xác mười chân (Lyon & Simkiss, 1984; 
Al-Mohanna & Nott, 1986; Vogt, 1993). Ngoài 
ra, tế bào B còn là nguồn enzyme giúp cho quá 
trình tiêu hoá ngoại bào (Loizzi, 1971; Gibson 
& Barker, 1979; Caceci & ctv., 1988). Sự gia 
tăng của tế bào B giúp thuận lợi trong việc 
tổng hợp và bài tiếtcác enzyme tiêu hoá. Điều 
này cũng giúp cho tôm thẻ chân trắng hấp thụ 
nhiều năng lượng từ thực phẩm ăn vào và làm 
tăng mức độ trao đổi chất để giữ chức năng cơ 
thể trở nên bình thường (Li E. & ctv., 2008).

 AHPND bị gây ra bởi Vibrio 
parahaemolyticus (Tran & ctv., 2013). Ở mức độ 
mô học, đặc tính chẩn đoán chính của AHPND 
là sự bong tróc ồ ạt của các tế bào biểu mô của 
ống gan, mà được bắt đầu từ trung tâm của cơ 
quan gan tuỵ sau đó lan ra ngoài đến vùng tế 
bào E. Sự bong tróc này làm giảm sự biệt hoá 
các tế bào biểu mô có chứ năng như tế bào B, F 
và R (Thitamadee & ctv., 2016). Kết quả kiểm 
tra mô bệnh học ở thí nghiệm gây nhiễm với 
Vibrio parahaemolyticus chủng ST8T và phòng 
bệnh bằng dịch chiết trộn vào thức ăn cho thấy 
gan tuỵ của tôm ở đối chứng dương có biểu hiện 
bong tróc các tế bào biểu mô phù hợp với đặc 
tính của bệnh AHPND (Tran & ctv., 2013; Joshi 
& ctv., 2014; Thitamadee & ctv., 2016). Trong 
khi gan tuỵ của tôm được cho ăn thức ăn có trộn 
dịch chiết Khổ sâm hoặc Đơn châu chấu với liều 
4% xuất hiện nhiều tế bào B. Kết quả này phù 
hợp với kết quả mô học của nghiên cứu phòng 
AHPND bằng dịch chiết Protein thô từ tảo đỏ 
với kết quả tế bào B xuất hiện nhiều ở gan tôm 
của các nghiệm thức được cho ăn dịch chiết 
(Boonsri & ctv., 2016).

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
5.1. Kết luận

 Dựa vào các kết quả trên, hai dịch chiết 
này đã được chứng minh là có hiệu quả phòng 
bệnh qua đường thức ăn với liều 2% (20 g dịch 
chiết/kg thức ăn) và hiệu quả phòng bệnh qua 
đường nước nuôi với nồng độ 20 ppm. Vì vậy, 
hai loại dịch chiết này có thể được dùng như 
là biện pháp thay thế kháng sinh cho phòng 
AHPND gây ra bởi V. parahaemolyticus trên 
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tôm thẻ chân trắng Penaeus vannamei trong 
điều kiện phòng thí nghiệm.

5.2. Đề xuất
 Mặc dù kết quả cho thấy hai dịch chiết 

Khổ sâm và Đơn châu chấu có hiệu quả tốt 
trong phòng AHPND qua đường ăn và nước 
nuôi, chúng tôi đề nghị cần thử nghiệm hiệu quả 
của nó ở qui mô nông hộ. 
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THE EFFECTS OF Croton tonkinensis AND Aralia armata 
EXTRACTS ON PREVENTION AND TREATMENT OF ACUTE 

HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE IN WHITE-LEG SHRIMP 
Penaeus vannamei UNDER LABORATORY CONDITIONS

Truong Hong Viet1*, Do Thi Cam Hong1, Vu Thien An1, Tran Bao Ngoc2,  
Nguyen Tran Gia Bao2, Tran Minh Trung1

ABSTRACT
Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) was first emerged in China in 2009, and 
was spread to Vietnam in 2010. It has caused a negative impact on the aquaculture industry in 
Vietnam with an economic loss estimated at 7.2 million USD in 2012. The aim of this study is to 
evaluate the effects of Crotonton kinensis and Aralia armata extracts on prevention and treatment 
of AHPND disease caused by Vibrio parahaemolyticus (VPAHPND) in white-leg shrimp (Penaeus 
vannamei) by experimental challenge test. Two experiments were conducted: (1) The two extracts 
were individually mixed with shrimp diet at two concentrations including 2% (20g extracts/kg 
diet) and 4% (40g extracts/kg diet); shrimp were fed during 7 days before and after challenge test 
with VPAHPND. (2) The two extracts were separately soaked into culture water at two concentrations 
including 15 ppm (0.45g extracts/tank/30 litres of water) and 20 ppm (0.6g extracts/tank/30 litres 
of water); shrimps were immersed in these extracts in 1 hour before challenge test with VPAHPND, 
and were immersed one more time after 24 hours. The results of  experiment 1 showed that shrimp 
survival rates on the last day (day 7) in all extract treated groups were greater than 60%, and it 
was significantly different (P<0.05) in compared with control groups. In the experiment 2, shrimp 
survival rates on the last day (day 9) in two extract treated groups with 20 ppm concentration were 
greater than 60%, and it was significantly different (P<0.05) in compared with control groups. 
Based on these results, we suggest that these two extracts are capable of prevention and treatment of 
AHPND disease in white-leg shrimp either via diet at 2% dose or immersion treatment in the culture 
water at 20 ppm concentration under laboratory conditions.

Keywords: Crotontonkinensis, Aralia armata, Vibrio parahaemolyticus, AHPND, white-leg shrimp.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vibrio parahaemolyticus mang gen độc, tác 

nhân gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) 
hay hội chứng chết sớm (EMS), đã gây ra thiệt 
hại kinh tế đáng kể trong các trang trại nuôi tôm. 
Bệnh thường xảy ra khoảng 8 ngày sau khi thả 
giống, phát triển một cách nhanh chóng và gây 
chết nghiêm trọng trong 20 đến 30 ngày nuôi 
đầu (Han et al., 2015). Triệu chứng lâm sàng 
tôm bệnh bao gồm tăng trưởng chậm, ruột rỗng 
hoặc ruột bị đứt đoạn, bơi xoắn ốc, lỏng vỏ, màu 
sắc nhợt nhạt. Tôm bệnh cũng cho thấy các dấu 
hiệu gan bất thường như gan teo, nhỏ, gan sưng, 
màu đen hoặc nhạt màu (Lightner et al., 2013; 
Zorriehzahra & Banaederakhshan, 2015).

Tần suất nhiễm bệnh thường xảy ra nhiều 
hơn trong hệ thống nuôi tôm thâm canh nên 
thường đòi hỏi việc sử dụng kháng sinh trong 
điều trị bệnh. Sử dụng kháng sinh không đúng 
liều lượng trong phòng trị bệnh nhiễm khuẩn 
trong nuôi trồng thủy sản được cho là có liên 
quan dẫn đến sự kháng thuốc của vi khuẩn 
(Elmahdi et al., 2016). Các nghiên cứu về nồng 
độ sử dụng thuốc kháng sinh cho tôm nuôi 
trong phòng trị vi khuẩn V. parahaemolyticus 
gây bệnh AHPND còn rất hạn chế ở Đồng bằng 
sông Cửu Long, Việt Nam. Nghiên cứu này 
sàng lọc danh mục kháng sinh thử nghiệm nhằm 
xác định nồng độ ức chế tối thiểu-MIC và nồng 
độ ức chế 50% (IC50) và 90% (IC90) của V. 

THỬ NGHIỆM IN VITRO ĐỐI VỚI KHÁNG SINH THÍCH HỢP TRONG 
PHÒNG TRỊ BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH

Nguyễn Diễm Thư1*, Lê Hồng Phước1, Võ Hồng Phượng1,  
Phạm Võ Ngọc Ánh1, Mã Tú Lan1, Trần Minh Trung1

TÓM TẮT
Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) gây ra bởi vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus đã gây thiệt hại 
kinh tế đáng kể trong nghề nuôi tôm tại Việt Nam. Nghiên cứu trước cho thấy V. parahaemolyticus 
kháng với nhiều loại kháng sinh do việc lạm dụng thuốc kháng sinh để kiểm soát bệnh nhiễm khuẩn 
trong nuôi trồng thủy sản. Các nghiên cứu về nồng độ sử dụng thuốc kháng sinh cho tôm nuôi 
trong phòng trị vi khuẩn V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND còn rất hạn chế ở Đồng bằng sông 
Cửu Long, Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu này là sàng lọc danh mục kháng sinh thử nghiệm 
nhằm xác định nồng độ ức chế tối thiểu - MIC và nồng độ ức chế 50% (IC50) và 90% (IC90) của 
V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND phân lập được từ các mẫu tôm bệnh tại Việt Nam. Nghiên 
cứu được thực hiện qua 7 chủng V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND gồm 5 chủng phân lập trên 
tôm bệnh AHPND tại ao nuôi miền Nam và 2 chủng trên tôm bệnh tại miền Bắc với 6 loại kháng 
sinh. Kết quả cho thấy nồng độ MIC của 7 chủng V. parahaemolyticus với Norfloxacin ≤ 0,25-1 
mg/l, Ciprofloxacin ≤ 0,25-1 mg/l, Doxycycline 1-32 mg/l, Gentamicin 4-16 mg/l, Tetracycline 
1-128 mg/l và Oxytetracycline 1 - ≥ 128 mg/l. IC50 của Norfloxacin, Ciprofloxacin, Doxycyclin, 
Gentamicin và Tetracycline lần lượt là 0,32, 0,36, 1,46, 9,33 và 1,75 µg/ml. IC90 lần lượt là 0,76, 
0,71, 22,80, 11,40 và 97,92 µg/ml.

Từ khóa: Vibrio parahaemolyticus gây bệnh AHPND, kháng sinh, MIC, IC50, IC90, tôm nuôi.

1 Trung tâm Quan trắc Môi trường & Bệnh Thủy sản Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II.
* Email: thu_seven@yahoo.com
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parahaemolyticus gây bệnh AHPND phân lập 
được từ các mẫu tôm bệnh tại Việt Nam làm 
cơ sở cho các nghiên cứu thử nghiệm cho việc 
phòng trị loại bệnh này trên tôm.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus

Bảy chủng V. parahaemolyticus gây bệnh 

AHPND gồm 5 chủng phân lập trên tôm bệnh 
AHPND tại ao nuôi miền Nam và 2 chủng trên 
tôm bệnh tại miền Bắc (Bảng 1) được chọn để 
thử nghiệm xác định nồng độ ức chế tối thiểu. 
Mẫu được lưu trữ trong glycerol 20% và bảo 
quản -70oC tại Trung tâm Quan Trắc, Viện 
Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II.

Bảng 1. Các chủng vi khuẩn V. parahaemolyticus phân lập trên tôm

STT Ký hiệu mẫu Phân lập từ Tỉnh

1 KG11T1 Tôm thẻ Kiên Giang

2 ST8T Tôm sú Sóc Trăng

3 ST11T Tôm sú Sóc Trăng

4 ST13T Tôm thẻ Sóc Trăng

5 CMT14 Tôm thẻ Cà Mau

6 PR15.10 Tôm thẻ Nghệ An

7 PR15.20 Tôm thẻ Nghệ An

2.2. Sàng lọc danh mục kháng sinh thử 
nghiệm

Căn cứ vào đặc tính sinh học cũng như cơ 
chế gây bệnh của tác nhân gây bệnh; căn cứ vào 
bản chất hóa học của kháng sinh; kết hợp với kết 
quả các nghiên cứu trước; điều tra bổ sung của 
nghiên cứu này về sử dụng loại kháng sinh, mức 
độ kháng, hiệu quả,…trong nuôi tôm. Tiến hành 
chọn 5 loại kháng sinh có tỉ lệ nhạy cao nhất đối 
với các mẫu V. parahaemolyticus đã phân lập từ 
3 miền để thử nồng độ ức chế tối thiểu làm cơ sở 
cho việc chọn liều thử nghiệm trên tôm.

2.3. Phương pháp xác định nồng độ ức 
chế tối thiểu-MIC (Minimal inhibitory 
concentration) 

MIC được xác định theo quy trình có thay 
đổi của Ruangpan (2004) bằng cách pha loãng 
thuốc kháng sinh trong môi trường đĩa thạch 
với 6 loại kháng sinh đã chọn. Giá trị MIC 
được xác định là nồng độ thấp nhất của thuốc 
kháng sinh, ở đó không có sự phát triển của vi 
khuẩn (Ruangpan, 2004). Các bước tiến hành 
như sau:

2.3.1. Chuẩn bị các dung dịch kháng sinh
Pha dung dịch kháng sinh gốc: pha 10ml 

dung dịch gốc nồng độ 1.280 µg/ml theo công 
thức: X(g) = [10 (ml) x 1.280 (µg/ml) x 100] / a. 
Trong đó: a là % hoạt lực của kháng sinh.  Kháng 
sinh bột được pha với dung môi thích hợp (nước 
cất được dùng pha 5 loại kháng sinh sử dụng 
trong nghiên cứu này). Cho một lượng dung 
môi vừa đủ để hòa tan hoàn toàn kháng sinh, bồi 
phụ đủ thể tích bằng dung môi hoà tan. Từ dung 
dịch gốc pha loãng ½ đến nồng độ thấp nhất 
cần dùng là 2,5 µg/ml (10 nồng độ pha loãng là 
1.280 µg/ml, 640 µg/ml, 320 µg/ml, 160 µg/ml, 
80 µg/ml, 40 µg/ml, 20 µg/ml, 10 µg/ml, 5 µg/
ml, 2,5 µg/ml).          

2.3.2. Chuẩn bị các đĩa thạch kháng sinh
Đĩa thạch Mueller-Hinton Agar được chuẩn 

bị theo hướng dẫn của từng hãng sản xuất, có bổ 
sung 2% muối và hòa tan vào môi trường nước 
cất. Đun sôi để hoà tan hoàn toàn thạch và hấp 
tiệt trùng 120oC/15 phút, để nguội môi trường 
tới 50oC. Sau đó, cho vào đĩa petri 9 ml thạch 
và 1ml dung dịch kháng sinh cần dùng (10 nồng 
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độ kháng sinh đã được pha ở trên, mỗi nồng độ 
3 đĩa) và lắc đều. Các đĩa thạch được dùng ngay 
trong ngày. Đánh dấu phía trên và phía dưới đĩa 
thạch để tránh nhầm lẫn số thứ tự chủng khi 
đọc kết quả. Hai đĩa môi trường MHA không 
có kháng sinh cũng được chuẩn bị để làm chứng 
dương.

2.3.3. Chuẩn bị chủng vi khuẩn và pha hỗn 
dịch vi khuẩn

7 chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus 
được chọn làm thử nghiệm được cấy vào môi 
trường thạch dinh dưỡng (BHIA), ủ 18-24 giờ ở 
30oC để tạo ra các khuẩn lạc thuần riêng rẽ. Các 
khuẩn lạc hòa tan vào 10 ml nước muối 2% vô 
trùng đến khi đạt nồng độ 108 vi khuẩn/ml (độ 
đục của huyền dịch vi khuẩn tương ứng với độ 
đục chuẩn 0,5 McFarland). Pha loãng 100 lần 
huyền dịch vi khuẩn này để được huyền dịch 
nồng độ 106 vi khuẩn/ml.

2.3.4. Tiến hành
Hút 10 µl huyền dịch vi khuẩn nồng độ 

106 vi khuẩn/ml cho vào mỗi vị trí giếng/
vòng tròn (nhỏ giọt) trên đĩa thạch MHA với 
10 nồng độ kháng sinh khác nhau (từ nồng 
độ thấp đến nồng độ cao), mỗi nồng độ lặp 
lại 3 lần. Hai đĩa môi trường MHA không có  
kháng sinh cũng được cho 10 µl huyền dịch vi 
khuẩn để làm chứng dương. Sau đó để các đĩa 
thạch ở nhiệt độ phòng cho đến khi khô, lộn 

ngược các đĩa và ủ ở 300C trong vòng 18-24 
giờ.

2.3.5. Đọc và phân tích kết quả
Trước tiên kiểm tra sự phát triển của các 

chủng vi khuẩn thử nghiệm ở 2 đĩa thạch đối 
chứng không có kháng sinh. Nếu các chủng 
đảm bảo mọc tốt thì tiếp tục đọc kết quả của 
các chủng thử nghiệm. Nếu các chủng vi khuẩn 
không mọc thì tiến hành làm lại thí nghiệm.

Đọc kết quả lần lượt từ đĩa thạch có nồng 
độ kháng sinh thấp nhất đến nồng độ cao 
nhất. Nồng độ MIC được xác định ở đĩa môi 
trường mà ở đó các vi khuẩn bị ức chế phát triển 
(mật độ vi khuẩn giảm hẳn chỉ còn 1-2 khuẩn 
lạc mọc). Kết quả MIC của các chủng với mỗi 
kháng sinh được ghi nhận lại. Ở nồng độ thấp 
nhất, không có vi khuẩn mọc thì kết quả được 
ghi nhận là: nhỏ hơn hoặc bằng nồng độ đó (≤). 
Trong trường hợp đến nồng độ cao nhất mà vẫn 
thấy vi khuẩn mọc thì kết quả được ghi nhận là 
lớn hơn nồng độ đó (≥).

2.4. Phương pháp xác định nồng độ ức chế 
50% (IC50) và 90% (IC90)

Sau khi xác định được giá trị MIC, IC50 
và IC90 được tính toán để xác định liều lượng 
kháng sinh thử nghiệm điều trị bệnh trên động 
vật nhằm tìm ra loại kháng sinh điều trị bệnh 
hiệu quả. IC50 và IC90 được tính toán theo công 
thức sau (Ruangpan, 2004):

IC50 =
A+B

, trong đó
2

A =
50 x nồng độ MIC gần nhất của các chủng vi khuẩn bị ức chế thấp hơn 50% 

tỉ lệ % gần nhất thấp hơn 50%

B =
50 x nồng độ MIC gần nhất của các chủng vi khuẩn bị ức chế cao hơn 50% 

tỉ lệ % gần nhất cao hơn 50% 

IC90 =
C+D

, trong đó
2

C =
90 x nồng độ MIC gần nhất của các chủng vi khuẩn bị ức chế thấp hơn 90% 

tỉ lệ % gần nhất thấp hơn 90% 

D =
90 x nồng độ MIC gần nhất của các chủng vi khuẩn bị ức chế cao hơn 90%  

tỉ lệ % gần nhất cao hơn 90%
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2.5. Phương pháp phân tích số liệu
Dữ liệu được nhập và phân tích thống kê 

bằng phần mềm SPSS 16.0 (SPSS Inc., USA).

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả sàng lọc danh mục kháng sinh 

thử nghiệm
Căn cứ vào kết quả thử kháng sinh đồ của 

47 mẫu V. parahaemolyticus đã phân lập năm 
2015 (Báo cáo tổng kết đề tài, 2015). Năm loại 
kháng sinh được chọn do có tỉ lệ nhạy cao nhất 
đối với các mẫu V. parahaemolyticus đã phân 
lập là Norfloxacin, Ciprofloxacin, Doxycycline, 
Gentamicin và Tetracyline. Oxytetracycline là 
loại kháng sinh đang được người nuôi sử dụng 
phổ biến (qua điều tra thực tế), cũng được lựa 
chọn cho thử nghiệm. Sáu loại kháng sinh này 
được dùng để thử nồng độ ức chế tối thiểu làm 
cơ sở cho việc chọn liều thử nghiệm trên tôm. 
Norfloxacin và Ciprofloxacine bị cấm sử dụng 
trong nuôi trồng thủy sản từ tháng 10/2016 

(thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT). Tuy nhiên, 
2 loại kháng sinh này được sử dụng khá phổ 
biến tại ao nuôi nên cũng được chọn cho thử 
nghiệm này.

3.2. Kết quả xác định nồng độ ức chế tối 
thiểu-MIC

Kết quả cho thấy nồng độ MIC của 7 
chủng V. parahaemolyticus với Norfloxacin 
≤ 0,25-1 mg/l, Ciprofloxacin ≤ 0,25-1 mg/l, 
Doxycycline 1-32 mg/l, Gentamicin 4-16 mg/l, 
Tetracycline 1-128 mg/l và Oxytetracycline 1 
- ≥ 128 mg/l (Bảng 2). Nghiên cứu trước cho 
thấy kết quả MIC của V. parahaemolyticus 
phân lập trên tôm nuôi ở Thái Lan với 
Gentamicin < 1-2 mg/l và Oxytetracycline < 
0,5-64 mg/l (Yano et al., 2014). Kết quả của 
Vaseeharan et al., (2005) cho thấy tất cả các 
chủng V. parahaemolyticus phân lập từ ao nuôi 
tôm kháng với oxytetracycline, với MIC dao 
động từ 32,5-88,6 mg/l.

Bảng 2. Nồng độ ức chế tối thiểu của các chủng V. parahaemolyticus với 6 loại kháng sinh

Kháng sinh Số chủng 
vi khuẩn

Số chủng vi khuẩn với MIC (mg/l)

≤ 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 ≥ 128

Norfloxacin 7 3 2 2

Ciprofloxacin 7 2 4 1

Doxycycline 7 3 1 1 1 1

Gentamicin 7 1 5 1

Tetracycline 7 2 2 1 2

Oxytetracycline 7 4 1 2

3.3. Kết quả xác định nồng độ ức chế IC50 
và IC90

Dựa trên kết quả MIC, IC50 và IC90 của 6 loại 
kháng sinh với các chủng V. parahaemolyticus 
được trình bày qua Bảng 3. IC50 của Norfloxacin 
có giá trị thấp nhất là 0,32 µg/ml và Gentamicin 
có giá trị cao nhất là 9,33 µg/ml. IC90 của 
Ciprofloxacin có giá trị thấp nhất là 0,71 µg/

ml và Tetracycline có giá trị cao nhất là 97,92 µg/
ml. Chưa xác định được liều IC50 và IC90 của 
Oxytetracycline với 10 nồng độ kháng sinh đã 
thử nghiệm. Dung và ctv., (2010) đã báo cáo giá 
trị IC50 và IC90 của Gentamicin trên vi khuẩn 
Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên 
cá tra lần lượt là 2 và 4 µg/ml.
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IV. KẾT LUẬN
Nồng độ MIC của 7 chủng V. 

parahaemolyticus với Norfloxacin ≤ 0,25-1 
mg/l, Ciprofloxacin ≤ 0,25-1 mg/l, Doxycycline 
1-32 mg/l, Gentamicin 4-16 mg/l, Tetracycline 
1-128 mg/l và Oxytetracycline 1 - ≥ 128 mg/l.

IC50 của Norfloxacin, Ciprofloxacin, 
Doxycyclin, Gentamicin và Tetracycline lần lượt 
là 0,32, 0,36, 1,46, 9,33 và 1,75 µg/ml. IC90 lần 
lượt là 0,76, 0,71, 22,80, 11,40 và 97,92 µg/ml.
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IN VITRO TRIALS OF ANTIBIOTICS ON THE ABILITY TO INHIBIT 
ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE PATHOGEN

Nguyen Diem Thu1*, Le Hong Phuoc1, Vo Hong Phuong1, Pham Vo Ngoc Anh1,  
Ma Tu Lan1, Tran Minh Trung1

ABSTRACT
Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) caused by Vibrio parahaemolyticus has resulted 
in significant economic losses in shrimp production in Vietnam. Previous studies reported that V. 
parahaemolyticus showed multiple-antibiotic resistance due to the misuse of antibiotics to control 
pathogenic infections in aquaculture. There is a lack of information on the doses of antibiotic usage 
for shrimp farmers in prevention of V. parahaemolyticus in the Mekong Delta, Vietnam. This study 
aimed to select the effective antibiotics by determining the minimum inhibitory concentration 
(MIC) and inhibitory concentrations at 50% (IC50) and inhibitory concentrations at 90% (IC90) of 
AHPND pathogenic V. parahaemolyticus isolates from AHPND shrimp samples in Vietnam. The 
study was carried out on 7 strains of AHPND pathogenic V. parahaemolyticus, including 5 trains 
from the South and 2 strains from the North of Vietnam, using 6 different antibiotics. The results 
showed that MIC values of these 7 strains were ≤ 0,25-1 mg/l for Norfloxacin, ≤ 0,25-1 mg/l for 
Ciprofloxacin, 1-32 mg/l for Doxycycline, 4-16 mg/l for Gentamicin, 1-128 mg/l for Tetracycline 
and 1 - ≥ 128 mg/l for Oxytetracycline. IC50 values of Norfloxacin, Ciprofloxacin, Doxycycline, 
Gentamicin and Tetracycline were 0.32; 0.36; 1.46; 9.33 and 1.75 µg/ml, respectively. IC90 values 
were 0.76; 0.71; 22.80; 11.40 and 97.92 µg/ml, respectively.

Keywords: AHPND pathogenic Vibrio parahaemolyticus, antibiotics, MIC, IC50, IC90, farmed 
shrimp.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghề nuôi tôm nước lợ đã góp phần rất lớn 

trong phát triển kinh tế và góp phần xóa đói 
giảm nghèo của nhiều quốc gia. Tuy nhiên năng 
suất nuôi chưa thật sự ổn định, ngoài sự biến đổi 
khí hậu thì sự bùng phát dịch bệnh xảy ra hằng 
năm đã làm giảm sản lượng và quy mô nuôi. 
Trong đó, bệnh đốm trắng do WSSV (White 
Spot Syndrome Virus) và bệnh hoại tử gan tụy 
cấp tính (Acute Hepatopancreatic Necrosis 
Disease: AHPND) do Vibrio parahaemolyticus 
gây ra là phổ biến nhất. Bệnh đốm trắng được 
phát hiện và gây thiệt lại lớn trên tôm nuôi ở 
Trung Quốc năm 1992 sau đó lây lan sang các 
Nam Mỹ và Châu Á. Từ năm 1995 đến nay hầu 
như năm nào bệnh đốm trắng cũng có xuất hiện 

trên tôm nuôi ở nước ta. Mặc dù đã có rất nhiều 
nghiên cứu tìm giải pháp phòng bệnh đốm trắng 
nhưng hiện nay vẫn chưa có một giải pháp cụ 
thể cho bệnh này ngoài các biện pháp tổng hợp 
như an toàn sinh học, tăng sức đề kháng cho 
tôm nuôi. Song song đó, kể từ năm 2010 đến 
nay bệnh hoại tử gan tụy cấp tính liên tục xuất 
hiện và gây thiệt hại lớn cho các mô hình nuôi 
thâm canh và bán thâm canh. Cả tôm sú và tôm 
thẻ chân trắng đều mắc phải bệnh này với tỷ 
lệ chết cao. Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, 
Malaysia là những nước phải đối phó với bệnh 
nguy hiểm này. Tôm nuôi thường chết sớm 
trong khoảng từ 10-45 ngày sau khi thả nuôi 
(Flegel., 2012; Lightner, 2012; Prachumwat và 
ctv., 2012). Tỷ lệ tôm chết có thể lên đến 100% 
trong vài ngày hoặc kéo dài hơn.Ngoài những 

SỰ HIỆN DIỆN CỦA WSSV, Vibrio parahaemolyticus GÂY AHPND 
VÀ EHP TRÊN TÔM GIỐNG VÀ TÔM NUÔI THEO MÔ HÌNH QC/QCCT 

VÙNG CHUYÊN TÔM NƯỚC LỢ Ở ĐBSCL NĂM 2017
Nguyễn Hồng Lộc1, Lê Hồng Phước1*

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện trên 876 mẫu tôm giống thu tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Vũng 
Tàu và ĐBSCL và 141 mẫu nuôi theo mô hình QC/QCCT được thu tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc 
Trăng, Cà Mau và Kiên Giang từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2017. Kết quả kiểm tra một số mầm 
bệnh nguy hiểm như WSSV, Vibrio parahaemolyticus gây AHPND và EHP bằng phương pháp PCR 
cho thấy trên tôm giống tỷ lệ nhiễm Vibrio parahaemolyticus trong mùa khô là 1,63% và trong mùa 
mưa là 3,11%; tỷ lệ nhiễm WSSV trong mùa khô là 1,17% và mùa mưa là 0,67% và tỷ lệ nhiễm 
EHP trong mùa khô là 1,4% và trong mùa mưa là 4%. Trên tôm nuôi, tỷ lệ nhiễm WSSV trong mùa 
khô là 8,06% và mùa mưa là 2,53%; tỷ lệ nhiễm V. parahaemolyticus gây AHPND trong mùa khô 
là 6,45% và mùa mưa là 2,53%; tỷ lệ nhiễm EHP trong mùa khô là 4,87% và mùa mưa là 10,73%. 
So với năm 2015 và 2016 thì tỷ lệ nhiễm V. parahaemolyticus trên tôm giống trong năm 2017 cao 
hơn (2,42% trong năm 2016; 0,2% trong năm 2015). Tuy nhiên tỷ lệ nhiễm WSSV trong năm 2017 
thấp hơn (1,7% trong năm 2016; 3,4% trong năm 2015). Đối với EHP ghi nhận tỷ lệ nhiễm trong 
năm 2017 giảm khoảng 3-4 lần so với năm 2015 và 2016.

Từ khóa: AHPND: Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; EHP: Entorocytozoon hepatopenaei; 
PCR: Polymerase Chain Reaction.

1 Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II.
* Email: lehongphuoc@yahoo.com
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tác nhân gây bệnh trên tôm như vi rút, vi khuẩn, 
một trong những loài kí sinh trùng là vi bào tử 
trùng cũng đã được ghi nhận ở Thái Lan trong 
những năm gần đây. Chayaburakul và ctv., 2004 
đã phát hiện bệnh chậm lớn ở tôm sú nuôi với 
tác nhân là một chủng vi bào tử ký sinh ở gan 
tụy. Bệnh đã gây thiệt hại gần 300 triệu USD 
cho nghề nuôi tôm ở Thái Lan năm 2002. Năm 
2009, trên tôm sú nuôi ở Thái Lan phát hiện một 
vi bào tử trùng mới có tên là Entorocytozoon 
hepatopenaei (EHP) nhưng chưa được người 
nuôi chú ý và đến năm 2011 bệnh trở nên trầm 
trọng hơn ở những trang trại nuôi trên 5 năm và 
gần biển (Panakorn, 2012). Ở Việt Nam, EHP 
cũng đã bắt đầu được ghi nhận xuất hiện trên 
cả tôm sú và tôm thẻ nuôi. Hiện tại người nuôi 
áp dụng nhiều giải pháp khác nhau như diệt 
khuẩn, sử dụng kháng sinh, chế phẩm vi sinh, 
chất kháng khuẩn nhưng hiệu quả mang lại chưa 
ổn định.

Trước tình hình trên, việc đánh giá tình 
trạng nhiễm các mầm bệnh quan trọng được nêu 
trên là rất cần thiết và ý nghĩa cho việc thống kê, 
cảnh báo cũng như đề xuất các giải pháp phòng 

và quản lý các dịch bệnh này. Do đó, chúng tôi 
thực hiện nghiên cứu “Sự hiện diện của các tác 
nhân gây bệnh WSSV, Vibrio parahaemolyticus 
và vi bào tử trùng EHP trên tôm giống và tôm 
nuôi theo mô hình QC/QCCT vùng chuyên tôm 
nước lợ ĐBSCL”.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu

879 mẫu tôm sú và tôm thẻ chân trắng 
giống thu tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, 
Vũng Tàu và ĐBSCL. Chi tiết mẫu thu ở các 
tỉnh được thể hiện trong Bảng 1.

141 mẫu tôm sú và tôm thẻ chân trắng nuôi 
theo mô hình QC/QCCT được thu tại các tỉnh 
Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau và Kiên Giang. 
Chi tiết mẫu thu ở các tỉnh được thể hiện trong 
Bảng 2.

Các hóa chất chính: NaOH 0,25N, SDS 
0,125%, 10 mM Tris-HCl (pH = 8,3), 1,5 mM 
MgCl2, DNA polymerase 0,125 u (Promega, 
Mỹ), các mồi đã được thiết kế và công bố trên 
các tạp chí trên thế giới (Bảng 3).

Bảng 1. Số mẫu tôm giống thu ở các tỉnh 

Tỉnh
Tôm sú giống Tôm thẻ giống

Mùa khô Mùa mưa Mùa khô Mùa mưa
Bình Thuận 5 0 19 4
Ninh Thuận 25 19 234 258
Vũng Tàu 3 23 8 32
ĐBSCL 54 78 81 36
Tổng 87 120 342 330

Ghi chú: mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11; mùa khô từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau
Bảng 2. Số mẫu tôm nuôi QC/QCCT thu ở các tỉnh 

Tỉnh
Tôm sú nuôi Tôm thẻ nuôi

Mùa khô Mùa mưa Mùa khô Mùa mưa
Sóc Trăng 4 4 7 26
Bạc Liêu 4 3 11 15
Cà Mau 1 4 5 7
Kiên Giang 7 6 23 14
Tổng 16 17 46 62

Ghi chú: mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11; mùa khô từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau.
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2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp PCR xác định V. para-

haemolyticus gây AHPND (Han và ctv., 2015)
Sử dụng 4 mồi F/ R1/ R2/R3 (Bảng 3). 

Thành phần phản ứng bao gồm: 200 mM dNTP, 
1,5 mM MgCl2, 0,1 mM mồi F1, 0,2 mM mồi 
R1, 0,3 mM mồi R2, 0,5 mM mồi R3, 1,25 unit 
Taq polymerase trong tổng thể tích 50 µl. Với 
chu trình nhiệt: 930/ 5 phút; 5 chu kỳ: 93oC/ 20 
giây, 70oC/ 20 giây, 72oC/ 20 giây; 20 chu kỳ: 
93oC/ 20 giây, 55oC/ 20 giây, 72oC/ 20 giây, 25 
chu kỳ: 93oC/ 20 giây, 70oC/ 20 giây, 72oC/ 20 
giây . Sản phẩm PCR sau đó được điện di trên 
gel agarose 2%, sản phẩm dự kiến có kích thước 
250bp.

2.2.2. Phương pháp PCR xác định V. 
parahaemolyticus gây AHPND (Han và ctv., 
2015)

Sử dụng cặp mồi VpPirA-284F/ VpPirA-
284R (Bảng 3). Thành phần phản ứng bao gồm: 
0,2 mM dNTP, 1,5 mM MgCl2,  25 pmol mỗi 
mồi và 0,625 unit Taq polymerase trong tổng 
thể tích 50 µl. Chu trình nhiệt: 35 chu kỳ: 93oC/ 
3 phút; 94°C/ 30 giây, 60°C/ 30 giây, 72°C/ 30 
giây; kết thúc: 72°C/ 7 phút. Sản phẩm PCR sau 

đó được điện di trên gel agarose 2%, kích thước 
dự kiến là 284 bp.

2.2.3. Phương pháp PCR phát hiện EHP trên 
tôm (Tang và ctv., 2015)

Sử dụng cặp mồi EHP 510 F/ EHP 510R 
(Bảng 3) trên mẫu tôm đã được xác đinh nhiễm 
EHP. Thành phần phản ứng bao gồm: 200 mM 
dNTP; 1,5 mM MgCl2; 0,1 mM mồi và 0,625 
unit Taq polymerase trong tổng thể tích 50 
µl. Chu trình nhiệt: 94°C/3 phút; 40 chu kỳ: 
94°C/30 giây, 60°C/30 giây; 72°C/30 giây; kết 
thúc 72oC/5 phút. Sản phẩm PCR sau đó được 
điện di trên gel agarose 2%; kích thước dự kiến 
là 510 bp.

2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu được lưu trữ trên Microsoft Excel 

nhằm xử lý và đánh giá tỷ lệ nhiễm các mầm 
bệnh theo dõi.

III. KẾT QUẢ
3.1. Phát hiện các mầm bệnh WSSV, V. 

parahaemolyticus gây AHPND và EHP trên 
tôm giống cung cấp cho các tỉnh ĐBSCL

3.1.1. Kết quả kiểm tra virus gây bệnh đốm 
trắng WSSV trên tôm giống

Bảng 3. Trình tự mồi sử dụng trong nghiên cứu.

Tác 
nhân Tên mồi Trình tự (5’-3’) Kích 

thước Tác giả

WSSV

F1 AGAGCCCGAATAGTGTTTCCTCAGC
1100 bp

Kiatpathomchai 
và ctv 2001

R1 CAGGCAATATAGCCCGTTTGGG

R2 ATTGCCAATGTGACTAAGCGG 526 bp

R3 AACACAGCTAACCTTTATGAG 250 bp

VP
VpPirA-284F TGACTATTCTCACGATTGGACTG

284 bp Han và ctv 2015
VpPirA-284R CACGACTAGCGCCATTGTTA

EHP
EHP 510F GCCTGAGAGATGGCTCCCACGT

510 bp Tang và ctv, 2015
EHP 510R GCGTACTATCCCCAGAGCCCGA
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Trong mùa khô 2017, có 87 mẫu tôm sú 
giống và 342 mẫu tôm thẻ giống được kiểm 
tra. Ghi nhận có 5 mẫu tôm thẻ (1,46%) nhiễm 
WSSV, trong đó có 1 mẫu từ Bình Thuận 
(5,26%), 3 mẫu từ Ninh Thuận (1,28%) và 1 
mẫu từ ĐBSCL (1,23%). Trong mùa mưa 2017, 
trong tổng số 120 mẫu tôm sú giống và 330  
mẫu tôm thẻ giống được kiểm tra, có 2 (1,67%) 
mẫu tôm sú giống nhiễm WSSV, cả 2 mẫu này 
có nguồn gốc từ ĐBSCL. Kết quả chi tiết được 
thể hiện trong Bảng 4.

3.1.2. Kết quả kiểm vi khuẩn V. para-
haemolyticus gây AHPND (VP) trên tôm giống

Trong mùa khô 2017, có 87 mẫu tôm sú 
giống và 342 mẫu tôm thẻ giống được kiểm 
tra. Ghi nhận có 7 mẫu tôm thẻ giống mẫu 
(2,05%) nhiễm vi khuẩn V. Parahaemolyticus 
gây AHPND, trong đó có 4 mẫu ở Nình Thuận, 
1 mẫu ở Bình Thuận và 2 mẫu ở ĐBSCL. Trong 
mùa mưa 2017, trong tổng số 120 mẫu tôm sú 
giống và 330 mẫu tôm thẻ giống được kiểm tra, 
có 6 mẫu (5%) tôm sú giống nhiễm vi khuẩn V. 

Parahaemolyticus gây AHPND (1 mẫu ở Ninh 
Thuận, 2 mẫu ở Vũng Tàu và 3 mẫu ở ĐBSCL); 
có 8 mẫu tôm thẻ giống (2,42%) nhiễm vi khuẩn 
V. Parahaemolyticus gây AHPND (7 mẫu ở 
Ninh Thuận và 1 mẫu ở ĐBSCL). Kết quả chi 
tiết được thể hiện trong Bảng 4.

3.1.3. Kết quả kiểm tra vi bào tử trùng EHP 
trên tôm giống

Trong mùa khô 2017, có 87 mẫu tôm sú 
giống và 343 mẫu tôm thẻ giống được kiểm tra. 
Ghi nhận có 6 mẫu tôm thẻ giống mẫu (1,75%) 
nhiễm EHP, trong đó có 5 mẫu ở Ninh Thuận 
và 1 mẫu ở ĐBSCL. Mùa mưa 2017, trong tổng 
số 120 mẫu tôm sú giống và 330 mẫu tôm thẻ 
giống được kiểm tra, có 10 mẫu (8,33%) tôm 
sú giống nhiễm EHP; trong đó có 1 mẫu ở Ninh 
Thuận (5,26%), 1 mẫu ở Vũng Tàu (4,36%) và 
8 mẫu ở ĐBSCL (10,26%). Có 8 mẫu tôm thẻ 
giống (2,42%) nhiễm EHP, trong đó Ninh Thuận 
có 4 mẫu (1,55%), Vũng Tàu có 3 mẫu (9,38%), 
ĐBSCL có 1 mẫu. Kết quả chi tiết được thể hiện 
trong Bảng 4.

Bảng 4. Kết quả kiểm tra WSSV, V. Parahaemolyticus và EHP trên tôm giống
Loại 
tôm Tỉnh

% WSSV (+) % VP (+) % EHP(+)
Mùa khô Mùa mưa Mùa khô Mùa mưa Mùa khô Mùa mưa

PL sú

Bình Thuận 0 0 0 0 0 0
Ninh Thuận 0 0 0 5,26 0 5,26
Vũng Tàu 0 0 0 8,70 0 4,35
ĐBSCL 0 2,56 0 3,85 0 10,26
Tổng 0 1,56 0 5,00 0 8,33

PL thẻ

Bình Thuận 5,26 0 5,26 0 0 0
Ninh Thuận 1,28 0,39 1,71 2.71 2,14 1,55
Vũng Tàu 0 0 0 0 0 9,33
ĐBSCL 1,23 0 2,47 4,55 1,23 2,78
Tổng 1,46 0,3 2,05 2,42 1,75 2,42

TỔNG CỘNG 1,17 0,67 1,63 3,11 1,4 4,00

3.1.4. So sánh tỷ lệ nhiễm các mầm bệnh 
WSSV, V. parahaemolyticus, EHP trên tôm 
giống thu măm 2015, 2016 và 2017

Tỷ lệ nhiễm V. parahaemolyticus trong 
năm 2017 (2,39%) cao hơn năm 2015 (0,12%) 
và thấp hơn năm 2016 (2,42%). Tuy nhiên tỷ 

lệ nhiễm WSSV trong năm 2017 (0,91) lại thấp 
hơn năm 2015 (3,21%) và năm 2016 (1,70%). 
Đối với EHP (2,73%) có tỷ lệ nhiễm thấp hơn 
nhiều năm 2015 (12,21%) và 2016 (13,37%) 
(Đồ thị 1)
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3.2. Xác định sự hiện diện của các mầm 
bệnh nguy hiểm WSSV, V. parahaemolyticus 
gây AHPND và EHP trên tôm nuôi thương 
phẩm.

Trong mùa khô 2017, có 62 mẫu tôm sú 
và tôm thẻ nuôi QC/QCCT được kiểm tra 
đồng thời 3 mầm bệnh nguy hiểm WSSV, V. 
parahaemolyticus gây AHPND và EHP. Có 
5 mẫu nhiễm WSSV (8,06%); trong đó Kiên 
Giang có 1 mẫu tôm sú và 3 mẫu tôm thẻ nhiễm 
WSSV, Sóc Trăng có 1 mẫu tôm thẻ. Có 4 
mẫu nhiễm V. parahaemolyticus gây AHPND 
(6,45%); trong đó Sóc Trăng có 1 mẫu tôm thẻ 
và Kiên Giang có 3 mẫu tôm thẻ và 1 mẫu tôm 

sú. Có 3 mẫu nhiễm EHP (4,84%); trong đó Bạc 
Liêu có 1 mẫu tôm sú và Kiên Giang có 2 mẫu 
tôm thẻ (Bảng 5).

Trong mùa mưa 2017, có 79 mẫu tôm 
sú và tôm thẻ QC/QCCT được kiểm tra 
đồng thời 3 mầm bệnh nguy hiểm WSSV, V. 
parahaemolyticus gây AHPND và EHP. Chỉ có 
2 mẫu (2,53%) nhiễm WSSV (1 mẫu tôm sú ở 
Kiên Giang, 1 mẫu tôm thẻ ở Cà Mau). Tương 
tự, chỉ có 2 mẫu nhiễm V. parahaemolyticus gây 
AHPND (2,53%). Có 8 mẫu (10,13%) nhiễm 
EHP (ở Sóc Trăng có 1 mẫu tôm sú và 4 mẫu 
tôm thẻ, ở Cà mau 1 mẫu tôm sú và 1 mẫu tôm 
thẻ, ở Kiên Giang có 1 mẫu tôm thẻ (Bảng 5).

Đồ thị 1. Tỷ lệ nhiễm các mầm bệnh trên tôm giống trong năm 2015, 2016 & 2017

Bảng 5. Kết quả kiểm tra WSSV, V. Parahaemolyticus và EHP trên tôm nuôi.

Loại tôm Tỉnh % WSSV (+) % VP (+) % EHP(+)
Mùa khô Mùa mưa Mùa khô Mùa mưa Mùa khô Mùa mưa

Sú nuôi

Sóc Trăng 0 0 0 0 0 25,00
Bạc Liêu 0 0 0 0 25,00 0
Cà Mau 0 0 0 0 0 25,00
Kiên Giang 14,29 16,67 14,29 16,67 0 0
Tổng 6,30 6,00 6,30 6,00 6,30 11,76

Thẻ nuôi

Sóc Trăng 14,29 0 14,29 0 0 15,38
Bạc Liêu 0 0 0 0 0 0
Cà Mau 0 14,29 0 14,29 0 14,29
Kiên Giang 13,04 0 13,04 0 8,70 7,14
Tổng 8,70 1,60 8,70 1,6 4,3 9,68

TỔNG CỘNG 8,06 2,53 6,45 2,53 4,84 10,13
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IV. THẢO LUẬN
Ở Việt Nam, WSSV là một trong những 

nguyên nhân chính gây bệnh trên tôm nuôi và 
ảnh hưởng trầm trọng đến sản lượng. Ngay từ 
những năm 1993-1995 WSSV gây chết hàng 
loạt tôm nuôi ở Phú Yên, Khánh Hòa (1994), 
Bà Rịa-Vũng Tàu (1993) và các tỉnh ĐBSCL 
(1993-1994) (Đỗ Thị Hòa, 2002; Nguyễn Văn 
Hảo và ctv., 2004). Năm 1997-1998 bệnh xảy ra 
khắp các vùng nuôi tôm từ Hải Phòng đến các 
tỉnh Miền Trung (Bùi Quang Tề, 1998). Sau đó, 
bệnh xuất hiện hàng năm ở mức độ khác nhau 
ở hầu hết các tỉnh nuôi tôm ở Việt Nam. Kể từ 
năm 2006 đến nay năm nào bệnh đốm trắng 
cũng được tìm thấy trên tôm nuôi tuy nhiên tỷ 
lệ bệnh biến động theo từng năm và phụ thuộc 
rất nhiều vào thời tiết. Bệnh đốm trắng thường 
xuất hiện nhiều vào các tháng mùa mưa và nhiệt 
độ thấp. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm 
cao, biến động về các chỉ tiêu chất lượng nước 
là một trong những nguyên nhân gây sốc tôm 
nuôi và tạo điều kiện cho bệnh đốm trắng bùng 
phát. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra trên tôm giống 
tỉ lệ nhiễm vi rút này khá thấp (0,67 và 1,17% 
trong mùa mưa và mùa khô).

Tương tự, kết quả kiểm tra tỷ lệ nhiễm V. 
Parahaemolyticus gây AHPND trên tôm giống 
giao động từ 1,71% đến 8,7%. Tuy tỷ lệ nhiễm 
không cao nhưng khi thả xuống ao nuôi ghi nhận 
tỷ lệ chết do AHPND khá cao. Cụ thể là theo số 
liệu thống kê của Cục Thú Y (2016) kể từ năm 
2012 bệnh hoại tử gan tụy xuất hiện hàng năm 
trên tôm nuôi. Tính đến cuối tháng 08/2016, 
tổng diện tích bị bệnh hoại tử gan tụy cấp tính là 
4.511,89 ha. Trong đó, diện tích nuôi tôm thẻ bị 
bệnh là 2.872,01 ha, tôm sú bị bệnh là 1.639,88 
ha. Theo nghiên cứu giám sát dịch bệnh trên 
tôm nuôi của Lê Hồng Phước và ctv., (2016) 
cho thấy tỷ lệ nhiễm V. parahaemolyticus trên 
tôm nuôi ở mô hình tôm lúa là 17,71%. Trong 
khi ở mô hình nuôi thâm canh và bán thâm canh 
có tỷ lệ nhiễm V. parahaemolyticus trong năm 
2015 và 2016 lần lượt là 35,48 và 13,89%. Với 
tỷ lệ nhiễm trên tôm giống không cao nhưng 
trên tôm nuôi thương phẩm từ 13-35%. Điều 

này cho thấy cần có sự lưu ý trong bước cải tạo 
ao tránh sự lưu lại của mầm bệnh từ vụ nuôi 
trước. Đồng thời chọn giống tốt và an toàn sinh 
học trong quá trình nuôi cũng rất cần thiết để 
hạn chế dịch bệnh hoại tử gan tụy cấp tính.

Tỷ lệ nhiễm EHP trên tôm giống ở các khu 
vực cung cấp giống cho ĐBSCL giao động từ 
1,21% đến 10,26%; mùa mưa (4%) cao hơn 
mùa khô (1,4%). Bệnh do vi bào tử trùng được 
tìm thấy đầu tiên ở Thái Lan vào năm 2009 
(Tourtip và ctv., 2009). Theo Tourtip và ctv., 
(2009), bệnh do vi bào tử trùng ngày càng tăng 
cao ở các nước Đông Nam Á. Ngoài ra hiện nay 
có 1 tác nhân ký sinh trùng đã được tìm thấy 
nhưng chưa định danh được đó là tác nhân gây 
các biểu hiện bong tróc các microvilli cúa các tế 
bào thành ống gan tụy của tôm (Thitamadee và 
ctv., 2016). Vi bào tử trùng hiện tại cũng được tìm 
thấy trên tôm nuôi ở Ấn Độ (Rajendran và ctv., 
2016; Kesavan và ctv., 2016).

Tỷ lệ nhiễm đốm trắng và V. 
parahaemolyticus gây AHPND trên tôm 
nuôitrong những tháng đầu năm 2017 cao hơn 
những tháng cuối năm. Do thời tiết năm nay có 
diễn biến khá bất thường (có những trận mưa 
bất thường trong cả những tháng đầu năm) có 
thể làm tạo điều kiện cho bệnh đốm trắng và 
gan tuỵ cấp bùng phát. Nghiên cứu của Rahman 
và ctv., 2007a,b cho thấy nhiệt độ có liên quan 
đến sự nhân lên của WSSV. Nhóm tác giả này 
bố trí thí nghiệm gây nhiễm tôm với các nghiệm 
thức khác nhau và thay đổi nhiệt độ giữa 27 và 
33oC. Ở  nghiệm thức 27oC liên tục trong thời 
gian gây nhiễm tôm với WSSV cho thấy tôm có 
dấu hiệu đốm trắng sau 24h và chết rất sớm sau 
36 giờ gây nhiễm, tỷ lệ nhiễm đạt 100% sau 60 
giờ gây nhiễm. Ở nghiệm thức duy trì nhiệt độ 
nước ổn định ở 33°C cho tỷ lệ chết rất thấp từ 
0-10%. Ở nghiệm thức trước gây nhiễm duy trì 
ở 27oC nhưng sau gây nhiễm duy trì ở 33oC cho 
thấy mức độ chết ở mức thấp hơn so với nhóm 
nghiệm thức ổn định ở 27oC. Tỷ lệ chết ở nghiệm 
thức này đạt 100% sau 96 giờ gây nhiễm. Kết 
quả thí nghiệm này cho thấy khi tăng nhiệt độ 
có khả năng ức chế sự nhân lên của WSSV. 
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Điều này khá trùng hợp trong thực tế khi nhiệt 
độ thấp, mưa nhiều thì khả năng bùng phát dịch 
bệnh đốm trắng cũng tăng cao. Một số nghiên 
cứu trên thế giới như Tendencia và Verreth 
(2011), Gao và ctv., (2011) cho thấy yếu tố độ 
mặn thấp, hàm lượng Vibrio tổng số trong nước 
ao cao và sự biến động nhiệt độ trong ngày lớn 
là những yếu tố liên quan tới sự bùng phát bệnh 
đốm trắng trên tôm. Ở điều kiện nhiệt độ trên 
35oC và dưới 15oC sự xuất hiện của bệnh đốm 
trắng giảm rõ rệt và khoảng nhiệt độ từ 25-28oC 
là thích hợp nhất cho sự phát triển của WSSV. 
Theo nghiên cứu của Phuoc và ctv., (2008, 
2009) cho thấy hiện tượng đồng cảm nhiễm của 
WSSV và Vibrio campbellii làm tăng mức độ 
và tỷ lệ chết của tôm thẻ chân trắng trong điều 
kiện phòng thí nghiệm. Theo nhóm tác giả này 
thì khi tôm bị nhiễm với WSSV thì sẽ làm tăng 
khả năng mẫn cảm với Vibrio campbellii. Kết 
quả gây nhiễm tôm với WSSV và sau 24 giờ 
với Vibrio campbellii cho thấy tỷ lệ chết tăng 
đáng kể ở nghiệm thức gây nhiễm với WSSV 
và Vibrio campbellii. Đối với nghiệm thức gây 
nhiễm với đơn tác nhân ghi nhận chết chậm hơn 
và tỷ lệ chết cũng thấp hơn..

V. KẾT LUẬN & ĐỀ NGHỊ
5.1. Kết luận

Đối với mẫu tôm giống tỷ lệ nhiễm Vibrio 
parahaemolyticus trong mùa khô là 1,63% và 
trong mùa mưa là 3,11%. Tỷ lệ nhiễm WSSV 
trong mùa khô là 1,17% và mùa mưa là 0,67%. 
Đối với vi bào tử trùng ghi nhận tỷ lệ nhiễm 
trong mùa khô là 1,4% và trong mùa mưa là 4%. 

Tỷ lệ nhiễm các mầm bệnh trên 141 tôm 
nuôi QC/QCCT thu tại các tỉnh Sóc Trăng, Bạc 
Liêu, Cà Mau, Kiên Giang trong năm 2017 
như sau: tỉ lệ nhiễm WSSV trong mùa khô là 
8,06% và mùa mưa là 2,53%; tỉ lệ nhiễm V. 
parahaemolyticus gây AHPND trong mùa khô 
là 6,45% và mùa mưa là 2,53%; tỉ lệ nhiễm EHP 
trong mùa khô là 4,87% và mùa mưa là 10,73%.

So với năm 2015 và 2016 thì tỷ lệ nhiễm 
V. parahaemolyticus trên tôm giống trong năm 
2017 cao hơn (2,42% trong năm 2016; 0,2% 
trong năm 2015). Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm WSSV 

trong năm 2017 thấp hơn (1,7% trong năm 
2016; 3,4% trong năm 2015). Đối với EHP ghi 
nhận tỷ lệ nhiễm trong năm 2017 giảm khoảng 
3-4 lần so với năm 2015 và 2016.

5.2. Đề nghị
Tiếp tục khảo sát tình trạng nhiễm WSSV, 

EHP và V. parahaemolyticus trên tôm giống và 
tôm thương phẩm ở các tỉnh thuộc ĐBSCL để 
có thông tin cảnh báo kịp thời đồng thời cũng 
làm cơ sở dữ liệu cho so sánh tỷ lệ nhiễm bệnh 
hàng năm.
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OCCURRENCE OF WSSV, Vibrio parahaemolyticus CAUSING 
AHPND AND EHP IN POSTLARVAE AND EXTENSIVE-FARMED 

SHRIMP IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM IN 2017
Nguyen Hong Loc1, Le Hong Phuoc1*

ABSTRACT
879 postlarvae samples collected at Ninh Thuan, Binh Thuan, Vung Tau and in the Mekong Delta 
and 141 extensive-farmed shrimp samples collected at Bac Lieu, Soc Trang, Ca Mau and Kien 
Giang were tested for several pathogens including WSSV, Vibrio parahaemolyticus and EHP by 
PCR technique. In the dry season, the percentage of postlarvae samples positive with WSSV, 
Vibrio parahaemolyticus and EHP were 1.17%; 1.67% and 1.4%, respectively; and the percentage 
of farmed shrimp samples positive with WSSV, Vibrio parahaemolyticus and EHP were 8.08; 
6.45% and 4.87%, respectively. In the rainy season, the percentage of postlarvae samples positive 
with WSSV, Vibrio parahaemolyticus and EHP were 0.67%; 3.11% and 4%, respectively; and the 
percentage of farmed shrimp samples positive with WSSV, Vibrio parahaemolyticus and EHP were 
2.53%; 2.53% and 10.73%, respectively. In comparison with the percentage of postlarve samples 
positive with the three pathogenic agents collected in 2015 and 2016, the percentage of postlarve 
samples positive with V. parahaemolyticus in 2017 was higher; the percentage of postlarve samples 
positive with WSSV in 2017 was lower, and the percentage of postlarve samples positive with EHP 
in 2017 descreased about three times.

Keywords: Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; Entorocytozoon hepatopenaei; Polymerase 
Chain Reaction.
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XÁC ĐỊNH MỘT SỐ NẤM GÂY BỆNH TRÊN TRỨNG CÁ BÁ CHỦ 
(Pterapogon kauderni) TRONG QUÁ TRÌNH ẤP BẰNG PHƯƠNG 

PHÁP PCR VÀ SEM
Nguyễn Thị Thủy Tiên1, Võ Minh Sơn2, Lê Quỳnh Loan3, Nguyễn Hoàng Dũng3,  

Hoàng Quốc Khánh3,  Ngô Đức Duy3*

TÓM TẮT
Nghiên cứu này tập trung phân lập và định danh chủng nấm từ mẫu bệnh phẩm thu nhận từ 4 mẫu 
trứng cá Bá Chủ (Pterapogon kauderni) bị hỏng trong quá trình ấp trứng và xác định sự tái nhiễm 
lại nấm với mẫu trứng cá thông qua kĩ thuật SEM (Scanning Electron Microscope). Kết quả hình 
thái học của khuẩn lạc, khuẩn ty và bào tử cho thấy có 3 chủng nấm sợi (M1, M1.1 và M4.1). Chủng 
M1.1 có khả năng thuộc chi Fusarium, chủng M1 thuộc chi Lecanicillium và chủng M4.1 thuộc 
chi Neurospora. Kết quả thu nhận bộ gene DNA và nhân bản vùng bảo tồn ITS của 3 chủng M1.1, 
M1 và M4.1 cùng với so sánh các dữ liệu gene của các chủng trên ngân hàng gene NCBI cho thấy 
chủng M1.1 có mức độ tương đồng với loài Fusarium incarnatum là 100%, chủng M1 có mức độ 
tương đồng với loài Lecanicillium tenuipes là 100% và tương tự chủng M4.1 với loài Neurospora 
crassa là 99%. Cảm nhiễm của 3 chủng nấm trên với trứng cá Bá Chủ thông qua kỹ thuật hình ảnh 
SEM ghi nhận chỉ có chủng Neurospora crassa có khả năng xâm nhiễm vào trứng cá Bá Chủ gây 
hỏng trứng trong quá trình ấp. Từ các kết quả nghiên cứu cho thấy nấm Neurospora crassa có khả 
năng gây bệnh và làm hỏng trứng cá Bá Chủ.

Từ khóa: cá Bá Chủ, trứng cá, gene ITS, nấm, SEM. 

1 Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 Phòng Sinh học Thực nghiệm, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
3 Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp. Hồ Chí Minh
*Email: ngoduy007itb@gmail.com

I. MỞ ĐẦU

Việt Nam có tiềm năng lớn cho phát triển 
cá cảnh do thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, nguồn 
lợi thủy sinh tự nhiên phong phú và đa dạng, 
đặc biệt phù hợp cho sự sinh sản và phát triển 
các loài cá cảnh. Tuy nhiên, hầu hết các loài 
cá biển được đánh bắt ngoài tự nhiên bằng 
hóa chất đã dẫn đến nhiều loài cá có nguy 
cơ tuyệt chủng nằm trong sách đỏ. Cá Bá 
chủ (Pterapogon kauderni) thuộc họ cá Sơn 
Apogonidae, tuy nhiên về di truyền loài cá 
này tiến hoá một nhánh khác và có tên khoa 
học riêng biệt (Cites, 2007) và là loài cá này 
phân bố ở đảo Banggai, Indonesia (Vagelli, 
2007). Với màu sắc đẹp và dễ nuôi nên cá Bá 

Chủ hiện đang được người chơi cá cảnh trên 
thế giới ưa chuộng. Cá Bá chủ hiện đang khai 
thác quá mức ngoài tự nhiên và được liệt vào 
danh sách đỏ của tổ chức IUCN (International 
Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources). Ngoài ra, trong quá trình xây dựng 
quy trình sinh sản trong bể, nấm bệnh là một 
trong những tác nhân gây hư hỏng trứng cá làm 
tỉ lệ trứng nở giảm mạnh, ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến quy trình sản xuất. Do vậy, việc xác 
định chủng nấm gây bệnh trên trứng cá Bá Chủ 
nhằm tìm ra biện pháp khắc phục mang tính 
cấp thiết.

Hiện nay, cá Bá Chủ được ưa chuộng và 
đã xuất đi nhiều nước thuộc Châu Âu, Mỹ và 
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Châu Á với mục đích phục vụ cho người chơi 
cá cảnh. Do nhu cầu tiêu thụ loài cá này càng 
tăng trên thế giới. Ở Việt Nam có tiềm năng lớn 
cho phát triển cá cảnh do có khí hậu nhiệt đới 
phù hợp cùng với nguồn lợi thủy sinh tự nhiên 
phong phú và đa dạng trên hệ thống kênh, sông 
và hơn 3.000 km bờ biển trải dài là điều kiện 
rất thuận lợi cho sự phát triển nghề cá cảnh, 
đặc biệt phù hợp cho sự sinh sản và phát triển 
các loài cá cảnh nhiệt đới. Người chơi cá cảnh 
ở nước ta đang có xu hướng chuyển dần sang 
chơi các loài cá cảnh biển do chúng có nhiều 
màu sắc đẹp, đa dạng về thành phần loài. Cá 
Bá Chủ là loài có giá trị kinh tế cao, chúng có 
màu sắc đẹp và dễ nuôi nên đang được người 
chơi cá cảnh ngày càng ưa chuộng. Điều này 
sẽ giúp gia tăng số lượng và giá trị của cá nhân 
nuôi sinh sản nhân tạo và làm giảm áp lực cho 
nguồn cá tự nhiên, đồng thời đem lại nguồn lợi 
to lớn cho nghề nuôi trồng cá cảnh của nước ta.

Trên thế giới có nhiều công trình nghiên 
cứu về bệnh nấm ở động vật thủy sản như 
một số loài nấm bất toàn thuộc các giống 
như Fusarium, Acremonium, Plectosporium, 
Ochroconis, Phoma, Exophiala và nhóm nấm 
thủy mi như Saprolegnia, Achlya, Leptolegnia 
và Aphanomyces là tác nhân gây bệnh chính 
ở động vật thủy sản. Trong đó các bệnh chủ 
yếu trong thủy sản như bệnh nấm Thủy Mi 
(Saprolegnia, Aphanomyces và Achlya) 
(Yanong, 2003), bệnh do nấm Lagenidium (Đỗ 
Thị Hòa và ctv., 2004), bệnh nấm Haliphthoros 
và Plectosporium (Đặng Thị Hoàng Oanh và 
ctv., 2005) và bệnh do nấm Fusarium (Khoa 
và ctv., 2004). Riêng cá Bá Chủ được phát 
hiện lần đầu tiên vào năm 1996 và được xem 
là một loài cá có khả năng kháng bệnh rất tốt. 
Tuy nhiên, từ năm 2002-2003 đến nay có một số 
báo cáo từ những người nuôi cá cảnh về những 
cái chết đột ngột của cá Bá chủ được đánh bắt 
từ tự nhiên. Triệu chứng bệnh được ghi nhận 
như sau: chúng trở nên biếng ăn, thái độ thờ ơ 
bất bình thường, màu sắc trở nên đen sậm hơn 
một cách rõ ràng và sau một vài ngày, cá chết 
(Vagelli, 2011). Đến năm 2005, virus thuộc 
loài Megalocytivirus (thuộc họ Iridoviridae) 

được phát hiện là nguyên nhân gây bệnh cho 
P. kauderni (Weber et al., 2009). Iridovirus gây 
bệnh cho cá Bá chủ (BCIV) có liên quan gần 
gũi với virus gây bệnh hoại tử lá lách và thận 
(ISKNV) và loài Megalocytivirus này cũng gây 
bệnh cho cá vền biển đỏ, cá vền đá, cá đù vàng 
lớn và cá Mú chấm cam (Weber et al., 2009). 
Loài Megalocytivirus là một trong những loài 
virus gây bệnh nguy hiểm nhất với tỉ lệ gây chết 
lên đến 100%.  Chúng được ghi nhận là tác nhân 
gây bệnh trên một số loài cá biển và cá nước 
ngọt kể cả cá cảnh được xuất khẩu từ vùng biển 
Nam Trung Quốc và một vài nước Đông Nam 
Á (Wang et al., 2007). Tuy nhiên, cho đến nay 
vẫn chưa có nghiên cứu về sự nhiễm nấm bệnh 
trên trứng trong giai đoạn ấp trứng. Vì vậy trong 
nghiên cứu này nhằm xác định nấm gây hỏng 
trứng trong quá trình ấp trứng của cá Bá Chủ 
hiện nay.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
2.1. Vật liệu

Các chủng nấm đã được phân lập từ 4 mẫu 
trứng cá Bá Chủ bị hỏng trong quá trình ấp 
trứng tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 
II. Vật liệu từ đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công 
nghệ sản xuất giống cá Bá chủ (Pterapogon 
kauderni)” thuộc Sở Khoa Học Tp. Hồ Chí 
Minh.  

2.2. Các phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp quan sát hình thái các 

chủng nấm sợi
Quan sát hình thái học trên môi trường 

thạch đĩa theo phương pháp làm phòng ẩm 
(chuẩn bị lame, lamelle, đĩa petri có giấy lọc 
ở dưới và thanh thủy tinh chữ “u” bên trên và 
môi trường PDA, tất cả hấp khử trùng. Dùng 
pipetman hút môi trường và trải lớp thật mỏng 
trên lame, sau đó dùng que cấy tế bào nấm trên 
lame rồi đậy lamelle lại, nhỏ nước cất vô trùng 
cho thấm đều giấy thấm lọc tạo độ ẩm trong đĩa 
petri, ủ đĩa ở nhiệt độ phòng sau 2 ngày kiểm tra 
và quan sát chụp ảnh dưới kính hiển vi.  

2.2.2. Phương pháp tách chiết DNA
Quy trình tách chiết DNA được thực hiện 
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theo phương pháp CTAB (Cetyl Trimethyl 
Ammonium Bromide). Hút 200µl dịch nuôi 
cấy nấm trong môi trường PDB sau 2 ngày vào 
eppendorf 1,5ml, thêm vào 800µl đệm CTAB 
sau đó đem ủ 60oC trong 60 phút, ly tâm 1.300 
rpm trong 5 phút, hút dịch nổi khoảng 600µl cho 
vào 1 tube 1,5ml, thêm một thể tích chloroform-
isoamylalcohol (24:1) tương đương với thể tích 
phần dịch lấy ra (600µl), trộn đều sau đó đem 
ly tâm 13.000 rpm trong 10 phút ở 4oC và thu 
dịch nổi bên trên màng phân cắt. Chuyển phần 
dịch thu được vào 1 tube 1,5ml mới (phần dịch 
khoảng 400µl). Thêm vào isopropanol lạnh (tỉ 
lệ thể tích 1:1). Trộn đều, để lạnh -80oC trong 
60 phút, ly tâm 1.300 rpm trong 20 phút ở 4oC, 
Thu tủa và rửa tủa DNA với 700µl ethanol 70%, 
90%, 99% lắc nhẹ rồi đem ly tâm 13.000 rpm 
trong 1 phút. Hòa tan tủa DNA trong 50µl nước 
cất tinh khiết, bảo quản -4oC.

2.2.3. Nhân bản vùng gene ITS bằng 
phương pháp PCR

Trước tiên là thành phần chính nhân 
bản vùng gene phản ứng PCR bao gồm; Taq 
DNA polymerase, mồi ITS1F, mồi ITS4R, 
bộ gene DNA của cá Bá Chủ. Khuếch đại 
vùng gene ITS được thực hiện với 2 cặp mồi 
ITS1-F (M.Gardes, 1993) và ITS4 (T. J White, 
1990) cho nhóm vi nấm có trình tự ITS1F 
5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’ và 
ITS4R 5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’). 
Chu trình phản ứng PCR 98oC trong 3 phút, 
35 chu kỳ (94oC trong 45 giây, 55oC trong 50 
giây, 72oC trong 1giây) và chu kỳ 72oC kéo dài 
10 phút Sau khi PCR, kết quả sản phẩm nhân 
bản đoạn gene ITS sẽ được kiểm tra trên gel 
agarose 1%, với nguồn điện 100 vol trong thời 
gian 45 phút với thang 100bp (hãng Thermo). 
Sau cùng nhuộm gel với Ethidium Bromide 
trong 15 phút và xem kết quả sản phẩm PCR 
dưới UV.

2.2.4. Giải trình tự và định danh nấm sợi
Sản phẩm giải trình tự gene được thực hiện 

bởi công ty Nam Khoa, Thành phố Hồ Chí 
Minh.

Kết quả giải trình tự được phân tích và 

thiết lập cây phát sinh loài bằng các phần mềm 
ChromasPro, MEGA 5, Seaview 4 và Ngân 
hàng gene NCBI.

2.2.5. Cảm nhiễm 
Phương pháp nuôi cấy để thu bào tử: 

nấm được nuôi cấy trong môi trường Peptone 
Yeast extract Glucose Salt Agar (PYGSA) gồm 
0,125% Bacto peptone; 0,125% Bacto yeast 
extract; 0,3% glucose; 1,2% agar và 3,8% 
muối); thời gian nuôi cấy là 7-10 ngày tùy vào 
tốc độ phát triển của từng loài nấm; ủ ở nhiệt độ 
25°C. Thu hoạch bào tử nấm bằng cách cho 10 
ml nước muối sinh lí (0,85% NaCl) đã tiệt trùng 
vào đĩa petri nuôi cấy nấm, dùng que cấy cào 
nhẹ trên bề mặt của đĩa thạch để cho các bào tử 
tách ra từ các khuẩn ty. Sau đó dung dịch này 
được lọc qua phễu lọc đã tiệt trùng (phễu bằng 
thủy tinh có lót 2 lớp vải mùng dùng trong y 
khoa) để thu bào tử. Số lượng bào tử nấm được 
xác định bằng cách sử dụng buồng đếm hồng 
cầu, xác định mật độ là 5x106  bào tử/ml dùng 
cho thí nghiệm gây cảm nhiễm. 

Trứng được thu từ miệng cá đực (P. 
kauderni) sau khi cá cái đẻ và được thụ tinh 
được 3 giờ. Sau khi trứng được kiểm tra không 
nhiễm nấm, tiến hành bố trí thí nghiệm cảm 
nhiễm với 3 chủng nấm đã phân lập (M1.1, M1 
và M4.1) bằng phương pháp ngâm với bào tử 
có mật độ 5x105 bào tử/ml. Sau thời gian ngâm 
7 ngày, tiến hành thu mẫu kiểm tra khả năng 
nhiễm của 3 chủng nấm trên bằng phương 
pháp SEM.

2.2.6. Phân tích hình ảnh tái nhiễm bằng kỹ 
thuật hình ảnh SEM

Hình ảnh SEM được chụp tại Viện Công 
nghệ Hóa học. 

III. KẾT QUẢ 
3.1. Hình thái của mẫu trứng cá Bá Chủ 

Kết quả hình ảnh trứng cá Bá Chủ phát triển 
bình thường có màu đỏ cam (Hình 1A) sau khi 
nhiễm bệnh trứng chuyển sang màu trắng đục 
(Hình 1B và 1C) trứng dai và cứng hơn so với 
trứng phát triển bình thường.
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3.2. Kết quả hình thái học các nấm gây 
hỏng trứng cá Bá Chủ

Từ 4 mẫu trứng bị hỏng trong quá trình 
ấp trứng tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy 

sản II, đã được phân lập, làm thuần và chọn lọc 
được 3 chủng nấm bệnh kí hiệu là M1.1, M1 và 
M4.1 (Hình 2). 

Hình 1. Hình ảnh mẫu trứng cá Bá Chủ, A: Mẫu trứng cá chưa bị nhiễm, B: Mẫu trứng cá nhiễm một 
phần và C: mẫu trứng cá bị nhiễm hoàn toàn. Độ phóng đại ảnh 20X. 

Hình 2. Hình ảnh mẫu nấm bệnh của chủng M1.1, M1 và M4.1 trên môi trường PDA trong 48 giờ và 
sợi khuẩn ty và bào tử dưới vật kính 40X.
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Chủng nấm M1.1 được nuôi trên môi 
trường PDA ở nhiệt độ 28oC trong thời gian 
48 giờ có kích thước khuẩn lạc là 20 – 24 mm, 
sợi nấm màu trắng, mặt trên màu trắng ở giữa 
màu vàng nhạt, mặt dưới có màu vàng cam, 
hơi hồng, rìa khuẩn lạc có dạng răng cưa. Dựa 
vào hình ảnh sự hình thành sợi khuẩn ty cho 
thấy sợi có dạng phân nhánh, hình thành vách 
ngăn và tạo tế bào phân đốt, cuống bào tử đính 
hình thành cấu trúc bó sợi và bào tử hơi cong 
với một tế bào đỉnh nhọn và một tế bào hình 
chân thể bình đơn. Kết hợp với hình thái khuẩn 
lạc cho phép kết luận sơ bộ về chủng M1.1 có 
thể thuộc chi Fusarium (dựa vào hệ thống phân 
loại nấm của CBS Course of Mycology).

Tương tự với chủng nấm M1 cho thấy kích 
thước khuẩn lạc là 12  – 15 mm, sợi nấm màu 
trắng dạng mặt nhung mịn, mặt trên màu trắng, 
mặt dưới ở giữa màu hơi vàng, mép mỏng. 
Chủng M1 cũng có dạng sợi phân nhánh và có 

sự hình thành vách ngăn và tạo tế bào phân đốt. 
Kết hợp với hình thái khuẩn lạc cho phép kết 
luận sơ bộ về chủng M1 có thể thuộc vào chi 
Lecanicillium.

Còn chủng nấm M4.1 phát triển nhanh và 
mọc tràn khắp đĩa peptri, khuẩn lạc không có 
hình dạng rõ rệt, màu trắng tơi như bông gòn. 
Sau 48 giờ, chủng M4.1 sinh bào tử có màu 
vàng cam. Kết hợp với hình thái khuẩn lạc 
cho phép kết luận sơ bộ về chủng M4.1 có thể 
thuộc vào chi Neurospora (Amita Pandey, et 
al., 2004). 

3.3. Kết quả thu nhận bộ gene và sản 
phầm PCR của vùng gene ITS

Sau khảo sát hình thái học, tiếp tục li trích 
và thu nhận bộ gene DNA theo phương pháp 
CTAB rồi nhân bản đoạn gene ITS trên cặp 
mồi ITS1-F và ITS4-R, có kết quả sản phẩm 
trên gel agarose 1% ở Hình 3 với kích thước 
trong khoảng 500bp.  

Hình 3. Kết quả thu nhận bộ gene (A) và (B) sản phẩm PCR của gene ITS  của chủng nấm  
M1.1. M1 và M4.1 trên gel agarose 1% và thang 100bp (hãng Thermo).

Từ kết quả sản phẩm nhân bản vùng gene 
ITS, các mẫu DNA được gởi giải trình tự gene 
tại công ty Nam Khoa, sau đó các trình tự gene 
được sử dụng các phần mềm sinh học phân tử 

(ChromasPro, MEGA 5) và BLAST các dữ liệu 
gene khác có trên ngân hàng gene NCBI. Kết 
quả thu được cây phát sinh loài  (Seaview 4) 
(Hình 4).
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Tiến hành so sánh vùng gene của các mẫu 
phân lập được với vùng gene bảo tồn ITS của 
các chủng nấm sợi trên ngân hàng gene NCBI, 
các đặc điểm hình thái học của các chủng tương 
đồng và có được kết quả như sau.

Chủng M1.1 có mối quan hệ gần nhất 
với loài Fusarium incarnatum KM519192.1, 
Penicillium expansum FJ008994.1 và Fusarium 
longipes AB820724.1 có mức độ tương đồng 
của trình tự vùng gene chủng M1.1 và 3 chủng 
trên đều là 100%. 

Chủng M1 có mối quan hệ gần nhất với 
loài Lecanicillium fusisporum KF766521.1 
và Lecanicillium tenuipes JN036556.1 với 
mức độ tương đồng là 100%. Kết quả so sánh 
trình tự gene giống nhau trên và các nghiên 

cứu về đặc điểm hình thái thì chủng M1 là loài 
Lecanicillium tenuipes. 

Chủng M4.1 có mối quan hệ gần nhất 
với loài Neurospora Crassa FJ360521.1, 
Neurospora pannonica KF881757.1 và 
Neurospora tetrasperma FJ904922.1 với mức 
độ gene tương đồng là 99%. Kết quả so sánh 
trình tự gene là 99% trình tự DNA giống nhau 
với 3 chủng trên và kết hợp đặc điểm hình thái 
thì chủng M4.1 là chủng Neurospora crassa. 

Để kiểm chứng sự hiện diện và nguyên 
nhân gây nhiễm nấm trong trứng của chủng nấm 
M1, M1.1 và M1.4 trong quá trình ấp trứng cá 
Bá Chủ. Mẫu trứng cá Bá Chủ được cảm nhiễm 
theo phương pháp Koch (Koch, R. 1876) với 3 
chủng trên từ hình ảnh SEM.

Hình 4. Cây phát sinh loài dựa trên phân tích trình tự vùng gene ITS chủng được phân M1, M1.1 và 
M4.1 với các chủng nấm trên ngân hàng gene NCBI.
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3.4. Kết quả hình ảnh kĩ thuật SEM của bề mặt mẫu trứng cá Bá Chủ
Kết quả hình ảnh bề mặt của trứng cá Bá Chủ được chụp qua kĩ thuật SEM xem Hình 5.

Hình 5. Hình ảnh SEM bề mặt của trứng cá Bá Chủ với 100X (a) và 500x (b).

Hình 6. Hình ảnh SEM của bề mặt của trứng cá Bá Chủ với 500X (a) và 1.000X (b) của mẫu nhiễm 
chủng nấm M4.1. Mẫu chủng M1(c) với độ phân giải là 1.000x và chủng M1.1 (d) với độ phân giải 
là 1.000X.

Từ kết quả ban đầu phân lập được 3 chủng 
nấm M1., M1.1 và M4.1 trong các mẫu sản 
phẩm trứng bị hỏng tiếp tục kiểm tra nguyên 

nhân gây hỏng thực sự bằng thí nghiệm cảm 
nhiễm theo phương pháp Koch cho thấy chỉ có 
chủng nấm M1.4 có thể gây hỏng trứng và có 
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khả năng xâm nhiễm vào bên trong trứng thông 
qua hình ảnh SEM trên bề mặt trứng và bên 
trong trứng xem Hình 6. 

IV. THẢO LUẬN 
Theo kết quả so sánh trình tự gene và đặc 

điểm hình thái thì chủng M1.1 là loài Fusarium 
incarnatum. Chủng F. incarnatum được phân lập 
từ tổn thương mang của tôm sú nuôi (Penaeus 
monodon), mỗi vụ thu hoạch trong thời gian 
2000 - 2002 tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Tôm 
bị nhiễm bệnh cho thấy dấu hiệu điển hình của 
bệnh mang đen và tỷ lệ chết khoảng một tháng 
trước khi thu hoạch (Khoa và ctv., 2004). Chủng 
L. tenuipes được phân lập từ 0,82% xác B. 
piniaria được tìm thấy trong đất và được phân 
loại như là một nấm Keratinophylic. Nó có thể 
được kết hợp với côn trùng hoặc tuyến trùng 
trong đất (Dalė Pečiulytė và ctv., 2010).

Kết quả chụp SEM bề mặt mẫu trứng nhiễm 
chủng M1, M1.1 và M4.1 cho thấy sự thay đổi 
từ vùng không nhiễm sang vùng nhiễm nấm với 
độ phân giải 500X (Hình 6a) và vùng nhiễm 
nấm với độ phân giải 1000X (Hình 6b) so sánh 
với bề mặt trứng mẫu không nhiễm của chủng 
M1 (Hình 6c) và chủng M1.1 (Hình 6d) trong 
thời gian cảm nhiễm trong 3 ngày. Từ hình ảnh 
SEM và kết quả hình ảnh cảm nhiễm cho kết 
luận rằng chủng M4.1 (Neurospora crassa) là 
nấm có khả năng gây nhiễm và làm hỏng trứng 
cá Bá Chủ trong giai đoạn ấp trứng so với chủng 
M1 và M1.1. 

KẾT LUẬN
Qua chọn lọc sơ bộ từ 4 mẫu trứng cá bị 

hỏng thu được kết quả 3 mẫu nấm trên trứng 
cá Bá Chủ là M1.1, M1 và M4.1. Kết quả hình 
thái học của khuẩn lạc, khuẩn ty và bào tử cho 
thấy rằng chủng M1.1 có khả năng thuộc chi 
Fusarium, chủng M1 thuộc chi Lecanicillium và 
chủng M4.1 thuộc chi Neurospora.

Dựa vào kết quả thu nhận bộ gene DNA và 
nhân bản vùng bảo tồn ITS của 3 chủng M1.1, 
M1 và M4.1cùng với so sánh các dữ liệu gene 
của các chủng trên ngân hàng gene NCBI cho 

kết quả chủng M1.1 có mức độ tương đồng với 
loài Fusarium incarnatum là 100%, chủng M1 
có mức độ tương đồng với loài Lecanicillium 
tenuipes là 100% và tương tự chủng M4.1 với 
loài Neurospora crassa là 99%.

Kết quả cảm nhiễm của 3 chủng nấm với 
trứng cá Bá Chủ từ những hình ảnh bằng kĩ 
thuật SEM cho thấy rằng chủng Neurospora 
crassa có khả năng xâm nhiễm vào trứng cá Bá 
Chủ gây hỏng trứng trong quá trình ấp. 
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IDENTIFICATION OF FUNGI CAUSING INFECTION  
IN Pterapogon kauderni EGG DURING INCUBATION USING  

PCR AND SEM METHODS

Nguyen Thi Thuy Tien1, Vo Minh Son2 , Le Quynh Loan3, Nguyen Hoang Dung3,  
Hoang Quoc Khanh3,  Ngo Duc Duy 

3*

ABSTRACT
The goal of this study is to isolate and identify fungi strains from four specimen samples of 
Pterapogon kauderni eggs which were infected during incubation. The results were confirmed from 
the challenge test of fungi with eggs by technical SEM. Based on morphology, mycelium and spore 
characteristics, three filamentous fungi strains (M1, M1.1 and M4.1) were identified. The M1 strain 
belongs to Fusarium species, M1.1 strain belongs to Lecanicillium species and M4.1 strain belongs 
to Neurospora. The results of sequencing analysis of ITS (Internal Transcribed Spacer) gene 
region of M1, M1.1 and M4.1 strains and comparison with database on NCBI (National Center 
for Biotechnology Information ) showed that there was 100% similarity between M1 strain and  
Lecanicillium tenuipes, 100% similarity between M1.1 strain and Fusarium incarnatum and 99% 
similarity between M4.1 strain and Neurospora crassa. The results from the challenge of these three 
strains with Pterapogon kauderni eggs on technical SEM (Scanning Electron Microscope) pictures 
showed that only Neurospora crassa species can penetrate inside Pterapogon kauderni eggs during 
incubation. It can be concluded that Neurospora crassa species may cause infection and stop the 
hatching of Pterapogon kauderni eggs.     
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KHÁC BIỆT TRONG SỰ MẪN CẢM VỚI NOVIRHABDO VIRUS  
CỦA ZEBRAFISH DÒNG HOANG DẠI VÀ ĐỘT BIẾN  

VÀ VAI TRÒ CỦA LYMPHOCYTES 
Nguyễn Ngọc Du1*, Lorelei Ford2, Lora Petri- Hanson2, Larry Hanson2

TÓM TẮT
Để nghiên cứu sự đóng góp của miễn dịch sơ cấp và lymphocyte dựa trên miễn dịch kháng lại virus 
nhiễm trên cá, hai dòng zebrafish hoang dại (wild-type) và đột biến (Rag1 mutant, không có tế bào 
lymphocyte T và B) được cảm nhiễm với Snakehead Rhabdovirus (SHRV), thuộc novirhabdovirus, 
bằng cách tiêm xoang bụng (IP) vào cá ở các độ tuổi khác nhau và nhiệt độ khác nhau. Cả hai dòng 
đều mẫn cảm cao với SHRV. Cá bệnh có biểu hiện lồi mắt, xuất huyết gốc vây và thân, vảy dựng. 
Dòng hoang dại có sự mẫn cảm với virus giảm dần theo độ tuổi. Cá ở 2 tháng tuổi chết nhiều hơn 
cá 4 và 7 tháng tuổi khi cho cảm nhiễm với virus. Nhiệt độ cũng gây ảnh hưởng quan trọng trong sự 
mẫn cảm của chủng hoang dại. Ở 24°C, tỷ lệ cá chết cao hơn ở 28°C. Trong nuôi cấy tế bào, SHRV 
có đường cong tăng trường tương tự nhau ở 20°C, 24°C, và 28°C, cho thấy sự tăng sinh của virus 
không bị ảnh hưởng ở nhiệt độ thấp. Ngược lại, độ tuổi và nhiệt độ không cho thấy có sự ảnh hưởng 
ở chủng đột biến (Rag1 mutant). Tỷ lệ chết cũng khác nhau giữa dòng hoang dại và đột biến. Dòng 
hoang dại bắt đầu chết từ ngày thứ 3 sau khi gây nhiễm và kéo dài đến ngày thứ 10, trong khi dòng 
đột biến tiếp tục chết trong vòng một tuần tiếp sau đó.

Sự khác nhau trong đáp ứng miễn dịch của tế bào natural killer (NK) và tế bào T ở chủng đột biến và 
hoang dại được đánh giá thông qua mức biểu hiện của interferon gamma (IFNγ) gene từ mẫu thận 
trước bằng kỹ thuật quantitative reverse transcriptase PCR (qRT PCR). Gene biểu hiện mức thấp ở 
lô đối chứng âm nhưng tăng mạnh ở cả hai dòng khi được cảm nhiễm với SHRV. IFNγ tăng 400 lần 
và 100 lần ở Rag1 mutant tại nhiệt độ 24°C và 28°C; tăng 40 lần và 80 lần ở dòng hoang dại tại nhiệt 
độ 24°C và 28°C. Sự gia tăng mạnh mẽ của IFNγ trong dòng đột biến khuyết lymphocyte chứng tỏ 
có sự hoạt động của tế bào NK. Sự biểu hiện của MxA (Myxovirus Resistance gene A) gene cũng 
gia tăng ở cả nhóm không gây nhiễm (ngày thứ 8) và nhóm có gây nhiễm với virus (ngày thứ 2 và 
ngày thứ 8). Ngoài ra, sự biểu hiện của Blimp- 1 và CD40L gene cũng được đánh giá ở các ngày 
thứ 8, thứ 1 và thứ 7 sau khi công cường độc, tuy nhiên không có sự khác biệt.

Kết quả cho thấy tầm quan trọng của miễn dịch sơ cấp trong việc kiểm soát sự xâm nhiễm của virus 
trong thời gian đầu, sau đó hệ miễn dịch thứ cấp tiêu diệt sự xâm nhiễm này. Hơn nữa, độ tuổi và 
nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng lớn đến hệ miễn dịch thứ cấp. Các kết quả này có thể giúp cho 
việc giải thích nhiệt độ và lứa tuổi có liên quan đến sự kháng lại bệnh do novirhabdovirus trên cá.

Từ khóa: Zebrafish, Rag1, T and B lymphocyte deficient, Snakehead Rhabdovirus, interferon 
gamma, MxA, Blimp-1, CD40 ligand.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hệ miễn dịch của cá và sự đáp ứng miễn 

dịch đã được biết ở cá trưởng thành. Nhiệt độ 
cũng gây ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của cá. 

Ở cá mang xanh và cá nheo, tế bào T nhạy cảm 
với nhiệt độ thấp trong khi tế bào B có khả 
năng chịu được nhiệt độ (Cuchens & Clem, 
1977), (Miller & Clem, 1984). Ở 10°C, tỷ lệ 

1 Trung tâm Quan trắc Môi trường & Bệnh thủy sản Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II.
2 Mississippi State University.
*Email: ngocduaqua@yahoo.com
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của các tế bào miễn dịch lớn như lymphocytes, 
granulocytes, và macrophages gia tăng ở cá 
chép, trong khi tế bào lymphocyte nhỏ bị giảm 
đi khi so sánh tỷ lệ các tế bào này của cá nuôi 
ở 25°C(Kurata et al., 1995). Nhiệt độ cao 
làm gia tăng immunoglobulins và kháng thể 
tự nhiên trong cá tuyết Atlantic, nhưng giảm 
tổng protein huyết thanh và hoạt tính kháng 
protease (Magnadóttir et al., 1999). Ở cá vược 
sọc, số lượng của leukocytes, lymphocytes, và 
monocytes thấp hơn khi nuôi cá ở 10ºC so với 
cá nuôi ở 18ºC, 24ºC, và 29ºC (Hrubec, 1997). 
Gần đây, cá zebrafish được sử dụng như một 
mô hình quan trọng cho nghiên cứu về đáp ứng 
miễn dịch (Yoder et al., 2002) và thể hiện là một 
mô hình tin cậy trong nghiên cứu miễn dịch ở 
động vật có xương (Trede et al., 2004). Rag1-/- 
mutant zebrafish là dòng cá đột biến bị khuyết 
lymphocytes. Ở dòng đột biến, thành phần của 
lymphocytes gồm có các tế bào không gây độc 
(non-cytotoxic cells) và tế bào NK (natural 
killer cells), nhưng không có những tế bào chức 
năng T và B  vì không có T cell receptor và biểu 
hiện sao mã immunoglubulin ở cá (Lora Petrie-
Hanson et al., 2009). Dòng cá đột biến khi được 
gây nhiễm với Edwardsiella ictaluri có sự bảo 
hộ miễn dịch, chứng tỏ tế bào NK có vai trò 
quan trọng trong việc bảo vệ vật chủ (Hohn & 
Petrie-Hanson, 2012).

Vì miễn dịch thứ cấp chưa phát triển trong 
cá ở giai đoạn nhỏ (Petrie-Hanson & Ainsworth, 
2001) (Petrie-Hanson & Ainsworth, 1999) 
(Lam et al., 2004) và sự xâm nhiễm của virus 
rất phổ biến trên cá giai đoạn nhỏ, chúng tôi 
mong muốn xác định xem thành phần tế bào 
lympho nào trong hệ thống miễn dịch có vai 
trò trong sự đề kháng với sự xâm nhiễm của 
virus ở các độ tuổi khác nhau. Hơn nữa, sự liên 
quan của việc đề kháng virus và nhiệt độ cũng 
đã được mô tả ở cá hồi. Do đó chúng tôi mong 
muốn xác định xem việc đề kháng virus ở cá 
có liên quan đến nhiệt độ có phải do sự điều 
hòa của lymphocytes hay không. Trong nghiên 
cứu này, chúng tôi dùng SHRV làm mô hình 
cho novirhabdovirus vì virus này rất nhạy trên 
zebrafish và nhiệt độ thích hợp để virus tăng 

sinh nằm trong khoảng nhiệt độ thích hợp cho 
sự phát triển của zebrafish. Hơn nữa, chúng tôi 
đánh giá sự biểu hiện của một số gene chọn lọc 
có liên quan đến sự đáp ứng miễn dịch nhằm 
xác định cách zebrafish trả lời lại sự xâm nhiễm 
của novirhabdovirus vào cơ thể.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Chuẩn bị dịch gốc SHRV

SHRV có nguồn gốc từ ATCC được nuôi 
trong môi trường DMEM (Dulbecco’s Modified 
Eagle’s Medium, Sigma- Aldrich Co., MO) bổ 
sung thêm 10% FCS (Fetal calf serum, Biowest, 
Nuaille, France), 100 đơn vị Penicillin/ 100 
µg of Streptomycin (Gibco, Thermo Fisher 
Scientific Inc, MA), 4mM Glutamine (Gibco, 
Thermo Fisher Scientific Inc, MA), nuôi cấy 
ở 28°C cho đến khi quan sát được 80% hiện 
tượng bệnh lý tế bào (CPE). Thu hoạch tế bào 
có chứa virus và ly tâm ở 200 xg trong 5 phút. 
Dịch nổi có chứa virus được chia đều vào các 
ống và giữ ở -80°C cho đến khi sử dụng. Dùng 
1 ống để chuẩn độ, sử dụng điã 96 giếng chứa 
tế bào EPC (Epithelioma Papulosum Cyprini). 
Quan sát CPE và xác định nồng độ nhiễm tế bào 
50% (TCID50) bằng phương pháp Reed Muench 
(Reed & Muench, 1938). 

2.2. Zebrafish và thí nghiệm cảm nhiễm
Cá dùng cảm nhiễm là dòng Tubingen 

hoang dại hoặc đột biến Rag1 mutant có xuất 
xứ từ một tế bào duy nhất nên gene mang tính 
đồng nhất (L. Petrie-Hanson et al., 2009). Tất cả 
cá được cho sinh sản và chăm sóc tại trại nuôi cá 
với hệ thống kiểm soát không có mầm bệnh đặc 
biệt (SPF) tại đại học bang Mississippi, khoa 
thú y.

Tất cả các thí nghiệm cảm nhiễm đều được 
thực hiện trong bể nhựa 40 lít hình trụ, hệ thống 
nước chảy liên tục. Cá được quan sát hàng ngày 
và cho ăn vừa đủ bằng thức ăn viên. Để gây 
nhiễm hoặc xử lý, cá được gây mê trong100 
mg/L MS222 và tiêm với 10µL huyền dịch bằng 
kim tiêm syringe. Cá hấp hối hoặc chết được vớt 
ra và đếm. Theo dõi thí nghiệm cho đến khi cá 
ngừng chết. Cá hấp hối được lấy mẫu phân lập 
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lại SHRV trên dòng tế bào EPC. Não cá được 
cấy trên thạch máu, ủ ở nhiệt độ phòng để kiểm 
tra, loại trừ tác nhân gây chết cá do vi khuẩn.

2.3. Thí nghiệm về liên quan độ tuổi
Zebrafish 2, 4, và 7 tháng tuổi được dùng 

cho các thí nghiệm cảm nhiễm. Thí nghiệm 
được thực hiện trong các bể hình trụ 40 lít có hệ 
thống nước chảy liên tục. Cá thí nghiệm được 
cho sinh sản cùng thời gian để cả hai dòng cá 
hoang dại và đột biến có cùng độ tuổi, 15 cá/ bể. 
Trong suốt thời gian thí nghiệm, cá được duy 
trì ở 24°C. Cá được cảm nhiễm bằng cách tiêm 
xoang bụng với 10µL SHRV ở các liều khác 
nhau 100,5,101,5, 102,5, 103,5, 104,5 TCID50. Nhóm 
đối chứng được tiêm với môi trường nuôi cấy.

2.4. Thí nghiệm liên quan đến nhiệt độ
Sử dụng cá có cùng độ tuổi ở 4 tháng tuổi 

đối với cả hai dòng cá (hoang dại và đột biến). 
Nhiệt độ môi trường được duy trì ở 24°C, 28°C 
± 0.5°C một tuần trước khi tiến hành cảm 
nhiễm. Cá được bố trí thí nghiệm tương tự như 
thí nghiệm trên và được duy trì ở các nhiệt độ 
theo yêu cầu của thí nghiệm.

2.5. Đường cong tăng trưởng của SHRV
SHRV được tăng sinh trong tế bào EPC ở 

MOI 10 trong đĩa 24 giếng. Một giờ sau khi hấp 
phụ ở 4°C, tế bào được rửa ba lần với 1X PBS. 
1mL môi trường nuôi cấy được bổ sung vào mỗi 
giếng và ủ ở các nhiệt độ khác nhau 20°C, 24°C, 
và 28°C. Mẫu được lấy ở các thời điểm khác 
nhau 0, 4, 8, 12, 24, 36, 48, 72, và 96 h. Lặp lại 
4 lần ở mỗi thời điểm lấy mẫu. Toàn bộ tế bào 
có chứa virus và dịch nuôi cấy trong mỗi giếng 
được thu, đông lạnh ở -80°C sau đó rã đông, 
lặp lại 3 lần để phá vỡ hết các tế bào. Ly tâm ở 
500 xg/ 3 phút. Dịch nổi thu được được dùng 
cho chuẩn độ. Dịch virus được pha loãng 10 
lần theo dãy nồng độ, sau đó cấy ủ trong tế bào 
EPC trên đĩa 96 giếng ở 28°C. Theo dõi CPE 
cho đến ngày thứ 5. Tính TCID50 bằng phương 
pháp Reed - Muench (Reed & Muench, 1938).

2.6. Tinh sạch RNA
Mỗi dòng cá được chia ra làm 3 nhóm. Mỗi 

nhóm được cảm nhiễm với 100,5 TCID50 SHRV, 

nhóm đối chứng được tiêm với môi trường nuôi 
cấy. Thu mẫu thận của 5 cá ở mỗi nhóm vào 
các ngày 0, 2, 4, 8 sau khi gây nhiễm. Mẫu thận 
được sử dụng cho tách chiết RNA. Mẫu được 
giữ trong tri-reagent và được đồng nhất bằng 
chày nghiền mẫu Kont. Dịch đồng nhất được 
dùng để tách chiết RNA bằng Zymo kit theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất (Zymo Research 
Corp., CA). Mẫu được giữ ở -80°C cho đến khi 
dùng để tổng hợp cDNA.

Cũng phương pháp này, một số lượng cá 
dòng hoang dại được bổ sung thêm để lấy mẫu 
sau khi cá được vaccine với 100,5 TCID50 và sau 
đó tiêm lần 2 với 102,5 TCID50 SHRV ở ngày 14. 
Mẫu thận được lấy riêng cho mỗi cá (6 cá mỗi 
nhóm) 7 ngày sau khi tiêm lần 2.

2.7. Tổng hợp cDNA và kỹ thuật qPCR
200 ng RNA tổng được dùng để tổng 

hợp cDNA bằng SuperScript III First Strand 
Synthesis (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific 
Inc., MA) theo hướng dẫn của nhà sản xuất, 
dùng mồi ngẫu nhiên hexamer. cDNA được giữ 
ở -20° C. Mồi và mẫu dò trong thử nghiệm biểu 
hiện gene được ghi trong bảng 1, trong đó mồi 
và mẫu dò cho interferon γ (IFN γ) và acidic 
ribosomal protein (ARP- dùng làm gene tham 
khảo) đã được công bố (Vojtech et al., 2009), 
mồi và mẫu dò cho SHRV, Myxovirus resistance 
gene A (MxA) được thiết kế bằng phần mềm 
Beacon designer (Premier Biosoft, CA). Mồi 
và mẫu dò Blimp-1 dùng từ TaqMan Gene 
expression assays (AB applied biosystems, CA), 
CD40 ligand dùng từ PrimePCR probe assays 
và SsoAdvanced universal probes supermix 
(Biorad, CA), với mẫu PCR chuẩn cho CD40 
ligand.

Phản ứng Real-time PCR được thực hiện 
bằng máy Stratagene MX 3005P theo chu trình: 
1 chu kỳ ở 50ºC trong 2 phút, 1 chu kỳ ở 95 ºC 
trong 10 phút, 40 chu kỳ ở 95 ºC trong 15 giây 
và 61ºC trong 1 phút (đối với ARP, IFNγ, MxA). 
Chu trình cho Blimp-1 (1 chu kỳ ở 50ºC trong 
2 phút, 1 chu kỳ ở 95ºC trong 10 phút, 40 chu 
kỳ ở 95ºC trong 15 giây và 60ºC trong 1 phút) 
và CD40 ligand (1 chu kỳ ở 95ºC trong 2 phút, 
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40 chu kỳ ở 95ºC trong 5 giây và 60ºC trong 
30 giây). Mức độ biểu hiện gene được đánh giá 

bằng phương pháp Pfaffl dùng cho định lượng 
real-time PCR (Pfaffl, 2001).

Bảng 1. Mồi và mẫu dò dùng trong qPCR

qPCR primers and probes
Gene Primers/

Probes

Sequence (5’ → 3’) GenBank 
accession no. 

ARP Forward CTG CAA AGA TGC CCA GGG A NM_131580 
Reverse TTG GAG CCG ACA TTG TCT GC
Probe TTC TGA AAA TCA TCC AAC TGC TGG ATG ACT ACC

IFNγ Forward CTT TCC AGG CAA GAG TGC AGA NM_212864 
Reverse TCA GCT CAA ACA AAG CCT TTC G
Probe ACC GCT ATG GGC GAT CAA GGA AAA CGA C 

SHRV Forward CATCCCTGTCCCGTTGATTCTC NC_000903.1

Reverse TACCAATGCCCTCTATGCTTTCC

Probe CCTGGCTCCTTGCTGGGTCTCTGGC
MxA Forward GCATCATTAGTTCAGACAGTCG NM_182942.4

Reverse AAATTATCGATAGTGTCGATACAAG
Probe TGCTGACTGAACGTGTAACTCAACT

2.8. Phân tích thống kê
Sử dụng ANCOVA trong SPSS phiên bản 

22 (IBM corp., NY) để so sánh sự chuyển động 
của đường cong tăng trưởng của SHRV ở những 
thời điểm khác nhau bằng Bonferroni’s test. 
Biểu hiện của gene cũng được so sánh bằng two-
way ANOVA với Bonferroni’s test. Sự khác biệt 
có ý nghĩa giữa các nhóm khi giá trị p < 0,05.

III. KẾT QUẢ 
3.1. Thí nghiệm cảm nhiễm về nhiệt độ

Cả hai dòng cá đều nhạy cảm với SHRV. Cá 
bệnh có biểu hiện lồi mắt, xuất huyết gốc vây và 
thân, vảy dựng. Ở dòng hoang dại, cá chết bắt 
đầu vào ngày thứ 3 sau khi tiêm và kéo dài đến 
ngày thứ 10. Ở dòng đột biến, cá tiếp tục chết 
sau đó ít nhất 1 tuần. Cá chết diễn ra có sự khác 
biệt ở hai dòng cá tùy thuộc vào độ tuổi và nhiệt 
độ của môi trường nuôi (Hình 1). Điều đáng chú 
ý là ở dòng hoang dại, cá mẫn cảm với SHRV ở 
24°C nhưng cá có sức đề kháng tốt hơn ở 28°C. 

Điều này không xảy ra ở dòng đột biến, thậm 
chí cá chết nhiều hơn ở 28°C so với ở 24°C. 

3.2. Thí nghiệm về khác biệt độ tuổi
Khi so sánh giữa hai dòng đột biến và hoang 

dại 2 tháng tuổi ở 24°C ± 0,5°C, cá chết tương 
tự nhau. Tỷ lệ chết ở dòng đột biến là 76% và 
hoang dại là 73,4%, so sánh không có sự khác 
biệt (p > 0,05) (Hình 2).  Ở cá 4 tháng tuổi, dòng 
đột biến vẫn giữ tỷ lệ chết cao (66,8%), nhưng 
dòng hoang dại đã giảm chết đáng kể (7,8%) 
với sự khác biệt có ý nghĩa (p = 0,012) (Hình 3). 
Kết quả tương tự ở cá 7 tháng tuổi, với tỷ lệ chết 
cao ở dòng đột biến (86%), nhưng chỉ có 10% ở 
dòng hoang dại, sự khác biệt này có ý nghĩa (p 
= 0,004) (Hình 4).  

Ở dòng đột biến, độ tuổi cá không ảnh 
hưởng đến sự nhạy cảm khi cảm nhiễm với 
virus. Không có sự liên quan giữa tuổi cá với 
liều lượng SHRV gây nhhiễm (p = 0,295) và 
không có sự khác biệt thống kê giữa các nhóm 2, 
4, và 7 tháng tuổi (Hình 2; 3; 4). Hơn nữa, việc 
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so sánh theo từng cặp giữa cá 2 và 4 tháng tuổi, 
2 và 7 tháng tuổi, 4 và 7 tháng tuổi không cho 
thấy sự khác biệt có ý nghĩa (p =1, p = 0,727, p 
= 0,267, tương ứng).

Ở dòng hoang dại, độ tuổi có ảnh hưởng 
quan trọng đến sự nhạy cảm với SHRV (Hình 
2; 3; 4) và có sự tương quan giữa độ tuổi và tỷ 

lệ chết của cá (p= 0,032). Hơn nữa, sự khác biệt 
trong cơ số (độ tuổi) thể hiện cá chết có sự khác 
biệt ở độ tuổi khác nhau (p = 0,009). So sánh 
từng cặp cho thấy tỷ lệ chết khác biệt giữa cá 
hoang dại ở 2 và 4 tháng tuổi, 2 và 7 tháng tuổi 
(p < 0,01) nhưng không khác biệt ở cá 4 và 7 
tháng (p = 1).

Hình 1: Đường cong sống sót của dòng đột biến và hoang dại sau cảm nhiễm với SHRV 102,5TCID50. 
Cá thí nghiệm 4 tháng tuổi, được duy trì ở 24°C (hình trái) và 28°C (hình phải) cho thấy ở dòng 
hoang dại cá ngưng chết nhưng ở dòng đột biến cá vẫn tiếp tục chết thêm một thời gian.

Hình 2: Cá chết liên quan đến độ tuổi. Tỷ lệ chết 
gia tăng khi tăng liều gây nhiễm ở cá 2 tháng 
tuổi, nhiệt độ môi trường 24°C. Dòng đột biến 
(xanh biển), dòng hoang dại (xanh lá cây). LD50 
của dòng đột biến là 100,9 TCID50, LD50 của dòng 
hoang dại là 101,11 TCID50. 

Hình 3: Cá chết liên quan đến độ tuổi. Tỷ lệ chết 
gia tăng khi tăng liều gây nhiễm ở cá 4 tháng tuổi, 
nhiệt độ môi trường 24°C. Dòng đột biến (xanh 
biển), dòng hoang dại (xanh lá cây). LD50 của dòng 
đột biến là 100,9 TCID50, LD50 của dòng hoang dại lớn 
hơn 104,5 TCID50.
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3.3. Nhiệt độ
Không có sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên 

sự nhạy cảm với SHRV của dòng đột biến ở 4 
tháng tuổi (Hình 5). Tỷ lệ chết là 66,8% và 84% 
ở 24°C và 28°C, tương ứng sự tương quan giữa 
nhiệt độ và sự nhạy cảm với SHRV tương tự 
nhau ở dòng đột biến (p > 0,05). Ở dòng hoang 

dại, tỷ lệ chết là 7,8% và 1,2% ở 24ºC và 28ºC 
(Hình 6). Tỷ lệ chết có sự khác biệt đáng kể khi 
cá được duy trì ở 24ºC và 28ºC (p = 0,009) sau 
khi cảm nhiễm với virus ở các nồng độ khác 
nhau. So sánh từng cặp cũng cho sự khác biệt có 
ý nghĩa ở hai nhiệt độ (p = 0,005).

Hình 4: Cá chết liên quan đến độ tuổi. Tỷ lệ chết 
gia tăng khi tăng liều gây nhiễm ở cá 7 tháng tuổi, 
nhiệt độ môi trường 24°C. Dòng đột biến (xanh 
biển), dòng hoang dại (xanh lá cây). LD50 của dòng 
đột biến là 100,3 TCID50, LD50 của dòng hoang dại lớn 
hơn 104,5 TCID50.

Hình 5: Cá chết liên quan đến nhiệt độ. Dòng đột 
biến ở 4 tháng tuổi, thí nghiệm thực hiện ở 24ºC 
(màu vàng) và 28ºC (màu đỏ).

Hình 6: Cá chết liên quan đến nhiệt độ. Dòng 
hoang dại ở 4 tháng tuổi, thí nghiệm thực 
hiện ở 24ºC (màu vàng) và 28ºC (màu đỏ).

3.4. Đường cong tăng trưởng
Đường cong tăng trưởng được theo dõi 

trong 96 giờ để đánh giá ảnh hưởng của nhiệt 

độ lên sự sao chép của SHRV (Hình 7). Không 
có sự khác biệt trong tương tác giữa thời gian và 
nhiệt độ (p = 0,977).
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3.5. Biểu hiện gene
Để đánh giá sự hoạt hóa của cơ chế bảo 

vệ, mức độ biểu hiện của IFNγ và MxA được 
xác định. Hơn nữa, Blimp-1 được dùng để đánh 
giá sự biệt hóa tế bào plasma và CD40 ligand 
được thăm dò để đánh giá sự hoạt hóa của tế 
bào CD4+T. Mẫu thận của 5 cá thể cá trong mỗi 
nhóm được thu riêng rẽ ở các ngày thứ 0, 2, 4, 
8 sau khi vaccine với SHRV và ở ngày thứ 1, 7 
sau gây nhiễm (lần thứ nhất cách lần thứ 2 14 
ngày). Two- way ANOVA SPSS được dùng để 
phân tích biểu hiện gene.

3.6. Interferon gamma
Ở dòng đột biến, biểu hiện của IFNγ xảy 

ra cao nhất ở ngày thứ 2 sau vaccine và nhanh 
chóng giảm ở những ngày tiếp theo (Hình 8). Ở 

24°C, sự biểu hiện của IFNγ cao hơn so với biểu 
hiện của gene này ở 28°C (trên 400 lần ở 24°C 
và trên 100 lần ở 28°C). Nhiệt độ và thời gian 
xâm nhiễm có ảnh hưởng lên mức biểu hiện 
của IFNγ (p = 0,004 và p < 0,001). Ngoài ra, 
không có sự khác biệt trong biểu hiện của IFNγ 
ở những cá không cảm nhiễm với virus.

Tương tự như dòng đột biến, ở dòng hoang 
dại sự biểu hiện của IFNγ cũng gia tăng ở ngày 
thứ 2 sau vaccine, sau đó giảm nhanh ở những 
ngày kế tiếp. Ngược lại với dòng đột biến, sự 
biểu hiện của gene ở 28°C cao hơn ở 24°C. Mức 
độ biểu hiện tăng 40 lần ở 24°C và hơn 80 lần ở 
28°C. Không có sự khác biệt trong thay đổi mức 
độ biểu hiện gene ở nhiệt độ môi trường nuôi 
khác nhau (p > 0,05) (Hình 8). 

Hình 7: Đường tăng trưởng của 
SHRV trên dòng tế bào EPC ở 20ºC, 
24ºC, và 28ºC.

Hình 8: Biểu hiện của IFNγ trong dòng 
độ biến và dòng hoang dại 8 ngày sau khi 
cá được vaccine với SHRV và sau khi 
cảm nhiễm lần 2.
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3.7. B lymphocyte- induced maturation 
protein - 1 (Blimp-1)

Sự gia tăng của Blimp-1 liên quan đến 
tế bào plasma và có thể là chỉ thị cho sự hoạt 
hóa của hệ miễn dịch thứ cấp, vì vậy chúng tôi 
đánh giá sự biểu hiện của Blimp-1 ở ngày thứ 
4 và 8 sau vaccine và ngày thứ 1, 7 sau cảm 
nhiễm để đánh giá xem sự biểu hiện của gene 
này có tương quan với sự kháng virus xảy ra ở 
dòng hoang dại khi duy trì cá ở 28°C và 24°C 
hay không. Không có sự khác biệt có ý nghĩa 
trong biểu hiện của gene Blimp-1 trong dòng 
đột biến không cảm nhiễm với virus ở 24°C. Ở 
28°C, sự biểu hiện gene có gia tăng ở ngày 4 và 
ngày 8 (4,1 và 3,5 lần) so với ngày 0, tuy nhiên 
không có sự khác biệt có ý nghĩa. Nhiệt độ cao 
có ảnh hưởng đến sự biểu hiện của Blimp-1 (p 
= 0,044).  Ở dòng đột biến có gây nhiễm với 
SHRV, sự biểu hiện của Blimp-1 không rõ ràng. 
Đối với dòng hoang dại, không có sự khác biệt 
trong biểu hiện gene Blimp-1 ở cá không gây 
nhiễm. Ở cá gây nhiễm với SHRV, Blimp-1 có 
biểu hiện giảm nhẹ ở ngày thứ 4 (0,4 ở 24°C và 
0,3 ở 28°C) và gia tăng ở ngày thứ 7 sau cảm 

nhiễm lần 2, tuy nhiên không có sự khác biệt 
đáng kể (Hình 9).

3.8. CD40 ligand
Sự tương tác giữa CD40- CD40 ligand là 

rất quan trọng trong việc phát triển đáp ứng 
miễn dịch. CD40 ligand chỉ thị cho việc tế bào 
CD40+ T được hoạt hóa. Trong nghiên cứu này, 
chúng tôi mong nuốn xác định xem có sự biểu 
hiện của CD40L trong dòng hoang dại sau khi 
gây nhiễm với SHRV ở ngày thứ 1 và ngày thứ 
7 sau lần gây nhiễm thứ 2 hay không. Sự biểu 
hiện của gene này có thể chỉ thị cho sự phát triển 
của đáp ứng miễn dịch thứ cấp trong cơ thể cá. 
Ở dòng đột biến không gây nhiễm với virus, sự 
biểu hiện của CD40L gia tăng ở ngày thứ 8 sau 
gây nhiễm (p < 0,01) (14,1 và 7,5 lần ở 24°C và 
28°C). Ở lô có gây nhiễm với SHRV, CD40L 
cũng gia tăng đáng kể ở ngày thứ 8 (13,7 và 
6,2 ở 24°C và 28°C). Tương tự đối với dòng 
hoang dại, CD40L tăng biểu hiện ở ngày thứ 
8 (11 và 6,6 lần ở 24°C và 28°C). Tuy nhiên, 
CD40L giảm biểu hiện ở ngày 1 và ngày 7 sau 
cảm nhiễm lần 2 (Hình 10).
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Hình 9: Biểu hiện của Blimp-1 ở dòng đột biến và hoang dại không gây nhiễm với virus (hình trên)  
và có gây nhiễm với SHRV (hình dưới) sau 2 lần cảm nhiễm.
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Khi so sánh sự biểu hiện của MxA gene ở 
cá không cảm nhiễm, MxA tăng đáng kể ở cả 
hai dòng vào ngày thứ 8 (mean_mutant 7,46, 
mean_WT = 8,49 at 24°C; mean_mutant = 8,21, 
mean_WT = 9,33 at 28°C) (p < 0,01). Ở cá có 

cảm nhiễm SHRV, MxA gia tăng mạnh từ ngày 
thứ 2 (mean_mutant = 11,2, mean_WT = 13,9) 
ở 24°C, sau đó giảm dần nhưng vẫn ở mức cao 
(Hình 11). 

Hình 10: Biểu hiện của CD40 ligand ở dòng đột biến và hoang dại khi không gây nhiễm virus 
(hình trên) và có gây nhiễm virus (hình dưới) sau 2 lần cảm nhiễm.
3.9. MxA
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IV. THẢO LUẬN 
Zebrafish được dùng như một mô hình trong 

nghiên cứu bệnh vi khuẩn và virus. Hơn nữa, 
những công bố gần đây cho thấy dòng zebrafish 
đột biến Rag1 là một mô hình động vật phù hợp 
cho nghiên cứu đáp ứng  miễn dịch khuyết tế bào 
T và B lymphocytes (Hohn & Petrie-Hanson, 
2012). Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận 
thấy zebrafish khuyết lymphocytes có cách chết 
tương tự như dòng cá hoang dại ở những ngày 
đầu bị xâm nhiễm virus, nhưng sau đó dòng 
hoang dại hồi phục được còn dòng đột biến thì 
không. Điều này có thể giải thích do độ trễ của 
hệ miễn dịch trong trả lời miễn dịch mắc phải 
do phải nhận biết kháng nguyên đặc hiệu. Ở 
dòng hoang dại, cá 2 tháng tuổi có sự nhạy cảm 
với SHRV tương tự như ở dòng đột biến Rag1. 
Điều này bổ sung cho những nghiên cứu khác 
cho thấy miễn dịch dựa trên lymphocytes hoạt 
động yếu ở giai đoạn đầu của sự phát triển. Hơn 
nữa, chúng tôi nhận thấy dòng hoang dại nhạy 
cảm với SHRV ở 24°C hơn ở 28°C. Ở dòng đột 

biến khuyết lymphocytes không cho thấy có 
sự nhạy cảm khác biệt khi cá ở những nhiệt độ 
khác nhau, và sự tăng sinh của virus trong tế bào 
không có sự khác biệt đáng kể ở những nhiệt 
độ khác nhau. Việc kết hợp những dữ liệu này 
cho thấy sự đề kháng virus liên quan đến yếu tố 
nhiệt độ ở cá là do chức năng của thành phần 
lymphocytes trong hệ thống miễn dịch của cá.

Độ tuổi được công bố có liên quan đến đáp 
ứng miễn dịch ở cá vược sọc lai (Hrubec et al., 
2004). Độ tuổi ảnh hưởng đến thông số huyết 
học và sinh hoá ở cá hồi vân Oncorhynchus 
mykiss (Charoo, 2014). Những nghiên cứu về 
ảnh hưởng của độ tuổi đến miễn dịch thứ cấp 
ở chuột cho thấy kích cỡ và động năng của các 
nhóm tế bào B gia tăng cùng với tuổi (Cancro & 
Smith, 2003).

Nhiệt độ có ảnh hưởng đến đáp ứng miễn 
dịch ở cá nheo (Ainsworth et al., 1991). Tổng 
số B và T lymphocyte bị giảm trong mẫu thận 
trước khi cá được nuôi ở 10°C. Tế bào T được 
thấy nhạy cảm với nhiệt độ thấp hơn tế bào B 

Hình 11: Biểu hiện của MxA ở dòng đột biến và hoang dại khi không gây nhiễm virus (hình trên) 
và có gây nhiễm virus (hình dưới) sau 2 lần cảm nhiễm.
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ở cá mang xanh và cá nheo (Cuchens & Clem, 
1977), (Miller & Clem, 1984). Các công bố cho 
thấy cấu trúc protein thay đổi khi cá được nuôi ở 
nhiệt độ khác với nhiệt độ cho sự sản xuất kháng 
thể (Fields, 2001) (Somero, 2004). Proteins và 
glucides, thành phần của màng plasma trong 
tế bào, có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi 
trường (Sharon & Lis, 1989). Nghiên cứu trên 
leukocytes ở cá chép cho thấy glucides nhạy 
cảm với nhiệt độ, dẫn đến việc làm thay đổi cấu 
trúc và chức năng của màng plasma (Le Morvan 
et al., 1998).

Tế bào NK là một nhóm thuộc lymphocytes 
có khả năng nhận biết và tiêu diệt những tế bào 
nhiễm virus hoặc những tế bào bị biến đổi. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi quan tâm đến 
sự trả lời của các thành phần tế bào đối với cá bị 
nhiễm virus ở giai đoạn nhỏ. Vì IFNγ được sản 
xuất bởi tế bào NK và cytotoxic T lymphocytes, 
việc đánh giá mức biểu hiện của gene này có 
thể được dùng để đánh giá sự hoạt động của 
những tế bào lymphocytes này trong cá. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy IFNγ gene tăng biểu 
hiện ở cả dòng đột biến và hoang dại sau khi 
gây nhiễm với virus. Sự gia tăng biểu hiện của 
IFNγ ở dòng đột biến khuyết lymphocyte chứng 
tỏ có sự hoạt động của tế bào NK. Do đó, chúng 
tôi kết luận miễn dịch sơ cấp đóng vai trò quan 
trọng trong việc tiêu diệt virus ở giai đoạn đầu 
của sự xâm nhiễm.

Blimp-1 có vai trò quan trọng trong biệt 
hoá tế bào plasma  (Turner et al., 1994) (Lin et 
al., 2000) (Shapiro-Shelef et al., 2003). Trong 
thí nghiệm này, chúng tôi mong đợi Blimp-1 có 
biểu hiện gene mạnh ở dòng cá hoang dại sau 
khi nhiễm với SHRV. Tuy nhiên điều này không 
xảy ra, có thể do mô thận không phải là nơi phát 
triển tế bào plasma ở zebrafish mà có thể là mô 
lách. 

Sự tương tác giữa CD40- CD ligand 
(CD40L ha CD154) có vai trò rất quan trọng 
trong sự đáp ứng miễn dịch của tế bào T (Noelle 
et al., 1992) (Lane et al., 1992). CD40L có chức 
năng truyền tín hiệu cho tế bào T helper để hoạt 
hoá tế bào B (Noelle et al., 1992). CD40 ligand 

biểu hiện ở tế bào CD4 T được hoạt hoá và ở 
một số tế bào miễn dịch khác (van Kooten & 
Banchereau, 2000). Trong thí nghiệm này, sự 
biểu hiện của CD40L không như mong đợi, 
thậm chí cả ở miễn dịch thứ cấp. Điều này có 
thể do tế bào T helper trưởng thành (mature Th 
cells) hiện diện rất ít ở mô thận.

Sự biểu hiện của gene MxA gia tăng ở cá 
sau hai ngày gây nhiễm cá, ở dòng hoang dại 
hơi cao hơn so với dòng đột biến. MxA được 
biết có vai trò kháng virus ởngười và phụ 
thuộc chặt chẽ vào biểu hiện của interferon 
dạng I hoặc  dạng III (Haller et al., 1980). Ở cá 
Selegalese sole, phân tử Mx có mức biểu hiện 
cao nhất tại thời điểm 48 giờ sau khi gây nhiễm 
với sole aquabirnavirus (Fernandez-Trujillo et 
al., 2008). Mx gene cũng gia tăng ở cá hồi khi 
cho nhiễm với virus (Saint-Jean & Perez-Prieto, 
2007). Điều này có thể giải thích kết quả của 
chúng tôi trong đó MxA gia tăng biểu hiện sau 
khi cảm nhiễm với virus và giúp cơ thể cá tiêu 
diệt virus.

V. KẾT LUẬN
Dòng cá hoang dại và đột biến khuyết 

lymphocyte được sử dụng như một mô hình 
để nghiên cứu bệnh do novirhabdovirus trên cá 
và để đánh giá vai trò của lymphocyte. Ở thí 
nghiệm cảm nhiễm, cá chết tương tự ở hai dòng 
cá vào giai đoạn đầu nhưng sau 7 ngày, dòng 
hoang dại có khả năng kháng với virus trong khi 
cá dòng đột biến tiếp tục chết. Độ tuổi và nhiệt 
độ môi trường nuôi ảnh hưởng đến sự phát triển 
của bệnh ở dòng hoang dại nhưng không có ảnh 
hưởng lên dòng đột biến. Dòng hoang dại nhạy 
cảm với virus ở 24°C nhưng đề kháng ở 28°C. 
Sự khác biệt này không phải do sự tăng sinh của 
virus thay đổi ở những nhiệt độ khác nhau vì 
đường cong tăng trưởng của virus là như nhau 
ở nhiệt độ 20°C, 24°C, và 28°C. Nhiệt độ liên 
quan đến cách phát triển bệnh ở dòng hoang dại 
cho thấy nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng 
tiêu diệt virus của tế bào T và B. Trong những thí 
nghiệm liên quan đến độ tuổi, tỷ lệ chết cao xảy 
ra ở dòng hoang dại 2 tháng tuổi, nhưng thấp ở 
cá 4 và 7 tháng tuổi, tuy nhiên không có sự khác 



79TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 10 - THÁNG 12/2017

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

biệt này ở dòng đột biến. Điều này chứng tỏ ở 
giai đoạn nhỏ, hệ miễn dịch ở dòng hoang dại 
chưa phát triển đầy đủ để bảo vệ cá khỏi sự tấn 
công của tác nhân gây bệnh, nhưng khi cá hơn 
4 tháng tuổi, hệ miễn dịch đã phát triển đủ để 
phản ứng lại sự xâm nhiễm bên ngoài. Ngược 
lại, dòng đột biến không có tế bào B và T do đó 
không có khả năng miễn dịch ở giai đoạn nhỏ và 
lớn, mặc dù các thành phần tế bào khác là tương 
tự ở cả hai dòng cá.

Các gene liên quan đến đáp ứng miễn dịch 
được khảo sát ở hai dòng cá. Mức độ biểu hiện 
của IFNγ tăng cao ở cả hai dòng 2 ngày sau khi 
cảm nhiễm với virus và sau đó giảm dần. Ở 
dòng đột biến, biểu hiện của IFNγ khi cá nuôi 
ở nhiệt độ 24°C cao hơn ở 28°C (trên 400 lần 
ở 24°C và trên 100 lần ở 28° C), nhưng ở dòng 
hoang dại, IFNγ biểu hiện cao hơn ở 28° C so 
với 24°C (40 lần ở 24°C so với 84 lần ở 28°C). 
Điều này giải thích cho việc ở 24°C, dòng đột 
biến có tỷ lệ chết thấp hơn ở 28°C. Sự gia tăng 

của IFNγ cho thấy tế bào NK đã hoạt hóa trong 
dòng đột biến do đó ở giai đoạn đầu của sự xâm 
nhiễm, miễn dịch sơ cấp có vai trò quan trọng 
trong việc bảo vệ vật chủ khỏi sự tấn công của 
virus. Thêm vào đó, MxA, một protein kháng 
virus, cũng có biểu hiện cao trong cả hai dòng 
cá sau khi gây nhiễm với SHRV.

Biểu hiện của gene mã hóa cho Blimp-1 và 
CD40 ligand, những gene chỉ thị cho sự hoạt 
hóa của đáp ứng miễn dịch thứ cấp, cũng được 
kiểm tra. Các gene này được kiểm tra 7 ngày sau 
khi cảm nhiễm virus vào cá. Đây là thời gian 
lượng cá chết giảm dần ở dòng hoang dại, từ đó 
đánh giá xem sự kháng virus ở cá có liên quan 
đến sự hoạt hóa của lymphocyte hay không. Tuy 
nhiên sự gia tăng biểu hiện của các gene chỉ thị 
này không có nhiều khác biệt. Điều này có thể 
do những lymphocyte này chỉ chiếm một lượng 
nhỏ trong mẫu thận dùng kiểm tra (có thể mô 
lách sẽ cho kết quả tốt hơn) hoặc thời gian lấy 
mẫu hơi sớm so với đáp ứng miễn dịch ở cá.
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DIFFERENTIAL SUSCEPTIBILITY OF WILD-TYPE AND T AND 
B LYMPHOCYTE DEFICIENT ZEBRAFISH INFECTED WITH A 

NOVIRHABDO VIRUS REVEALS THE ROLE OF LYMPHOCYTES
Nguyen Ngoc Du1*, Lorelei Ford2, Lora Petri- Hanson2, Larry Hanson2

ABSTRACT
In order to study the contribution of innate defenses and lymphocyte based immunity in protection 
against a primary viral infection in fish, wild-type and Rag1 mutant zebrafish (T and B lymphocyte 
deficient) were infected with a novirhabdovirus, Snakehead Rhabdovirus (SHRV), by intraperitoneal 
(IP) injection at different ages and temperatures. Both strains of fish were highly susceptible to 
SHRV. Diseased fish demonstrated exophthalmia, hemorrhaged fin bases and protruding scales. The 
susceptibilities of the wild-type decreased as the fish aged; 2-month post hatch fish had significantly 
more losses than 4 month old and 7 month old fish. Also, temperature had a significant effect on 
the susceptibility of the wild-type. The wild-type zebrafish held at 24°C had significantly higher 
mortality than those held at 28°C. In cell culture, SHRV had similar growth kinetics at 20°C, 
24°C, and 28°C suggesting that reduced virus replication was not a factor in the lower mortality. 
The age and temperature effects were not seen with the Rag1 mutants. There was a difference in 
mortality pattern between the wild-type and Rag1 mutant. All mortalities in the wild-type occurred 
between day 3 and 10 post-infection, whereas the Rag1 mutant fish continued to die for at least one 
more week. To assess differences in the response of NK and T-cells of Rag1 mutant and wild-type 
zebrafish we evaluated transcript levels of the interferon gamma (IFNγ) gene in the posterior kidney 
by quantitative reverse transcriptase PCR (qRT-PCR). Expression was low in un-exposed fish but 
increased substantially in both strains at day 2 after exposure to SHRV. IFNγ over 400-fold and 
100-fold in Rag1 mutant at 24°C and 28°C, respectively; and over 40-fold and 80-fold in wild-type 
at 24°C and 28°C, respectively.  The strong IFNγ response in lymphocyte deficient fish suggests 
Natural Killer cell activation. MxA (Myxovirus Resistance gene A) expression also increased in 
non- infected zebrafish (at day 8) and in SHRV- infected fish (both strains) at day 2 and day 8. We 
attempted to evaluate the initial activation of the acquired responses by evaluating of Blimp-1 and 
CD40 ligand expression at day 8, and at day 1 and day 7 after a second challenge, but no significant 
induction was detected at this early time point.  

The infection data suggest that innate immunity is important in controlling virus infection early 
during the infection, but then the acquired immune system clears the infection.  Furthermore, 
age and the environmental temperature have a strong effect on this acquired immune response.  
These results may help explain the temperature and age associated resistance observed in other 
novirhabdovirus diseases in fish. 
Keywords: Zebrafish, Rag1, T and B lymphocyte deficient, Snakehead Rhabdovirus, interferon 
gamma, MxA, Blimp-1, CD40 ligand.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp trên 93 hộ nuôi tôm ở 3 tỉnh đại 
diện cho 3 mô hình nuôi tôm ở ĐBSCL: Cà Mau (mô hình QCCT và tôm lúa), Bến Tre và Bạc Liêu 
(mô hình BTC/TC). Kết quả khảo sát cho thấy đa số các hộ được phỏng vấn đều nhận thức được tầm 
quan trọng của việc sử dụng chế phẩm vi sinh (CPVS) trong nuôi tôm. Đa số các hộ đánh giá việc 
sử dụng CPVS có hiệu quả tốt. Các dòng CPVS sử dụng trong nuôi tôm bao gồm CPVS xử lý chất 
hữu cơ, CPVS xử lý khí độc ở đáy ao, CPVS đối kháng Vibrio gây bệnh, CPVS bổ sung vào thức 
ăn. Đặc biệt hai dòng CPVS xử lý khí độc và đối kháng Vibrio được sử dụng nhiều hơn bởi các hộ 
nuôi tôm bán thâm canh và thâm canh.

Kết quả khảo sát các mối tương quan cho thấy, mối tương quan giữa hình thức nuôi (mức độ thâm 
canh) và mức độ đầu tư cho CPVS là mối tương quan chặt chẽ và có ý nghĩa về mặt thống kê (P = 
0,001). Bên cạnh đó, mối tương quan giữa năng suất nuôi và mức độ đầu tư cho CPVS là không 
có ý nghĩa thống kê (P > 0,05). Điều này cho thấy CPVS không phải là yếu tố quyết định đến năng 
suất nuôi. Việc sử dụng CPVS cần được kết hợp với các yếu tố khác (chất lượng con giống, kỹ thuật 
nuôi, quản lý môi trường và bệnh) nhằm đảm bảo cho sự thành công của một vụ nuôi tôm. 

Từ khóa: chế phẩm vi sinh, hiệu quả sử dụng, mô hình nuôi tôm, mức độ đầu tư, năng suất nuôi.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thủy sản được xác định là ngành kinh tế 

mũi nhọn của nước ta, chiếm 4-5% GDP, 6-7% 
tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia, đứng thứ 5 
về giá trị xuất khẩu. Thủy sản Việt Nam đứng 
thứ ba thế giới về nuôi trồng, đứng thứ tư về 
xuất khẩu, với 165 thị trường ở nhiều quốc gia 
và vùng lãnh thổ.

Trong 10 năm gần đây, ngành thủy sản nói 
chung và nuôi trồng thủy sản nói riêng đã và 
đang phát triển mạnh mẽ. Nói riêng về con tôm, 
Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu 
tôm và đứng thứ ba thế giới về sản lượng tôm 
nuôi nước lợ. 

Tổng sản lượng thủy sản năm 2016 đạt hơn 
6,726 triệu tấn, tăng 2,5% so với năm 2015. 
Trong đó, sản lượng khai thác đạt 3,076 triệu 

tấn, tăng 1,7%; sản lượng nuôi trồng 3,605 triệu 
tấn, tăng 3,3%. Diện tích nuôi trồng thủy sản 
đạt 1,3 triệu ha, tỉ trọng sản lượng nuôi trồng 
chiếm 54,2% tổng sản lượng. Trong đó diện tích 
nuôi tôm nước lợ (tôm sú, tôm thẻ chân trắng) 
đạt 700.000 ha, đạt 100,72% kế hoạch; sản 
lượng nuôi tôm ước 650.000 tấn, tăng 3,17% so 
với năm 2015. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 
khoảng 7 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2015. 
Năm 2016 Việt Nam đã xuất khẩu tôm sang 
90 thị trường, đạt kim ngạch hơn 3,1 tỷ USD, 
tăng 6,7% so với năm 2015. Trong đó, tôm chân 
trắng chiếm 62,1%, tôm sú chiếm gần 29,5%, 
tôm biển khác chiếm 8,3% (Tạp chí Thủy sản 
Việt Nam số 249 + 250 (tháng 1/2017).

Tuy nhiên, ngành nuôi tôm công nghiệp 
của nước ta đang phải đối mặt với nhiều khó 

1 Phòng Sinh học Thực nghiệm, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II.
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khăn, thử thách như ô nhiễm môi trường, dịch 
bệnh và chi phí tăng cao như thức ăn, hóa chất. 
Bên cạnh đó, sự bùng phát dịch bệnh đang tăng 
nhanh trong những năm gần đây, chủ yếu là 
thiệt hại do bệnh hoại tử gan tụy cấp (Acute 
Hepatopancreatic Necrosis Disease, AHPND) 
và bệnh do virus đốm trắng (White Spot 
Syndrome Virus, WSSV), tôm bị bệnh từng 
ngày tiếp tục lan rộng và tiếp tục gia tăng về 
diện tích nuôi. Nguyên nhân của dịch bệnh là 
do thời tiết biến đổi, nắng nóng kéo dài dẫn đến 
thiếu nước, nhiệt độ tăng và độ mặn cao làm 
tôm bị suy yếu, tạo điều kiện cho mầm bệnh 
phát triển và gây bệnh; công tác giám sát, chẩn 
đoán bệnh chưa được tăng cường một cách hiệu 
quả; các yếu tố đầu vào như tôm giống, hóa chất 
dùng xử lý cải tạo môi trường, chế phẩm sinh 
học chất lượng không đảm bảo… Theo báo cáo 
của Cục Thú Y (2016), trong 8 tháng đầu năm 
2016 tổng diện tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt 
hại là 55.356 ha (tăng 38,87% so với cùng kỳ 
năm 2015). Trong đó diện tích nuôi thâm canh, 
bán thâm canh bị thiệt hại là 12.719 ha, nuôi 
quảng canh, quảng canh cải tiến là 30.658 ha, 
còn lại là 12.205 ha nuôi kết hợp. Tổng diện 
tích tôm nuôi bị bệnh là 7.948 ha (giảm 46,92% 
so với cùng kỳ năm 2015). Tính đến cuối tháng 
8/2016, bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) xảy 
ra tại 25 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng 
diện tích bị bệnh AHPND là 4.512 ha, trong đó 
diện tích nuôi tôm thẻ bị bệnh là 2.872 ha, tôm 
sú bị bệnh là 1.640 ha. Diện tích nuôi thâm canh 
và bán thâm canh bị bệnh là 3.830 ha, quảng 
canh và quảng canh cải tiến là 516 ha.

Trước tình hình dịch bệnh đang ngày càng 
lan rộng và gây nhiều thiệt hại cho nghề nuôi 
tôm của nước ta, cùng với tình trạng đa kháng 
thuốc của vi khuẩn gây bệnh, việc sử dụng chế 
phẩm vi sinh đã và đang là một trong những giải 
pháp thay thế cho việc sử dụng hóa chất, kháng 
sinh và là yếu tố quyết định đến sự thành công 
đối với ngành tôm và góp phần đưa ngành tôm 
phát triển một cách bền vững. Phương pháp trị 
liệu sinh học bằng vi sinh vật có lợi (probiotics) 
đang được đánh giá cao và trở thành công cụ 
phòng ngừa, điều trị bệnh hiệu quả trong nuôi 

trồng thủy sản, thông qua khả năng cải thiện 
môi trường nước và ức chế vi sinh vật gây bệnh.

Ở Việt Nam, hiện nay có khoảng trên 200 
thương hiệu chế phẩm vi sinh đang lưu hành 
trên thị trường, tuy nhiên đa số các chế phẩm 
này có nguồn gốc ngoại nhập có giá thành rất 
cao, hoặc sản xuất trong nước nhưng chưa rõ 
nguồn gốc. Ngoài ra, việc sử dụng chế phẩm vi 
sinh trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là trong 
nghề nuôi tôm, vẫn chưa được giám sát về thành 
phần chủng loại, chưa được đánh giá một cách 
chặt chẽ về hiệu quả sử dụng và hiệu quả kinh 
tế của các loại chế phẩm vi sinh có nguồn gốc 
khác nhau. Bên cạnh đó, người nuôi tôm thường 
có khá ít kiến thức về công dụng và hiệu quả của 
từng nhóm hợp chất, nhất là chế phẩm vi sinh, 
về cơ chế tác động của chúng sau khi được đưa 
vào môi trường ao nuôi, đa số trường hợp là sử 
dụng theo kinh nghiệm hoặc phó mặc cho sự 
may rủi. Điều này có thể ảnh hưởng khá nhiều 
đến hiệu quả kinh tế của sản phẩm và thu nhập 
của người nuôi tôm.

Trước tình hình nói trên, nghiên cứu “Đánh 
giá tình hình sử dụng chế phẩm vi sinh trong 
nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long” được 
thực hiện nhằm hỗ trợ cho các cơ quan quản lý 
trong việc đánh giá lại về các chủng loại cũng 
như cách sử dụng đối với các chế phẩm vi sinh 
(CPVS) đang phổ biến ở các mô hình nuôi tôm 
ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện 
nay. Từ đó đề xuất được một số giải pháp quản 
lý cho việc sử dụng CPVS hiệu quả trong nuôi 
tôm.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
2.1. Vật liệu nghiên cứu

Khảo sát được thực hiện tại 3 tỉnh đại diện 
cho 3 mô hình nuôi tôm ở ĐBSCL.

+ Cà Mau (mô hình nuôi tôm – lúa và quảng 
canh cải tiến chuyên tôm): Khảo sát 33 hộ nuôi 
tôm sú ở huyện Thới Bình (trong đó 17 hộ nuôi 
quảng canh cải tiến chuyên tôm, 16 hộ nuôi luân 
canh tôm – lúa).

+ Bến Tre (mô hình nuôi tôm bán thâm 
canh và thâm canh): Khảo sát 30 hộ nuôi tôm ở 
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huyện Ba Tri (trong đó 22 hộ nuôi tôm thẻ, 8 hộ 
nuôi tôm sú).

+ Bạc Liêu (mô hình nuôi tôm bán thâm 
canh và thâm canh): Khảo sát 30 hộ nuôi tôm ở 
thành phố Bạc Liêu và huyện Hòa Bình (trong 
đó 15 hộ nuôi tôm sú, 15 hộ nuôi tôm thẻ).

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp điều tra và đánh giá 

hiện trạng sử dụng chế phẩm vi sinh trong 
nuôi tôm ở một số tỉnh nuôi tôm trọng điểm 
ở ĐBSCL

Bảng câu hỏi được thiết kế để thu thập các 
thông tin thông qua hình thức phỏng vấn trực 
tiếp. Thông tin được thu thập từ vụ nuôi trước 
liền kề trước khi phỏng vấn.

- Diện tích ao nuôi, số vụ nuôi tôm thành 
công.

- Đối tượng nuôi và hình thức nuôi, mật độ 
thả, nguồn giống, xét nghiệm mầm bệnh. 

- Năng suất thu hoạch, kích cỡ tôm lúc thu 
hoạch, tỉ lệ sống, chi phí đầu tư cho chế phẩm 
vi sinh.

- Các loại chế phẩm vi sinh được sử dụng 
trong quá trình cải tạo ao và trong quá trình nuôi 
(thu thập thông tin về tên nhãn hiệu, tên nhà sản 
xuất, liều lượng và tần suất sử dụng):

+ Chế phẩm vi sinh xử lý chất hữu cơ, xử lý 
khí độc (NH3, NO2, H2S), ức chế mật độ Vibrio 
trong nước. 

+ Men vi sinh bổ sung thức ăn. 
- Các bệnh thường gặp và các vấn đề môi 

trường thường gặp phải.
- Phương pháp sử dụng chế phẩm vi sinh.
- Lý do vì sao nông hộ chọn các loại CPVS 

nói trên (theo kinh nghiệm, theo khuyến cáo của 

các thành viên HTX/tổ hợp tác, theo tư vấn của 
đại lý, cán bộ khuyến ngư).

- Đánh giá của người được phỏng vấn về 
hiệu quả sử dụng các loại CPVS nói trên.

2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
Các số liệu thống kê mô tả được xử lý bằng 

phần mềm Excel 2007 và SPSS 20.0. Phân tích 
mối tương quan được thực hiện bằng phần mềm 
SPSS 20.0, Chi-Square test.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Các thông tin chung

Bảng 1 trình bày các thông tin chung của 
các nông hộ khảo sát, bao gồm các thông tin về 
số vụ nuôi tôm trong năm, nguồn gốc giống và 
việc xét nghiệm mầm bệnh. Nhận thấy các hộ 
nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh chỉ thả 
nuôi tối đa 2 vụ/năm, trong đó tất cả các hộ khảo 
sát ở Bạc Liêu đều áp dụng hình thức thả nuôi 
hai vụ/năm. Một số hộ ở Cà Mau (nuôi tôm dưới 
hình thức quảng canh cải tiến chuyên tôm) thả 
nuôi 3 vụ/năm.

Về nguồn gốc giống, đa số (90,9%) các 
hộ ở Cà Mau sử dụng nguồn giống sản xuất tại 
ĐBSCL, trong khi 100% các hộ khảo sát ở Bến 
Tre sử dụng giống mua ở các trại giống miền 
Trung. Các hộ khảo sát ở Bạc Liêu sử dụng cả 
hai nguồn giống.

Có sự khác biệt rõ về ý thức xét nghiệm 
mầm bệnh trước khi thả giống giữa nhóm nông 
hộ nuôi quảng cảnh cải tiến (QCCT) ở Cà Mau 
với nhóm nông hộ nuôi bán thâm canh/thâm 
canh (BTC/TC) ở hai tỉnh còn lại. Chỉ có 21,9% 
số hộ khảo sát ở Cà Mau quan tâm đến việc 
mang tôm giống đi kiểm tra mầm bệnh, trong 
khi con số này ở Bến Tre và Bạc Liêu lần lượt là 
83,3% và 93,1%.

Bảng 1. Các thông tin chung của các nông hộ được khảo sát.

Thông tin khảo sát Cà Mau (%) 
(n = 33)

Bến Tre (%) 
(n = 30)

Bạc Liêu (%) 
(n = 30)

Số vụ thả nuôi /năm 

+ 1 vụ 52,9 62,0 0
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Theo các hộ được phỏng vấn thì các loại 
bệnh sau đây thường gặp trên tôm nuôi và có thể 
gây tổn thất cho người nuôi: bệnh hoại tử gan 
tụy, bệnh chậm lớn, bệnh đốm trắng và phân 
trắng. Tỉ lệ nhiễm bệnh cũng khác nhau theo 
từng địa phương khảo sát. Đối với mô hình nuôi 
QCCT (Cà Mau) thì tỉ lệ nhiễm bệnh không cao, 
với tỉ lệ nhiễm cao nhất đối với bệnh gan tụy 
(63,6%) và bệnh chậm lớn (66,7%). Đối với mô 
hình nuôi BTC/TC thì các hộ nuôi ở Bến Tre gặp 
phải tỉ lệ nhiễm bệnh gan tụy cao nhất (80%). 
Trong khi đó các hộ ở Bạc Liêu gặp vấn đề với 

bệnh đốm trắng và phân trắng (tỉ lệ nhiễm 100% 
đối với cả hai loại bệnh).

Khi tôm bị bệnh thì các hộ nuôi áp dụng một 
vài biện pháp xử lý khác nhau. Theo bảng 3, đa 
số các hộ khảo sát ở Cà Mau và Bạc Liêu chọn 
phương án thu hoạch gấp khi tôm bị bệnh (với 
tỉ lệ tương ứng 88% và 70%). Ngược lại, 80% 
số hộ được khảo sát ở Bến Tre chọn phương án 
chữa trị bằng kháng sinh. Chỉ có một tỉ lệ nhỏ 
(< 10%) các hộ xử lý bằng cách thay nước hoặc 
không làm gì cả.

+ 2 vụ 29,4 38,0 100,0

+ 3 vụ (QCCT) 17,6 0 0

Nguồn gốc giống 

+ ĐBSCL 90,9 0 64,3

+ Miền Trung 9,1 100,0 35,7

Xét nghiệm mầm bệnh 

Có 21,9 83,3 93,1

Không 78,1 16,7 6,9

Bảng 2 trình bày tỉ lệ nhiễm các bệnh thường gặp (bệnh do virus và vi khuẩn) ở các hộ được 
khảo sát. 

Bảng 2. Những bệnh thường gặp trên tôm nuôi và tỉ lệ nhiễm bệnh ở các hộ được khảo sát.

Vấn đề về bệnh Cà Mau (%) 
(n = 33)

Bến Tre (%) 
(n = 30)

Bạc Liêu (%) 
(n = 30)

Gan tụy 63,6 80,0 53,3

Chậm lớn 66,7 10,0 73,3

Đốm trắng 39,4 30,0 100,0

Phân trắng 24,2 20,0 100,0

Đục cơ 15,2 0 30,0

Đen mang 12,1 0 0

Đóng rong 6,1 0 0
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3.2. Hiện trạng sử dụng chế phẩm vi sinh
Có thể nói đa số các hộ được khảo sát ở ba 

tỉnh nuôi tôm trọng điểm đều có sử dụng và ý 
thức được tầm quan trọng của việc sử dụng chế 

phẩm vi sinh (CPVS) trong nuôi tôm. Tuy nhiên, 
động cơ dẫn đến việc sử dụng CPVS cũng rất 
khác nhau. Bảng 4 trình bày các yếu tố thúc đẩy 
các hộ khảo sát sử dụng CPVS trong nuôi tôm.

Bảng 3. Các biện pháp xử lý khi tôm bị bệnh.

Biện pháp xử lý Cà Mau (%) 
(n = 33)

Bến Tre (%) 
(n = 30)

Bạc Liêu (%) 
(n = 30)

Thu hoạch gấp 88,0 4,0 70,0

Chữa trị bằng kháng sinh 3,0 80,0 26,7
Thay nước 6,0 4,0 3,3
Không làm gì 3,0 12,0 0

Bảng 4. Các yếu tố thúc đẩy việc sử dụng CPVS trong nuôi tôm.

Lý do sử dụng CPVS Cà Mau (%) 
(n = 33)

Bến Tre (%) 
(n = 30)

Bạc Liêu (%) 
(n = 30)

Sử dụng theo kinh nghiệm 18,2 20,0 33,3
Tư vấn của đại lý 12,1 80,0 50,0
Khuyến cáo của HTX/tổ hợp tác 15,2 0 16,7
Tư vấn của cán bộ khuyến ngư 78,8 10,0 0

Bảng 4 cho thấy sự khác biệt khá rõ về các 
nguyên nhân thúc đẩy việc sử dụng CPVS giữa 
các mô hình nuôi tôm khác nhau. Đối với mô 
hình nuôi tôm QCCT ở tỉnh Cà Mau thì cán bộ 
khuyến ngư đóng vai trò khá quan trọng, với 
78,8% số hộ khảo sát được sự tư vấn của cán bộ 
khuyến ngư trong việc sử dụng CPVS. Ngược 
lại đa số các hộ nuôi tôm BTC/TC (80% số hộ 
ở Bến Tre, 50% số hộ ở Bạc Liêu) chịu sự ảnh 

hưởng lớn của các đại lý kinh doanh chế phẩm 
vi sinh. Vai trò của các HTX/tổ hợp tác cũng 
như của cán bộ khuyến ngư tương đối mờ nhạt 
đối với các hộ nuôi tôm BTC/TC.

Bảng 5, 6 và 7 trình bày hiện trạng sử dụng 
CPVS trước khi thả tôm và trong quá trình nuôi 
tôm, tương ứng ở các tỉnh Cà Mau, Bến Tre và 
Bạc Liêu.

Bảng 5. Tỉ lệ hộ sử dụng các loại CPVS trước khi thả tôm và trong quá trình nuôi tôm  
và mức độ đánh giá ở tỉnh Cà Mau.

STT Loại CPVS Tỉ lệ hộ sử dụng 
(%)

Tỉ lệ hộ đánh 
giá tốt (%)

I Trước khi thả tôm
1 Chế phẩm vi sinh xử lý nền đáy 30,3 87,5
2 Chế phẩm vi sinh xử lý nước 39,4 100,0
II Trong quá trình nuôi
1 Chế phẩm vi sinh xử lý chất hữu cơ (1 loại CPVS) 78,8 100,0
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Theo bảng 5, tỉ lệ các hộ ở Cà Mau có sử 
dụng CPVS để xử lý môi trường trước khi thả 
tôm là không cao, với 30,3% số hộ sử dụng 
CPVS xử lý nền đáy, và 39,4% số hộ sừ dụng 
CPVS xử lý nước trước khi thả tôm. Đa số các 
hộ đánh giá việc sử dụng CPVS có hiệu quả tốt. 
Các loại CPVS sử dụng trong quá trình nuôi tôm 
bao gồm CPVS xử lý chất hữu cơ, CPVS xử 
lý khí độc (NH3, H2S), CPVS đối kháng Vibrio 
gây bệnh, CPVS bổ sung vào thức ăn. Các hộ 
sử dụng CPVS xử lý chất hữu cơ chiếm tỉ lệ 
cao nhất (87,9%). Chỉ có 3% số hộ có sử dụng 
CPVS đối kháng Vibrio, có thể là do loại CPVS 
này chưa phổ biến nhiều trên thị trường. 

Tất cả các hộ khảo sát ở Bến Tre đều có sử 

dụng CPVS xử lý nền đáy, trong khi tỉ lệ số hộ 
sử dụng CPVS xử lý nước trước khi thả tôm chỉ 
chiếm 53,3%. Tuy nhiên chỉ có 50% số hộ sử 
dụng đánh giá tốt về các loại CPVS này (Bảng 
6). Đối với dòng sản phẩm CPVS sử dụng trong 
quá trình nuôi tôm ở Bến Tre, có 60,7% số 
hộ khảo sát sử dụng CPVS xử lý chất hữu cơ, 
53,3% sử dụng CPVS xử lý khí độc ở đáy ao, 
43,3% sử dụng CPVS bổ sung vào thức ăn. Đặc 
biệt tỉ lệ các hộ sử dụng CPVS đối kháng Vibrio 
ở Bến Tre (13,3%) cao hơn so với tỉ lệ các hộ sử 
dụng cùng loại ở Cà Mau (3%). Điều đáng lưu ý 
là đa số các hộ đánh giá hiệu quả của các CPVS 
chỉ ở mức trung bình, chỉ có 5,9% số hộ sử dụng 
các CPVS xử lý chất hữu cơ là đánh giá tốt. 

2 Chế phẩm vi sinh xử lý chất hữu cơ (2 loại CPVS) 9,1 100,0

3 Chế phẩm vi sinh xử lý khí độc 27,3 100,0

4 Chế phẩm vi sinh đối kháng Vibrio 3,0 100,0

5 Chế phẩm vi sinh bổ sung thức ăn 21,2 85,7

Bảng 6. Tỉ lệ hộ sử dụng các loại CPVS trước khi thả tôm và trong quá trình  
nuôi tôm và mức độ đánh giá ở tỉnh Bến Tre.

STT Loại CPVS
Tỉ lệ hộ sử 
dụng (%)

Tỉ lệ hộ đánh 
giá tốt (%)

Tỉ lệ hộ đánh 
giá bình 

thường (%)

I Trước khi thả tôm

1 Chế phẩm vi sinh xử lý nền đáy 100,0 50,0 50,0

2 Chế phẩm vi sinh xử lý nước 53,3 50,0 50,0

II Trong quá trình nuôi

1 Chế phẩm vi sinh xử lý chất hữu cơ 60,7 5,9 94,1

2 Chế phẩm vi sinh xử lý khí độc 53,3 0 100,0

3 Chế phẩm vi sinh đối kháng Vibrio 13,3 0 100,0

4 Chế phẩm vi sinh bổ sung thức ăn 43,3 0 100,0

Theo số liệu trong Bảng 7, đối với nhóm 
CPVS sử dụng để cải tạo ao trước khi thả tôm, 
đa số các hộ khảo sát ở Bạc Liêu quan tâm đến 
các CPVS xử lý chất hữu cơ tích lũy ở đáy ao 

sau một vụ nuôi, với 83,3% số hộ sử dụng và 
64% số hộ đánh giá có hiệu quả tốt. Trong khi 
chỉ có 53,3% số hộ khảo sát có sử dụng CPVS 
xử lý nước, với 50% hộ đánh giá tốt.
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Đối với nhóm CPVS sử dụng trong quá 
trình nuôi tôm, một bức tranh khác biệt so với 
hai vùng còn lại đã được ghi nhận ở các hộ 
khảo sát ở tỉnh Bạc Liêu. Đa số hộ khảo sát 
không xem trọng việc xử lý chất hữu cơ trong 
quá trình nuôi. Đối với họ quan trọng hơn là 
vấn đề xử lý khí độc phát sinh ở đáy ao, các 
biện pháp làm giảm mật độ Vibrio trong ao, và 
việc bổ sung CPVS vào thức ăn để tăng cường 
sức đề kháng cho tôm nuôi. Kết quả khảo sát 

từ Bảng 7 cho thấy, tỉ lệ các hộ sử dụng CPVS 
đối kháng Vibrio và CPVS bổ sung thức ăn là 
ngang nhau (86,7%). Có 46,7% số hộ khảo sát 
sử dụng CPVS xử lý khí độc, trong khi chỉ có 
10% sử dụng CPVS xử lý chất hữu cơ. Đa số 
các hộ đánh giá tốt về các loại CPVS mà họ 
đang sử dụng. Ngoại trừ đối với dòng sản phẩm 
xử lý chất hữu cơ, có 11,1% số hộ đánh giá là 
sản phẩm họ đang dùng là không có hiệu quả.

Bảng 7. Tỉ lệ hộ sử dụng các loại CPVS trước khi thả tôm và trong quá trình  
nuôi tôm và mức độ đánh giá ở tỉnh Bạc Liêu.

STT Loại CPVS Tỉ lệ hộ sử 
dụng (%)

Tỉ lệ hộ đánh 
giá tốt (%)

Tỉ lệ hộ đánh giá 
bình thường (%)

I Trước khi thả tôm
1 Chế phẩm vi sinh xử lý nền đáy 83,3 64,0 36,0
2 Chế phẩm vi sinh xử lý nước 53,3 50,0 50,0

II Trong quá trình nuôi
1 Chế phẩm vi sinh xử lý chất hữu cơ 10,0 33,3 55,6
2 Chế phẩm vi sinh xử lý khí độc 46,7 64,3 35,7
3 Chế phẩm vi sinh đối kháng Vibrio 86,7 53,9 46,1
4 Chế phẩm vi sinh bổ sung thức ăn 86,7 53,8 46,2

3.3. Các thông số lúc thu hoạch và các mối tương quan
Bảng 8. Các thông số lúc thu hoạch tôm (giá trị trung bình) của các hộ khảo sát.

Thông số Cà Mau Bến Tre Bạc Liêu
Năng suất tôm (tấn/ha/vụ)
      Tôm sú 1,76 5,1
       QCCT chuyên tôm 0,33
       Tôm lúa 0,13
      Tôm thẻ chân trắng 6,3 6,4
Khối lượng tôm trung bình lúc thu hoạch (g/con)
      Tôm sú 27,2 19,92 32,2
      Tôm thẻ chân trắng 17,09 11,3
Tỉ lệ sống (%)
      Tôm sú 27,3 51,7 46,6
      Tôm thẻ chân trắng 53,68 62,9
Tổng chi phí nuôi tôm (triệu VNĐ/ha/vụ) 14,2 121,0 128,0
Chi phí đầu tư cho chế phẩm vi sinh (triệu VNĐ/
ha/vụ)

1,7 7,2 10,6

Tỉ lệ chi phí cho CPVS trên tổng chi phí (%) 11,4 5,59 14,2
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Bảng 8 trình bày các thông số lúc thu hoạch 
tôm cũng như tổng chi phí đầu tư cho nuôi tôm 
và tỉ lệ chi phí liên quan đến CPVS ở các hộ 
được khảo sát (thông tin của vụ nuôi trước liền 
kề). Các hộ khảo sát ở Cà Mau đại diện cho mô 
hình nuôi tôm quảng canh cải tiến nên năng suất 
không cao, năng suất tối đa không quá 1 tấn/ha/
vụ. Năng suất tôm thu hoạch giữa hai mô hình 
(QCCT chuyên tôm và tôm lúa) tương quan 
với mật độ thả nuôi. Mô hình tôm lúa có mật 
độ thả thưa hơn và năng suất trung bình cũng 
thấp hơn (0,13 tấn/ha/vụ), trong khi năng suất 
trung bình của của mô hình QCCT chuyên tôm 
là 0,33 tấn/ha/vụ. Khối lượng tôm lúc thu hoạch 
khá khác biệt giữa các hộ nuôi, thấp nhất là 5 
g/con và cao nhất là 45 g/con. Tỉ lệ sống cũng 
khá dao động, từ 2% đến 77%. Tổng chi phí đầu 
tư cho nuôi tôm bởi các hộ ở Cà Mau là không 
cao, trung bình 14,2 triệu đồng/ha/vụ. Tỉ lệ đầu 
tư cho CPVS khá khác biệt giữa các hộ nuôi 
QCCT. Tỉ lệ đầu tư thấp nhất là 7% tính trên 
tổng chi phí, trong khi có một hộ (thuộc mô hình 
tôm lúa) sẵn sàng đầu tư đến 30% cho CPVS.

Đối với các hộ nuôi ở Bến Tre, năng suất 
nuôi và khối lượng tôm lúc thu hoạch có sự biến 
động lớn giữa các hộ khác nhau. Năng suất trung 
bình của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng (TCT) 
đạt 6,3 tấn/ha/vụ, cao hơn so với năng suất của 
các hộ nuôi tôm sú (chỉ đạt 1,76 tấn/ha/vụ). Cá 
biệt có hai hộ nuôi tôm TCT đạt năng suất 12,73 

và 14,71 tấn/ha/vụ. Về khối lượng tôm và tỉ lệ 
sống lúc thu hoạch, không có khác biệt nhiều 
giữa các hộ nuôi tôm sú và tôm TCT. Nếu so 
sánh với mô hình nuôi tôm QCCT của Cà Mau 
thì tổng chi phí đầu tư cho nuôi tôm của các hộ ở 
Bến Tre là cao hơn (50 – 230 triệu đồng/ha/vụ). 
Chi phí đầu tư cho CPVS về giá trị tuyệt đối 
cũng cao hơn (7,2 triệu đồng/ha/vụ). Tuy nhiên 
nếu tính trên tỉ lệ phần trăm thì tỉ lệ đầu tư cho 
CPVS ở Bến Tre trung bình là 5,59%, thấp hơn 
so với mô hình nuôi QCCT ở Cà Mau.

Đối với các hộ khảo sát ở tỉnh Bạc Liêu, 
mặc dù mức độ đầu tư cho nuôi tôm là khá cao 
(chi phí 25 – 174 triệu đồng/ha/vụ nuôi tôm), 
năng suất tôm nuôi của các hộ này chỉ đạt mức 
trung bình, với năng suất tối đa chỉ đạt 8 tấn/ha/
vụ đối với tôm TCT, thấp hơn so với các hộ nuôi 
ở tỉnh Bến Tre (đạt tối đa 14 tấn/ha/vụ). Ngược 
lại đối với tôm sú, năng suất nuôi và khối lượng 
tôm lúc thu hoạch của các hộ ở Bạc Liêu đạt 
cao hơn nhiều so với các hộ ở Bến Tre, với năng 
suất tôm sú đạt trung bình 5,1 tấn/ha/vụ, kích 
cỡ tôm lúc thu hoạch đạt 32,2 g/con. Tỉ lệ phần 
trăm chi phí đầu tư cho CPVS đạt trung bình 
14,2%, cao nhất trong 3 vùng khảo sát.

Việc phân loại hình thức nuôi theo mật độ 
thả và đối tượng nuôi, cũng như phân loại mức 
độ đầu tư cho CPVS dựa theo tỉ lệ phần trăm 
trên tổng chi phí đầu tư cho nuôi tôm, được dựa 
theo Bảng 9.

Bảng 9. Phân loại hình thức nuôi và mức độ đầu tư cho CPVS.

Hình thức nuôi Mật độ thả (con/m2) Mức độ đầu tư cho 
CPVS

Tỉ lệ đầu tư 
(%)

QCCT chuyên tôm < 10 Không đầu tư 0

Tôm lúa < 10 Đầu tư ít 1 – 10

Bán thâm canh Đầu tư trung bình 11 – 20
Tôm sú 10 – 30 Đầu tư nhiều 21 – 30

Tôm TCT 10 – 70

Thâm canh 
Tôm sú > 30
Tôm TCT > 70
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Để xác định mối tương quan giữa năng suất 
nuôi và mức độ đầu tư cho CPVS, chúng tôi 
phân loại năng suất nuôi theo 3 mức: năng suất 
thấp (< 1 tấn/ha/vụ), năng suất trung bình (1-8 
tấn/ha/vụ) và năng suất cao (> 8 tấn/ha/vụ).

Qua số liệu ở Bảng 11, cho thấy các hộ nuôi 

QCCT ở Cà Mau chỉ đạt năng suất ở mức thấp 
(< 1 tấn/ha/vụ). Đa số các hộ (57,6%) chỉ đầu 
tư ở mức thấp cho CPVS. Tuy nhiên cũng có 
24,2% số hộ đầu tư ở mức trung bình và 3% đầu 
tư ở mức cao cho CPVS (> 20% so với tổng chi 
phí).

Mối tương quan giữa hình thức nuôi và 
mức độ đầu tư cho CPVS được xác định dựa 
trên số liệu khảo sát trên 93 hộ ở 3 tỉnh Bến 
Tre, Bạc Liêu và Cà Mau, và được trình bày 
trong Bảng 10. Bảng này cho thấy đây là mối 
tương quan chặt và có ý nghĩa về mặt thống kê 
(P = 0,001, Chi-square test). Mức đầu tư ít được 
áp dụng bởi đa số các hộ khảo sát ở 3 mô hình 

QCCT chuyên tôm, tôm lúa và bán thâm canh, 
với tỉ lệ các hộ tương ứng là 52,9%, 62,5% và 
93,3%. Trái lại ở mô hình nuôi tôm thâm canh 
(tập trung ở tỉnh Bến Tre và Bạc Liêu), đa số các 
hộ (53,3%) đã chọn mức đầu tư trung bình. Có 
6,7% số hộ ở mô hình nuôi thâm canh mạnh dạn 
chọn mức đầu tư cao.

Bảng 10. Tỉ lệ các hộ (%) với các mức độ đầu tư cho CPVS theo hình thức nuôi.

Hình thức nuôi
Mức độ đầu tư cho CPVS Tổng số P

Không 
đầu tư

Đầu tư 
ít

Đầu tư 
trung bình

Đầu tư 
nhiều % Số hộ (Chi- 

Square)
QCCT chuyên tôm 5,9 52,9 41,2 0 100,0 17 0,001

Tôm lúa 25,0 62,5 6,25 6,25 100,0 16

Bán thâm canh 6,7 93,3 0 0 100,0 15

Thâm canh 4,4 35,6 53,3 6,7 100,0 45

Bảng 11. Tỉ lệ các hộ (%) với các mức độ đầu tư cho CPVS theo năng suất nuôi (Cà Mau).

Mức độ đầu tư cho CPVS Tổng số P
Năng suất Không 

đầu tư
Đầu tư 

ít
Đầu tư 

trung bình
Đầu tư 
nhiều

% Số hộ (Chi- 
Square)

Năng suất thấp 15,2 57,6 24,2 3,0 100,0 33 -

Tất cả 30 hộ khảo sát ở tỉnh Bạc Liêu đều 
đạt năng suất ở mức trung bình trong vụ nuôi 

trước liền kề. Đa số các hộ này (73,3%) đầu tư 
cho CPVS ở mức trung bình (Bảng 12).

Bảng 12. Tỉ lệ các hộ (%) với các mức độ đầu tư cho CPVS theo năng suất nuôi (Bạc Liêu)

Mức độ đầu tư cho CPVS Tổng số P

Năng suất Không 
đầu tư

Đầu tư 
ít

Đầu tư 
trung bình

Đầu tư 
nhiều % Số hộ (Chi- 

Square)

Năng suất trung bình - 0,2 73,3 6,7 100,0 30 -
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Khác với hai vùng còn lại, các hộ phỏng 
vấn ở tỉnh Bến Tre đạt cả 3 mức năng suất thấp, 
trung bình và cao. Đa số các hộ (23/30 hộ) đạt 
năng suất trung bình. Nhưng khác với các hộ ở 
Bạc Liêu, đa số các hộ ở Bến Tre (78,3%) lại 
chọn mức đầu tư thấp. Ngay cả 2/3 hộ thành 

công với mức năng suất cao (> 8 tấn/ha) cũng 
chỉ đầu tư cho CPVS ở mức thấp. Đây là hai 
hộ nuôi tôm TCT và trong vụ nuôi vừa qua đạt 
năng suất 12 – 14 tấn/ha, nhưng mức đầu tư cho 
CPVS của hai hộ này chỉ ở mức 3 – 4% (Bảng 
13).

Bảng 13. Tỉ lệ các hộ (%) với các mức độ đầu tư cho CPVS theo năng suất nuôi (Bến Tre).

Mức độ đầu tư cho CPVS Tổng số P

Năng suất Không 
đầu tư

Đầu tư 
ít

Đầu tư 
trung bình

Đầu tư 
nhiều % Số hộ (Chi- 

Square)
Năng suất thấp - 100,0 - - 100,0 4 0,525
Năng suất trung bình 13,0 78,3 4,3 4,3 100,0 23
Năng suất cao - 66,7 33,3 - 100,0 3

Qua các kết quả ở Bảng 11, 12, 13, cho 
thấy việc đầu tư cho CPVS trong nuôi tôm là 
cần thiết, nhưng CPVS không phải là yếu tố duy 
nhất quyết định năng suất nuôi. Sự thành công 
của một vụ nuôi tôm còn phụ thuộc nhiều yếu tố 
khác như con giống, thức ăn, công trình và kỹ 
thuật nuôi, quản lý môi trường và bệnh,…. Bên 
cạnh đó, mối tương quan giữa năng suất nuôi và 
mức độ đầu tư cho CPVS của các hộ khảo sát ở 
Bến Tre là không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05).

III. KẾT LUẬN 
Qua kết quả khảo sát các nông hộ nuôi tôm 

có sử dụng CPVS ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu 
và Bến Tre đại diện cho ba mô hình nuôi tôm ở 
ĐBSCL, có thể rút ra một số kết luận như sau.

1. Đa số các hộ được khảo sát đều quan 
tâm đến việc xét nghiệm mầm bệnh trên tôm 
giống trước khi thả nuôi. Việc xét nghiệm mầm 
bệnh trên tôm phụ thuộc vào mức độ thâm canh 
của ao nuôi. Mô hình nuôi thâm canh và bán 
thâm canh có tỉ lệ các hộ gửi tôm đi xét nghiệm 
mầm bệnh cao hơn so với mô hình nuôi quảng 
canh cải tiến.

2. Hầu hết các hộ khảo sát ở cả ba mô hình 
(ngoại trừ 5 hộ ở mô hình tôm lúa ở Cà Mau) 
đều có sử dụng chế phẩm vi sinh như là giải 
pháp để quản lý môi trường và thay thế kháng 
sinh trong việc phòng trị bệnh trên tôm nuôi. 

Các loại chế phẩm vi sinh xử lý chất hữu cơ và 
xử lý khí độc trong môi trường chiếm tỉ lệ cao 
nhất. Tuy nhiên tỉ lệ các hộ đánh giá tốt về các 
loại CPVS họ đang sử dụng là chưa nhiều, chỉ 
chiếm 50 – 64% các hộ khảo sát.

3. Việc lựa chọn các loại chế phẩm vi sinh 
để sử dụng phụ thuộc nhiều vào sự tư vấn của 
các đại lý. Vai trò của các HTX/tổ hợp tác nuôi 
tôm hay của cán bộ khuyến ngư là chưa cao, 
ngoại trừ đối với các hộ được khảo sát ở Cà 
Mau.

4. Tỉ lệ chi phí đầu tư cho CPVS dao động 
khá lớn và chiếm từ 1 – 30% so với tổng chi phí. 
Có mối tương quan khá chặt giữa mức độ đầu 
tư cho CPVS và hình thức nuôi (P = 0,001), với 
53,3% số hộ nuôi thâm canh đầu tư cho CPVS ở 
mức trung bình (11 – 20%).

5. Có mối tương quan giữa mức độ đầu 
tư cho CPVS và năng suất nuôi đối với các hộ 
được khảo sát ở hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. 

6. Những kết quả khảo sát ở 93 hộ nuôi 
tôm cho thấy chế phẩm vi sinh không phải là 
yếu tố duy nhất quyết định đến năng suất và tỉ 
lệ sống của các mô hình nuôi tôm. Các yếu tố 
khác cần phải lưu ý bao gồm chất lượng con 
giống, kỹ thuật nuôi và các biện pháp quản lý 
môi trường và sức khỏe tôm nuôi, nhằm đảm 
bảo cho sự thành công của nghề nuôi tôm.
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STATUS OF PROBIOTIC APPLICATION IN SHRIMP FARMING 
PRACTICES IN THE MEKONG DELTA

Nguyen Thi Ngoc Tinh1*, Nguyen Thi Thu Thuy1, Nguyen Duc Minh1, Vo Minh Son1, 
Trinh Quang Son1, Phan Van Trang1, Do Thi Phuong1, Tran Hoang Bich Ngoc1

ABSTRACT
This study was carried out in an interview form for 93 shrimp farmers in the three provinces in 
the Mekong Delta: Ca Mau (representative of improved extensive and rice-fish models), Ben Tre 
and Bac Lieu (representatives of semi-intensive and intensive model). The results show that most 
of shrimp farmers is aware of the importance of probiotic usage in shrimp farming. Most of the 
interviewed farmers consider a good effectiveness of probiotic products that they have been using. 
There are four main types of probiotic products that are used routinely by shrimp farmers, namely 
the products for organic matter removal, for toxic gases treatment, for Vibrio elimination, and for 
in-feed addition. Among them, the products for toxic gases and Vibrio elimination are being used 
more frequently in comparison to other products by the semi-inetesive and intensive shrimp farming 
systems.

There is a high correlation between the level of intensification and the level of investment on probiotic 
products, and this correlation is statistically significant (P = 0.001). Moreover, the correlation 
between shrimp yield (kg/ha/crop) and investment on probiotics is not statistically significant (P > 
0.05). This means that probiotic usage is not an important factor driving for shrimp yield. Probiotics 
should be applied in combination with the other factors such as seed quality, husbandry techniques, 
environment and disease management to ensure the success of a shrimp production cycle. 

Keywords: effectiveness, investment level, probiotic, shrimp farming, shrimp yield.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bột cá là nguồn cung cấp protein không thể 

thiếu trong thành phần thức ăn thủy sản và quyết 
định đến chất lượng viên thức ăn. Bột cá được 
xem là nguyên liệu chủ yếu và là yếu tố giữ vai 
trò then chốt cho chất lượng thức ăn nuôi tôm. 
Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng sản lượng nuôi 
trồng thủy sản thì việc sử dụng bột cá cũng tăng 
theo. Do nguồn cung trong nước không đáp ứng 
về chất lượng lẫn sản lượng nên phần lớn bột 
cá được nhập khẩu từ các nước Peru và Chile 
(hai nhà xuất khẩu chính). Tuy nhiên, giá thành 
nguyên liệu bột cá liên tục tăng gấp 2,5 lần trong 
vòng 10 năm qua (2005-2015) và không có chiều 
hướng giảm trong tương lai (FAO, 2016). 

Do đó, việc phát triển, nghiên cứu các loại 
nguyên liệu thay thế dồi dào, rẻ tiền là ưu tiên 
hàng đầu không chỉ của nhà sản xuất mà còn 
là mối quan tâm của người nuôi trồng. Nguồn 
cung cấp protein thực vật thay thế bột cá quan 

trọng là những hạt có dầu như đậu nành, đậu 
phộng, hạt bông vải, … Nhóm protein thực 
vật hiện nay được sử dụng nhiều trong thức ăn 
thuỷ sản với mục đích thay thế nguồn protein 
bột cá, nhằm giảm giá thành thức ăn. Một trong 
số protein thực vật đang được nghiên cứu nhiều 
nhất là nguyên liệu đậu nành và ứng dụng của 
protein đậu nành trong chăn nuôi thủy sản. 

Các nghiên cứu trong và ngoài nước chủ 
yếu xem xét khả năng tăng trưởng, cũng như 
hiệu quả của việc sử dụng nguyên liệu đậu nành 
phối trộn trong thức ăn thủy sản. Như với đối 
tượng cá lóc (Channa striata), Trần Thị Thanh 
Hiền và ctv., (2014) nghiên cứu thay thế bột cá 
bằng bột đậu nành với tỉ lệ 40% cho kết quả tỉ 
lệ sống và tăng trưởng không có sự khác biệt so 
với bột cá. Álvaro và ctv., (2014) sử dụng bã 
đậu nành cao đạm đối với cá hanh giống (Tinca 
tinca L.). Sau 90 ngày thí nghiệm, nhóm nghiên 
cứu nhận thấy tỉ lệ thay thế bột cá có thể lên đến 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC ĐẬU 
NÀNH SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN

Nguyễn Quốc Cường1*, Nguyễn Thành Trung1, Nguyễn Văn Nguyện1

TÓM TẮT
Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp thức ăn nuôi thủy sản dẫn đến nhu cầu sử dụng 
nguồn nguyên liệu protein ngày càng cao. Các nguyên liệu cung cấp protein có nguồn gốc đậu nành 
dùng trong sản xuất thức ăn nuôi thủy sản được xem như là giải pháp tối ưu trong việc giảm áp lực 
sử dụng nguyên liệu bột cá, giảm chi phí thức ăn và thân thiện với môi trường. Sử dụng nguyên 
liệu thay thế có nguồn gốc đậu nành gồm bánh dầu đậu nành, bã đậu nành lên men và bột đậu nành 
đậm đặc với ưu điểm nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, bột đậu nành vẫn có một số nhược điểm cần 
khắc phục về vấn đề thiếu hụt một số acid amin, yếu tố kháng dinh dưỡng. Kết quả khảo sát cho 
thấy một số nguồn nguyên liệu có nguồn gốc bã nành nhiều tiềm năng dùng trong sản xuất thức ăn 
nuôi thủy sản như bã nành tách béo, bã nành lên men (Dabomp, soytide,..), bã đậu nành cao đạm 
(soy protein concentrate) có hàm lượng protein cao nhất (58,69-66,37%). Tỉ lệ sử dụng từ 5-30% 
trong khẩu phần thức ăn tôm, cá. Hàm lượng protein dao động từ 40-45%, lipid từ 0,88-2,22%, 
xơ từ 3,35-8,08%, tro từ 5,33-8,39%. Đặc biệt bã nành lên men có hàm lượng protein cao (49,81 
-52,37%), hàm lượng béo khá thấp (0,86-1,08%). Diện di SDS-PAGE cho thấy vẫn chưa tách hết 
các chất kháng dinh dưỡng như β-conglycinin, glycinin. Kết quả khảo sát cho thấy sự đa dạng của 
các chủng loại, chất lượng  của các nguyên liệu thức ăn có nguồn gốc từ bã nành, trong đó đặc biệt 
chú ý một số các yếu tố kháng dinh dưỡng cần lưu ý loại bỏ trong sản xuất thức ăn nuôi tôm, cá.

Từ khóa: Nguyên liệu đậu nành, bã đậu nành, bã đậu nành lên men, bã đậu nành cao đạm, thức ăn 
thủy sản.

1 Trung Tâm Công nghệ Thức ăn và sau Thu hoạch Thủy sản, Viện Nghiên cứu và Nuôi trồng Thủy sản II
*Email: quoccuong3389@gmail.com
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45% mà không gây ảnh hưởng xấu đến sự tăng 
trưởng của cá.

Trong nghiên cứu của Yang và ctv., (2009), 
cá vược trắng (Bidyanus bidyanus) được nuôi 
bằng bã đậu nành lên men trong 8 tuần, Nhóm 
tác giả nhận thấy tỉ lệ phối trộn 12% là thích 
hợp nhất khi các số liệu về cân nặng, tỉ lệ sống, 
tỉ lệ tăng trưởng không khác biệt so với mẫu đối 
chứng. Kim và ctv., (2009) thí nghiệm trên cá 
mó giống (Oplegnathus fasciatus) khi nuôi bằng 
bã đậu nành lên men theo các tỉ lệ khác nhau 
trong 8 tuần. Kết quả thu được về tăng trưởng, 
hiệu quả cho ăn, hiệu quả tiêu hóa protein không 
khác biệt đáng kể so với đối chứng, hoạt tính 
chống oxy hóa trong huyết thanh cá cao hơn 
mẫu đối chứng. Hấp thụ phosphorus lại tăng cao 
đáng kể so với đối chứng. 

Các sản phẩm từ hạt đậu nành và từ quá 
trình chế biến được phân loại như sau: khô dầu 
đậu nành trích ly, khô dầu đậu nành tách vỏ trích 
ly, bã đậu nành lên men (fermented soybean 
meal), bã đậu nành cao đạm (Soybean protein 
concentrates). Tuy nhiên, có nhiều điểm hạn chế 
của các nguồn protein từ đậu nành là: độ tiêu hóa 
thấp, thường chứa các chất kháng dinh dưỡng và 
độc tố như glycinin và β-conglycinin gây ức chế 
lợi khuẩn đường tiêu hóa đối với heo con và động 
vật nhai lại (Peisker, 2001). Đối với cá hồi thì 
làm giảm sự tăng trưởng (Francis và ctv., 2001), 
không cân đối về acid amin, thường thiếu các 
acid amin nhóm sulfur (cystine và methionin) 
(NRC, 1993) nếu sử dụng với số lượng lớn trong 
thức ăn chăn nuôi sẽ có tác dụng không tốt đến sự 
phát triển của thủy sản (Yueming, 2002). 

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh 
giá thực trạng sử dụng các nguồn nguyên liệu từ 
bã đậu nành trong thức ăn thủy sản, chất lượng 
nguyên liệu đậu nành nhập khẩu và định hướng 

nghiên cứu nâng cao, sử dụng sản phẩm từ bã 
đậu nành có giá trị dinh dưỡng cao.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu

Nguyên liệu bã đậu nành tại các cơ sở, nhà 
máy sản xuất thức ăn nuôi thủy sản tại khu vực 
Nam bộ tại 3 tỉnh thành khác nhau: Bình Dương, 
Tp.HCM và Bến Tre.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Thu mẫu các nguyên liệu bã đậu nành 

được sử dụng tại các cơ sở chế biến ở khu vực  
ĐBSCL và phân tích đánh giá các chỉ tiêu chất 
lượng. Các nguyên liệu thu mẫu gồm: đậu nành 
nguyên hạt, đậu nành tách vỏ trích ly ít béo, bã 
nành lên men, bã nành đậm đặc...

Các phương pháp phân tích, đánh giá chất 
lượng được sử dụng theo TCVN:

Xác định hàm lượng protein thô: TCVN 4328 
– 1:2007.

Xác định hàm lượng lipid thô: TCVN 4331:2001.
Xác định hàm lượng tro tổng: TCVN 4327:2007.
Xác định hàm lượng xơ tổng: TCVN 4329:2007.
Hàm lượng ẩm: TCVN 4326:2001.
Hàm lượng phosphorus: TCVN 1525:2001.
Xác định phân tử protein: phương pháp 

điện di SDS-PAGE.
III. KẾT QUẢ

3.1. Kết quả khảo sát hiện trạng sử dụng 
nguyên liệu bã đậu nành tại các nhà máy sản 
xuất thức ăn thủy sản 

Dựa theo kết quả khảo sát hiện trạng sử dụng 
nguyên liệu bã đậu nành tại các nhà máy sản 
xuất thì hầu hết các nguồn nguyên liệu chế biến 
thức ăn nuôi trồng thủy sản là nhập khẩu. Theo 
Bảng 1, bã đậu nành được nhập khẩu từ một số 
nước như Mỹ, Brasil, Argentina, Paraguay. 

Bảng 1. Hiện trạng sử dụng nguyên liệu bã đậu nành trong thức ăn thủy sản.

Công ty nhập khẩu Nguyên liệu Xuất xứ Tỷ lệ sử dụng  
trong CTTA (%)

Nhà máy tại Tp.HCM Khô đậu nành Argentina, Brasil, Mỹ 20-30

Nhà máy tại Bình Dương Khô đậu nành Argentina, Brasil 15-35

Nhà máy tại Bến Tre Khô đậu nành Mỹ, Brasil, Paraguay 5-10



96 TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 10 - THÁNG 12/2017

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

Bảng 2. Hiện trạng sử dụng nguyên liệu bã đậu nành lên men trong thức ăn thủy sản.

Công ty nhập khẩu Nguyên liệu Xuất xứ Tỷ lệ sử dụng 
trong CTTA (%)

Nhà máy tại Tp.HCM Bã đậu nành lên men Đài Loan, Hàn Quốc 5-10%

Nhà máy tại Bình Dương Bã đậu nành lên men Đài Loan 5%
Nhà máy tại Bến Tre Bã đậu nành lên men Đài Loan 3-5%

3.2. Kết quả đánh giá chất lượng nguyên 
liệu bã đậu nành 
3.2.1. Bã đậu nành (BĐN)

Các sản phẩm từ bã đậu nành gồm có: bã đậu 
nành, bã dầu đậu nành nguyên hạt cả vỏ trích ly, 

bã dầu đậu nành nguyên hạt ít vỏ trích ly.
Trong đó, bã đậu nành và bã đậu nành 

nguyên hạt ít vỏ trích ly có hàm lượng protein 
cao (45,4% và 46,53%) và thấp nhất là bã đậu 
nành nguyên hạt cả vỏ trích ly (41,36%).

Bảng 3. Thành phần hóa học của khô dầu đâu nành, đậu nành nguyên hạt trích ly

Nguyên liệu Ẩm (%) Protein (%) Lipid (%) Xơ (%) Tro (%)
Bã đậu nành 9,71-12,87 45,4-48,8 0,88-2,27 3,35-8,31 5,33-7,88
Bã dầu đậu nành nguyên 
hạt cả vỏ trích ly 

11,13±0,12 41,36±0,34 2,22±0,14 8,02±0,82 8,39±0,33

Bã dầu đậu nành nguyên 
hạt ít vỏ trích ly

8,7±0,22 46,53±0,45 1,86±0,18 8,08±0,74 6,3±0,48

3.2.2. Bã đậu nành cao đạm (BĐNCĐ)
Bảng 4 cho thấy hàm lượng protein trong 

nguyên liệu sau khi loại bỏ kháng dinh dưỡng 

và oligosaccharide thay đổi rất lớn từ 58,69% 
đến 66,37%, tăng đáng kể so với bã đậu nành 
sau khi trích lý dầu (41,36-46,53%). 

Bảng 4. Hàm lượng protein đậu nành đậm đặc từ nhà cung cấp nguyên liệu và nhà máy.

STT Nguyên liệu Hàm lượng (%)
1 Đậu nành đậm đặc 1 62,46±0,06
2 Đậu nành đậm đặc 2 58,69±0,51
3 Đậu nành đậm đặc 3 66,37±0,27

3.2.3.  Bã đậu nành lên men (BĐNLM)
Hàm lượng protein của BĐNLM (Bảng 5) 

của một số sản phẩm trên thị trường (49,81-

52,37%) cao hơn bã đậu nành chưa lên men 
(45,4-48,8%) nhưng thấp hơn đậu nành cao đạm 
(58,69-66,37%). 

Bảng 5. Thành phần hoá học bã đậu nành lên men

Nguyên liệu Ẩm (%) Protein (%) Lipid thô (%) Xơ  (%) Tro (%) Phosphor (%)
Bio-Soytide 10,24±1,12 49,81±0,91 1,01±0,83 5,09±0,8 8,09±0,29 0,78±0,21
Dabom 8,83±2,86 52,23±2,37 1,08±2,27 3,28±1,93 7,02±0,83 0,80±0,19
Bã đậu nành lên men 5,67±2,08 52,37±2,06 0,86±2,93 3,69±0,86 6,51±0,94 0,73±0,93

Trong khi đó, bã đậu nành lên men được 
nhập chủ yếu từ các nước như Đài Loan và Hàn 
Quốc (Bảng 2), nơi các nước không có nguồn 

nguyên liệu về bã đậu nành nhưng lại xuất khẩu 
bã đậu nành lên men với số lượng lớn. 
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3.2.4. Kết quả điện di
Qua kết quả điện di SDS-PAGE (Hình 1 và 

Hình 2 a và b) trên một số bã sản phẩm đậu nành 
lên men như Bio lên men, Dabom-P, đậu nành 
chưa lên men và so sánh với protein chuẩn cho 
thấy một số vạch biểu hiện tương ứng với trọng 
lượng phân tử protein từ 20 kDa đến 100 kDa 
và chất kháng dinh dưỡng (β-conglycinin và 
glycinin) cũng xuất hiện trong các mẫu BĐNLM 
và BĐN. Về cấu trúc hóa học thì glycinin và 
β-conglycinin là các protein dự trữ chiếm 
khoảng 70% trong đậu nành. β-conglycinin là 

protein 7S trimer có khối lượng phân tử khoảng 
50-175 kDa, có cấu tạo gồm các tiểu đơn vị 
polypeptide tương đồng kết hợp nhau gồm α’ 
(76 kDa), α (72 kDa) và β (53 kDa) (Yaklich, 
2001). Glycinin là protein không đồng nhất 11S 
hexamer với khối lượng phân tử khoảng 340-
375 kDa. Glycinin có cấu tạo từ hai tiểu đơn vị 
có tính acid (a-subunit) có khối lượng phân tử 
40 kDa liên kết bằng cầu disulfit với vùng base 
(b-subunit, 20 kDa). Điểm đẳng điện của vùng 
acid là 4,8-5,4 và vùng base là 8-8,5 (Yaklich, 
2001; Mo và ctv., 2006).  

Hình 1. Kết quả điện di của 5 mẫu bã đậu nành lên men của sản phẩm ESP 500 từ 0126 đến 0130 
được mã hóa theo thứ tự 26, 27, 28, 29 và 30, SBM (bã đậu nành chưa lên men - BĐN) và M 
(protein chuẩn - marker), các tiểu đơn vị của glycinin (a và b) và β-conglycinin (α’, α và β)

 (a)  (b)
Hình 2. Kết quả điện di của mẫu bã đậu nành Bio-peptide lên men và Dabom-P, M (protein chuẩn - 
marker) và SBM (bã đậu nành chưa lên men).
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IV. THẢO LUẬN
Theo kết quả khảo sát từ Bảng 1 thì tỉ lệ 

sử dụng trong công thức thức ăn tùy theo nhà 
máy trong đó cao nhất là nhà máy tại Tp.HCM 
(20-30%) và thấp nhất là Nhà máy tại Bến Tre 
(5-10%). Đối với BĐNLM (Bảng 2) thì tỉ lệ sử 
dụng cũng ít hơn rất nhiều so với bã đậu nành 
với tỉ lệ tối đa chỉ khoảng 5-10% đối với nhà 
máy tại Tp.HCM và thấp nhất là 3-5% tại nhà 
máy ở Bến Tre. 

Về chất lượng của BĐN, theo quy định của 
Bộ NN và PTNT ban hành năm 2006 (10 TCN 
865:2006) thì hàm lượng protein thô, tính theo 
% khối lượng, không nhỏ hơn đối với khô dầu 
đậu tương tách vỏ là 44% và khô dầu đậu tương 
không tách vỏ là 40%. Theo kết quả phân tích 
chất lượng từ nguyên liệu bã đậu nành (Bảng 3), 
bã đậu nành nguyên hạt cả vỏ trích ly có hàm 
lượng protein thấp nhất (41,36%) và có hàm 
lượng tro cao nhất (8,39%). Trong khi đó, bã 
dầu đậu nành nguyên hạt ít vỏ trích ly cho thấy 
hàm lượng protein ở mức cao hơn sau khi tách 
vỏ (46,53%). Với nguyên liệu là bã đậu nành, 
hàm lượng protein nằm trong khoảng 45,4-
48,8%, các chỉ số khác cũng thay đổi lớn như 
lipid (0,88-2,27%) hay xơ (3,35-8,31%) và tro 
(5,33-7,88%).    

Đối với BĐNCĐ (Bảng 4) thì hàm 
lượng protein cao nhất (58,69-66,37%) so 
với bã đậu nành sau khi trích ly dầu (41,36-
46,53%) và BĐNLM (49,81-52,37%) do đã 
loại bỏ kháng dinh dưỡng và oligosaccharide. 
Oligosaccharide trong đậu nành là các 
carbohydrate chiếm khoảng 2% dưới dạng 
đường (Raffinose và Stachyose) và 6% dạng 
cellulose (Peisker, 2001), đã có các nghiên cứu 
về ảnh hưởng của oligosaccharide lên vật nuôi 
như giảm mức độ tiêu hóa các chất dinh dưỡng 
do thiếu enzyme α-galactosidase thủy phân 
stachyose và giảm mức độ tăng trưởng, tăng 
sự bài tiết nitơ đối với heo đang lớn (Zhang 
và ctv., 2001; Smiricky và ctv., 2002). Đối với 
cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss) làm giảm 
sự tiêu hóa protein và do đó làm giảm giá trị 

dinh dưỡng của thức ăn thủy sản (Glencross 
và ctv., 2003). Do đó, trong quy trình sản xuất 
BĐNCĐ, oligosaccharide cũng như các chất 
kháng dinh dưỡng khác được loại bỏ theo 
phương pháp trích ly bằng cồn hay phân giải 
bằng enzyme (Peisker, 2001). Điều này cho 
thấy việc xử lý loại bỏ các chất kháng dinh 
dưỡng tuỳ thuộc vào công nghệ mà có chất 
lượng khác nhau. Mặc dù hàm lượng protein 
cao từ BĐNCĐ cao nhất so với các sản phẩm 
bã đậu nành khác. Tuy nhiên, các nhà cung cấp 
và nhà máy bắt đầu chuyển qua sử dụng bã đậu 
nành lên men nên đậu nành đậm đặc ít được sử 
dụng trong sản xuất thức ăn thuỷ sản. 

Theo Hong và ctv., (2004) thì BĐN khi 
được lên men giúp cải thiện giá trị dinh dưỡng 
như làm tăng các peptide có kích thước phân 
tử nhỏ (< 20kDa) và các acid amin threonine, 
valine, acid glutamic, giảm hàm lượng 
oligosaccharide. Đồng thời, loại bỏ các chất 
kháng dinh dưỡng như chất ức chế trypsin. 
Hàm lượng protein của BĐNLM (49,81-
52,37%) trong Bảng 5 được cải thiện đáng kể 
so với BĐN (45,4-48,8%).

Khi so sánh một số vạch biểu hiện cho chất 
kháng dinh dưỡng giữa bã đậu nành chưa lên 
men và một số sản phẩm bã đậu nành lên men 
trên thị trường thì vẫn còn xuất hiện vạch kháng 
dinh dưỡng như β-conglycinin, chất ức chế sự 
phát triển của lợi khuẩn đường ruột. Như vậy 
một số sản phẩm bã đậu nành lên men trên thị 
trường vẫn chưa tách hết các chất kháng dinh 
dưỡng, kết quả nghiên cứu này phù hợp với 
một số các nghiên cứu và nhận định trước đây 
(Shiu và ctv., 2015; Teng và ctv., 2012).

V. KẾT LUẬN
Kết quả khảo sát nguyên liệu tại các nhà 

máy, cơ sở sản xuất thức ăn cho thấy sự đa dạng 
của các nguyên liệu có nguồn gốc đậu nành 
dùng trong sản xuất thức ăn thủy sản. Trong 
đó, bã đậu nành thông thường có hàm lượng 
protein từ khoảng 41-47%, bã đậu nành đậm 
đặc có hàm lượng protein cao hơn (58-66%), 
bã đậu nành lên men có hàm lượng protein (50-
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52%) tăng cao hơn so với bã đậu nành thông 
thường và thấp hơn đậu nành đậm đặc.

Các nguyên liệu bã đậu nành lên men 
thường đã được tách các chất kháng dinh dưỡng 

như β-conglycinin, glycinin, tuy nhiên một số 
sản phẩm vẫn chưa được loại bỏ triệt để các chất 
kháng dinh dưỡng này.
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EVALUATION OF SOYBEAN MEAL-BASED INGREDIENTS USED IN 
AQUAFEED PRODUCTION

Nguyen Quoc Cuong1*, Nguyen Thanh Trung1, Nguyen Van Nguyen1

ABSTRACT 
Rapid development of aquafeed industry has lead to the higher demand for protein material. Protein 
sources from soybean that can be used for aquafeed production can be considered as an optimal 
solution in decreasing the pressure of fishmeal, decreasing feed expenses and can be considered 
an enviromental friendly solution. Using alternative soybean materials including soybean meal, 
fermented soybean meal and soy protein concentrate with abundant supply. However, there are still 
some disadvantages when using soybean meal, such as amino acids shortage and antinutritional 
factors. The results of a survey have shown that some soybean materials used in aquafeed production 
including defatted soybean, fermented soybean meal (Dabomp, soytide,..), soy protein concentrate 
have very high protein content (58.69-66.37%), with utilisation rate ranging between 5-30% in 
aquafeed. Protein percentage ranged between 40-45%, lipid 0.88-2.22%, cellulose 3.35-8.08%, ash 
5.33-8.39%. Especially, fermented soybean meal has a high protein content (49.81-52.37%) and 
low lipid content (0.86-1.08%). SDS-PAGE electrophoresis showed that antinutritional substances 
such as β-conglycinin and glycinin have not been removed yet. Results from this survey also 
showed the diversity of feed from soybean meal in types and quality. Beside that, it is important 
that  antinutritional factors are eliminated in aquafeed.

Keywords: soybean material; soybean meal; fermented soybean meal; soy protein concentrate; 
aquafeed.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong thời gian qua vấn đề xâm nhập mặn 

đã tạo cơ hội cho người dân vùng nhiễm mặn 
tiếp cận mô hình nuôi tôm lúa vùng ven biển 
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Mô hình 
nuôi tôm lúa đã được hình thành từ những năm 
1970 ở những vùng chuyên canh lúa năng suất 
thấp tại các vùng ven biển ĐBSCL, người dân 
thu tôm giống tự nhiên chủ yếu là các loài tôm 
bạc, tôm đất,…. vào ruộng lúa từ các con nước 
thủy triều trong mùa khô. Từ đầu những năm 
1990, tôm sú (Penaeus monodon) được nhân 
giống trong điều kiện nhân tạo được đưa vào 
nuôi trong mô hình này, sự chủ động về nguồn 
giống tôm thả nuôi đã thúc đẩy nuôi trồng thủy 
sản nói chung, mô hình nuôi luân canh tôm lúa 
nói riêng ở ĐBSCL phát triển.

Trong mô hình tôm lúa, tôm nuôi được thả ở 
mật độ thấp trong ruộng lúa chủ yếu sử dụng thức 
ăn tự nhiên, chi phí thức ăn thấp, ít dịch bệnh, 
tôm nuôi thương phẩm có chất lượng (do ít dùng 
hóa chất, kháng sinh). Mô hình nuôi luân canh 
tôm lúa là hình thức canh tác hiệu quả không 
chỉ về kinh tế, mà còn là phương thức canh tác 
bền vững ở ĐBSCL. Do đó, Bộ NN&PTNT chủ 
trương phát triển mở rộng và nâng cao hơn nữa 
hiệu quả mô hình luân canh tôm lúa. Theo kế 
hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 
2016-2020, tầm nhìn đến 2030, diện tích tôm lúa 
vùng ĐBSCL năm 2020 đạt 200.000 ha sản xuất 
100.000 tấn tôm và năm 2030 đạt 250.000 ha sản 
xuất 125.000- 150.000 tấn tôm, với giá trị có thể 
đạt 25.000 -30.000 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định 
cho trên 1 triệu lao động (Bộ NN&PTNT, 2015: 
Số 7907/TB-BNN-VP). 

ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ MẦM BỆNH TRÊN 
TÔM NUÔI MÔ HÌNH NUÔI LUÂN CANH TÔM LÚA 

Nguyễn Thanh Trúc1*, Lê Hồng Phước1, Thới Ngọc Bảo1,  
Đặng Ngọc Thùy1,Trần Minh Thiện1

TÓM TẮT
Mô hình nuôi luân canh tôm lúa (tôm lúa) là hình thức canh tác hiệu quả không chỉ về kinh tế, mà 
còn là phương thức canh tác bền vững. Sau mỗi vụ nuôi tôm, các chất thải sinh ra chính là nguồn 
dinh dưỡng tốt cho cây lúa. Quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa sử dụng dinh dưỡng từ các 
sản phẩm thải từ nuôi tôm sẽ làm cho môi trường sạch hơn, khi lúa thu hoạch gốc rạ và hạt lúa sót 
lại cung cấp một phần nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm nuôi. Trong thời gian từ tháng 3-9/2016, 8 
ao nuôi mô hình tôm lúa tại xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu được theo dõi chất lượng 
nước và dịch bệnh trên tôm nuôi kết quả như sau: Do đặc thù của mô hình nuôi luân canh tôm lúa 
được trao đổi nước thường xuyên nên chất lượng nước mô hình nuôi này phụ thuộc rất lớn vào chất 
lượng nước của kênh cấp, đặc biệt là giá trị độ mặn. Các thông số chỉ thị ô nhiễm chưa ghi nhận sự 
tích lũy ô nhiễm trong quá trình nuôi. Trong các ao nuôi được theo dõi phát hiện mầm bệnh MBV 
trong hầu hết các cao nuôi (chiếm 100% ao nuôi). Tỷ lệ nhiễm bệnh đốm trắng trên các ao theo dõi 
không quá 2% quần đàn tôm, tuy nhiên đây vẫn là một trong những bệnh nguy hiểm đối với tôm 
nuôi mà chưa có giải pháp phòng triệt để. Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính vẫn còn là một trong những 
bệnh nguy hiểm gây chết hàng loạt tôm nuôi, trong quá trình giám sát tỷ lệ bệnh này chiếm 75% 
ao nuôi. Đối với phức hợp đầu vàng (YHCV) chưa phát hiện trường hợp nào trong nghiên cứu này.

Từ khoá: chất lượng nước, dịch bệnh, phát triển bền vững, tôm lúa.

1 Trung tâm Quan trắc Môi trường & Bệnh thủy sản Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II.
*Email: ksthanhtruc2002@yahoo.com
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Cùng với sự thuận lợi về mặt thiên nhiên, 
mô hình nuôi này cũng đang gặp nhiều rủi ro. 
Nắng hạn bất thường, nhất là giai đoạn đầu vụ 
lúa làm chết lúa và mặn xâm nhập sớm cuối vụ 
làm giảm năng suất lúa. Dịch bệnh trên tôm, 
chất lượng nước xấu làm tôm chết hàng loạt 
làm giảm lợi nhuận của người dân. Vì vậy đánh 
giá chất lượng nước và dịch bệnh trên tôm nuôi 
vùng nuôi luân canh tôm lúa đã được thực hiện 
nhằm phục vụ cho công tác quản lý và chỉ đạo 
sản xuất theo hướng bền vững và có hiệu quả.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Lựa chọn điểm quan trắc

Chọn 3 điểm quan trắc trên sông hoặc kênh 
rạch cấp trực tiếp vào vùng nuôi tôm mô hình 
nuôi tôm lúa xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, 
tỉnh Bạc Liêu: Cầu Xanh thuộc ấp Đầu Sấu 
Đông, Kênh Tà Suôl thuộc ấp Tà Suôl, Kênh Bà 
Ai thuộc ấp Bà Ai 1

Chọn 8 ao nuôi giám sát nằm trong vùng 
nuôi tập trung của mô hình nuôi tôm lúa thuộc 
xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu: 
BA1, BA2, CX1, CX2, TS1, TS2, TS3, TS4

2.2. Thời gian giám sát
Từ tháng 03/2016 đến 09/2016

2.3. Thông số và tần suất giám sát
Quan trắc kênh cấp: Các thông số quan 

trắc: Nhiệt độ, pH, độ trong, DO (Dissolved 
Oxygen), độ mặn, độ kiềm, NH4

+-N, NO2
--N, 

PO4
3--P, H2S, TSS (Total suspended solids), 

COD (Chemical Oxygen Demand), Vibrio tổng 
số với tần suất quan trắc là 2 tuần/lần.

Quan trắc và giám sát ao nuôi đại diện: 
Nhiệt độ, pH, DO với tần suất quan trắc là 1 
ngày/lần; độ mặn, độ kiềm, NH4

+-N,  NO2
--N, 

PO4
3--P,  Vibrio tổng số với tần suất quan trắc là 1 

tuần/lần; V. parahaemolyticus, MBV (Monodon 
baculovirus), HPV (Hepatopancreatic 
Parvovirus), YHCV (Yellowhead complex 
virus), WSSV (White spot syndrome virus), 
EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) trên tôm 
nuôi với tần suất quan trắc là 1 tuần/lần.

2.4. Mô hình ao nuôi luân canh tôm lúa
Mô hình nuôi tôm lúa luân canh được áp 

dụng trên những vùng bị xâm nhập mặn trong 
mùa khô. Mùa vụ nuôi chính tuỳ từng địa 
phương, thường từ tháng 1 (dương lịch) đến 
tháng 6 (dương lịch), tháng 7 (dương lịch) tiến 
hành rửa mặn, tháng 8 đến tháng 11 thì trồng 
lúa. Mặt ruộng được thiết kế với mương nước 
xung quanh ruộng lúa để có nơi cho tôm trú ẩn 
và tạo thuận lợi cho việc xổ nước, rửa phèn mặn.

Hình 1. Sơ đồ mặt cắt mô hình nuôi luân canh tôm lúa (không thể hiện tỷ lệ)

2.5. Phương pháp phân tích 
(Xem bảng 1)

2.6. Phương pháp xử lý số liệu
Sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2010 

xử lý số liệu theo pháp pháp thống kê mô tả để 
tính các giá trị trung bình, giá trị lớn nhất, giá 

trị nhỏ nhất, độ lệch chuẩn, vẽ đồ thị. Các chỉ số 
thống kê được dùng để mô tả các thông số chất 
lượng nước, bệnh trên tôm để rút ra nhận xét.
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Bảng 1. Danh mục các phương pháp phân tích

STT Chỉ tiêu Loại 
mẫu

Phương pháp

1 pH Nước Máy đo đa chỉ tiêu
2 Độ mặn Nước Máy đo đa chỉ tiêu
3 Nhiệt độ Nước Máy đo đa chỉ tiêu
4 DO Nước Máy đo đa chỉ tiêu
5 Độ kiềm Nước SMEWW 2320 – B
6 COD Nước Đun hoàn lưu mở, dùng tác nhân KMnO4, acid hóa 

môi trường bằng H2SO4 đối với mẫu nước ngọt và 
kiềm hóa môi trường bằng NaOH đối với mẫu nước 
mặn, lợ. 

7 NH4
+-N Nước SMEWW 4500 - NH3 – F

8 NO2
--N Nước SMEWW 4500 – NO2 – B

9 PO4
3--P Nước SMEWW 4500 - P – E

10 Vibrio sp. Nước Trải đĩa trên thạch TCBS 
11 MBV, YHCV, AHPND, 

HPV, WSSV (Mô học )
Tôm Theo quy trình của Lightner (1996)

12 Vibrio 
parahaemolyticus, 
WSSV, EHP (PCR)

Tôm Phát hiện V. parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan 
tụy cấp tính theo quy trình của Han và ctv., (2015)

Phát hiện WSSV theo quy trình của Kiatpathomchai 
và ctv., (2001)

Phát hiện EHP theo quy trình của Tang và ctv., 
(2015)

Ghi chú: SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

III. KẾT QUẢ
3.1. Thông tin ao nuôi ở vùng nuôi tôm lúa

Bảng 2. Thông tin ao tôm được giám sát mô hình tôm lúa huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Ký hiệu Diện tích 
nuôi (ha)

Mật độ thả 
(con/m2)

Năng suất (kg/
ha/vụ/năm) Ghi chú

BA-1 3 1 250 Thả thẳng
BA-2 1 1,5 200 Thả vèo
CX-1 1,3 2 100 Thả tôm đã ương 20-30 ngày
CX-2 2,5 1 200 Thả gièo
TS-1 1 1 200 Thả gièo
TS-2 1 1 180 Thả tôm đã ương 20-30 ngày
TS-3 2 1 450 Thả thẳng
TS-4 2 1 350 Thả thẳng
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3.2. Diễn biến chất lượng nước ao nuôi và 
kênh cấp
 Nhiệt độ nước trong ao nuôi và kênh cấp

Kết quả giám sát thường xuyên hàng ngày 
tại các ao nuôi mô hình tôm lúa xã Lộc Ninh 
huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu cho thấy nhiệt 

độ nước trong các kênh cấp trung bình dao động 
30,0 ± 1,5oC trong mùa khô, 29,2 ± 1,0oC trong 
mùa mưa và trong ao nuôi dao động từ 30,1 ± 
1,8oC trong mùa khô, 29,7 ± 1,8oC trong mùa 
mưa. Nhìn chung giá trị nhiệt độ ghi nhận được 
đa số đều nằm trong khoảng thích hợp cho động 
vật thuỷ sinh phát triển. 

Hình 2. Diễn biến nhiệt độ nước trong ao nuôi và kênh cấp mô hình nuôi tôm lúa

 pH trong ao nuôi và kênh cấp
Trong giai đoạn mùa khô pH các ao nuôi có 

xu hướng thấp hơn trong mùa mưa. Trong mùa 
khô, quá trình trao đổi nước trong ao cũng như 
kênh cấp kém cùng với hiện tượng xì phèn trong 
thuỷ vực làm pH các ao nuôi giảm. Giá trị pH 
trong các kênh cấp dao động 6,3-7,6 vào mùa 

khô và 7,0-7,6 vào mùa mưa; trong ao nuôi dao 
động từ 6,1-8,5 trong mùa khô và 6,0-9,0 trong 
mùa mưa. Giá trị pH trung bình ghi nhận được 
cho thấy chênh lệch pH giữa ao nuôi và kênh 
cấp không lớn, trong mùa khô là 0,67 và trong 
mùa mưa là 0,22.

Hình 3. Diễn biến pH trong ao nuôi và kênh cấp mô hình nuôi tôm lúa
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 DO trong ao nuôi và kênh cấp
Đối với mô hình nuôi tôm lúa do không 

sử dụng các thiết bị phụ trợ như quạt nước, sục 
khí, … nên hàm lượng DO phụ thuộc vào chất 
lượng nước trong ao nuôi rất nhiều. Vì vậy giá 
trị DO ghi nhận được trong ao không cao, một 
số ao nuôi và kênh cấp thấp hơn 3,5 mg/L hầu 
hết các thời điểm giám sát trong năm. Đặc biệt 
các ao BA-1, BA-2, và TS-1 tần suất hàm lượng 

DO thấp hơn 3,5mg/L chiếm từ 66,1-95,6% số 
lượt quan trắc, gây bất lợi cho tôm nuôi. Kết quả 
ghi nhận giá trị DO trung bình trong các ao nuôi 
trung bình là 3,47 ± 2,03mg/L và kênh cấp là 
2,03 ± 0,43mg/L. Ngoài ra còn ghi nhận chênh 
lệch giữa giá trị DO trung bình trong kênh cấp và 
ao nuôi là 1,44mg/L. Hình 4 cho thấy giá trị DO 
trong các kênh cấp có xu hướng thấp hơn trong 
khoảng thời gian giao giữa hai mùa mưa và nắng.

 
Hình 4. Diễn biến DO trong ao nuôi và kênh cấp mô hình nuôi tôm lúa

 Độ mặn trong ao nuôi và nước kênh cấp
Độ mặn trong các ao nuôi dao động từ 

2-17‰ và trong các kênh cấp cho vùng nuôi dao 
động từ 0-13‰ (Hình 5). Do mô hình nuôi tôm 
lúa người nuôi lấy nước vào vuông nuôi theo kỳ 
nước cường, có sự luân phiên nước thường xuyên 
nên giá trị độ mặn trong các kênh cấp và ao nuôi 
không có chênh lệch đáng kể. Ngoài ra do ảnh 

hưởng nước biển xâm nhập sâu vào nội đồng, 
giá trị độ mặn đạt giá trị cao nhất vào giữa tháng 
5/2016 và trong ao nuôi đạt giá trị 17‰, trong 
kênh cấp đạt giá trị 13‰. Đến giữa tháng 7/2016 
giá trị độ mặn trong tất cả các kênh cấp của vùng 
khảo sát đã bị ngọt hoá và có giá trị thấp hơn 5‰ 
và tiếp tục giảm thấp trong thời gian sau đó. Giai 
đoạn này người nuôi đã chuyển sang trồng lúa.

Hình 5. Diễn biến độ mặn trong ao nuôi và kênh cấp mô hình nuôi tôm lúa
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 Độ kiềm trong ao và nước kênh cấp
Giá trị độ kiềm trong các ao nuôi hầu hết 

dao động ổn định trong khoảng 60-140mg/L, 
thích hợp cho tôm nuôi nước lợ phát triển. 
Ngoài ra, Hình 6 còn cho thấy giá trị độ kiềm 
không có sự khác biệt giữa hai mùa trong năm. 

Mặc dù mô hình nuôi tôm lúa ít chịu sự tác động 
từ con người, hoá chất cũng như trang thiết bị 
nhưng trong mô hình này người nuôi vẫn có sử 
dụng vôi, dolomide, … để ổn định pH, hạn chế 
phèn nên giá trị độ kiềm vẫn được người nuôi 
kiểm soát khá tốt.

Hình 6. Diễn biến độ kiềm trong ao nuôi và kênh cấp mô hình nuôi tôm lúa

 Ammonia trong ao và nước kênh cấp
Kết quả phân tích ammonia trong kênh cấp 

có xu hướng tăng theo thời gian, trong đó ghi 
nhận ammonia tăng cao từ cuối tháng 05/2016. 
Đây là thời gian chuyển sang mùa mưa những 

cơn mưa làm rửa trôi mùn bả hữu cơ làm gia 
tăng các chất ô nhiễm trong thuỷ vực. Hình 7 
còn cho thấy hàm lượng ammonia trung bình 
trong các ao nuôi (0,197 ± 0,273mg/L) đều thấp 
hơn trong kênh cấp (0,538 ± 0,261mg/L).

Hình 7. Diễn biến ammonia trong ao nuôi và kênh cấp mô hình nuôi tôm lúa
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 Nitrite trong ao nuôi và nước kênh cấp
Hình 7 cho thấy hàm lượng nitrite trong các 

kênh cấp cao hơn trong các ao nuôi và cao trong 
mùa khô. Tần suất xuất hiện giá trị vượt mức 
0,5mg/L đối với kênh cấp chiếm 36% và đối với 

ao nuôi chiếm 2% trên tổng số lượt quan trắc. 
Giá trị trung bình của nitrite trong các ao nuôi 
được giám sát là 0,007 ± 0,014mg/L và trong 
kênh cấp là 0,044 ± 0,033mg/L.

Hình 8. Diễn biến nitrite trong ao nuôi và kênh cấp mô hình nuôi tôm lúa

 Phosphate trong nước ao nuôi và 
kênh cấp

Hình 9 cho thấy hàm lượng phosphate 
trong kênh cấp và ao nuôi lần lượt dao động 
là 0-0,256mg/L và 0-5,326mg/L. Hàm lượng 

phosphate tăng cao bất thường tại ao TS-1 trong 
lượt quan trắc ngày 29/03/2016, cho thấy ao nuôi 
này đang trong tình trạng ô nhiễm hữu cơ. Ngoài 
ra còn ghi nhận tần suất cao hơn 0,1mg/L đối với 
kênh cấp là 22% và đối với ao nuôi là 16%.

 
Hình 9. Diễn biến phosphate trong ao nuôi và kênh cấp mô hình nuôi tôm lúa
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 TSS trong ao nuôi và nước kênh cấp
Đối với hàm lượng TSS ghi nhận trong 

kênh cấp và ao nuôi không có chênh lệch đáng 
kể và có xu hướng tăng dần từ mùa khô sang 
mùa mưa. Trong các tháng mưa lũ phù sa từ 

thượng nguồn đổ về cùng với việc rửa trôi bụi 
đất trên bờ kênh mương đã góp phần làm gia 
tăng hàm lượng TSS. Từ kết quả phân tích ghi 
nhận hàm lượng TSS trong các kênh cấp và ao 
nuôi lần lượt là 18-103mg/L và 18-234mg/L.

Hình 10. Diễn biến TSS trong ao nuôi và kênh cấp mô hình nuôi tôm lúa

 COD trong ao nuôi và nước kênh cấp
Hàm lượng COD trong các ao nuôi và kênh 

cấp đều cao hơn 10mg/L trong suốt thời gian 
khảo sát. Trong đó ghi nhận hàm lượng COD 
trong các kênh cấp dao động từ 6,4-22,4mg/L, 
trong các ao nuôi từ 8,6-25,3mg/L, hàm lượng 

COD trong các kênh cấp thấp hơn so với trong 
các ao nuôi. Từ Hình 11 còn ghi nhận có hiện 
tượng tích luỹ các chất hữu cơ trong ao nuôi. 
Đối với mô hình này các chất hữu cơ sẽ giảm 
khi các nông hộ xen canh trồng lúa.

Hình 11. Diễn biến COD trong ao nuôi và kênh cấp mô hình nuôi tôm lúa
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Mật độ Vibrio tổng số cao vượt trên 1.000 
CFU/ml chỉ phát hiện trong ở 1 hộ nuôi, các 
ao nuôi còn lại không ghi nhận mật độ Vibrio 
cao vượt ngưỡng trong suốt quá trình giám 
sát ao nuôi. Đối với kênh cấp ghi nhận tần 
suất mật độ vi khuẩn Vibrio tổng số cao vượt 
ngưỡng chỉ chiếm khoảng 8-16% lượt quan 
trắc. Điều này cho thấy việc lấy nước vào ao 
nuôi cần hết sức thận trọng nhất là ở mô hình 
tôm lúa thường lấy nước trực tiếp vào ao nuôi 
mà không qua diệt khuẩn.

3.3. Kết quả theo dõi bệnh trên tôm
Kết quả kiểm tra mầm bệnh MBV, HPV, 

WSSV, YHCV, Vibrio parahaemolyticus và 
EHP trên tôm định kỳ 1 tuần/lần cho mô hình 
nuôi tôm lúa ở huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu 
được trình bày trong Bảng 3 cho thấy hầu hết 
các ao nuôi đều ghi nhận có tôm nhiễm bệnh 
MBV, tỷ lệ phát hiện mầm bệnh trong ao nuôi 
chiếm 33,3-70,8% lượt giám sát với tỷ lệ nhiễm 
chung là 49,72% (Hình 13). Đối với mô hình 
nuôi tôm lúa mật độ thả nuôi thấp, diện tích 
ao nuôi lớn nên người nuôi ít đầu tư chi phí, 
chất lượng tôm giống không tốt, không kiểm tra 

mầm bệnh trước khi thả nuôi nên tỷ lệ nhiễm 
MBV khá cao. Kết quả kiểm tra MBV trên tôm 
nuôi cho thấy 100% ao nuôi xuất hiện bệnh này. 
Bệnh do MBV không gây chết hàng loạt tôm 
nuôi nhưng làm tôm chậm lớn vì vậy giảm năng 
suất thu hoạch. Tỷ lệ nhiễm WSSV không cao 
(1-2%) nhưng đối với WSSV cần được lưu ý vì 
gây chết hàng loạt và mức độ lây lan mạnh. Đối 
với phức hợp đầu vàng YHCV chưa ghi nhận 
trường hợp nhiễm nào trong thời gian giám sát. 
Ngoài ra còn ghi nhận sự hiện diện của bệnh 
AHPND rải rác trong các ao được giám sát tại 
xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, 
tỷ lệ ao nuôi có mầm bệnh khá cao (75% ao 
nuôi) và tỷ lệ nhiễm V. parahaemolyticus chung 
là 17,7%.

Kết quả phân tích còn phát hiện dương tính 
với EHP (vi bào tử trùng) gây ra chậm lớn trên 
tôm, thời gian ghi nhận dương tính rải rác trong 
các lượt quan trắc và tuần suất xuất hiện thấp, tỷ 
lệ nhiễm EHP chung là 3,13%. Tuy nhiên số ao 
nuôi dương tính với EHP chiếm 75% số ao nuôi 
được giám sát.

 Vibrio tổng số trong ao nuôi và nước 
kênh cấp

Kết quả ghi nhận mật độ Vibrio tổng số 
trong các ao nuôi và kênh cấp đều thấp hơn 
1.000CFU/ml. Tuy nhiên đối với TS-1 thông số 
này thường xuyên vượt ngưỡng và mật độ vi 

khuẩn cao hơn 1.000 CFU/ml từ 5-25 lần. Mật 
độ vi khuẩn trong ao nuôi này biến động mạnh 
giữa các lần khảo sát do mô hình nuôi thả mật 
độ thấp trên diện tích rộng nên việc kiểm soát 
gặp rất nhiều khó khăn. 

Hình 12. Diễn biến Vibrio tổng số trong ao nuôi và kênh cấp mô hình nuôi tôm lúa
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IV. THẢO LUẬN
Theo dõi chất lượng nước trong các ao nuôi 

tôm là một phần không thể thiếu trong quy trình 
nuôi, các yếu tố thủy lý hóa ảnh hưởng rất lớn 
đến thành công của một vụ nuôi. Theo Nguyễn 
Anh Tuấn (2003) và Boyd (1998), hàm lượng 
ammonia thích hợp cho ao nuôi tôm là 0,2-2mg/
L và khí NH3 phải nhỏ hơn 0,1mg/L, như vậy 
giá trị ammonia trong hầu hết các ao nuôi đều 
nằm trong khoảng khuyến cáo.

Theo Chen và Chin (1988), LC
50

-24 giờ của 
nitrite lên các giai đoạn nauplius, zoea, mysis và 
postlarvae của tôm P. monodon tương ứng là 5,0 
mg/L, 13,20 mg/L, 20,65 mg/L và 61,87 mg/L. 
Các nghiên cứu LC

50
-96 giờ của nitrite đối với 

tôm P. monodon cho thấy trong giai đoạn giống, 

LC
50

-96 giờ của nitrite là 54,76 mg/L (Chen 
và Lei, 1990); tôm kích cỡ lớn hơn (91,0 ± 8,0 
mm) là 171 mg/L (Chen ctv., 1990b). Trong 
một nghiên cứu khác, Chen ctv., (1990) báo cáo 
LC50-96 giờ của nitrite đối với tôm Penaeus 
chinensis (39,6±1,8 mm; 0,36±0,06 g) là 37,71 
mg/L. Chen và Lin (1991) khảo sát ảnh hưởng 
của nitrite trên tôm Penaeus penicillatus (38,5 
- 47,5 mm) ở nồng độ muối 25‰ và 34‰ thì 
LC50-96 giờ của nitrite tương ứng là 38,52 
mg/L và 40,85 mg/L. Lin và Chen (2003) báo 
cáo rằng tôm L. vannamei giống (56 ± 9,6 mm) 
có khả năng chịu đựng độ độc của nitrite cao 
hơn các loài tôm biển nêu trên với LC50-96 
lần lượt là 76,5; 178,3 và 321,7mg/L ở nồng độ 
muối 15‰; 25‰ và 35‰ (pH 8,02, nhiệt độ 

Bảng 3. Tần suất xuất hiện bệnh trên tôm nuôi mô hình tôm lúa 

Nông hộ Số mẫu kiểm tra MBV HPV WSSV YHCV AHPND EHP
BA-1 24 14 0 0 0 6 1
BA-2 24 17 0 0 0 9 1
CX-1 24 8 0 1 0 10 0
CX-2 24 14 0 1 0 3 1
TS-1 24 13 2 0 0 1 0
TS-2 24 10 0 1 0 2 1
TS-3 24 8 0 0 0 3 1
TS-4 24 8 0 0 0 0 1

Ghi chú: MBV, HPV, YHCV được kiểm tra bằng phương pháp mô học, EHP được kiểm 
tra bằng phương pháp PCR. AHPND và WSSV được kiểm tra bằng cả 2 phương pháp 

Hình 13. Tỷ lệ nhiễm các mầm bệnh trên các ao mô hình tôm lúa
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18°C). Như vậy, giá trị nitrite trong các ao nuôi 
chưa gây ảnh hưởng đến sức khoẻ tôm nuôi.

Theo Bhatnagar & Devi (2013) trích dẫn 
Bhatnagar và ctv., (2004), hàm lượng phosphate 
được đề nghị là 0,05-0,07 mg/L tối ưu và hiệu 
quả; 1,0 mg/L tốt cho thực vật phù du và tôm 
nuôi. Hầu hết hàm lượng phosphate ghi nhận 
được trong ao nuôi mô hình tôm lúa đều thấp 
hơn 0,6mg/L rất thích hợp cho thực vật phù du 
phát triển. Như vậy giá trị phosphate trong các 
ao nuôi vượt mức khuyến cáo.

Sự dư thừa thức ăn, sự bài tiết của vật nuôi, 
xác động thực vật phù du là nguồn chính phát 
sinh các chất hữu cơ trong ao nuôi. Đây cũng 
chính là nguồn tích luỹ làm gia tăng hàm lượng 
các chất hữu cơ theo thời gian nuôi, đồng thời 
tạo nguồn dinh dưỡng cho thực vật phù du phát 
triển cung cấp thức ăn tự nhiên cho tôm nuôi mô 
hình tôm lúa.

Nằm ở hạ lưu sông Mekong, trong các tháng 
mưa lũ, phù sa từ thượng nguồn đổ về cùng với 
việc rửa trôi bụi đất trên bờ kênh mương đã góp 
phần làm gia tăng hàm lượng TSS trong các 
kênh cấp. Theo Nguyễn Thanh Long (2008), 
mức độ tích luỹ chất rắn lơ lững trong ao nuôi 
tôm sú thâm canh không thay nước và không bổ 
sung nước là 746,6mg/L. 

Theo Ganesh và ctv., (2010), mật độ Vibrio 
trong thủy sản nên ở mức <103 CFU/ml. Trong 
nghiên cứu của Heenatigala và Fernando (2016) 
thu mẫu nước từ ao nuôi tôm ở Sri Lanka cho 
kết quả Vibrio tổng cao hơn 103 CFU/ml nước. 
Trong mô hình nuôi ít thay nước và sử dụng 
phân hữu cơ, vô cơ gây màu, mật độ nuôi cao, 
thức ăn dư thừa, lượng phân thải ra, tảo nở hoa 
và tàn là những yếu tố làm tăng mật độ Vibrio 
tổng trong ao nuôi (Moriarty, 1997; Lloberra và 
ctv., 1991). Do đặc thù của mô hình nuôi, việc 
xử lý chất lượng nước các ao nuôi mô hình tôm 
lúa không có hiệu quả kinh tế do vậy khi phát 
hiện vibrio tổng số trong ao nuôi TS-1 rất cao 
hộ nuôi cũng đã xử lý diệt khuẩn nhưng hiệu 
quả đạt được vẫn chưa cao.

Ngoài ra, các mẫu kiểm tra bệnh tôm cho 
thấy hầu hết các ao nuôi đều ghi nhận có tôm 

nhiễm bệnh MBV. Đối với mô hình nuôi tôm 
lúa mật độ thả nuôi thấp, diện tích ao nuôi lớn 
nên người nuôi ít đầu tư chi phí, chất lượng 
tôm giống không tốt, không kiểm tra mầm bệnh 
trước khi thả nuôi nên tỷ lệ nhiễm MBV khá 
cao. Bệnh do MBV không gây chết hàng loạt 
tôm nuôi nhưng làm tôm chậm lớn vì vậy giảm 
năng suất thu hoạch. Nhiệm vụ sau khi phát 
hiện mầm bệnh MBV trong ao nuôi đã khuyến 
cáo người dân nên kiểm tra mầm bệnh trước 
khi thả nuôi hoặc chọn cơ sở tin cậy để mua 
giống nhằm giảm rủi ro. Tỷ lệ nhiễm WSSV 
không cao (1-2%) nhưng đối với WSSV cần 
được lưu ý vì gây chết hàng loạt và mức độ 
lây lan mạnh. Đối với trường hợp phát hiện 
dương tính với WSSV, AHPND nhiệm vụ đã 
điện thoại thông báo cho hộ nuôi, đưa ra một 
số khuyến cáo nhằm giảm thiểu thiệt hại cho 
người nuôi và tránh lây lan.

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
5.1. Kết luận

Mô hình nuôi luân canh tôm lúa được trao 
đổi nước thường xuyên nên chất lượng nước mô 
hình nuôi này phụ thuộc rất lớn vào chất lượng 
nước của kênh cấp, đặc biệt là giá trị độ mặn. 
Các thông số chỉ thị ô nhiễm chưa ghi nhận sự 
tích lũy ô nhiễm trong quá trình nuôi.

Trong năm 2016 bệnh hoại tử gan tụy cấp 
tính vẫn còn là một trong những bệnh nguy 
hiểm gây chết hàng loạt tôm nuôi. Tỷ lệ nhiễm 
bệnh đốm trắng trên các ao theo dõi không 
quá 2% tuy nhiên đây vẫn là một trong những 
bệnh nguy hiểm đối với tôm nuôi mà chưa có 
giải pháp phòng triệt để. Các mầm bệnh trên 
mô hình tôm lúa chủ yếu là MBV và Vibrio 
parahaemolyticus, do thả nuôi với mật độ thấp 
trên diện tích lớn nên việc chữa trị thường không 
mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

5.2. Đề xuất
Cần kiểm tra thường xuyên các yếu tố môi 

trường cũng như tình trạng sức khỏe tôm nuôi 
để có biện pháp ứng phó kịp thời và sớm nhất. 
Các hộ nuôi cần kiểm tra chất lượng con giống 
trước khi thả nuôi để giảm thiểu rủi ro.
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ASSESSMENT OF WATER QUALITY AND DISEASES  
ON RICE-SHRIMP CULTURE ROTATION

Nguyen Thanh Truc1*, Le Hong Phuoc1, Thoi Ngoc Bao1, Dang Ngoc Thuy1, Tran Minh Thien1

ABSTRACT
The rice-shrimp culture rotation is an efficient farming system in both economic aspect and 
sustainable development. The waste at the end of each culture cycle is the valuable nutrient source 
for rice field. Water quality and disease control are two of the main factors. Development of the rice 
field bases on the waste help to improve  the quality of environment. Paddy grain and straw are the 
natural feed for shrimp. This study was conducted from March to August, 2016. Eight rice-shrimp 
culture rotation ponds at Loc Ninh commune, Hong Dan District, Bac Lieu was observed for water 
quality and diseases during one cultured cycle. It was found that water quality in rice-shrimp culture 
rotation model is totally depend on water quality from the suppiled canal especially salinity. Other 
parameters as indicator of pollution have been recorded at lower warning value for development of 
aquatic animals. Monodon Baculo virus (MBV) was detected from all eight observed shrimp ponds. 
The prevalence of White Spot Disease was less than 2% but it was considered as the most serious 
disease in shrimp culture. In our study, Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) was 
found in 75% of observed pond.  

Keywords: disease, rice-shrimp culture rotation, sustainable culture, water quality.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sóc Trăng là một tỉnh vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL) nằm ở phía Tây - Nam 
sông Hậu và giáp với biển Đông có nguồn tài 
nguyên đa dạng, lợi thế phát triển kinh tế ở cả 3 
lĩnh vực (nông - lâm- ngư nghiệp, công nghiệp, 
dịch vụ). Đa dạng khu hệ cá ở Sóc Trăng gồm 
khu vực rừng tràm Mỹ Phước với 25 loài cá 
trong mùa mưa và 19 loài trong mùa khô. Đối 
với rừng ngập mặn Cù Lao Dung: 51 loài trong 
mùa mưa và 26 loài trong mùa khô. Đặc biệt, 5 
loài ngoại lai có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất 

nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đa dạng sinh 
học cũng như đời sống của người dân. Để nắm 
bắt được thực trạng và làm cơ sở đề xuất các 
giải pháp quản lý, việc điều tra và đánh giá tác 
động của các loài ngoại lai xâm hại đến nguồn 
lợi thủy sản nội địa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
là rất cần thiết. Trước sự đe dọa của các loài thủy 
sinh vật ngoại lai xâm hại, đề tài “Đánh giá tác 
động của thủy sinh vật ngoại lai đến nguồn lợi 
thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” 
được thực hiện. Nhiệm vụ tập trung điều tra sự 
phân bố, đánh giá tác động đề ra các giải pháp 
quản lý và tuyên truyền giáo dục cho cộng đồng 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦY SINH VẬT NGOẠI LAI  
ĐẾN NGUỒN LỢI THUỶ SẢN TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN  

TỈNH SÓC TRĂNG
Nguyễn Nguyễn Du1*, Vũ Vi An1

TÓM TẮT
Sinh vật ngoại lai được đánh giá là một trong những nguyên nhân tác động mạnh nhất đến tính 
đa dạng sinh học (đứng thứ hai sau yếu tố mất môi trường sống). Nghiên cứu về tác động của các 
loài thủy sinh vật ngoại lai ở địa bàn tỉnh Sóc Trăng được thực hiện từ tháng 10/2015đến tháng 
7/2017 với các loại hình thủy vực được khảo sát là sông, kênh và ao tự nhiên tại 11 huyện, thị xã 
và thành phố Sóc Trăng. Kết quả chỉ ra rằng có 63 loài thủy sinh vật ngoại lai hiện diện rộng khắp 
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, trong đó có 28 loài xuất hiện ở tất cả các loại hình thủy vực tự nhiên 
bao gồm cả nước ngọt và nước lợ. Sử dụng mô hình đánh giá mối nguy (CEC, 2009; và Risk 
Assessment and management Committee, 1996) đã xác định được 5 loài (có mối nguy cao) như cá 
lau kiếng (Pterygoplichthys disjunctivus), cá chim trắng (Piaractus brachypomus), cá rô phi đen 
(Oreochromis mossambicus), cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) và ốc bươu vàng (Pomacea 
canaliculata), 22 loài có mối nguy trung bình và 1 loài có mối nguy thấp. Bên cạnh đó, việc khảo sát 
điều tra tại 20 cơ sở kinh doanh và nuôi cá cảnh đã phát hiện có 35 loài thủy sinh vật ngoại lai đang 
được bày bán và nuôi tại các cơ sở kinh doanh chưa xuất hiện ngoài thủy vực tự nhiên. Sự hiện diện 
của loài cá chim trắng (Piaractus brachypomus) ngoài tự nhiên nên được đề xuất đưa vào danh mục 
loài ngoại lai xâm hại của Bộ NN&PTNT. Với sự xuất hiện một số lượng khá lớn loài thủy sinh vật 
ngoại lai xâm hại ở các thủy vực tự nhiên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, chính quyền địa phương cần 
có những biện pháp hữu hiệu hay biện pháp giảm nhẹ tác động của các loài thủy sinh vật ngoại lai 
xâm hại này để bảo vệ, duy trì và bảo tồn nguồn lợi thủy sản tự nhiên của địa phương.

Từ khóa: thủy sinh vật ngoại lai, đánh giá tác động, giải pháp.

1 Phòng Sinh thái Nghề cá và Tài nguyên Thủy sinh vật, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II.
*Email: didzu72@yahoo.com
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về tác động của các loài thuỷ sinh vật ngoại lai 
xâm hại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng làm cơ sở 
để tỉnh có kế hoạch phát triển bền vững nhằm 
giảm thiểu các tác động gây ra đến hệ sinh thái, 
bảo tồn đa dạng sinh học động vật thủy sản và 
thực hiện các công ước quốc tế về đa dạng sinh 
học mà Việt Nam đã tham gia.  

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng thủy sinh vật ngoại lai là các loài 

ngoại lai xâm hại đã biết (trừ các loài vi sinh 
vật) và các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã 
xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam theo danh mục 
các loài ngoại lai xâm hại do Bộ Tài nguyên và 
Môi trường ban hành tại Thông tư số 22/2011/

TT-BTNMT bao gồm các nhóm đối tượng sau: 
cá, nhuyễn thể, lưỡng cư bò sát và giáp xác.

2.2.  Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu

Địa điểm nghiên cứu được tập trung vào 
một số các loại hình thủy vực tự nhiên như 
ruộng ngập nước, kênh, sông nhánh, sông chính 
và ven biển đại diện đặc trưng cho các vùng nội 
đồng, vùng bãi bồi, vùng cửa sông ven biển. Số 
lượng 33 trạm quan trắc thành phần loài và sản 
lượng khai thác hàng ngày của những loài ngoại 
lai tại các điểm trên bản đồ (Hình 1).

Ngoài ra, đề tài còn thu thập các mẫu thủy 
sinh vật ngoại lai khác từ các cơ sở nuôi và kinh 
doanh tại 20 cửa hàng mua bán cá cảnh trên 
toàn tỉnh.  

Hình 1:  Bản đồ vị trí các điểm thu mẫu.

2.2.2. Thời gian thu mẫu
Mẫu vật được thu từ tháng 12/2015 đến 

tháng 10/2016 chia làm 6 đợt, mỗi đợt cách 
nhau 2 tháng.

2.2.3. Phương pháp thu mẫu
Các loài ngoại lai ngoài tự nhiên: Dụng cụ 

thu mẫu là một số loại ngư cụ khai thác thủy sản 
như cào, lợp bát quái, te ủi, lưới ba màng, lưới 
rê, chài, câu và đáy để thu mẫu trực tiếp các loài 
thủy sinh vật ngoại lai.

Các loài ngoại lai cá cảnh và nuôi trồng: 
mẫu được thu trực tiếp từ trong ao nuôi và trong 
các bể nuôi của 20 cơ sở kinh doanh cá cảnh.

2.3. Phương pháp phân tích mối nguy của 
các loài ngoại lai

2.3.1. Phân tích  mối nguy của các loài 
ngoại lai phân bố ở ngoài tự nhiên

Công cụ phân tích FISK V2.0 (Freshwater 
Fish Invasiveness Scoring Kit) được sử dụng 
để đánh giá đối với tác động của cá ngoại lai, 
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công cụ MIISK V1.19 (Marine Invertebrate 
Invasiveness Scoring Kit) đối với nhóm giáp 
xác, và công cụ AmphISK V1.19 (Amphibian 
Invasiveness Scoring Kit) đối với nhóm lưỡng 
cư. Đối với nhóm bò sát và nhuyễn thể công 
cụ AmphISK tạm thời được sử dụng. Đầu vào 
của việc phân tích là trả lời bộ câu hỏi đã được 
thiết kế sẵn. Đối với FISK có tổng cộng 49 câu 
hỏi bao quát các khía cạnh của loài về sự: (1) 
Thuần hóa và nuôi trồng; (2) Khí hậu và phân 
bố; (3) Xâm lấn ở nơi khác; (4) Đặc điểm không 
mong muốn; (5) Đặc tính dinh dưỡng; (6) Đặc 
tính sinh sản; (7) Phương thức phân tán; và (8) 
Đặc điểm tồn tại. Mỗi câu hỏi có ba câu trả lời, 

tương ứng với mỗi điểm số của mỗi câu trả lời 
từ (-1) đến (2). Trong đó, giá trị (0) phản ánh 
mức độ mối nguy ở mức trung bình, giá trị (-1) 
thể hiện ít hay không có mối nguy, (1 & 2) mức 
độ mối nguy khá cao và cao.

Điểm số của từng loài (FISKScore) được 
tính như công thức bên dưới. Trong đó QSi là 
điểm số của từng câu hỏi.

FISKScore = ∑ QSi (i = 1,..., 49)
Theo Copp et al., (2008), dựa vào điểm 

số FISKScore của từng loài, mức độ mối nguy 
được đánh giá như Bảng 1.

Bảng 1:  Xếp hạng mức độ mối nguy

Mức độ mối nguy
Công cụ

FISK MIISK/AmphISK

Thấp FISKScore < 1 FISKScore < 0

Trung bình 1 ≤ FISKScore < 19 0 ≤ FISKScore < 6

Cao FISKScore ≥ 19 điểm FISKScore ≥ 6

Ngoài ra, điểm FISKScore cũng còn tách 
riêng để đánh giá từng lĩnh vực như: Nuôi 
trồng thủy Sản (FISKScoreAquacultural); Môi 
trường (FISKScoreEnvironmental); và Phiền toái 

(FISKScoreNuisance). Nhìn chung, khi giá trị này  
≤ 0 thì mức độ ảnh hưởng thấp và không đáng 
kể, ngược lại giá trị càng lớn thì mức độ tác 
động càng cao.

FISKScoreAquacultural = ∑ QSCode (A,C) (Code = A hoặc C)
FISKScoreEnvironmental = ∑ QSCode(C,E) (Code = C hoặc E)
FISKScoreNuisance = ∑ QSCode (N) (Code = N)

Ngoài ra, mức độ chắc chắn cũng được 
đánh giá của việc đánh giá mối nguy. Mỗi câu 
trả lời kèm theo bốn mức độ: (1): Rất không 

chắc chắn; (2): Phần lớn không chắc; (3): Khá 
chắc chắn; và (4): Rất chắc chắn. Mức độ chắc 
chắn của đánh giá (CF) được tính như sau:

CF = 
(∑CQi)/(4 x 49)

(i=1,…,49)
4x49

Trong đó, CQi: là mức độ chắc chắn của từng câu trả lời từ 1 đến 49.

Tương tự, công cụ MIISK và AmphISK 
cũng sử dụng bộ câu hỏi (49 câu) nhưng nội 
dung khác nhau để đánh giá và phân tích đánh 
giá. Xếp hạng độ mối nguy được đánh giá như 
Bảng 1.

2.3.2. Phân tích mối nguy của các loài ngoại 
lai chưa phân bố ngoài tự nhiên

Mô hình đánh giá mối nguy này bao gồm 
hai thành phần chính được thể hiện trong Hình 
2. Trong đó phần 1: “Khả năng thích nghi được 



117TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 10 - THÁNG 12/2017

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

với môi trường mới” và phần 2: “Hậu quả của 
việc thích nghi ở môi trường mới”. Có tất cả 
7 yếu tố đánh giá trong mô hình này. Mỗi yếu 
tố đánh giá được đánh giá ở ba mức (cao; vừa; 

thấp). Tổng hợp các giá trị đánh giá trong phần 
(1) là giá trị đánh giá thấp nhất. Ngược lại, tổng 
hợp các giá trị đánh giá trong phần (2) là giá trị 
đánh giá cao nhất (Bảng 1).

 

+ + x x x 

 
Mối nguy  = 

Khả năng thích nghi được với 
môi trường mới 

Hậu quả của việc thích 
nghi ở môi trường mới 

Khả năng 
di nhập 
đến môi 
trường 
mới         
                               

Khả năng 
sống sót 
trong qt 
vận 
chuyển                               

Khả năng 
định cư 
trong môi 
trường 
mới 

Khả năng 
phát tán 
ra các 
vùng lân 
cận 

Tác 
động về 
mặt 
kinh tế 

Tác 
động về 
môi 
trường 
và 
ĐDSH 

Tác 
động về 
kinh tế 
xã hội 

Hình 2: Mô hình đánh giá mối nguy các loài ngoại lai(CEC, 2009; RAMC, 1996)
Cuối cùng tổng hợp tác động được trình bày như Bảng 2 và ý nghĩa kết quả đánh giá trong 

Bảng 3.
Bảng 2:  Tổng hợp đánh giá tác động mối nguy

Khả năng thích nghi được 
với môi trường mới

Hậu quả của việc thích 
nghi ở môi trường mới Tổng hợp tác động

Cao

Trung bình

Thấp

Cao

Cao

Cao

= Cao

= Cao

= Trung bình
Cao

Trung bình

Thấp

Trung bình

Trung bình

Trung bình

= Cao

= Trung bình 

= Trung bình
Cao

Trung bình

Thấp

Thấp

Thấp

Thấp

= Trung bình

= Trung bình

= Thấp

Bảng 3: Ý nghĩa kết quả của phân tích mối nguy

Giá trị tổng hợp tác động Ý nghĩa các mức tác động
Thấp  Mức độ mối nguy thấp

 Chấp nhận mối nguy

 Không cần đưa ra các biện pháp khắc phục và giảm nhẹ tác động 



118 TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 10 - THÁNG 12/2017

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

Kết quả đánh giá mối nguy được trình bày 
trong Bảng 4. Theo đó, trong tổng số 23 loài cá 
ngoại lai đang được phân bố ngoài các loại hình 
thủy vực tự nhiên, có 4 loài chiếm 17,39% được 
xếp hạng ở mức “Cao” gồm có cá chim trắng, cá 

lau kiếng, cá rô phi đen, và cá rô phi vằn, chỉ có 
một loài (4,35%) được xếp ở mức “Thấp”, hầu 
hết các loài cá ngoại lai (78,26%) được xếp vào 
mức “Trung bình”.

Trung bình  Mức độ mối nguy vừa

 Không chấp nhận mối nguy

 Cần đưa ra các biện pháp khắc phục và giảm nhẹ tác động
Cao  Mức độ mối nguy cao

 Không chấp nhận mối nguy

 Rất cần đưa ra các biện pháp khắc phục và giảm nhẹ tác động

2.4.  Phương pháp xử lý số liệu
Phần mềm MS Acess, MS Excel, MS Word được sử dụng để lưu trữ, phân tích dữ liệu và viết 

báo cáo tổng hợp.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Loài ngoại lai đang phân bố ở ngoài tự nhiên
3.1.1. Cá

Bảng 4:  Mức độ mối nguy của các loài cá ngoại lai ngoài tự nhiên theo FISK

STT Tên khoa học Tên địa phương Điểm 
FISKScore

Xếp hạng  
mối nguy

1 Pterygoplichthys disjunctivus (Weber, 1991) Cá lau kiếng 38 Cao
2 Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) Cá chim trắng 34 Cao
3 Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) Cá rô phi đen 26 Cao
4 Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) Cá rô phi vằn 19 Cao
5 Cyprinus carpio rubrofuscus (Lacepède, 1803) Cá chép kính  

(loài phụ cá chép)
17 Trung bình

6 Clarias gariepinus (Burchell, 1822) Ca trê phi 16 Trung bình
7 Helostoma temminkii (Cuvier, 1829) Cá mùi 15,5 Trung bình
8 Hypophthalmichthys nobilis  

(Richardson, 1845)
Cá mè hoa 10,5 Trung bình

9 Hypophthalmichthys molitrix  
(Valenciennes, 1844)

Cá mè trắng 14 Trung bình

10 Labeo rohita (Hamilton, 1822) Cá Rôhu 13 Trung bình
11 Ctenopharyngodon idella  

(Valenciennes, 1844)
Cá trắm cỏ 12 Trung bình

12 Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) Cá chép 10 Trung bình
13 Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) Cá chạch bùn 10 Trung bình
14 Cirrhinus mrigala (Hamilton, 1822) Cá trôi mrigal 9 Trung bình
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Thực chất dựa vào điểm đánh giá độ mối 
nguy (FISKScore) để xếp hạng mức độ mối 
nguy cho từng loài. Biến động điểm đánh giá 
mối nguy này được thể hiện trong Hình 3. Qua 
đó cho thấy, 4 loài có độ mối nguy “Cao”, trong 

đó cá lau kiếng có điểm cao nhất, kế đến là cá 
chim trắng, cá rô phi thường, và cá rô phi vằn. 
Điểm số (FISKScore) càng cao phản ánh mức 
độ tác động đến môi trường và các loài bản địa 
cũng càng cao và ngược lại..

STT Tên khoa học Tên địa phương Điểm 
FISKScore

Xếp hạng  
mối nguy

15 Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1844) Cá trôi ấn 8 Trung bình
16 Cirrhinus cirrhosus (Bloch, 1795) Cá trôi 2,5 Trung bình
17 Anguilla japonica (Temminck & Schlegel, 

1846)
Cá chình nhật 6 Trung bình

18 Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) Cá vược mỹ 
miệng rộng

5 Trung bình

19 Oreochromis spp. Cá điêu hồng 2 Trung bình
20 Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Cá chình âu 2 Trung bình
21 Poecilia reticulata (Peters, 1859) Cá bảy màu 2 Trung bình
22 Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) Cá ăn muỗi 1 Trung bình
23 Carassius auratus (Linnaeus, 1758) Cá vàng đuôi kéo -1,5 Thấp

Hình 3: Điểm đánh giá mối nguy của các loài cá bằng công cụ FISK

Nhìn chung mỗi loài có một mức độ ảnh 
hưởng nhất định về các khía cạnh trong hệ sinh 
thái. Công cụ FISK phân tích được ba khía 
cạnh: về mặt nuôi trồng thủy sản, môi trường, 
và mức độ phiền toái mà loài ngoại lai tác động 
tới hệ sinh thái và các động vật bản địa. Bốn loài 
có độ mối nguy được xếp ở mức “Cao” trong 
Bảng , mức độ “phiền toái” của những loài này 

đạt giá trị cao nhất, trong khi đó điểm số phản 
ánh tác động đến “Môi trường” và “Nuôi trồng 
thủy sản” cũng rất cao (Hình 4). Đáng chú ý, 
một số loài có điểm số về “Nuôi trồng” âm như 
cá chình Châu Âu và cá chình Nhật Bản, điều 
này nói lên những loài này không ảnh hưởng 
gì đến nghề nuôi trồng thủy sản hiện tại của 
địa phương mà còn những mặt có lợi nhất định 
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Nhìn chung, mức độ chắc chắn của việc 
đánh giá mối nguy phụ thuộc vào mức độ tin 
cậy của thông tin đầu vào. Kết quả đánh giá của 
FISK cho thấy mức độ chắc chắn của việc đánh 
giá mối nguy dao động từ 59,18% đến 81,63% 

(Hình 5). Theo đó, cá vược Mỹ miệng rộng có 
mức độ đánh giá thấp nhất (59,18%) vì thông 
tin về loài này khá hạn chế, do đó mức độ tin 
cậy khá thấp.

đến nghề nuôi thủy sản của tỉnh. Điều này cũng 
đúng với tình hình thực tế hiện nay, cá chình là 
loài cá có giá trị kinh tế rất cao, một số người 

dân đang nuôi loài cá này và đã ghi nhận một số 
thành công nhất định.

Hình 4: Điểm đánh giá mối nguy về các khía cạnh khác nhau bằng công cụ FISK

Hình 5: Mức độ chắc chắn trong đánh giá mối nguy bằng công cụ FISK
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3.1.2. Động vật thủy sản khác
Có tổng cộng 5 loài động vật thủy sản 

ngoại lai khác được đánh giá bằng công cụ 
MIISK và AmphISK. Đối với tôm thẻ chân 
trắng (Litopenaeus vannamei), ếch Thái Lan 
(Glandirana rugosa), baba trơn (Trionyx 
sinensis) và ốc sên Châu Phi (Achatina 
albopicta) được xếp ở mức “Trung bình”, trong 
khi đó ốc bưu vàng (Pomacea canaliculata) 

được đánh giá ở mức “Cao”. Đối với ốc bưu 
vàng, trên thế giới đã xếp vào danh sách 100 
loài xâm hại nhất trên thế giới. Ở Việt Nam nói 
chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng, ốc bưu vàng 
đã ghi nhận có những tác động rõ rệt đến hệ sinh 
thái và các loài động vật bản địa. Điểm đánh giá 
độ mối nguy (FISKScore) được thể hiện trong 
Hình 6.

Hình 6: Điểm đánh giá mối nguy của động vật thủy sản ngoại lai khác

Mặc dù tôm thẻ chân trắng được xếp ở 
mức “Trung bình”, nhưng điểm phân tích 
(FISKScore) = “0” khá thấp, nếu điểm số này < 
“0” thì sẽ được xếp ở mức “Thấp”. Điều này nói 
lên, mức độ ảnh hưởng của tôm thẻ chân trắng 
khá thấp. Kết quả phân tích FISK của tôm thẻ 

chân trắng về mặt nuôi trồng cũng cho thấy mặc 
dù có một số tác động nhất định về mặt “Môi 
trường” và “Phiền toái”, nhưng về mặt “Nuôi 
trồng” lại không có tác động xấu mà còn có lợi 
đến nghề nuôi trồng thủy sản của tỉnh vì có giá 
trị < “0” (Hình 7).

Hình 7: Điểm đánh giá mối nguy các khía cạnh khác nhau của các động vật ngoại lai khác
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Theo Thông tư liên tịch (27/2013/TTLT-
BTNMT-BNNPTNT), một loài ngoại lai được 
xếp vào loài ngoại lai “Xâm hại” và “Có nguy 
cơ xâm hại”,theo đó, loài “Xâm hại” là loài “đã 
tự thiết lập quần thể trong tự nhiên, đang lấn 
chiếm nơi sinh sống, cạnh tranh thức ăn và gây 
hại đối với các sinh vật bản địa, có khả năng 
phát tán mạnh; có xu hướng hoặc đang gây mất 
cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện ở Việt 
Nam”. Trong khi đó loài “Có nguy cơ xâm hại” 
là loài đã xuất hiện ở Việt Nam (hoặc chưa xuất 
hiện ở Việt Nam) nhưng “chưa tự thiết lập được 
quần thể trong tự nhiên, có xu hướng lấn chiếm 

nơi sinh sống, cạnh tranh thức ăn, gây hại đối 
với loài bản địa; hoặc qua khảo nghiệm, thử 
nghiệm, điều tra, đánh giá thấy biểu hiện nguy 
cơ xâm hại”.

Đánh giá mối nguy của một loài ngoại lai 
của FISK/ MIISK/ AmphISK được xếp vào 3 
mức (Cao, Thấp, Trung bình). Theo đó, mức 
“Cao” và “Trung bình+”có thể tương đương với 
mức “Xâm hại”. Trong khi đó, mức “Thấp” và 
“Trung bình-” có thể tương đương với mức “Có 
nguy cơ xâm hại” theo xếp hạng của Việt Nam 
(27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT) và thế 
giới (GISD) Bảng 5.

Bảng 5: So sánh xếp hạng của kết quả tác động của các loài ngoại lai trong các thủy vực tự 
nhiên với Thông tư LT 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT cơ sở dữ liệu loài xâm hại toàn cầu

TT Tên khoa học Tên địa 
phương

Xếp hạng mối 
nguy (FISK/ 

MIISK/ 
AmphISK)

Thông 
tư liên 

tịch 
#27

Xếp 
hạng của 
GISD*

I Cá

1 Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) Cá chim trắng Cao Nguy 
cơ XH

-

2 Pterygoplichthys disjunctivus  
(Weber, 1991)

Cá lau kiếng Cao Xâm 
hại

Xâm hại

3 Oreochromis mossambicus  
(Peters, 1852)

Cá rô phi đen Cao Nguy 
cơ XH

100 loài 
XH nhất

4 Oreochromis niloticus  
(Linnaeus, 1758)

Cá rô phi vằn Cao - Xâm hại

5 Carassius auratus  
(Linnaeus, 1758)

Cá vàng  
đuôi kéo

Thấp - Xâm hại

6 Gambusia affinis  
(Baird & Girard, 1853)

Cá ăn muỗi Trung bình Xâm 
hại

100 loài 
XH nhất

7 Poecilia reticulata  
(Peters, 1859)

Cá bảy màu Trung bình - Xâm hại

8 Misgurnus anguillicaudatus  
(Cantor, 1842)

Cá chạch bùn Trung bình - Xâm hại

9 Cyprinus carpio  
(Linnaeus, 1758)

Cá chép Trung bình - 100 loài 
XH nhất

10 Cyprinus carpio rubrofuscus  
(Lacepède, 1803)

Cá chép kính Trung bình - -



123TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 10 - THÁNG 12/2017

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

TT Tên khoa học Tên địa 
phương

Xếp hạng mối 
nguy (FISK/ 

MIISK/ 
AmphISK)

Thông 
tư liên 

tịch 
#27

Xếp 
hạng của 
GISD*

11 Anguilla anguilla  
(Linnaeus, 1758)

Cá chình âu Trung bình - -

12 Anguilla japonica  
(Temminck & Schlegel, 1846)

Cá chình nhật Trung bình - -

13 Oreochromis spp. Cá điêu hồng Trung bình - Xâm hại
14 Hypophthalmichthys nobilis 

(Richardson, 1845)
Cá mè hoa Trung bình - Xâm hại

15 Hypophthalmichthys molitrix 
(Valenciennes, 1844)

Cá mè trắng Trung bình - Xâm hại

16 Helostoma temminkii  
(Cuvier, 1829)

Cá mùi Trung bình - -

17 Labeo rohita (Hamilton, 1822) Cá Rôhu Trung bình - -
18 Ctenopharyngodon idella 

(Valenciennes, 1844)
Cá trắm cỏ Trung bình - Xâm hại

19 Clarias gariepinus  
(Burchell, 1822)

Ca trê phi Trung bình Nguy 
cơ XH

Xâm hại

20 Cirrhinus cirrhinosus  
(Bloch, 1795)

Cá trôi Trung bình - -

21 Cirrhinus molitorella  
(Valenciennes, 1844)

Cá trôi ấn Trung bình - -

22 Cirrhinus mrigala (Hamilton, 1822) Cá trôi mrigal Trung bình - -
23 Micropterus salmoides  

(Lacepède, 1802)
Cá vược mỹ 
miệng rộng

Trung bình Xâm 
hại

100 loài 
XH nhất

II Giáp xác
1 Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) Tôm thẻ  

chân trắng
Trung bình - -

III Lưỡng cư – bò sát
1 Glandirana rugosa  

(Temminck và Schlegel, 1838)
Ếch thái Trung bình - -

2 Trionyx sinensis  
(Wiegmann, 1835)

Baba Trung bình - -

IV Nhuyễn thể
1 Pomacea canaliculata  

(Lamarck, 1819)
Ốc bưu vàng Cao Xâm 

hại
100 loài 
XH nhất

2 Achatina albopicta  
(E.A. Smith, 1878)

Ốc sên  
châu Phi

Trung bình Xâm 
hại

100 loài 
XH nhất

XH: Xâm hại
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*: GISD: Global Invasive Species Database
Nhìn chung, mức độ xếp hạng của đề tài 

(FISK/ MIISK/ AmphISK) khá tương đồng 
với xếp hạng trên thế giới (GISD). Một số 
trường hợp có sự khác biệt. Ví dụ, cá đuôi vàng 
(Carassius auratus) được GISD đánh giá ở mức 
“Xâm hại”, nhưng đề tài chỉ xếp ở mức “Thấp”. 
Mặc dù đây là loài đã được ghi nhận xuất hiện 
ở ngoài tự nhiên nhưng rất hiếm khi bắt gặp và 
chưa có tác động nào đáng nghi nhận của loài cá 
này. Hầu hết các loài thủy sinh vật ngoại lai này 
đều phân bố theo các thủy vực nước ngọt và lợ, 
chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều theo 

thủy triều và ảnh hưởng lũ từ thượng nguồn vào 
mùa mưa. 

3.2. Loài ngoại lai chưa phân bố ở ngoài 
tự nhiên

Kết quả đánh giá mối nguy của 35 loài ngoại 
lai chỉ xuất hiện trên các cửa hàng cá cảnh (chưa 
xuất hiện ngoài tự nhiên) được trình bày chi tiết 
trong Bảng 6. Trong đó, có 13 loài (37,14%) 
được xếp ở mức “Thấp”, 22 loài (62,86%) ở 
mức “Trung bình”, và không có loài nào xếp ở 
mức “Cao”.

Bảng 6: Đánh giá mối nguy của những loài ngoại lai chưa phân bố ngoài tự nhiên

TT Tên khoa học
Tên địa 
phương

Khả năng 
thích nghi/ 

tồn tại

Tác động của 
sự tồn tại/ 
thích nghi

Xếp hạng 
mối nguy

1 Arapaima gigas (Schinz, 1822) Cá hải tượng Trung bình Trung bình Trung Bình

2 Gymnocorymbus ternetzi  
(Boulenger, 1895)

Cá cánh 
buồm

Trung bình Thấp Trung Bình

3 Hyphessobrycon eques  
(Steindachner, 1882)

Cá hồng 
nhung

Trung bình Thấp Trung Bình

4 Mikrogeophagus ramirezi  
(Myers & Harry, 1948)

Cá phượng 
hoàng

Trung bình Trung bình Trung Bình

5 Sciaenochromis ahli  
(Trewavas, 1935)

Cá ali xanh Trung bình Trung bình Trung Bình

6 Symphysodon spp. Cá dĩa Thấp Trung bình Trung Bình

7 Loài lai (X Cichlassoma) Cá la hán 
huyết kinh

Trung bình Trung bình Trung Bình

8 Loài lai (X king kamfa) Cá la hán  
kim cương

Trung bình Trung bình Trung Bình

9 Puntius conchonius  
(Hamilton, 1822)

Cá hồng cam Trung bình Thấp Trung Bình

10 Puntius tetrazona (Bleeker, 1855) Cá tứ vân Trung bình Thấp Trung Bình

11 Pterygoplichthys gibbiceps  
(Kner, 1854)

Cá lau kiếng 
beo

Trung bình Trung bình Trung Bình

12 Monodactylus argenteus  
(Linnaeus, 1758)

Cá cánh dơi Trung bình Thấp Trung Bình
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TT Tên khoa học
Tên địa 
phương

Khả năng 
thích nghi/ 

tồn tại

Tác động của 
sự tồn tại/ 
thích nghi

Xếp hạng 
mối nguy

13 Betta spp. Cá lia thia 
xiêm

Trung bình Thấp Trung Bình

14 Colisa lalia (Hamilton, 1822) Cá sặc gấm Trung bình Thấp Trung Bình

15 Osphronemus goramy  
(Lacepède, 1801)

Cá tai tượng Trung bình Trung bình Trung Bình

16 Osphronemus laticlavius  
(Roberts, 1992)

Cá hồng 
tượng

Trung bình Trung bình Trung Bình

17 Trichopterus spp. Cá sặc hoàng 
tử

Trung bình Thấp Trung Bình

18 Osteoglossum bicirrhosum  
(Cuvier, 1829)

Cá ngân long Thấp Trung bình Trung Bình

19 Scleropages aureus  
(Pouyaud, Sudarto & Teugels, 2003)

Cá kim long 
hồng vĩ

Thấp Trung bình Trung Bình

20 Scleropages spp. Cá rồng Thấp Trung bình Trung Bình

21 Polypterus senegalus senegalus 
(Cuvier, 1829)

Cá khủng 
long mắt đỏ

Trung bình Trung bình Trung Bình

22 Potamotrygon motoro  
(Muller & Henle, 1841)

Cá đuối 
nước ngọt

Trung bình Thấp Trung Bình

23 Apteronotus albifrons  
(Linnaeus, 1766)

Cá lông gà Thấp Thấp Thấp

24 Corydoras spp. Cá da beo/
chuột

Thấp Thấp Thấp

25 Hemigrammus bleheri (Géry & 
Mahnert, 1986)

Cá mũi đỏ Thấp Thấp Thấp

26 Paracheirodon spp. Cá neon Thấp Thấp Thấp

27 Pterophyllum spp. Cá ông tiên Thấp Thấp Thấp

28 Danio rerio (Hamilton, 1822) Cá sọc ngựa Thấp Thấp Thấp

29 Platydoras armatulus  
(Valenciennes, 1840)

Cá râu mèo Thấp Thấp Thấp

30 Glossolepis incisus (Weber, 1907) Cá rambo đỏ Thấp Thấp Thấp

31 Phractocephalus hemioliopterus 
(Bloch & Schneider, 1801)

Cá trê điện Thấp Thấp Thấp



126 TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 10 - THÁNG 12/2017

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

Thông thường loài sinh vật xâm hại không 
biểu hiện những tác hại ngay sau khi chúng xâm 
nhập vào môi trường mới, mà chúng cần phải 
trải qua một thời gian nhất định. Thời gian này 
ngắn hay dài tùy thuộc vào từng loài và đặc điểm 
hệ sinh thái mới. Do đó, tùy vào mức độ mối 
nguy của loài mà chính quyền địa phương cần 
có những biện pháp hạn chế sự phùng phát của 
những loài ngoại lai (Bảng 6). Đối với những 
loài chưa xuất hiện ngoài tự nhiên mà chỉ đang 
ương nuôi trong các cửa hàng cá cảnh, thì cần 
được quản lý một cách chặt chẽ, tránh thất thoát 
ra bên ngoài.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
• Tổng cộng 63 động vật thủy sinh ngoại 

lai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã được phân 
phân tích đánh giá tác động mối nguy đến nguồn 
lợi thủy sản tự nhiên. Trong đó 28 loài đã xuất 
hiện ngoài môi trường tự nhiên và 35 loài được 
ương nuôi và buôn bán trong các cửa hàng cá 
cảnh, chưa phân bố ngoài tự nhiên.

• Trong tổng số 28 loài ngoại lai đã phân 
bố ngoài tự nhiên, có 5 loài được xếp hạng ở 
mức mối nguy “Cao” gồm có cá chim trắng, cá 
lau kiếng, cá rô phi đen, cá rô phi vằn, và ốc bưu 
vàng; 1 loài được xếp ở mức “Thấp”, và 22 loài 
ngoại lai được xếp ở mức “Trung bình”.

• Trong tổng số 35 loài ngoại lai chỉ xuất 
hiện trên các cửa hàng cá cảnh (chưa xuất hiện 
ngoài tự nhiên), có 13 loài (37,14%) được xếp 
ở mức “Thấp”, 22 loài (62,86%) ở mức “Trung 
bình”, và không có loài nào xếp ở mức “Cao”.

• Kết quả phân tích cho thấy một số loài 
gồm cá chình và tôm thẻ chân trắng không ảnh 
hưởng gì đến nghề nuôi trồng thủy sản mà còn 
những mặt có lợi nhất định đến nghề nuôi thủy 
sản của tỉnh.

• Căn cứ vào mức độ mối nguy của các 
loài xâm hại mà cơ quan quản lý cần có những 
biện pháp kiểm soát, hạn chế sự bùng phát của 
những loài ngoại lai. Đối với những loài chưa 
xuất hiện ngoài tự nhiên, mà đang được ương 
nuôi trong các cửa hàng cá cảnh, thì cần được 
quản lý một cách chặt chẽ, tránh thất thoát ra 
bên ngoài.

• Kiến nghị đến Bộ NN&PTNT và Bộ 
TN&MT đưa loài cá chim trắng (Piaractus 
brachypomus) vào danh mục thuộc nhóm loài 
ngoại lai xâm hại.
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IMPACT ASSESSMENT OF AQUATIC ALIEN INVASIVE SPECIES  
ON NATURAL AQUATIC RESOURCES IN SOC TRANG PROVINCE

Nguyen Nguyen Du1*, Vu Vi An1

ABSTRACT
Invasive species is one of the causes of affecting to biodiversity (the second after loss live habitat) 
(IUCN, 2004). Study on the impact of alien aquatic species in Soc Trang province was conducted 
from October 2015 to July 2017 in rivers, canals, pond trap in 11 districts, town and Soc Trang 
city. The results indicate that 63 species of alien aquatic organisms were identified in Soc Trang 
province, of which 28 species occurred in all types of naturally water bodies in both freshwater 
and brackishwater areas. By using the risk assessment tools (CEC, 2009; Risk Assessment and 
Management Committee (1996), five alien aquatic species assessed to be of high risk such as 
Vermiculated sailfin catfish (Pterygoplichthys disjunctivus), Pirapitinga (Piaractus brachypomus), 
Mozambique tilapia (Oreochromis mossambicus), Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and 
Channeled apple snail (Pomacea canaliculata), 22 species of medium risk and 1 species of low 
risk were recorded in the natural water bodies in Soc Trang province. Besides, by surveyed at 20 
ornamental fishshops and farms there were 35 species of alien aquatic organism; but they have not 
occurred in all types of natural water bodies. The pacu (Piaractus brachypomus) which is existing 
in the wild should be included in the list of invasive alien species of MARD. With the presence of 
a large number of invasive alien aquatic species identified in the natural water bodies of Soc Trang 
province, local authorities should build  effective measures or mitigation tools to control negative 
impacts of these invasive alien aquatic organisms for protection, remaining and conservation of 
local natural aquatic resources.

Keywords: alien aquatic species, impact assessment, solutions.
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