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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan đây là kết quả nghiên cứu của tôi, số liệu được trình bày trong 

Luận án này là bản gốc của tác giả, trung thực, chính xác, danh dự và chưa từng được 

bảo vệ ở bất kỳ một học vị nào. 

Thừa Thiên Huế, ngày     tháng 7 năm 2022 

TÁC GIẢ LUẬN ÁN 

 

 

 

Phạm Thị Hải Yến 
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LỜI CÁM ƠN 

Để thực hiện và hoàn thiện Luận án, ngoài sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản 

thân, tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của các cá nhân và tập thể. 

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế nơi tôi đang học tập và công tác đã tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí 

và công việc để tôi có thể vừa học tập, nghiên cứu vừa giảng dạy tại Nhà trường; xin 

gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Chủ nhiệm Khoa Thủy sản; Bộ môn Bệnh Thủy 

sản đã bố trí phân công các học phần giảng dạy hợp lý để tôi có thể vừa nghiên cứu 

vừa tham gia giảng dạy các học phần chuyên môn đang phụ trách, đồng thời Khoa và 

Bộ môn cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng 

thí nghiệm và các thiết bị cần thiết để tác giả thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu 

thử nghiệm trong khuôn khổ của Luận án.  

Để đạt được kết quả nghiên cứu tốt và hoàn thiện được Luận án, em xin bày tỏ 

lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Quang Linh (Giám đốc Đại học Huế); 

PGS.TS Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Trưởng Khoa Thủy sản) là 2 nhà khoa học hướng 

dẫn Luận án, là những người Thầy, người Cô đã tận tâm hướng dẫn, giúp đỡ chỉ bảo 

tận tình cho em từ việc hình thành nên ý tưởng nghiên cứu có tính hàn lâm đến việc 

triển khai thực hiện và xuyên suốt quá trình nghiên cứu đến khi hoàn thành Luận án, 

đặc biệt là nhờ sự giúp đỡ của Thầy và Cô trong việc hỗ trợ Nghiên cứu sinh đăng 

được bài báo quốc tế trong các danh mục (Web of Science và Scopus), chúng tôi xin 

chân thành cảm ơn đến PGS.TS Nguyễn Ngọc Phước và PGS.TS Trần Quốc Dung là 2 

nhà khoa học đã hướng dẫn thành công các chuyên đề nghiên cứu cho Nghiên cứu 

sinh. Nghiên cứu sinh xin cảm ơn đến PGS.TS Tôn Thất Chất, PGS.TS Lê Văn Dân và 

các thầy cô, đồng nghiệp giảng dạy đã giúp đỡ mọi mặt. Chúng tôi xin chân thành cảm 

ơn Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã tạo điều kiện và hỗ trợ về cơ sở vật chất 

trong việc triển khai một số nội dung nghiên cứu về công nghệ sinh học và chân thành 

cảm ơn anh Đặng Thanh Long đã hỗ trợ cho tôi trong việc thực hiện một số nội dung 

về tách chiết gen. 

Chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều đến sự hỗ trợ của đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên 

cứu quy trình tạo chế phẩm sinh học từ dịch chiết cây chó đẻ thân xanh (Phyllanthus 

amarus Schum) kết hợp vi sinh vật có lợi để phòng trị bệnh tôm, cá, mã số CT-2018-

DHH-07 và đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Xác định thành phần loài và sự hiện 

diện các gen độc tố của vi khuẩn Vibrio gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ 

Sciaenops ocellatus (Linnaeus, 1766) nuôi tại Thừa Thiên Huế, mã số: DHH-2021-02-

153; Cảm ơn các em sinh viên Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế các Khóa từ K49; K50 và K51 đã tham gia nghiên cứu cùng tôi trong suốt thời 

gian thực hiện Luận án. 
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Mặc dù tác giả đã có nhiều nổ lực, cố gắng tìm học, học hỏi và nghiên cứu để 

hoàn thành Luận án tốt nhất, nhưng không tránh khỏi những sai sót, chúng tôi rất 

mong nhận được sự đóng góp, hướng dẫn đến từ các nhà khoa học, thầy cô, anh chị 

em đồng nghiệp và bạn đọc để Luận án được hoàn thiện tốt hơn.  

 Xin trân trọng ! 

TÁC GIẢ LUẬN ÁN 

 

 

 

Phạm Thị Hải Yến 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu: (1) Xác định được vi khuẩn Vibrio chính 

gây bệnh xuất huyết ở cá Hồng mỹ (Sciaenops ocellatus) nuôi lồng tại Thừa Thiên 

Huế; (2) xác định sự hiện diện của các gen độc tố được phân lập từ các chủng vi 

khuẩn Vibrio và liều gây chết 50 % (Lethal Dose, LD50) của tác nhân chính gây bệnh 

xuất huyết trên cá Hồng mỹ; (3) đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng xác định được 

khả năng kháng vi khuẩn Vibrio spp. của cao chiết Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) 

và sử dụng cao chiết để phòng, điều trị bệnh xuất huyết do vi khuẩn Vibrio spp. gây ra 

ở cá Hồng mỹ 

Kết quả nghiên cứu đã phân lập được 48 chủng vi khuẩn Vibrio từ 62 mẫu cá 

Hồng mỹ có dấu hiệu bệnh xuất huyết được thu ở 10 vị trí thuộc xã Hải Dương và thị 

trấn Thuận An, thành phố Huế. Kết quả định danh bằng phương pháp giải trình tự gen 

16S rRNA và kiểm tra test sinh hóa của 48 chủng vi khuẩn Vibrio phân lập được từ 

mẫu cá bệnh bao gồm: 28 chủng Vibrio alginolyticus, 8 chủng V. azureus; 7 chủng V. 

fluvialis và 5 chủng V. orientalis. Kết quả giải trình tự gen cho thấy tất cả các chủng vi 

khuẩn Vibrio phân lập có tỷ lệ có tương đồng với các chủng Vibrio trên ngân hàng 

GenBank dao động gen từ 98,05% đến 100%. Đặc điểm sinh lý, sinh hóa của các 

chủng vi khuẩn Vibrio là đồng nhất. Đồng thời, chúng tôi cũng đã xác định được sự 

hiện diện của 4 gen độc tố gồm: trh, tdh, tlh và toxR của các chủng Vibrio phân lập 

được bằng phản ứng PCR với các cặp mồi đặc hiệu. 

Ngoài các nội dung nghiên cứu về phân lập gen, xác định sự hiện diện của một số 

gen chứa độc tố từ các chủng vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên cá Hồng mỹ, chúng tôi 

còn thực hiện nội dung: Xác định độc lực của các chủng Vibrio phân lập được gồm 2 

thí nghiệm. Thí nghiệm 1. Xác định độc lực của các chủng vi khuẩn Vibrio spp., ở thí 

nghiệm này những chủng Vibrio spp. gây chết cá trong 3 ngày thí nghiệm được xem là 

những chủng có độc lực và được sử dụng cho thí nghiệm 2. Thí nghiệm 2: Xác định 

liều gây chết 50% (LD50) gồm 4 nghiệm thức thí nghiệm và 1 nghiệm thức đối chứng. 

Mỗi nghiệm thức gồm 10 con cá được nuôi trong bể nhựa. Trong 4 nghiệm thức thí 

nghiệm: cá ở mỗi nghiệm thức được tiêm 0,1mL huyền phù vi khuẩn ở mật độ vi 

khuẩn V. alginolyticus từ 105 đến 108 CFU/mL. Ở nghiệm thức đối chứng, cá được 

tiêm 0,1 mL nước muối sinh lý (0,85% NaCl). Tỷ lệ chết được theo dõi trong 14 ngày. 

Liều lượng gây chết LD50 của vi khuẩn được xác định theo phương pháp của Reed and 

Muench (1938).  

Từ 48 chủng vi khuẩn Vibrio spp., chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm xác định 

độc lực của các chủng vi khuẩn gây bệnh, trong tổng số 48 chủng đó chỉ có loài V. 

alginolyticus gây chết cá trong 3 ngày thí nghiệm. Tuy nhiên chỉ có 23/28 chủng V. 

alginolyticus (có mang ít nhất 1 gen độc tố) gây chết cá đạt từ 60-100%. Trong đó, có 
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4 chủng V. alginolyticus gây chết cá với tỷ lệ 100 %. Từ đó, kết quả nghiên cứu đã xác 

định được 2 chủng V. alginolyticus YHD7; V. alginolyticus YVL24 mang 3 gen độc tố 

(toxR; tdh, tlh) và 2 chủng V. alginolyticus  YVL22; V. alginolyticus YHTH44 có 

mang 3 gen độc tố (toxR; trh và tlh) là tác nhân chính gây bệnh xuất huyết trên cá 

Hồng mỹ (S. ocellatus) nuôi lồng tại Thừa Thiên Huế. Qua kết quả thí nghiệm cũng đã  

xác định được độc lực và liều gây chết LD50 của 4 chủng vi khuẩn V. alginolyticus 

(YHD7, YVL24, YVL22 và YHTH44) lần lượt là: 6,5 x 105; 8,1 x 105 ; 1,7 x 106; và 

1,9 x 106 CFU/mL. Kết quả gây bệnh thực nghiệm ở điều kiện in vivo cho thấy cá thí 

nghiệm cũng xuất hiện các dấu hiệu bệnh lý tương tự với các dấu hiệu bệnh lý của cá 

nuôi lồng mắc bệnh: xuất huyết ở mắt, da, vây, tuột vẩy và đuôi bị ăn mòn. Kết quả 

nghiên cứu mô bệnh học cá Hồng mỹ cảm  nhiễm V. alginolyticus trong điều kiện thực 

nghiệm cho thấy vi khuẩn V. alginolyticus gây xuất huyết và hoại tử trên các mô gan, 

thận, lách, não và cơ. Bên cạnh đó, 4 chủng vi khuẩn này đều nhạy cảm với các loại 

kháng sinh như Tetracyline, Doxycycline, Cefotaxime và kháng hoàn toàn với kháng 

sinh Amoxicinllin, Ampicillin, Erythromycin.  

Để nghiên cứu khả năng phòng và điều trị bệnh của Diệp hạ châu chúng tôi đã bố 

trí các thí nghiệm: 1) Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết Diệp hạ châu (Lấy 

100 µL dung dịch vi khuẩn ở mật độ 106 CFU/mL, dàn đều trên đĩa thạch MHA và để 

ở nhiệt độ phòng trong 30 phút. Dùng ống thuỷ tinh đục các lỗ trên đĩa thạch với 

đường kính 6 mm. Nhỏ 100 µL cao chiết cây Diệp hạ châu với các nồng độ 500, 400, 

300, 200 và 100 mg/mL vào các lỗ thạch trên đĩa môi trường đã cấy vi khuẩn. Ở mẫu 

đối chứng âm chỉ cho nước cất mà không bổ sung cao chiết vào giếng. Mẫu đối chứng 

dương được chuẩn bị bằng cách dùng kẹp khử trùng gắp đĩa giấy có tẩm kháng sinh 

Tetracycline 30 µg (Te) cho vào lỗ đục trên đĩa môi trường. Mỗi nồng độ cao chiết và 

kháng sinh được bố trí trên ba đĩa thạch. Sau đó, các đĩa thạch chứa vi khuẩn, cao chiết 

và kháng sinh được nuôi cấy ở 28°C và kiểm tra đường kính vòng kháng khuẩn sau 24 

giờ. Sau đó tiếp tục xác định nồng độ ức chế tối (MIC), nồng độ tiêu diệt vi khuẩn 

(MBC) và xác định ngưỡng an toàn của cao chiết đối với cá Hồng mỹ. Kết quả nghiên 

cứu đã xác định hoạt tính kháng  khuẩn của cao chiết Diệp hạ châu đối với 4 chủng vi 

khuẩn V. alginolyticus (YHD7, YVL24, YVL22, YHTH44), cao chiết ở các nồng độ 

từ 100-500 mg/mL đều có khả năng kháng vi khuẩn V. alginolyticus, trong đó ở nồng 

độ 500 mg/mL cho kết quả đường kính vòng kháng khuẩn lần lượt là: 18,1; 18,3; 19,1 

và 19,1 mm và cao hơn so với kháng sinh Tetracyline được sử dụng để đối chứng (p 

<0,05). Giá trị MIC dao động từ 6,25-25 mg/mL và MBC dao động từ 25-50 mg/mL, 

tỷ lệ MBC/MIC là 2. Kết quả khảo sát ngưỡng an toàn của cao chiết Diệp hạ châu sử 

dụng trong nghiên cứu có nồng độ từ 50-2.000 mg/mL là an toàn đối với cá Hồng mỹ. 

Thí nghiệm 2)  Đánh giá hiệu quả phòng bệnh xuất huyết ở cá Hồng mỹ bằng cao 

chiết Diệp hạ châu  
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Ảnh hưởng của việc bổ sung cao chiết Diệp hạ châu vào thức ăn đến một số chỉ 

tiêu huyết học và tỷ lệ sống của cá được tiến hành trên 5 nghiệm thức gồm: Nghiệm 

thức 1: Thức ăn bổ sung 5% cao chiết Diệp hạ châu, cảm nhiễm vi khuẩn; Nghiệm 

thức 2: Thức ăn bổ sung 6% cao chiết, cảm nhiễm vi khuẩn; Nghiệm thức 3: Thức ăn 

bổ sung 7% cao chiết, cảm nhiễm vi khuẩn; Nghiệm thức 4 (đối chứng dương): Thức 

ăn không bổ sung cao chiết, cảm nhiễm vi khuẩn; Nghiệm thức 5 (đối chứng âm): 

Thức ăn không bổ sung cao chiết, tiêm nước muối; Vi khuẩn được sử dụng cảm nhiễm 

là chủng V. alginolyticus YHD7 với liều LD50 = 6,5 x 105 CFU/mL tiêm vào xoang 

bụng cá. Thí nghiệm được tiến hành trong 14 ngày, bổ sung cao chiết cho cá ăn vào 

ngày thứ 1 và cảm nhiễm cá vào ngày thứ 4. lấy máu ở động mạch đuôi cá vào ngày 

thí nghiệm thứ 4; 7; 10 và 14 để xác định số lượng tế bào máu. Tỷ lệ sống của cá được 

theo dõi trong suốt quá trình thí nghiệm. Cá Hồng mỹ được cho ăn thức ăn có bổ sung 

cao chiết Diệp hạ châu có số lượng hồng cầu, tổng bạch cầu tăng. Tỷ lệ sống của cá 

trong 14 ngày ở các nghiệm thức dao động từ 36,67 - 96,67%. Kết quả cũng thấy rằng 

các nghiệm thức cá được cho ăn thức ăn bổ sung cao chiết Diệp hạ châu và cảm nhiễm 

vi khuẩn V. alginolyticus có tỷ lệ sống cao hơn và có ý nghĩa thống kê (p< 0,05) so với 

nghiệm thức đối chứng (không bổ sung cao chiết Diệp hạ châu và cảm nhiễm vi khuẩn 

V. alginolyticus). Tỷ lệ bảo hộ sinh tồn tương đối (RPS) khi bổ sung cao chiết Diệp hạ 

châu vào thức ăn của nghiệm thức NT1, NT2, và NT3 lần lượt là: 52,63 %; 57,89%; 

73,68 %. 

Thí nghiệm 3) Đánh giá hiệu điều trị bệnh xuất huyết ở cá Hồng mỹ bằng cao 

chiết Diệp hạ châu 

Nghiệm thức 1: Thức ăn bổ sung 7% cao chiết, cảm nhiễm vi khuẩn; Nghiệm 

thức 2 (đối chứng dương): Thức ăn không bổ sung cao chiết, cảm nhiễm vi khuẩn; 

Nghiệm thức 5 (đối chứng âm): Thức ăn không bổ sung cao chiết, tiêm nước muối; Vi 

khuẩn được sử dụng cảm nhiễm là chủng V. alginolyticus YHD7 với liều LD50 = 6,5 x 

105 CFU/mL tiêm vào xoang bụng cá. Thí nghiệm được tiến hành trong 14 ngày. Cảm 

nhiễm cá ngày thứ 1 và bổ sung cao chiết vào ngày thứ 3. Tỷ lệ sống của cá được theo 

dõi trong suốt quá trình thí nghiệm. Kết quả cho thấy nghiệm thức được cho ăn thức ăn 

có bổ sung 7% cao chiết Diệp hạ châu có tỷ lệ sống là 63,33%; trong đi đó, nghiệm 

thức không bổ sung cao chiết Diệp hạ châu vào thức ăn thì tỷ lệ sống chỉ đạt 33,33%.  
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ABSTRACT 

The aims of this study: (1) To identify the main pathogen of Vibrio bacteria, 

which is the causative agent of hemorrhagic disease in cage-raised red drum 

(Sciaenops ocellatus) in Thua Thien Hue province, Vietnam; (2) the presence of toxic 

genes from Vibrio and lethal dose LD50 of the main causative agent of haemorrhagic 

disease in S. ocellatus; (3) in order to determine antibacterial activity of plant extracts 

from Phyllanthus amarus that are resistant to strains of Vibrio spp. cause hemorrhagic 

disease and tested in vivo condition.  

The result isolated 48 Vibrio strains from total of 62 samples of S. ocellatus fish 

that having signs of hemorrhagic disease was collected from 10 sites of 2 research 

location in Hai Duong commune and Thuan An town, Hue city. Forty-eight strains of 

Vibrio bacteria were isolated and identified by method of 16S rRNA gene sequence  

analysis and biochemical characteristics  including: 28 strains of Vibrio alginolyticus, 

8 strains of V. azureus; 7 strains of V. fluvialis and 5 strains of V. orientalis. The genc 

sequencing results showed that similarity of islated bacterial sequence with the 

reference sequences in the Genbank ranged from 98.05 to 100 %. Physiological and 

biochemical characteristics of Vibrio strains are homogenous. The presence of 4 toxin 

genes trh, tdh, tlh and toxR of Vibrio strains were isolated using PCR with specific 

primer pairs.  

In addition to the content of research on gene isolation, determining the presence 

of some gene elements from Vibrio strains using PCR, we also performed the 

following content: Determination of virulence of Vibrio strains included 2 

experiments. Experiment 1. Determination of virulence of Vibrio spp. strains, in this 

experiment all most Vibrio spp. lethal to fish in 3 days of the experiment were 

considered virulent strains and were used for experiment 2. At the Experiment 2: 

Determine the lethal dose of 50% (LD50) including 4 experimental treatments and 1 

control treatment. Each treatment consisted of 10 fish kept in plastic tanks. In 4 

experimental treatments: fish in each treatment were injected with 0.1mL of bacterial 

suspension at the density of V. alginolyticus from 105 to 108 CFU/mL. In the control 

treatment, fish were injected with 0.1 mL of physiological saline (0.85% NaCl). 

Survival rate was monitored during 14 days. The LD50 value was determined by Reed 

and Muench (1938) method.  

From 48 strains of Vibrio, We conducted experiments to determine the virulence 

of pathogenic bacteria strains, out of a total of 48 strains, only V. alginolyticus species 

caused fish death in 3 days of the experiment. However, only 23/28 strains of V. 

alginolyticus (with at least 1 toxin gene) caused fish mortality from 60-100%. In 

which, there are 4 strains of V. alginolyticus causing fish mortality with the rate of 
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100%. Research results were determined 02 strains of V. alginolyticus YHD7 and V. 

alginolyticus YVL24 carries 3 toxin genes (toxR; tdh, tlh) and 2 strains of V. 

alginolyticus YVL22 and V. alginolyticus YHTH44 carry 3 toxin genes (toxR; trh and 

tlh) which are the main causative agents of hemorrhagic disease from S. ocellatus in 

cage culture in Thua Thien Hue, Vietnam. The virulence and LD50 values of 4 strains 

of V. alginolyticus (YHD7, YVL24, YVL22 and YHTH44) were 6.5 x 105; 8.1 x 105; 

1.7 x 106; and 1.9 x 106 CFU/mL. Experimental pathogen results in-vivo conditions 

showed that pathological signs similar to those of cage culture infected fish: 

hemorrhage in eyes, skin, fins, and scales and tail corroded. The results of histological 

study of red drum were infected V. alginolyticus and the strain also caused the 

hemorrhage and necrosis on liver, kidney, spleen, brain and muscle tissues. Besides, 

the antimicrobiotic susceptibility testing with of 4 strains V. alginolyticus bacteria 

were  relatively highly sensitive to Tetracycline (Te), Doxycycline (Do), Cefotaxime 

(Ce). Meanwhile 4 strains V. alginolyticus were resistant to antibiotics Amoxicinllin 

(Amo), Ampicillin (Am) and Erythromycin (Er).  

In addition, to study the preventive capacity of herbs, we arranged experiments: 

1) Surveying the antibacterial activity of Phylanthus amarus extract and 2) Effects of 

supplementing with P. amarus extract on feed for fish to some only hematology 

parameter and survival rate, details: 1) Take 100 µL of bacterial solution at density of 

106 CFU/mL, spread evenly on Mueller Hinton Agar (MHA agar) plate and leave at 

room temperature for 30 min. Use a perforated glass pipe on agar plate with a diameter 

of 6 mm. Drop 100 µL of plant extract of 500, 400, 300, 200 and 100 mg/mL 

concentrations into the holes in the bacterial plate medium. At negative control only 

supply distilled water without plant extract. The positive control was using tongs to 

sterilize the plate by adding 30 µg (Te) to the plate medium. Each extract  conentration 

and antibiotic were arranged on a three plate plaster. Then, agar plates containing 

bacteria, extracts and antibiotics were incubated at 28°C and examined antibacterial 

zone diameter after 24 hours. Then continue to determine the Minimum Inhibitory 

Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) and determine 

the safe threshold of the extract for fish. The results of the study determined the 

antibacterial activity of plant extract against 4 V. alginolyticus strains (YHD7, YVL24, 

YVL22 and YHTH44) isolated from S. ocellatus with hemorrhagic disease, the 

extracts at concentrations from 100-500 mg/mL were all inhibition to V. alginolyticus, 

in which the concentration of 500 mg/mL resulted in diameters of inhibition zone: 

18.1; 18.3; 19.1 and 19.1 mm and higher than the Tetracycline (p< 0.05). MIC values 

ranges from 6.25-25 mg/mL and MBC values ranges from 25-50 mg/mL, MBC/MIC 

ratio was 2. 
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2) Evaluating the effectiveness of preventing haemorrhagic disease in fish by 

with plant extract 

The effect of supplemental plant extracts in feed to hematology parameters and 

survival rate of fish was carried out on 5 treatments including: Treatment 1: 

Supplementation with 5% extracts, infection with V. alginolyticus YHD7, Treatment 

2: supplemented with 6% extracts, infected with V. alginolyticus YHD7; Treatment 3: 

supplemented with 7% extracts, infected with V. alginolyticus YHD7; Treatment 4 

(positive control): Feed without extract, susceptible to V. alginolyticus YHD7; 

Treatment 5 (negative control): Food without extract, injection of physiological saline; 

the bacteria used to infect was the strain V. alginolyticus YHD7 with dose LD50 = 6.5 

x 105 CFU/mL injected into the abdominal of fish. The experiment was conducted for 

14 days, addition of extract on the 1th day ang infected fish on the 4th of experiment, 

blood was taken from the fish's tail on the 4th day of experiment 7; 10 and 14th to 

determine blood cell density. Survival rates are monitored during the trial. The results 

of surveying the safety threshold of P. amarus extract used in the study with a 

concentration of 50-2.000 mg/mL are safe for fish. Fish fed with food supplemented 

with plant extract had an increased number of red blood cells and an increased total 

white blood cell. The survival rate of fish in 14 days in all treatments ranged from 

36.67-96.67%. The results also showed that fish treatments supplemented with plant 

extract and infected with V. alginolyticus had a higher survival rate and had statistical 

significance (p< 0.05) compared with the control treatment (without the addition plant 

extract and infected with V. alginolyticus). Relative percentage survival (RPS) when 

adding plant extract to the feed of treatment T1, T2 and T3 were: 52.63%, 

respectively; 57.89%; 73.68%. 

2) Evaluating the effectiveness of treatment haemorrhagic disease in fish by with 

plant extract 

Treatment 1: supplemented with 7% extracts and  infected; Treatment 2 (positive 

control): Feed without extract ; Treatment 3 (negative control): Food without extract, 

injection of physiological saline; the bacteria used to infect was the strain V. 

alginolyticus YHD7 with dose LD50 = 6.5 x 105 CFU/mL injected into the abdominal 

of fish. The experiment was conducted for 14 days. Infected fish on the 1th and 

addition of extract on 3th day of experiment. The results showed that the treatment fed 

with food supplemented with 7% of Diep Ha Chau extract had a survival rate of 

63.33%; In that case, the treatment without adding Diep Ha Chau extract to the feed, 

the survival rate was only 33.33%. 
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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

 Cá Hồng mỹ hay còn gọi là cá Đù đỏ có tên khoa học là Sciaenops ocellatus, 

một loài cá biển trong họ cá Lù đù (Sciaenidae). Ngoài tự nhiên chúng phân bố chủ 

yếu ở vùng vịnh Mexicô và duyên hải Tây Nam nước Mỹ [3], là loài có khả năng thích 

nghi tốt, có thể sống được ở trong môi trường nước ngọt, nước lợ, nước mặn nhưng 

thích hợp nhất vẫn là nước lợ và nước mặn. Với tốc độ tăng trưởng nhanh, cá Hồng mỹ 

dần dần là đối tượng nuôi phổ biến tại Việt Nam, và đây cũng là một trong những đối 

tượng cá biển đã và đang được nuôi chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời đây 

cũng là một trong những loài, đối tượng được ưu tiên nghiên cứu, chọn tạo giống 

nhằm phát triển nuôi biển trở thành một ngành sản xuất hàng hóa ở quy mô lớn, theo 

hướng công nghiệp, phù hợp với chiến lược phát triển nuôi trồng trên biển đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 2045 [27]. 

Trong những năm gần đây, bệnh do vi khuẩn Vibrio spp. gây ra nhiều thiệt hại 

cho ngành nuôi trồng thủy sản, trong đó có nghề nuôi cá Hồng mỹ. Đối với cá biển nói 

chung và cá Hồng mỹ nói riêng, vi khuẩn Vibrio spp. gây bệnh xuất huyết với tỷ lệ 

chết cao và gây bệnh ở quy mô lớn, là một trong những thách thức chính cho sự phát 

triển nghề nuôi cá lồng tại Thừa Thiên Huế. Vi khuẩn Vibrio spp. gây bệnh cho vật 

chủ thông qua các loại độc tố (toxin), là các hoạt chất sinh học có bản chất protein do 

vi khuẩn tiết ra [121]. Quá trình gây bệnh của chúng diễn ra theo trình tự bám dính, 

xâm nhập vào tế bào và tiết ra các độc tố phá vỡ màng tế bào và gây độc cho tế bào vật 

chủ [121]. Theo kết quả nghiên cứu của Hoàng Tấn Quảng và cs (2020) bệnh xuất 

huyết, lở loét do vi khuẩn Vibiro gây ra trên một số loài cá nước mặn - lợ nuôi lồng ở 

Thừa Thiên Huế, chủ yếu do V. vulnificus, V. brasiliensis, V. parahaemolyticus và V. 

cholerae [88]. 

Trong quá trình nuôi cá Hồng mỹ thương phẩm, để hạn chế thiệt hại do dịch bệnh 

gây ra, người nuôi thường áp dụng nhiều biện pháp để phòng và trị bệnh, trong đó 

kháng sinh được sử dụng phổ biến để điều trị bệnh do vi khuẩn, đặc biệt là Vibrio gây 

ra trên động vật thủy sản, đây là phương pháp cho hiệu quả nhanh, kết quả điều trị tốt 

Tuy nhiên, việc lạm dụng kháng sinh trong phòng và điều trị bệnh cho cá đã dẫn đến 

hiện tượng kháng thuốc khá phổ biến ở vi khuẩn, gây tồn dư vào sản phẩm thu hoạch 

và chế biến, làm giảm giá trị thương mại của sản phẩm nuôi trồng và ảnh hưởng đến 

sức khoẻ cho con người, do đó việc nghiên cứu chiết xuất các hoạt chất sinh học từ 

thực vật đã trở thành một trong những cách tiếp cận mới thay thế cho việc sử dụng 

kháng sinh như hiện nay [46], [138]. Đặc biệt là trong bối cảnh hiên nay Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đã cam kết với Liên minh châu Âu (EU) là loại bỏ 

kháng sinh trong chăn nuôi và thủy sản từ năm 2022. Giải pháp phòng và điều trị bệnh 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_bi%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_l%C3%B9_%C4%91%C3%B9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sciaenidae
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%E1%BB%8Bnh_Mexic%C3%B4&action=edit&redlink=1
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cho cá bằng thảo dược đã được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm. Kết 

quả nghiên cứu đã chứng minh được các sản phẩm tách chiết từ thảo dược cho hiệu 

quả tốt trong kiểm soát dịch bệnh ở cá thông qua khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh, 

tăng khả năng miễn dịch, tăng cường hiệu quả sử dụng thức ăn giúp cá tăng trưởng 

nhanh và gia tăng tỉ lệ sống trong suốt quá trình nuôi [60], [63], [57]. Đồng thời, sử 

dụng thảo dược sẽ hạn chế được sử dụng kháng sinh, giảm được sự kháng thuốc, tránh 

được sự tồn dư kháng sinh trong sản phẩm. Đây chính là giải pháp góp phần phát triển 

nuôi trồng thủy sản bền vững, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, thân thiện với 

mội trường và đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu [46], [138], [129].  

Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) là loại thảo dược mọc phổ biến tại Việt Nam, 

đặc biệt ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Trong y học dân gian, Diệp hạ châu được 

dùng để chữa viêm họng, đinh râu, mụn nhọt, viêm da, lở ngứa, chàm má, tưa lưỡi, rắn 

rết cắn. Trong y học cổ truyền, thảo dược này được sử dụng từ lâu để chữa bệnh gan, 

bệnh thận, bệnh tiểu đường [20]. Các hợp chất alkanoid và flavonoid có trong cây 

Diệp hạ châu có khả năng kháng khuẩn cao, an toàn đối với con người và động vật 

[156]. Các nghiên cứu cho thấy cao chiết của cây Diệp hạ châu (P. amarus) không 

những có khả năng kháng các chủng vi khuẩn Vibrio spp. gây bệnh hoại tử gan tụy cấp 

(AHPND) trên tôm mà còn có tác dụng làm tăng hoạt tính bổ thể của tế bào bạch cầu 

cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) [23]. Chính vì vậy, đây là một trong những 

loại thảo dược đã và đang được khuyến khích ứng dụng trong phòng và trị bệnh động 

vật thủy sản nhằm hạn chế việc sử dụng các loại kháng sinh, hóa chất trong nuôi trồng 

thủy sản [156]. 

  Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên, đề tài: “Nghiên cứu vi khuẩn Vibrio 

gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ Sciaenops ocellatus (Linnaeus, 1766) và thử 

nghiệm biện pháp phòng trị bệnh bằng Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus)’’ nhằm 

cung cấp dẫn liệu về bệnh do vi khuẩn Vibrio gây ra trên cá và thử nghiệm cao chiết từ 

cây Diệp hạ châu góp phần vào việc kiểm soát dịch bệnh ở cá Hồng mỹ nói riêng và ở 

cá biển nói chung ngày càng hiệu quả hơn. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung:  Nghiên cứu vi khuẩn Vibrio chính gây bệnh xuất huyết trên cá 

Hồng mỹ và giải pháp phòng trị bệnh xuất huyết ở cá Hồng mỹ (Sciaenops ocellatus) 

bằng Diệp hạ châu để nâng cao hiệu quả nuôi cá biển, từ đó làm cơ sở để sản xuất cá 

Hồng mỹ theo hướng xuất khẩu.  

Mục tiêu cụ thể:  

+ Xác định được vi khuẩn Vibrio chính gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ (S. 

ocellatus) nuôi lồng tại Thừa Thiên Huế; 
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+ Sự hiện diện của các gen độc tố từ các chủng vi khuẩn Vibrio và xác định liều 

gây chết LD50 của vi khuẩn Vibrio chính gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ;  

+ Xác định được khả năng kháng vi khuẩn Vibrio của cao chiết Diệp hạ châu và 

sử dụng cao chiết để phòng, điều trị bệnh xuất huyết do vi khuẩn Vibrio gây ra ở cá 

Hồng mỹ 

3. Ý nghĩa của luận án 

3.1. Ý nghĩa khoa học 

Kết quả của luận án sẽ cung cấp dữ liệu khoa học về các chủng vi khuẩn Vibrio 

có mang gen độc tố gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ nuôi lồng ở Thừa Thiên 

Huế, sử dụng cao chiết từ Diệp hạ châu ức chế vi khuẩn Vibrio gây bệnh. 

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu này là cơ sở khoa học để ứng dụng trong việc xây dựng quy 

trình phòng và điều trị bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ từ cao chiết cây Diệp hạ châu 

nhằm hạn chế tồn dư kháng sinh và hóa chất điều trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản, 

đồng thời khuyến cáo giải pháp an toàn dịch bệnh, môi trường, thực phẩm, giảm thiểu 

rủi ro cho người nuôi. 

4. Những đóng góp của luận án 

Bằng kỹ thuật PCR, chúng tôi đã xác định sự hiện diện của 48 chủng vi khuẩn 

Vibrio, trong đó có 39 chủng Vibrio có mang ít nhất một trong các gen độc lực (trh, 

tdh, toxR và tlh) và 9 chủng Vibrio không có mang các gen độc lực trên và đã công bố 

48 đoạn gen 16S rRNA trên ngân hàng gen thế giới (Genbank) về thông tin dữ liệu 

Vibrio; 

Xác định vi khuẩn Vibrio gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ nuôi lồng là 

chủng V. alginolyticus, đây là tác nhân chính có mang đồng thời 3 gen độc tố (tdh, 

toxR và tlh) hoặc (trh, toxR và tlh); 

Xác định đặc điểm sinh hóa và bệnh học của vi khuẩn Vibrio gây bệnh xuất 

huyết trên cá Hồng mỹ. Đồng thời khảo sát mức độ nhạy cảm của vi khuẩn đối với 

một số loại kháng sinh phổ biến trong nuôi trồng thủy sản hiện nay. 

Ứng dụng cao chiết thảo dược Diệp hạ châu (P. amarrus) trong thử nghiệm ức 

chế vi khuẩn V. alginolytiucs, hướng đến việc sử dụng thảo dược trong nuôi trồng thủy 

sản. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  

1.1. Tổng quan về cá Hồng mỹ 

1.1.1. Một số đặc điểm sinh học của cá Hồng mỹ  

1.1.1.1. Đặc điểm hình thái và cấu tạo 

Theo Trung tâm khuyến ngư Quốc gia – Bộ Thủy Sản (2005) [3], cá Hồng mỹ có 

hệ thống phân loại như sau: 

 Ngành dây sống: Chordata 

       Lớp cá xương: Osteichthyes 

                 Bộ cá Vược: Perciformes 

                         Họ cá Đù: Sciaenidae 

                            Giống cá Đù: Sciaenops 

                               Loài cá Hồng mỹ: Sciaenops ocellatus (Linnaeus, 1766) 

  

Hình 1.1. Hình thái bên ngoài cá Hồng mỹ  

Tên tiếng anh: Red drum 

Tên tiếng việt: Cá Hồng mỹ, Cá Đù đỏ  

Cá Hồng mỹ có hình thon dài, thân hơi tròn, lưng có gồ cao lên, vẩy lược lớn vừa 

và nhỏ. Miệng rộng, ở phía trước hơi thấp và hơi lệch phía dưới, môi mỏng, có thể co 

duỗi được. Chúng có từ 4-6 răng nanh nhọn sắc, một số ít là răng cắt ở phía trước hàm 

và ở đằng trước của mỗi hàm. Vây lưng to, có khoảng 10-13 gai cứng, từ 9-17 tia vây 

mềm. Vây hậu môn có 3 tia gai [3]. Cá Hồng mỹ thường sống thành đàn, khi trưởng 

thành thường đi đến những vùng cửa sông và vùng biển nông để sinh sản. Nhiệt độ 

thích hợp là từ 10-30oC, thích hợp nhất là từ 18-25oC [3]. 

1.1.1.2. Đặc điểm phân bố  

Cá Hồng Mỹ là loài cá có đặc điểm rộng muối, rộng nhiệt, phân bố ở vịnh 

MeHico và vùng duyên hải Tây Nam nước Mỹ. Một số năm trở lại đây đối tượng này 
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đã được nhập cư vào các nước khu vực như: Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam,... và 

nhanh chóng trở thành một đối tượng nuôi kinh tế khá quan trọng trong khu vực. Họ 

cá này cũng được tìm thấy ở các vùng nước Đại Dương ôn đới và nhiệt đới, chúng 

sống đáy vùng ven bờ, vùng đá ngầm ven bờ, nơi có dòng nước ấm. Chúng cũng sống 

ở các vùng đáy cát, đá cứng, vùng hỗn hợp bùn cát hoặc vùng đá san hô chết. Phân bố 

ngang thì chúng sống từ đáy ven bờ cho đến các rạn đá hoặc bãi san hô chết ở độ sâu 

tới 50-60 m nước. Cũng có loài ban đầu ở các vùng cửa sông, phát triển lớn hơn 

chuyển ra các vùng nước sâu hơn, có khi tới độ sâu 150m nước [3]. 

1.1.1.3. Đặc điểm dinh dưỡng  

Cá Hồng mỹ là loài cá dữ, ăn đáy. Dinh dưỡng chủ yếu bằng các loại động vật 

không xương sống như: Thân mềm (Mollusca), giáp xác (Crustacea), giun nhiều tơ 

(Polychaeter), kể cả cá nhỏ. Trong giai đoạn ấu trùng thức ăn đầu tiên của chúng đều 

là động vật phù du như: Luân trùng (Brachionus plicatilis), chân chèo biển 

(Copepoda). Khi ấu trùng đạt cơ thể chiều dài lớn hơn 4mm thức ăn ưa thích là rotifer 

và tiếp tục đến 30 ngày kể từ khi nở. Khi ấu trùng có chiều dài đạt 12 mm thường ăn 

copepoda như: Tigriopus, Arcatia, Oithoina, Paracalannus... Cá tăng trưởng chậm ở 

giai đoạn đầu, khi đạt 20-30 gam tốc độ tăng trưởng nhanh hơn và chậm lại khi bắt đầu 

thành thục sinh dục [3]. 

1.1.1.4. Đặc điểm sinh trưởng  

Tốc độ sinh trưởng của cá Hồng mỹ phụ thuộc rất lớn vào khu vực nuôi. Tại các 

trang trại ở Florida và vịnh Mexico, cá Hồng Mỹ có thể đạt 1-2kg trong thời gian nuôi 

14-22 tháng, nhưng nếu nuôi trong khu vực nhiệt đới thì tốc độ tăng trưởng của nó sẽ 

tăng lên rất nhiều [3]. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng của cá Hồng mỹ còn phụ thuộc vào 

mật độ nuôi, thời gian nuôi, loại thức ăn, cỡ cá thả ban đầu. Ví dụ ở Israel cỡ cá giống 

120 gam thả trong lồng với mật độ 30-60 con/m3 thì tốc độ tăng trưởng trung bình là 

800 gam/con, trong vòng 6-7 tháng nuôi. Với mật độ nuôi 140 con/m3 cá có thể đạt 

750 gam/con khi nuôi trong thời gian là 10-14 tháng và cho ăn bằng thức ăn có chứa 

hàm lượng đạm cao [3]. 

1.1.1.5. Đặc điểm sinh sản 

Cá Hồng mỹ thường thành thục ở tuổi 3+ đến 4+, tuy nhiên đã có nhiều nghiên 

cứu cho thấy chúng có thể thành thục sớm hơn. Gần đến giai đoạn thành thục chúng 

thường không ăn hàng ngày mà chỉ ăn 3 lần/tuần. Mỗi cá cái có thể thành thục hơn 

một lần/năm. Sức sinh sản của loài cá này rất lớn, một cá cái 11-14 kg có thể đẻ 0,5 triệu 

trứng/lần và đạt 1-3 triệu trứng/năm và thường sinh sản vào mùa thu và phụ thuộc rất 

nhiều vào các yếu tố môi trường như: Nhiệt độ nước, tốc độ dòng chảy và thủy triều [3]. 
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1.1.2. Tình hình nuôi cá Hồng mỹ trên thế giới và Việt Nam 

1.1.2.1 Tình hình nuôi cá Hồng mỹ trên thế giới 

 Cá Hỗng mỹ phân bố nhiều ở vịnh Mexico và vùng duyên hải Tây Nam nước 

Mỹ thuộc vùng biển Đại Tây Dương, hay ở vùng biển ôn đới và nhiệt đới. Với sự phát 

triển của công nghệ nuôi trồng thủy sản ngày càng cao, việc nuôi thương phẩm cá 

Hỗng mỹ dân dần trở thành đối tượng được quan tâm và nuôi phổ biến trên toàn thế 

giới. Cá Hồng mỹ được đưa từ Texas nhập vào Trung Quốc vào tháng 7 năm 1991, và 

đã cho sinh sản thành công đối tượng này vào năm 1995 [127]. Trong những năm trở 

lại đây, cá Hồng mỹ đã trở thành một đối tượng nuôi phổ biến ở Trung Quốc do cá dễ 

nuôi và có giá trị kinh tế cao [90]. Chúng không chỉ phát triển nhanh chóng mà còn có 

khả năng thích nghi với môi trường. Sản lượng hàng năm của nó đạt 68,6 nghìn tấn ở 

Trung Quốc [211]. 

Trên thế giới có nhiều mô hình nuôi và lồng nuôi cá Hồng mỹ được thiết kế với 

nhiều kích cỡ lồng khác nhau để sử dụng để nuôi cá biển. Ở Trung Quốc, lồng được 

làm bằng túi lưới dẻo gắn vào khung chắc chắn và có kích thước 1,5-2,5 m3. Cá Hồng 

mỹ (0,2 g) được thả nuôi với mật độ 1.000 con/m3. Khi cá lớn lên, chúng có thể được 

chuyển sang các lồng lớn hơn và mật độ giảm xuống còn khoảng 400 con/m3 lồng. Cá 

Hồng mỹ là đối tượng ăn thịt đồng loại, vì vậy để giảm bớt ăn thịt đồng loại khi nuôi 

với mật độ cao và thiếu thực ăn do đó người nuôi thường xuyên phải phân loại kích cỡ 

để giảm tỷ lệ tử vong. Cá có thể đạt kích thước khoảng 1,0 kg/con trong thời gian nuôi 

1 năm và được xuất bán. Cá Hồng mỹ nuôi thương phẩm thường được sử dụng thức ăn 

thương mại chứa hàm lượng từ 35-45 % protein để tăng trưởng tối đa [74]. 

1.1.2.2. Tình hình nuôi cá Hồng mỹ ở Việt Nam 

Cá Hồng mỹ đã di nhập vào Việt Nam từ năm 1999, là loài cá nước mặn lợ có 

giá trị kinh tế, dễ nuôi, thịt thơm ngon, có hàm lượng dinh dưỡng cao [3], [67], Đồng 

thời, cá Hồng mỹ được coi là 1 trong những đối tượng cá biển có thể thay thế và phù 

hợp trong các ao nuôi tôm bị dịch bệnh. Trong quá trình nuôi ít bị hao hụt nên năng 

suất rất cao. Sau một thời gian di nhập giống, năm 2003 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng 

Thuỷ sản I đã cho sinh sản thành công giống cá Hồng Mỹ. Việc sản xuất giống thành 

công đã giúp cho nghề nuôi cá biển chủ động được nguồn giống, tạo điều kiện thuận 

lợi cho sự phát triển nghề nuôi cá lồng trên biển nói riêng và nghề nuôi thuỷ sản nói 

chung, từ đó giảm được sức ép khai thác nguồn lợi cá giống ven bờ, tạo thêm nhiều 

công ăn việc làm cho cộng đồng ngư dân ven biển. Chính vì vậy, phong trào nuôi cá 

Hồng mỹ được phát triển mạnh mẻ trên cả nước Trong vài năm trở lại đây, cá Hồng 

mỹ được nuôi phổ biển ở khu vực miền Bắc (Hải Phòng, Quảng Ninh), Bắc trung bộ 

(Nghệ An), Nam trung bộ (Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định); miền Nam (Bà rịa – 

Vũng tàu, Kiên Giang) và miền trung trong đó có Thừa Thiên Huế, người dân bắt đầu 
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nuôi cá Hồng mỹ ở một số địa phương thuộc khu vực đầm phá Tam Giang như Quảng 

Công, Hải Dương, Thuận An, Vinh Hiền và Lộc Bình là những nơi có phong trào nuôi 

cá Hồng mỹ phát triển của tỉnh với hình thức nuôi ao và nuôi lồng. Năm 2007, Trung 

tâm Khuyến Ngư Thừa Thiên Huế đã thực hiện thành công mô hình nuôi thử nghiệm 

cá Hồng mỹ thương phẩm trong lồng nước lợ tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế, mô hình đã được nhân rộng trong nhiều năm qua và đã mang lại hiệu 

quả kinh tế cao. Năm 2013, được sự hỗ trợ nguồn vốn từ chương trình nông thôn miền 

núi, Chi Cục Nuôi trồng thủy sản đã thực hiện mô hình ương giống nuôi cá Hồng mỹ 

trong ao đất phục vụ nuôi cá bằng lồng tại đầm Cầu Hai – Thừa Thiên Huế, sau đó 

năm 2014, Sở NN&PTNT, Sở KH&CN giao thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình 

quản lý, nuôi một số loài cá có giá trị kinh tế bằng lồng của Đan Mạch ở vùng cửa biển 

tỉnh Thừa Thiên Huế”. Kết quả thu hoạch được sau 8 tháng nuôi, cá Hồng Mỹ có trọng 

lượng trung bình 1-1,2 kg/con, tỷ lệ sống 80 %, tốc độ tăng trưởng bình quân 120 – 

135g/con/tháng cá. Đối với mô hình nuôi ao đất, cá Hồng mỹ có tỷ lệ sống > 82 %, kích 

cỡ từ 13 - 15 cm, lợi nhuận từ 20-30 triệu đồng/1000 m2. Qua đây cho thấy cá Hồng mỹ 

thích nghi tốt với điều kiện nuôi của vùng, không xảy ra dịch bệnh, tốc độ phát triển 

nhanh hơn các đối tượng khác nuôi tại địa phương (cá Mú, cá Hồng bạc, cá Vẩu…). Là 

đối tượng bước đầu nuôi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, người dân trong vùng rất quan 

tâm và có định hướng phát triển trong những năm đến. Cá Hồng mỹ nuôi lồng phổ biến 

ở thị trấn Thuận An, xã Hải Dương và xã Vinh Hiền [28]. 

1.1.3. Một số bệnh thường gặp ở cá Hồng mỹ ở điều kiện nuôi 

1.1.3.1. Các bệnh thường gặp ở cá Hồng mỹ 

 Một số bệnh thường gặp trên cá Hồng mỹ ở điền kiện nuôi và phương pháp xử 

lý cá bệnh được thể hiện ở Bảng 1.1. 

Bảng 1.1.  Một số bệnh thường gặp trên cá Hồng mỹ [74] 

Tên bệnh Tác nhân Loại bệnh Triệu chứng 
Biện pháp 

phòng trị  

Hoại tử thần kinh Nodavirus Vi rút 

Bơi xoắn, 

không định 

hướng 

Chưa có phương 

pháp điều trị 

hữu hiệu; khử 

trùng hệ thống 

nuôi giữa các lô 

cá (nước nuôi - 

UV, ozone; vật 

liệu - clo); 
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Tên bệnh Tác nhân Loại bệnh Triệu chứng 
Biện pháp 

phòng trị  

Enteromyxosis 

(myxidiosis) 
Myxidium leei 

Ký sinh 

trùng 

Endoparasite 

Bào tử trong 

niêm mạc của 

đường tiêu 

hóa; viêm 

đường tiêu 

hóa; sự đổi 

màu; mất quy 

mô; Loét da 

Chưa có phương 

pháp điều trị 

hữu hiệu, khử 

trùng hệ thống 

nuôi; tiêu hủy cá 

bệnh 

Viêm tế bào bạch 

huyết 
Iridovirus Vi rút 

Da, vây & đôi 

khi mang với 

các nguyên 

bào sợi ở bì 

màu trắng 

hoặc đỏ nhạt 

mở rộng (mọc 

giống súp lơ) 

Chưa có phương 

pháp điều trị 

hữu hiệu, khử 

trùng hệ thống 

nuôi; kiểm dịch 

cá – đôi khi cá 

sẽ tự phục hồi; 

giảm thiểu mật 

độ tồn kho 

Ký sinh trùng 

giáp xác (rận biển 

/ cá) 

Copepods; 

isopods; 

branchiurans 

Ngoại ký 

sinh trùng 

Các loài giáp 

xác nhỏ bám 

với mang, 

miệng, da 

Tắm nước ngọt 

(5-15 phút); tắm 

formalin (30 

phút, 2-4 mL 

formalin trong 

10 lít) - không 

sử dụng cá làm 

thực phẩm 

Vibriosis (nhiễm 

vi khuẩn toàn 

thân) 

Vibrio sp. Vi khuẩn 

Sưng bụng; 

Loét da; xuất 

huyết trên cơ 

thể; lồi mắt; 

hôn mê; tổn 

thương bên 

trong 

Thuốc kháng 

khuẩn được sử 

dụng qua nước 

hoặc thức ăn; 

loại bỏ & điều 

trị cá bệnh; khử 

trùng hệ thống 

nuôi; giảm 
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Tên bệnh Tác nhân Loại bệnh Triệu chứng 
Biện pháp 

phòng trị  

stress 

Amyloodiniosis 

(bệnh trùng roi 

biển) 

Amyloodinium 

ocellatum 
Trùng roi 

Trophont 

(xuất hiện 

dưới dạng 

những đốm 

nhỏ màu 

trắng) trên da, 

vây & / hoặc 

mang; cá bơi 

lờ đờ; bỏ ăn; 

ngứa ngáy khó 

chịu 

Tắm nước ngọt 

(5-15 phút); xả 

bể (ít nhất 6 thể 

tích bể mỗi 

ngày); lọc (màn 

hình hiển vi, bộ 

lọc trống / hạt); 

sunphat đồng - 

không được sử 

dụng cá làm 

thực phẩm; 

formalin ngâm 

(30 phút, 2-4 ml 

formalin trong 

10 lít) - không 

được sử dụng cá 

làm thực phẩm 

Cryptocaryonosis 

(bệnh đốm trắng 

biển) 

Cryptocaryon 

irritans 

Ngoại ký 

sinh trùng 

Trắng da; suy 

hô hấp; ngứa 

ngáy; bong 

tróc da; cá 

giảm ăn 

 

Giảm độ mặn 

(≤16 ‰ trong ~ 

14 ngày, ≤10 ‰ 

trong 3 giờ); 

nhiệt độ thấp 

<19 °C; sunphat 

đồng - không 

được sử dụng cá 

làm thực phẩm; 

tắm formalin 

(30 phút, 2-4 

mL formalin 

trong 10 lít) - 

không được sử 

dụng cá làm 

thực phẩm 
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1.1.3.2. Bệnh xuất huyết do vi khuẩn Vibrio ở cá Hồng mỹ 

Tại Thừa Thiên Huế, kết quả điều tra, khảo sát về hiện trạng nuôi cá lồng và tình 

hình xuất hiện bệnh trên một số đối tượng cá nước lợ, mặn có giá trị kinh tế nuôi tại 

Thừa Thiên Huế năm 2018. Kết quả cho thấy, trong quá trình nuôi, bệnh thường xảy ra 

trên đối tượng cá Hồng mỹ là bệnh xuất huyết, lỡ loét chiếm 76,6% hộ nuôi cá. Những 

dấu hiệu chính của bệnh này qua thông tin của người dân cho biết đó là: Cá bơi lờ đờ trên 

mặt nước; có hiện tượng bỏ ăn, gây xuất huyết trên thân, gốc vây. Nguyên nhân xuất hiện 

bệnh chủ yếu do con giống thả nuôi chưa được kiểm dịch và sự biến động của môi trường 

nước là một trong những nguy cơ gia tăng dịch bệnh xảy ra trên cá Hồng mỹ [26]. 

Kết quả nghiên cứu của Đặng Thanh Long và cs (2019) [21], đã phân lập và định 

danh được một chủng V. parahaemolyticus-01 gây bệnh xuất huyết lở loét ở cá Hồng 

mỹ nuôi tại Thừa Thiên Huế và đã tạo dòng gen thermolabile hemolysin (tlh) mã hóa 

tạo kháng nguyên độc tố không bền nhiệt tlh có kích thước 1257 bp, hoàn toàn tương 

đồng với trình tự gen được công bố trên Genbank (mã số: AY289609.1) [193]. Gen tlh 

mã hóa tạo chuỗi polypeptide hoàn chỉnh dài 418 axít amin và hoàn toàn tương đồng 

với chuỗi polypeptide được công bố trên GenBank (mã số: AAP41840.1). Kết quả đã 

cho thấy tiềm năng ứng dụng lớn của phương pháp PCR để xác định nhanh chóng và 

cung cấp thông tin về mối quan hệ di truyền và phân lập gen độc tố từ vi khuẩn Vibrio 

ở tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Kết quả nghiên cứu phân lập các chủng vi khuẩn Vibrio gây bệnh lở loét, xuất 

huyết trên cá Hồng mỹ nuôi lồng tại Hải Dương đã xác định được sự xuất hiện của các 

loài V. vulnificus; V. brasiliensis; V. cholerae và V. parahaemolyticus chỉ có mang 01 

gen độc tố tlh, trong đó loài V. vulnificus có tần suất xuất hiện nhiều nhất 42,86%(3/7) 

nhưng nghiên cứu này chưa xác định được sự hiện diện của 2 gen độc tố tdh và trh [88]. 

Đồng thời, một nghiên cứu khác, tác giả đã sử dụng một chỉ thị phân tử SCAR dựa trên 

kỹ thuật đa hình các đoạn khuếch đại ngẫu nhiên (RAPD) để xác định nhanh chóng và 

nhận diện loài V. vulnificus gây bệnh lở loét trên cá nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế [25]. 

1.2. Tổng quan về vi khuẩn và bệnh xuất huyết ở cá do vi khuẩn Vibrio spp. gây nên 

1.2.1. Vi khuẩn Vibrio spp. 

1.2.1.1. Hệ thống phân loại, đặc điểm hình thái, sinh hóa của Vibrio spp. 

Khóa phân loại Vibrio của Bergey theo Hoht và cs (1994) [89] 

 Ngành : Proteobacteria  

 Lớp: Gamma Proteobacteria  

 Bộ : Vibrionales  

 Họ: Vibrionaceae  

 Chi: Vibrio  
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 Vibrio spp. là vi khuẩn Gram âm, có dạng hình que thẳng hoặc dấu phẩy, có 

kích thước 0,3-0,5 x 1,4-2,6 µm, yếm khí tuỳ tiện, có khả năng di động bằng tiên mao, 

không tạo bào tử. Phản ứng dương tính với oxidase, thuốc thử Vibrio 0/129 [43], 

[138]. Chúng được tìm thấy rất nhiều ở môi trường nước mặn và lợ. Do đó, chúng có 

khả năng phát triển ở độ mặn 0,5%. Đây là một trong số chi vi sinh vật có khả năng 

chuyển năng lượng hóa học thành năng lượng ánh sáng, có khả năng phát ra thứ ánh 

sáng màu lục trong bóng tối trong môi trường nước biển [44]. Hiện có 10 loài trong 

hơn 85 loài vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên động vật thuỷ sản như: V. harveyi, V. 

parahaemolyticus, V. alginolyticus, V. vulfinicus, V. anguilarum,… Đặc điểm sinh hóa 

của một số loài Vibrio được trình bày ở Bảng 1.2. 

Bảng 1.2. Đặc điểm sinh hóa của một số chủng vi khuẩn Vibrio [196] 

Đặc điểm sinh hóa 1 2 3 4 5 6 

Phát triển ở nhiệt độ 4oC - - + - - - 

Phát triển ở nhiệt độ 37oC + - - + + + 

Phát triển ở 0%NaCl - - - + - - 

Phát triển ở 3%NaCl + + + + + + 

Phát triển ở 7%NaCl - - - - - + 

Nhạy cảm 0/129 (10μg) S S S S S S 

Phát triển trên TCBS Y - O Y G Y 

Β- galactosidase + - - + + - 

Arginine dihydrolase + - - - - - 

Lysine decarboxylase - - - + + + 

Orinithine decarboxylase - - - - - + 

Phản ứng citrate + - - + + D 

Sinh H2S - - - - - - 

Phản ứng urease - - - - - - 

Indole + - - + - + 

Voges – Proskauer + - - + - + 

Thủy phân gelatin + + - + + + 

Axit hóa glucose + + + + + + 

Axit hóa mannitol + + D + - + 

Axit hóa inositol - - - - - - 

Axit hóa sorbitol + - - - - - 

Axit hóa sucrose + + - + - + 

Axit hóa arabinose + - - - - - 

Ghi chú: 1. Vibrio anguillarum; 2. V. ordalii; 3. V. salmonicida; 4. V. cholerae; 5. V. 

vulnificus; 6. V. alginolyticus. G: màu xanh; Y: màu vàng; D: có phản ứng; O: không biết. 
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Môi trường tổng hợp vi khuẩn TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose) là 

môi trường chọn lọc để nuôi cấy các chủng thuộc nhóm vi khuẩn Vibrio. Sự axít hóa 

của môi trường do quá trình lên men sucrose ở các chủng vi khuẩn thuộc nhóm Vibrio 

khiến cho bryothymol blue (thành phần có trong TCBS) chuyển thành màu vàng. Do 

đó, dựa vào môi trường TCBS có thể chia Vibrio thành hai nhóm: Nhóm Vibrio có khả 

năng sử dụng đường sucrose có khuẩn lạc màu vàng và nhóm Vibrio không có khả 

năng sử dụng đường sucrose có khuẩn lạc màu xanh lá cây [191].  

Trong những năm gần đây, động vật thủy mắc bệnh Vibriosis đã gây thiệt hại 

kinh tế nghiêm trọng đối với ngành nuôi trồng thủy sản trên toàn thế giới [132], [138], 

[97]. Theo nghiên cứu của Austin và cs (2010) [43], Vibrio ngày càng được quan tâm 

nghiên cứu vì một số loài còn có khả năng gây bệnh trên người. Vibrio cũng là tác 

nhân gây thiệt hại hàng tỷ đô la và tỷ lệ tử vong nghiêm trọng trên gia súc ở nhiều 

nước, đặc biệt là trong ngành nuôi trồng thủy sản [214]. Sự biến động của các yếu tố 

môi trường nước và mật độ nuôi cao là một trong những yếu tố dẫn đến bùng phát 

bệnh Vibriosis ở cá nuôi [111]. Vibriosis thường được gọi là một bệnh nhiễm khuẩn 

toàn thân do vi khuẩn thuộc họ Vibrionaceae gây ra. Vibrio chính là tác nhân gây bệnh 

phổ biến dẫn đến tôm, cá, động vật hai mảnh vỏ ở châu Á chết hàng loạt [36], [97]. Tỷ 

lệ mắc bệnh Vibriosis cao có thể xảy ra ở các cơ sở sản xuất giống và nuôi thương 

phẩm [97]. Bệnh này có tên gọi chung là bệnh Vibriosis. 

Bệnh do Vibrio gây ra trên động vật thuỷ sản được phát hiện đầu tiên trên cá Hồi 

ở Washington, Mỹ [168]. Kết quả nghiên cứu của Austin và cs (2012) [44] các loài 

Vibrio gây bệnh không chỉ đối với động vật thuỷ sản nước mặn mà còn trên cả các đối 

tượng nước lợ với tỷ lệ chết lên tới 100%. 

Trên thế giới, Vibrio được xác định là tác nhân gây bệnh phổ biến ở các loài cá 

biển, gây thiệt hại lớn cho nhiều loài cá biển có giá trị kinh tế phân bố ở các vùng biển 

khác nhau, bao gồm: ở vùng biển lạnh như cá Hồi vân (Oncorhynchus sp.), cá Tráp 

(Sparus aurata), cá Chẽm châu Âu (Dicentrarchus labrax), cá Bơn (Scophthalmus 

maximus) và các loài cá ở vùng biển ấm như cá Chẽm (Lates calcarifer), cá Bớp 

(Rachycentron canadum), cá Mú (Epinephelus spp.) [131]. Nhóm vi khuẩn Vibrio gây 

bệnh cho cá thường là V. alginolyticus, V. parahaemolyticus, V. harveyi và V. vulnificus 

[159]. Khi cá bị nhiễm khuẩn Vibrio spp. thường có những dấu hiệu điển hình như bơi 

lờ đờ, bỏ ăn, xuất huyết trên các vây, mắt lồi, mờ đục giác mạc [131, 192], [97]. Đồng 

thời, vẩy cá bị tróc, rụng, tạo nên các vết loét ngày càng lan rộng và sâu. Vây cá có thể 

bị mòn cụt, xơ xác. Giải phẫu mẫu cá bệnh cho thấy hiện tượng xuất huyết nội tạng và 

xuất huyết trong cơ của cá. Cá bị bệnh thường chậm lớn, có thể chết hàng loạt khi bị cấp 

tính, hoặc chết rải rác khi ở thể thứ cấp tính [39, 192], [97]. 
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Vi khuẩn V. parahaemolyticus là tác nhân gây ra bệnh hoại tử gan thận cá phát 

hiện ở 14 quốc gia, trên 48 loài cá khác nhau, trong đó có nhiều loài cá biển có giá trị 

kinh tế cao. Cá bị bệnh này thường biểu hiện các triệu chứng đặc trưng: xuất hiện các 

đốm đỏ, lở loét da, vẩy tróc, vây mòn cụt, nội quan xuất huyết, đặc biệt ở gan và thận, 

cá bị bệnh có thể chết hàng loạt, tỉ lệ chết lên đến 90% [131], [181].  

Bệnh Vibriosis xảy ra ở hơn 14 quốc gia và gây bệnh cho hơn 48 loài cá biển và 

các loài giáp xác [44]. Vi khuẩn này tồn tại tự do trong môi trường nước và nền đáy, 

bám trên mặt ngoài và xâm nhập vào bên trong cơ thể của các động vật phù du, cá và 

giáp xác. Theo Aguirre và cs (2004) [36], Vibrio đã được phân lập từ nhiều nguồn bao 

gồm nguồn nước, trầm tích, plankton, động vật nhuyễn thể, cá và động vật giáp xác. 

Trong họ Vibrionaceae, một số loài phổ biến thường gây bệnh đối với các loài cá biển 

nuôi là V. anguillarum, V. ordalii, V. salmonicida, V. vulnificus, V. alginolyticus, V. 

harveyi, V. parahaemolyticus, V. ponticus và Photobacterium damselae [107], [174], 

[82], [49], [125]. Các loài Vibrio gây bệnh phổ biến trên tôm bao gồm V. harveyi, V. 

parahaemolyticus, V. alginolyticus, V. anguillarum, V. vulnificus và V. splendidus 

[43], [44]. Một số bệnh ở động vật thủy sản do Vibrio spp. gây ra được thể hiện ở 

Bảng 1.3 

Bảng 1.3. Một số bệnh điển hình do Vibrio gây ra trên động vật thủy sản 

Tên bệnh Ký chủ Tác nhân 
Tài liệu tham 

khảo 

Bệnh đốm đỏ 
Cá Đối mục (Mugil 

cephalus) 
V. anguillarum 

Burke và Rodgers 

(1981) 

Bệnh tổn thương 

mắt 

Cá Măng (Chanos 

chanos) 
V. harviey 

Ishimaru và 

Muroga (1997) 

Bệnh lở loét Cá biển 
V. vulfinicus 

V. anguillarum 
OIE (2017) ) [152] 

Bệnh hoại tử cơ 
Cá Chẽm (Lates 

calcarifer) 
V. harviey 

Dong và cs (2017) 

[66] 

Bệnh thối đuôi 
Cá Hề (Amphirion 

sebae) 
V. parahaemolyticus 

Marudhupandi và 

cs (2017) [135] 

Bệnh phát sáng 
Tôm Chân trắng 

(Litopenaeus vannamei) 
V. harviey OIE (2017) [152] 

Bệnh hoại tử 

gan tụy cấp 

Tôm Chân trắng  

(L. vannamei) 
V. parahaemolyticus OIE (2017) [152] 

Bệnh đỏ thân 

trên ấu trùng 

Tôm Chân trắng  

(L. vannamei) 
V. alginolyticus OIE (2017) [152] 
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1.2.1.2. Độc lực và khả năng gây bệnh của vi khuẩn Vibrio 

Các nghiên cứu Austin và cs (2012) [44], cho thấy Vibrio có khả năng gây bệnh 

rất mạnh với ba giai đoạn lây nhiễm chính: 1) Xâm nhập cơ thể; sinh sản phát triển, 

tránh các cơ chế phòng vệ của cơ thể vật chủ và gây tổn hại đến mô và tế bào vật chủ; 

2) và 3) phát tán và lây lan. Các mầm bệnh nhiễm và gây hại cho vật chủ, bao gồm các 

chất liên quan đến khả năng di động, khả năng bám dính, khả năng lẩn tránh sự thực 

bào của tế bào vật chủ. Quá trình nhiễm trùng của Vibrio vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng 

chắc chắn là có liên quan đến việc bám dính vào da của vật chủ, và sự xâm nhập vào 

các mô [43], [44]. 

Vì vậy, đối với sự xâm nhập cơ thể vật chủ, các chất hóa học tiết ra để phá vỡ 

hàng rào bảo vệ cơ thể là các yếu tố độc lực cần thiết của vi khuẩn gây bệnh. Hơn nữa, 

bacteriophage cũng đã được báo cáo là một trong những yếu tố quan trọng của Vibrio 

spp. trong việc chuyển độc lực giữa các loài với nhau. Bacteriophage được biết là gây 

độc khi nhiễm trùng, gọi là quá trình chuyển đổi chu trình tiềm tan (lysogeniccycle), 

theo đó một chủng không gây bệnh biến đổi thành một chủng độc hại hoặc một chủng 

có tăng độc lực các mô [43], [44]. Các protein mã hoá bởi vi khuẩn cung cấp cơ chế 

đặc thù để xâm nhập các mô vật chủ, tránh sự phòng vệ miễn dịch của vật chủ và làm 

phá vỡ tế bào vật chủ. Một nhóm các yếu tố độc lực Vibriosis bao gồm các enzyme 

phân giải được tạo ra bởi nhiều vi khuẩn gây bệnh và thường đóng một vai trò trung 

tâm trong quá trình sinh bệnh học. Các enzyme này bao gồm haemolysin, protease 

(bao gồm cả caseinase và gelatinase), có thể gây tổn hại đến các mô vật chủ, do đó cho 

phép mầm bệnh lấy được các chất dinh dưỡng từ vật chủ và lây lan qua các mô khác 

trong vật chủ [43], [44].  

1.2.1.3. Một số gene độc tố của vi khuẩn Vibrio spp. 

Độc tố tan huyết (haemolysin) là một trong những ngoại độc tố gây bệnh chủ yếu 

của vi khuẩn Vibrio đối với vật chủ. Haemolysin có khả năng bám lên màng tế bào 

hồng cầu của vật chủ, phá vỡ màng và giải phóng haemoglobin, kết quả là tạo ra hiện 

tượng tan huyết (β-haemolysin). Độc tố haemolysin có khả năng phân hủy 

sphingomyelin, một loại phospholipid màng tế bào hồng cầu của cừu. Trong nhiều 

trường hợp, phạm vi tấn công của haemolysin không dừng ở các tế bào hồng cầu mà 

còn mở rộng đến các tế bào biểu mô, tế bào thần kinh và các tế bào đa nhân làm tăng 

cường độc tố và gây phá hủy các mô [101]. Hoạt tính dung huyết, thủy phân, phân giải 

protein, lipid, phospholipid, cytoxin, yếu tố gây bám dính, ngưng kết đều liên quan tới 

khả năng gây bệnh của nhiều loài vi khuẩn thuộc giống Vibrio và được quy định bởi 

các gen độc tố đặc trưng [212]. Khi nghiên cứu về độc tố tan máu β, để phát hiện các 

gen chịu trách nhiệm cho quá trình tan máu β là bằng cách sử dụng vectơ pGhost9: 

ISS1. Theo nghiên cứu Torresi và cs (2018) [194], cho rằng vi khuẩn Vibrio có thể sản 

sinh 3 loại protein haemolysin: TDH bền nhiệt (thermostable direct haemolysin), TRH 
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(TDH-related haemolysin) và TLH không bền nhiệt (thermolabile haemolysin) được 

mã hóa bởi ba gen lần lượt tương ứng là tdh, trh và tlh.  

TDH (thermostable direct haemolysin) tồn tại ở dạng bốn cấu tử (tetramer) trong 

dung dịch và có hoạt tính tan huyết cao. Dạng tetramer của TDH có một lỗ trung tâm 

với đường kính là 23 Å và sâu 50 Å. Gen trh (tdh-related hemolysin) mã hóa cho TRH 

không bền nhiệt, loại haemolysin này dễ dàng bị biến tính ở điều kiện nhiệt độ 60℃, 

trong 10 phút [207]..Các gen độc tố này được phát hiện trong hệ gen của V. 

parahaemolyticus bằng kĩ thuật PCR. Tuy nhiên, sản phẩm PCR khuếch đại gen tdh, 

trh đã được công bố cho đến nay là không thống nhất, tùy thuộc cặp mồi đã được thiết 

kế và sử dụng. 

TLH (thermolabile haemolysin) là loại protein không bền nhiệt (bị bất hoạt ở 

60℃ sau 10 phút), có hoạt tính phospholipase; có khả năng làm tan huyết, phá hủy tế bào 

hồng cầu, tham gia vào quá trình gây độc của vi khuẩn [203]. Gen tlh mã hóa haemolysin 

TLH có trình tự amino acid bảo thủ đặc trưng cho họ Vibrionaceae. Gen tlh có tiềm năng 

sử dụng làm chỉ thị trong chẩn đoán bệnh do Vibrio gây ra cũng như trong nghiên cứu sản 

xuất vaccine điều trị bệnh thủy sản [102]. Theo kết quả nghiên cứu của Jia và cs (2010) 

[33], protein TLH được phát hiện ở tất cả các chủng V. parahaemolyticus phân lập từ mẫu 

bệnh phẩm cũng như từ môi trường. Sự biểu hiện của gen tlh sẽ được tăng lên một cách 

đáng kể khi vi khuẩn nhiễm bệnh cho vật chủ [80].  

Gen toxR nằm trong operon toxRS (Vp-toxRS) mã hóa cho protein điều hòa có 

vai trò thiết yếu trong việc điều chỉnh sự tồn tại cũng như độc tố của vi khuẩn. Gen 

toxR tham gia kiểm soát biểu hiện của một số gen như gen độc tố tdh, gen mã hóa 

protein màng ompU [24], các gen thuộc hệ thống bài tiết loại III (T3SS): T3SS1 trên 

nhiễm sắc thể số 1 và T3SS2 trên nhiễm sắc thể số 2 [95]. Các protein của hai hệ thống 

này có vai trò trong sự vận chuyển các tác nhân hoặc protein độc tố một cách trực tiếp 

vào tế bào chất của tế bào chủ [79]. Gen toxR kìm hãm hoạt động phiên mã của các 

gen thuộc hệ thống T3SS thông qua việc kích hoạt chất ức chế CalR [212]. Trình tự 

gen toxR đã được phân tích và mức độ tương đồng của gen này giữa 2 loài V. 

parahaemolyticus và V. cholera là 52% nên gen toxR có thể sử dụng để làm gen chỉ thị 

giúp phát triển loài V. parahaemolyticus. Nhiều kết quả nghiên cứu cũng cho thấy gen 

toxR có hiệu quả trong việc nhận diện vi khuẩn V. parahaemolyticus.  

Theo kết quả nghiên cứu của Cai và cs (2006) [53], đã xác định chủng vi khuẩn 

V. alginolyticus (HY9901) chính là tác nhân gây bệnh trên cá Hồng (Lutjanus 

erythopterus) và có mang gen độc tố tdh được hoạt hóa biểu hiện ở E. coli là một gen 

có hai tiểu đơn vị giống hệt nhau. Nghiên cứu của Chen và cs (2011) [58], về vai trò 

của gen toxR trong sinh lý học và khả năng gây bệnh của V. alginolyticus ở cá Mú (E. 

awoara) cho thấy gen toxR có thể đã tăng cường sức đề kháng của mật và hình thành 

màng sinh học mà không ảnh hưởng đến khả năng thu nhận sắt và độc tố đối với cá 
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qua đường tiêm. Những kết quả này chỉ ra rằng gen toxR có thể hỗ trợ V. alginolyticus 

khu trú trên bề mặt ruột cá. Vi khuẩn V. parahaemolyticus cũng bao gồm rất nhiều 

chủng mang các yếu tố gây độc khác nhau. 

Đồng thời, vi khuẩn V. parahaemolyticus có thể sản sinh ba loại protein 

haemolysin được mã hóa bởi ba gen tdh, trh và tlh [193], [194]. Tuy nhiên, các kết quả 

công bố cũng đã chỉ ra rằng, không phải bất cứ chủng vi khuẩn V. parahaemolyticus 

nào cũng đều mang gen tdh, trh. Theo kết quả nghiên cứu của Nishibuchi và cs (1995) 

[148] cho thấy chỉ có 1 - 5% các chủng V. parahaemolyticus mang các gen này. Kết quả 

nghiên cứu của Xie và cs (2005) [206], đã phân lập được 7 chủng V. parahaemolyticus từ 

tôm, cá mắc bệnh ở đầm nuôi thủy sản tại Quảng Tây (Trung Quốc) nhưng không phát hiện 

được sự có mặt của hai gen độc tố tdh và trh. Gen tdh cũng không được phát hiện trong 23 

mẫu vi khuẩn V. parahaemolyticus do Chakraborty và cs (2008) [56] đã phân lập được từ 

mẫu cá da trơn, động vật thân mềm dạng chân đầu (cephalopoda), động vật có vỏ. Chỉ duy 

nhất 01 mẫu trong số đó là có chứa gen trh. Trong 39 mẫu vi khuẩn V. parahaemolyticus 

phân lập từ cá tại vùng Chengicherla, Hyderabad (Ấn Độ) thì chỉ có 5,7% số mẫu mang gen 

tdh và 26,6 % mang gen trh [144]. Kết quả nghiên cứu của Faja và cs (2019), bằng phản 

ứng PCR đã xác định chủng V. parahaemolyticus có mang gen toxR, tdh, tlh ở môi 

trường nước và cá ở Malaysia [73].  

Kết quả nghiên cứu của Lee (1995) [117] về gen độc tố gây bệnh do vi khuẩn V. 

alginolyticus được phân lập từ cá Mú (E. malabaricus), và cá Bớp (R. canadum) nuôi 

tại Đài Loan [16], [20], [22], cho thấy liều gây chết 50% (Lethal Dose 50) ở cá khi 

tiêm cảm nhiễm với liều  0,5 x 103 cfu/g cá. Ngoài ra, vi khuẩn này cũng phân lập 

được từ cá Bớp bị bệnh xuất huyết nuôi tại Đài Loan. Vi khuẩn V. alginolyticus cũng 

được xác định là tác nhân gây bệnh xuất huyết còn có khả năng gây bệnh trên cá Tráp 

(S. aurata) với liều gây chết LD50 là 5,4 x104 – 1x106 cfu/g trọng lượng cơ thể cá [55]. 

Vi khuẩn này có khả năng bám vào da, mang cá thông qua nguồn nước và tồn tại trong 

chất nhầy ruột cá theo đường thức ăn, từ đó có khả năng xâm nhập và gây bệnh trên cơ 

thể vật chủ [55]. Một nghiên cứu khác của Amel và cs (2009) [39], đã xác định được 

các chủng vi khuẩn V. alginolyticus gây bệnh trên cá Tráp biển (S. aurata) và cá Vược 

châu Âu (D. labrax), các chủng vi khuẩn này có sản sinh ra các ngoại độc tố như 

protein ngoại bào (Extracellular protein- ECP), giúp vi khuẩn có khả năng sinh trưởng 

và tồn tại trong huyết thanh cá. Gen độc tố này tương đồng với các gen độc tố (toxR, 

toxS, vpi và ace) ở chủng V. cholerae [18], [23]. 

Đồng thời, nhiều nghiên cứu đã xác định các gen sản sinh độc tố do vi khuẩn 

Vibrio gây ra. Năm 2012, Nguyễn Văn Duy và Nguyễn Thị Cẩm Ly [8], đã phân lập 

và xác định gene độc tố toxR và gen mã hóa độc tố haemolysin không bền nhiệt tlh có 

mặt trong tất cả năm chủng V. parahaemolyticus phân lập được trong hải sản tươi sống 

ở Nha Trang. Tuy nhiên, không tìm thấy chủng dương tính với các gen tdh và trh mã 

hóa các độc tố haemolysin bền nhiệt.  
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1.2.1.4. Sự kháng kháng sinh của vi khuẩn trong nuôi trồng thủy sản  

Các loại thuốc kháng sinh khác nhau sẽ có cơ chế tác động khác nhau lên tế bào vi 

khuẩn [32, 170, 201]. Theo Tenover (2006); Levy và Marshall (2004) kháng sinh tác động 

lên tế bào vi khuẩn theo 1 số cơ chế chủ yếu sau: can thiệp vào quá trình tổng hợp vách tế 

bào (nhóm β-lactam: penicillin, ampicillin, amoxicillin, cephalosporin, monobactams; 

nhóm glycopeptide: vancomycin, teicoplanin); ức chế sinh tổng hợp protein (nhóm 

macrolide, chloramphenicol, clindamycin, quinupristin-dalfoppristin, linezolid); can thiệp 

vào quá trình tổng hợp acid nucleic (nhóm flouroquinolone và rifampin); ức chế quá trình 

biến dưỡng acid folic (nhóm sulfonamide, trimethoprim và nhóm đồng phân của acid 

folic). Ngoài ra, kháng sinh có thể phá hủy cấu trúc màng tế bào vi khuẩn Gram âm (các 

kháng sinh polymyxin và daptomycin) [119], [189]. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tác hại 

nguy hiểm nhất của việc sử dụng kháng sinh đã tạo ra những chủng vi khuẩn kháng kháng 

sinh trong môi trường xung quanh khu vực nuôi [52], [175]. Các chủng vi khuẩn kháng 

kháng sinh hình thành từ đột biến DNA qua quá trình trao đổi vật chất di truyền giữa các vi 

khuẩn từ ngoài môi trường, thông qua các thể thực khuẩn hoặc thu nhận trực tiếp các DNA 

từ ngoài môi trường [78]. Nhiều nghiên cứu đã phân lập được nhiều chủng vi khuẩn 

Gram âm có khả năng kháng nhiều loại kháng sinh trong hệ thống nuôi thủy sản.  

Nhìn chung, sử dụng kháng sinh là phương pháp chọn lựa đầu tiên dùng trị bệnh 

do vi khuẩn. Mặc dù kháng sinh đã đem lại hiệu quả điều trị nhất định trong một số 

truờng hợp, nhưng việc lạm dụng kháng sinh và sử dụng trong thời gian dài đã tạo ra các 

chủng vi khuẩn kháng thuốc và sự tồn dư lượng thuốc trong sản phẩm thủy sản, gây khó 

khăn cho quá trình điều trị [118], [42]. Một số chủng vi khuẩn đã được ghi nhận là kháng 

với ampicillin, carbenicillin, erythromycin, gentamicin, penicillin, tetracycline, 

nitrofuradantoin, ormetoprim-sulfadimethoxine và sulfamethoxazole-trimethoprim [96]. 

Nghiên cứu của Shyne và cs (2008) [181], về khả năng nhạy cảm với kháng sinh của vi 

khuẩn V. parahaemolyticus phân lập từ cá Mú bệnh. Kết quả cho thấy hầu hết các chủng 

đều kháng lại Sulphadiazine và Amoxicillin, 87 % kháng lại Gentamycine, 89 % kháng 

lại Kanamycine và Oxytetracycline.  

1.2.2. Bệnh xuất huyết ở cá do vi khuẩn Vibrio spp. 

1.2.2.1. Phân bố địa lý và ký chủ  

Vi khuẩn Vibrio gây bệnh xuất huyết ở cá phân bố rộng trong tất cả các thuỷ vực 

nước mặn, lợ và thường xuất hiện nhiều ở vùng nước có nhiều mùn bã hữu cơ và độ 

mặn cao. Vibrio đã được chứng minh là một trong những loài vi sinh vật phổ biến 

trong môi trường nước biển ở cả ôn đới và nhiệt đới. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu 

cũng cho thấy Vibrio có thể xuất hiện trong môi trường nước ngọt và ở các khu vực 

nội địa cách xa biển [165], [186]. 
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1.2.2.2. Con đường lây truyền vi khuẩn Vibrio gây bệnh 

Vibrio chủ yếu lây truyền theo chiều ngang từ nguồn nước bị ô nhiễm và từ các 

động vật thuỷ sản bị nhiễm sang con khác. Vi khuẩn xâm nhập theo con đường tiêu hóa, 

tạo ra độc tố gây phá hủy mô, làm rối loạn chức năng cơ quan tiêu hóa của cá. Độc tố được 

tiết ra ở một số loài Vibrio gây hại cho vật nuôi thủy sản mặn, lợ [44], [138]. 

1.2.2.3. Đặc điểm lâm sàng và bệnh học  

Vibrio gây bệnh trên động vật thuỷ sản thường tấn công vào hệ thống miễn dịch 

gây ra hiện tượng cảm nhiễm toàn thân. Bệnh thường lây lan nhanh. Tuỳ theo từng tác 

nhân gây bệnh mà thể hiện bệnh lý khác nhau. 

Dấu hiệu đặc trưng của bệnh do Vibriosis gây ra là cá vận động bất thường, bơi lờ 

đờ [124], [213], [210], xuất hiện các vết loét ở trên da [161], [210], [45], xuất hiện các 

vùng hoại tử màu đỏ ở bụng đặc biệt ở dưới các gốc vây, quanh miệng và trong miệng 

[161], [37], [66]) và sắc tố của cơ thể có sự thay đổi [124], [115], [161]. Khi giải phẫu, 

các cơ quan nội tạng sưng to, có hiện tượng xuất huyết và sung huyết đặc biệt là gan, 

thận và lá lách [115], [213], [210]. Trong nhiều trường hợp, Vibrio có thể được xem 

như một tác nhân cơ hội, chỉ gây bệnh khi vật chủ vật bị ức chế miễn dịch hoặc căng 

thẳng do quá trình nuôi thâm canh và điều kiện môi trường bất lợi.  

  
Hình 1.2. Dấu hiệu bệnh lý của một số loài cá bị bệnh xuất huyết do Vibrio  

(Nguồn: Mohamad, 2019) 
A: Cá Mú có biểu hiện loét ở gốc vùng vây ngực (màu đỏ mũi tên) và exophthalmia (mũi tên xanh);  

B: Cá Chẽm có hiện tượng mất vảy ở bụng (mũi tên màu đỏ) và hoại tử vây đuôi (mũi tên xanh) 

C: Cá Mú có hiện tượng xuất huyết và lở loét ở túi tinh, hậu môn và vây đuôi ở cá Mú lai (mũi tên đỏ);  

D: Cá Hồng có hiện tượng xuất huyết vây hậu môn (mũi tên xanh) và vây đuôi (mũi tên đỏ) 

E: Cá Mú có hiện tượng xuất huyết gan (mũi tên đỏ) và thận (mũi tên xanh)  

F: Cá Chẽm có hiện tượng xuất huyết gan (mũi tên đỏ) 



19 

 

Theo nghiên cứu của Sarjito và cs (2009) [176], cá khi bị nhiễm Vibrio dấu hiệu 

đầu tiên là bỏ ăn, bơi lờ đờ, thân chuyển sang màu đen dần. Cá nhiễm nặng thường có 

hiện tượng mất thăng bằng, bơi ngửa bụng, mang nhợt nhạt, xuất huyết quanh miệng 

và vây, có nhiều vết loét trên bề mặt cơ thể; nội quan có hiện tượng xuất huyết ở thận, 

gan và ruột. Tỷ lệ chết của cá Mú nuôi do Vibriosis có thể lên tới 70% quần thể. 

Tương tự với kết quả nghiên cứu bệnh trên cá Chẽm nuôi lồng ở Malaysia, Ransangan 

và cs (2009) [161], cho thấy sự xuất hiện của bệnh Vibriosis đã làm cho tỷ lệ chết cá 

cao và có những triệu chứng bệnh lý như trên, trong số 21 chủng vi khuẩn phân lập 

được từ các cơ quan (thận, tim, lá lách và gan) đã xác định được 4 trong số các vi 

khuẩn phân lập là V. harveyi, 16 là V. parahaemolyticus, và 1 là V. alginolyticus được 

xem là tác nhân gây ra bệnh trên đối tượng này.  

Năm 2020, nghiên cứu của Deng và cs [65] đã phân lập và định danh được 70 chủng 

vi khuẩn Vibrio từ các loài cá biển bị bệnh nuôi ở phía Nam Trung Quốc. Trong đó, bao 

gồm: 27 V. harveyi, 11 V. vulnifcus, 10 V. alginolyticus, 5 V. rotiferianus, 4 V. scophthalmi, 

4 V. anguillarum, 4 V. campbellii, 3 V. parahaemolyticus, và 2 V. communis.  

Tại Việt Nam nhiều nghiên cứu cũng đã phát hiện vi khuẩn V. parahaemolyticus, 

V. alginolyticus, V. carchriae, V. vunificus là tác nhân gây bệnh xuất huyết lở loét cho 

cá biển nói chung. Vi khuẩn Vibrio tồn tại rất phổ biến ở nước biển ven bờ, mật độ 

Vibrio trong nước biển ven bờ có thể tăng lên nhiều lần vào các ngày biến động do 

bão, gió mùa hay áp thấp nhiệt đới [16]. Theo kết quả nghiên cứu của Đỗ Thị Hòa và 

cs (2008) [17], một số loài cá Mú (Epinephelus spp.), cá Hồng (L. argentimaculat), cá 

Chẽm (L. calcarifer), cá Bớp (R. canadum) nuôi ở Khánh Hòa có 10 bệnh thường gặp, 

trong đó khi bị bệnh xuất huyết, lở loét do Vibriosis gây ra thường bơi lờ đờ trên mặt 

nước, kém ăn hoặc bỏ ăn và chết lác đác. Cá bệnh xuất hiện các vết thương tổn trên bề 

mặt cơ thể, xuất huyết dưới da và nặng hơn là các vết loét ăn sâu vào cơ cá. 

1.2.2.4. Các phương pháp chẩn đoán bệnh  

Để chẩn đoán bệnh xuất huyết do vi khuẩn Vibrio gây ra trên cá, dựa vào những 

dấu hiệu lâm sàng kết hợp với chẩn đoán mô bệnh học và thông qua nuôi cấy vi khuẩn 

trên môi trường TCBS. Sau đó, tiến hành kiểm tra 1 số đặc điểm hình thái, sinh hóa và 

định danh loài bằng API 20E [44]. Ngoài ra, định danh Vibrio bằng các phương pháp 

phân tích trình tự gen 16S rDNA [47], hoặc các gen độc tố đặc trưng (ToxR, tlh, trh, 

tdh) của các chủng vi khuẩn Vibrio [106], [202].  

Miễn dịch học huỳnh quang cũng được áp dụng trong chẩn đoán bệnh do vi 

khuẩn Vibrio gây ra trên động vật thủy sản.  
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1.2.2.5. Biện pháp phòng và điều trị bệnh 

Các nghiên cứu của Từ Thanh Dung và cs (2012) [7], đã đưa ra biện pháp phòng 

và điều trị bệnh xuất huyết do vi khuẩn gây ra có thể dùng các hóa chất như: thuốc tím 

(KMnO4), muối, formalin và iodine.  

Bên cạnh đó, người nuôi sử dụng rất nhiều biện pháp phòng và điều trị bệnh cho 

động vật thủy sản. Trong đó, kháng sinh là phương pháp phổ biến thường được người 

nuôi áp dụng nhiều nhất để điều trị bệnh xuất huyết do Vibriosis gây ra. Oxytetracycline, 

tetracycline, quinolon, nitrofurans, sulfonamide mạnh, trimethoprim, sarafloxacin, 

flumequine và axit oxolinic là một trong những loại kháng sinh được phép sử dụng để 

chống lại bệnh Vibriosis [116], [166], [208]. Biện pháp trộn kháng sinh vào thức ăn như 

trộn Tetracyline 75 - 100 mg/kg cá, Streptomycine 50 - 75 mg/kg cá, Oxolinic acid 10 

mg/kg cá và cho ăn liên tục trong 7 đến 10 ngày cũng cải thiện được tình trạng nhiễm 

bệnh [44]. Theo Rajan và cs (2001), Cá Bớp nuôi bị nhiễm V. alginolyticus được điều trị 

bằng cách bổ sung oxytetracyline vào thức ăn với liều lượng 75 mg/kg cá ngày trong thời 

gian 8 ngày liên tục, giúp kiểm soát tỷ lệ chết hoàn toàn.  

Ngoài ra, sự tồn dư kháng sinh trong cơ thể cá gây ức chế hệ thống miễn dịch của 

cá, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm thủy sản từ đó gây ảnh hưởng đến sức khỏe 

củả người tiêu dùng [199], [71], [87]. Vì vậy, việc sử dụng kháng sinh để trị bệnh cho 

đối tượng nuôi thủy sản vẫn không nên khuyến khích và cần cân nhắc thận trọng trong 

từng trường hợp. Chính vì những mặt trái do sử dụng kháng sinh, việc phòng bệnh cho 

cá nuôi vẫn luôn được chú ý trong suốt quá trình nuôi. Tuy nhiên, việc sử dụng kháng 

sinh trong nuôi trồng thủy sản hiện nay phải tuân thủ theo Thông tư số 10/TT-BNN 

ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(NN&PTNT) đã quy định chặt chẽ những loại kháng sinh cấm sử dụng cũng như hạn 

chế sử dụng trong nuôi trồng thủy sản để tạo ra sản phẩm sạch bảo vệ sức khỏe cho 

người tiêu dùng [2]. 

Phương pháp phòng bệnh tổng hợp thường được các trại nuôi áp dụng bao gồm 

sát trùng bể, ao nuôi cá và dụng cụ trong mỗi đợt sản xuất, xử lý nguồn nước trước khi 

đưa vào sử dụng và quản lý tốt chất lượng nước trong quá trình nuôi đặc biệt là hàm 

lượng chất vẫn hữu cơ trong ao. Thả cá nuôi với mật độ thích hợp, tránh làm cá bị tổn 

thương trong quá trình vận chuyển, tắm định kỳ đề phòng các loại bệnh ký sinh trùng 

và chú ý chất lượng thức ăn và tính toán lượng thức ăn đưa xuống ao vừa đủ để đảm 

bảo cho đối tượng nuôi đủ dinh dưỡng và không ô nhiễm môi trường là những biện 

pháp người dân thường sử dụng để phòng bệnh.  

Hiện nay, giải pháp nâng cao sức đề kháng cho đối tượng nuôi bằng cách sử 

dụng vắc xin là phương pháp phòng bệnh chủ động mang lại hiệu quả cao, đã và đang 

được tập trung nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới. Nhiều nghiên cứu đã báo cáo 

việc sử dụng thành công vắc xin chống lại nhiều loài Vibrio gây bệnh, bao gồm V. 
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anguillarum, V. alginolyticus và V. harveyi [120], [94]. Các loại vắc xin khác nhau đã 

được chế tạo để tiêm phòng cho cá [98]. Nguyễn Thị Thanh Thùy và cs (2014) [31] 

tiêm vắc- xin V. parahaemolyticus bất hoạt có bổ sung chất bổ trợ cho cá Mú chấm 

cam (E. coioides) cũng tạo được phản ứng bảo hộ khá tốt. vắc-xin phòng bệnh chủ động 

cho động vật thủy sản sẽ hạn chế được việc sử dụng kháng sinh cũng như hạn chế việc 

gia tăng các chủng vi khuẩn kháng kháng sinh. Tuy nhiên, việc sử dụng vắc- xin cũng 

gặp nhiều khó khăn như chi phí cao, đồng thời mỗi loại vaccine chỉ đặc hiệu với 1 loại 

bệnh và đặc biệt là khó ứng dụng rộng rãi đối với những ao nuôi thâm canh với mật độ 

cá dày. Chính vì vậy, để sản xuất ra các loại vắc-xin đặc hiệu đem lại hiệu quả bảo hộ 

cao cho các loài động vật thủy sản vẫn là một thách thức đối với các nhà nghiên cứu. 

Ngoài ra, có thể sử dụng một số chất kích thích miễn dịch như beta-glucan, vitamin C và 

chế phẩm sinh học để tăng cường miễn dịch cho cá [45]. Bên cạnh đó, việc sử dụng các 

chất chiết xuất từ thực vật làm chất kích thích miễn dịch để bảo vệ đối tượng nuôi chống 

lại các mầm bệnh khác nhau đã và đang được quan tâm nghiên cứu.  

1.3. Một số chỉ tiêu huyết học ở cá 

Theo kết quả nghiên cứu của Zinkl và cs (1991), trong máu cá có 5 loại tế bào 

phổ biến, đó là hồng cầu, bạch cầu đơn nhân, bạch cầu trung tính, tế bào lympho và 

tiểu cầu. Tuy nhiên, số lượng tế báo trong máu cá biến động phụ thuộc vào tuổi, tình 

trạng sức khỏe và các nhân tố bên trong, bên ngoài tác động vào cơ thể cá [32]. 

Hồng cầu: Tế bào hồng cầu của cá có dạng hình bầu dục và nhân hình tròn ở 

giữa. Số lượng hồng cầu ở cá nước mặn dao động từ 0,9 - 4 triệu tế bào hồng cầu/mL. 

Số lượng tế bào hồng cầu trong cơ thể cá bị ảnh hưởng do nhiều nguyên nhân như tập 

tính sống của từng loài, cá sống ở tầng mặt sẽ có số lượng hồng cầu thấp hơn so với các 

loài cá sống ở tầng giữa và tầng đáy; ở cá đực có số lượng hồng cầu cao hơn con cái, 

ngoài ra số lượng hồng cầu còn phụ thuộc vào chất lượng thức ăn và nhất là khi cơ thể cá 

bị nhiễm bệnh sẽ làm thay đổi đáng kể số lượng hồng cầu trong cơ thể cá [32]. 

Bạch cầu: là một trong những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá sức khỏe của cá, chúng 

đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều hòa chức năng miễn dịch. Tế bào bạch cầu 

được xem là hàng rào bảo vệ đầu tiên, có khả năng thực bào và đáp ứng miễn dịch 

chống lại sự xâm nhập của các tác nhân lạ vào cơ thể [112]. Mật độ tổng bạch cầu chịu 

tác động bởi hàm lượng đạm trong thức ăn, tuổi, trọng lượng của cá, các nhân tố môi 

trường, vi khuẩn, tình trạng sinh lý của cá. Quá trình tạo bạch cầu trong cơ thể được 

đáp ứng cho việc bảo vệ cơ thể trong suốt quá trình cơ thể nhiễm bệnh. Bạch cầu là 

những tế bào máu có nhân, kích thước và số lượng biến đổi lớn theo loài, tình trạng 

sinh lý, tuổi, dinh dưỡng, nhiệt độ và sự thành thục sinh dục [18]. Các loại bạch cầu 

thường được tìm thấy gồm tế bào lympho, bạch cầu đơn nhân, bạch cầu trung tính và 

tiểu cầu [68]. Bạch cầu đơn nhân là tế bào bạch cầu tham gia vào hệ thống miễn dịch 

không đặc hiệu với vai trò thực bào, tiêu diệt kháng nguyên và đặc biệt là khả năng 



22 

 

trình diện kháng nguyên và để thực hiện bước khởi đầu của quá trình đáp ứng miễn 

dịch đặc hiệu. Bạch cầu trung tính có khả năng thực bào các vật có kích thước nhỏ như 

vi khuẩn và có khả năng di chuyển xuyên qua các mao mạch có chuyển động định 

hướng đến những nơi bị viêm nhiễm, những nơi bị viêm có bạch cầu tập trung nhiều 

nhất [32]. Sự gia tăng về tỉ lệ và số lượng bạch cầu trung tính cho thấy hoạt động của 

hệ bạch huyết gia tăng để tiêu diệt các vi sinh vật lạ xâm nhập vào cơ thể. Tế bào 

lympho là những tế bào có khả năng miễn dịch. Các bạch cầu không hạt sản xuất ra 

các kháng thể β-globulin và nhất là γ-globulin, đây là kháng thể chống vi trùng rất 

mạnh. Tế bào lympho có thể sinh ra mọi loại kháng thể để chống lại mọi kẻ thù [32]. 

Tiểu cầu có chức năng là giải phóng chất thromboplastin để gây đông máu, đặc biệt 

trong tình trạng viêm nhiễm. Tiểu cầu còn có đặc tính kết dính nhờ vậy mà góp phần 

đóng miệng các vết thương. Ngoài ra tiểu cầu còn tham gia vào quá trình đáp ứng 

miễn dịch [92]. Số lượng tế bào bạch cầu của cá Chẽm (L. calcarifer) dao động từ 2,27 

x105 - 2,38 x 105 tế bào/mm3 [15]. 

Các chỉ tiêu huyết học ở cá bị bệnh xuất huyết có những thay đổi đáng kể như số 

lượng tế bào hồng cầu giảm do bị vi khuẩn phá hủy, số lượng tế bào bạch cầu tăng 

mạnh theo nghiên cứu của Martins và cs (2008) [134], số lượng bạch cầu trung tính ở 

cá bệnh tăng cao[153] và sự hiện diện của tiểu cầu và sự gia tăng của tế bào lympho 

nhằm tăng cường cơ chế phòng vệ của cá bị nhiễm bệnh [134]. 

1.4. Phòng và điều trị bệnh ở động vật thủy sản bằng thảo dược 

1.4.1. Tình hình sử dụng các loại thảo dược trong phòng và trị bệnh cho động vật 

thủy sản  

Thảo dược là những cây trồng, sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật tự nhiên được 

sử dụng để điều trị hoặc hỗ trợ điều trị bệnh, được dùng làm thuốc chữa bệnh. Thảo 

dược chứa nhiều hợp chất sinh học có hoạt tính cao, trong y học đã được sử dụng con 

người như một chất tăng cường miễn dịch. Có thể lấy ở bất cứ phần nào trên cây như 

thân, lá, hoa, rễ cành ở dạng tươi hoặc đã qua sơ chế, chế biến, chiết dịch để làm thảo 

dược. Bên cạnh đó, thảo dược với nhiều ưu điểm như rẻ, dễ chuẩn bị, hiệu quả phòng 

bệnh cao do dễ hấp thu, ít tác dụng phụ trong quá trình điều trị bệnh và không ảnh 

hưởng đến môi trường cũng như không nguy hiểm đến đối tượng nuôi [198], [185]. Do 

đó, việc lựa chọn sử dụng thảo dược trong nuôi trồng thủy sản được xem là phương 

pháp tối ưu hóa mục đích giải quyết các vấn đề môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh và 

tạo nguồn thực phẩm sạch, không tồn dư thuốc kháng sinh cho người tiêu dùng. 

Trên thế giới, nhiều nghiên cứu đã xác định hiệu quả của việc sử dụng chiết xuất 

thảo dược giúp tôm, cá tăng trưởng tốt, tăng cường hệ miễn dịch và ức chế vi khuẩn 

gây bệnh [63], [188]. Đồng thời, bổ sung  thảo dược và các sản phẩm từ thảo được  
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vào thức ăn cho cá  chữa được nhiều bệnh, thúc đẩy tăng trưởng, giảm căng thẳng, cải 

thiện khả năng miễn dịch và ngăn ngừa nhiễm trùng ở cá nuôi [180], [131]. Nhiều loại 

thảo dược đã được xác định có hoạt tính sinh học cao đồng thời có khả năng kháng 

khuẩn, kháng virus, kháng nấm, ký sinh trùng, kích thích tăng trưởng, kích thích tuyến 

sinh dục thành thục, chống stress, tăng cường miễn dịch [63]. Các chất chiết xuất từ 

thảo dược thông thường chứa các thành phần khác nhau như alkaloids, steroid, 

phenolids, tanin, terpenoids, saponin và flavonoid thể hiện các hoạt tính sinh học khác 

nhau [46], [63]. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, thảo dược được sử dụng rất 

phổ biến trong nuôi trồng thủy sản nhằm mục đích cung cấp các hợp chất an toàn và 

thân thiện với môi trường để thay thế kháng sinh và các hợp chất hóa học cũng như để 

tăng cường khả năng miễn dịch và kiểm soát dịch bệnh [46], [198]. Một số loại thảo 

dược sử dụng phổ biển trong nuôi trồng thủy sản được thể hiện ở Bảng 1.4. 

Bảng 1.4. Một số loại thảo dược được sử dụng phổ biển trong nuôi trông thủy sản 

Tên thảo dược 
Đối tượng sử 

dụng 
Hiệu quả 

Tài liệu tham 

khảo 

Cỏ mực (Eclipta 

alba) 

Cá Rô phi 

(Oreochromis 

mossambicus) 

Thông số miễn dịch không 

đặc hiệu, hoạt động của 

lysozyme tăng lên đáng kể 

sau khi cho ăn bằng dịch 

chiết nước trong 1, 2 hoặc 

3 tuần 

Christybapita và 

cs  (2007) [62] 

Hoàng kỳ 

(Atragalus 

membranaceus) 

Kim ngân 

(Loncicera 

japonica) 

Cá Rô phi (O. 

mossambicus) 

Hoạt động của đại thực 

bào, hô hấp của tế bào máu 

cá có bổ sung thảo dược 

được tăng cường, kích 

thích và tăng cường miễn 

dịch và khả năng kháng 

bệnh tăng cao 

Ardó và cs 

(2008) [40] 

Cây Lô hội  

(Aloe vera) 

Cá Hồi 

(Oncorhynus 

mykiss) 

Có khả năng cải thiện đối 

với tăng trưởng, hình thái 

của da và khả năng tiêu hóa 

Heidarieh và cs 

(2013) [86] 

Bột gừng 

(Zingiber 

docinale) 

Cá Chép Ấn 

Độ(Catla 

catla) 

Tăng khả năng đáp ứng 

miễn dịch và khả năng 

kháng bệnh của cá  bị 

nhiễm bởi vi khuẩn 

A.hydrophila. 

Arulvasu và cs  

(2013) [41] 

Củ Riềng 

(Alpinia 

galanga) 

Tôm  Chân 

trắng 

(Litopenaeus 

vannamei) 

Có khả năng 

kháng lại vi khuẩn V. 

harveyi 

Chaweepack và 

cs (2015) [59] 

Lá sim và hạt Tôm Chân trắng Có khả năng kháng vi Đặng Thị Lụa và 
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Tên thảo dược 
Đối tượng sử 

dụng 
Hiệu quả 

Tài liệu tham 

khảo 

sim (Rhdomyrtus 

tomentosa) 

(L. vannamei) khuẩn V. parahaemolyticus 

gây bệnh hoại tử gan tụy 

cấp tính 

cs (2015) 

Thồm lồm 

(Persicaria 

chinensis) 

Tôm Chân trắng 

(L.  vannamei) 

Có khả năng kháng vi khuẩn 

V. parahaemolyticus gây 

bệnh hoại tử gan tụy cấp 

Trương Thị Mỹ 

Hạnh và cs 

(2017) 

Thầu dầu 

(Ricinus 

communis ); Mật 

gấu (Vernonia 

amygdalina); 

Chùm ngây 

(Moringa 

oleifera); Ô rô 

(Acanthus 

ilicifolius ); Sài 

đất (Wedelia 

calendulacea ) 

Tôm Chân trắng 

(L.  vannamei) 

Có khả năng diệt khuẩn và 

có tiềm năng là nguồn thực 

phẩm giúp tôm nuôi tăng 

cường khả năng kháng vi 

khuẩn V. harveyi gây bệnh 

phát sáng và V. 

parahaemolitycus gây bệnh 

hoại tử gan tụy cấp tính. 

 

Hồng Mộng 

Huyền và cs 

(2018) [19] 

Lựu (Punica 

granatum) 

Cá Tra 

(Pangasianodon 

hypophthalmus) 

Giúp cá tăng trưởng nhanh, 

mật độ bạch cầu, tế bào 

đơn nhân, lympho và hoạt 

tính lysozyme gia tăng ở 

các nghiệm thức có bổ 

sung lựu so với đối chứng 

Bùi Thị Bích 

Hằng và cs 

(2020) [11] 

Một số chiết xuất từ thảo dược có hoạt tính kháng khuẩn cao, có vai trò rất quan 

trọng trong việc ngăn ngừa hoặc kiểm soát mầm bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây 

ra. Các loại thảo dược như Cỏ gà (Cynodon dactylon), Tiêu lốt (Piper longum), Diệp 

hạ châu (P. niruri), cây Cúc mui (Tridax Procumbens) và Gừng (Zingiber officinalis) 

chống lại bệnh do vi khuẩn Vibrio tauvina gây ra [158]. 

Theo kết quả nghiên cứu của Guo và cs (2010), đã sàng lọc nhiều loại thảo dược 

nhằm chống lại vi khuẩn V. harveyi gây bệnh trên tôm chân trắng, trong đó có 26 loại 

thảo dược được khảo sát, kết quả cho thấy khi kết hợp nhiều loại thảo dược cho hoạt 

tính kháng khuẩn cao hơn so với dùng đơn [81]. 

Kết quả nghiên cứu của Maharajan và cs (2011) [130], đã thử nghiệm cao chiết 

của 7 loại thảo dược, trong đó chiết xuất cây Lựu (P.granatum) bởi dung môi Ethyl 

alcohol cho kết quả kháng cao nhất đối với vi khuẩn V. alginolyticus gây bệnh trên cá 

chẽm (L. calcarifer) ở các nồng độ 100; 200; 300; 400 và 500 (µg/đĩa) cho kết quả 

đường kính vòng kháng lần lượt là 22,23; 22,63; 24,20; 24;53 và 24,76 mm, trong khi 

đó kết quả kháng khuẩn thấp nhất của cao chiết từ Bắp chuối (Musa sapientum) ở 

dung môi và nồng độ tương tự cho kết quả lần lượt là 8,10; 8,30; 8,56; 8,63 và 8,86 
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mm. Các nghiên cứu Sakee và cs (2011) [173], đã cho thấy cây Từ bi (Blumea 

balsamifera ) có khả năng ứng dụng trong điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh do vi sinh vật 

gây ra và có tác dụng mạnh nhất đối với Bacillus cereus, Staphylococcus aureus và 

Candida albicans, chất chiết xuất từ cây Từ bi có khả năng chống nhiễm trùng và 

chống sản xuất độc tố của vi sinh vật. Nhóm nghiên cứu của Chaweepack và cs (2015) 

đã xác định cao chiết củ Riềng (Alpinia galanga) có khả năng ức chế sự phát triển của 

V. parahaemolyticus [59]. Nghiên cứu của Harikrishnan (2011) [84], khi bổ sung chiết 

xuất từ Nấm (Phellinus linteus ) vào thức ăn trên cá Song (E. bruneus) trong 30 ngày 

cho thấy lysozyme, hoạt động thực bào, chỉ số thực bào, hoạt động của Superoxide 

dismutase và Glutathione peroxidase cao hơn đáng kể (p<0,05) so với lô thí nghiệm 

không bổ sung chiết xuất nấm . 

Trong những năm gần đây, ở Việt Nam việc sử dụng thảo dược trong phòng trị 

bệnh cho đối tượng thủy sản đang được tập trung nghiên cứu và ứng dụng nhiều trong 

nuôi trồng thủy sản. Ngoài khả năng tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng và kháng 

lại mầm bệnh thì thảo dược còn có tác dụng kích thích sự tăng trưởng cho đối tượng 

nuôi [22], [13]. Khi nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn của cao chiết lá Sim và hạt Sim 

(Rhdomyrtus tomentosa), Đặng Thị Lụa và cs (2015) [22] đã xác định đường kính vòng 

vô khuẩn của cao chiết hạt Sim trên vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính 

(AHNPD) là 17,67 mm đối với chủng V. parahaemolyticus KC13.14.2, 18 mm với 

chủng V. parahaemolyticus KC12.02.0 và 19,3 mm với chủng Vibrio sp. KC13.17.5. 

Trong đó, dịch chiết hạt Sim có hoạt tính kháng vi khuẩn gây bệnh AHPND cao hơn so 

với dịch chiết lá Sim . 

Cao chiết cây Cỏ mực cũng có khả năng kháng khuẩn với 12 chủng vi khuẩn 

Vibrio spp. phân lập từ ruột của 30 mẫu tôm sú, thu từ sáu ao nuôi khác nhau. Khi khảo 

sát hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết Cỏ mực (Eclipta alba) ở các nồng độ 8, 16, 32, 

64 và 128 µg/mL thì hiệu quả kháng khuẩn ghi nhận ở 10/12 chủng vi khuẩn phân lập, 

trong đó nồng độ 8 µg/mL cho đường kính vòng kháng khuẩn đạt 30,3 mm trên chủng 

vi khuẩn có tỉ lệ nucleotide tương đồng 99% với V. parahaemolyticus. Nghiên cứu của 

Trương Thị Mỹ Hạnh và cs (2017) [13] về khả năng kháng khuẩn của dịch chiết thô cây 

Thồm lồm (Polygonum chinense) trên vi khuẩn V. parahaemolyticus gây bệnh hoại tử 

gan tụy cấp ở tôm đã xác định đường kính vòng vô khuẩn đạt 19,8-20,6 mm tương ứng 

với nồng độ sử dụng 66,7-200 µg/đĩa giấy. Một nghiên cứu khác của Triệu Thị Thanh 

Hằng và cs (2018) [12], cho thấy hạt và lá của cây Trâm bầu (Combretum 

quadrangulare) có khả năng kháng với một số loài vi khuẩn gây bệnh trên động vật thủy 

sản như: Aeromonas hydrophyla, Edwardsiella ictaluri và V. parahaemolyticus. 

Năm 2018, Hồng Mộng Huyền và cs [19] đã khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của 

bảy loại thảo dược (Thầu dầu, Lưỡi rắn, Mật gấu, Chùm ngây, Lược vàng, Ô rô và Sài 

đất) ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đối với 2 chủng vi khuẩn V. parahaemolyticus 
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và V. harveyi gây bệnh trên tôm nuôi. Trong đó, khả năng kháng khuẩn của cao chiết 

Thầu dầu (Ricinus communis ) cho hiệu quả cao nhất với đường kính vòng vô khuẩn 17 - 

18 mm, tiếp đến là cao chiết Mật gấu (Vernonia amygdalina), Chùm ngây (Moringa 

oleifera), Ô rô (Acanthus ilicifolius ) và Sài đất (Wedelia calendulacea ) với đường kính 

vòng vô khuẩn ở mức trung bình từ 10 - 11 mm. Ngược lại, đường kính vòng vô khuẩn 

thấp nhất trên cả hai chủng vi khuẩn thu được từ dịch chiết cây Lưỡi rắn (Hedyotis 

corymbosa ) và Lược vàng (Callisia fragrans) với vòng kháng khuẩn tương ứng là 7 mm 

và 8 mm. Do đó, thông qua các kết quả đạt được, tác giả đã kết luận cao chiết thầu dầu có 

thể sử dụng như một chất có khả năng diệt khuẩn và có tiềm năng là nguồn thực phẩm 

giúp tôm nuôi tăng khả năng kháng vi khuẩn V. harveyi gây bệnh phát sáng và V. 

parahaemolitycus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính. 

Ngoài ra, có nhiều nghiên cứu về việc bổ sung chất chiết thảo dược vào thức 

ăn cho cá giúp cải thiện tăng trưởng, tăng khả năng chịu stress, và tăng cường hiệu 

quả hệ thống miễn dịch. Kết quả nghiên cứu của Bùi Thị Bích Hằng và cs (2020) 

[10], khi đánh giá ảnh hưởng chất chiết Lựu (Punica granatum) lên tăng trưởng và 

đáp ứng miễn dịch của cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus), cho thấy đối với 

nghiệm thức có bổ sung chất chiết Lựu vào khẩu phần ăn của cá trong 4 tuần, giúp 

cá tăng trưởng nhanh, mật độ bạch cầu, tế bào đơn nhân, lympho và hoạt tính 

lysozyme gia tăng ở các nghiệm thức có bổ sung lựu so với đối chứng (p<0,05). 

Sau cảm nhiễm với vi khuẩn E. ictaluri, cá được bổ sung chất chiết lựu 1,5% có tỉ 

lệ cá chết là 19,05%, nghiệm thức bổ sung 3% lựu có tỉ lệ chết 38,1%, thấp hơn có 

ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với cá ở nghiệm thức đối chứng (57,14%). Đặc biệt 

nghiệm thức bổ sung 1,5% chất chiết Lựu vào thức ăn giúp cải thiện hệ miễn dịch 

của cá và giúp cá kháng lại vi khuẩn E. ictaluri tốt nhất.  

1.4.2. Diệp hạ châu và ứng dụng của Diệp hạ châu trong phòng và điều trị bệnh 

trên động vật thuỷ sản 

1.4.2.1. Đặc điểm và hệ thống phân loại của cây Diệp hạ châu 

Hệ thống phân loại 

Theo hệ thống phân loại thực vật quốc tế (USDA PLANTS Classification 

Report) cây Diệp hạ châu được phân loại như sau: 

Giới: Plantae 

  Bộ: Malpigghiales 

   Họ: Phyllanthaceae 

    Chi: Phyllanthus 

     Loài: P. amarus  
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Hình 1.3. Cây Diệp hạ châu  

Tên khoa học: Phyllanthus amarus 

Tên gọi tiếng anh khác: Gripeweed, shatterstone, stonebreaker, leafflower. 

Tên gọi khác: Diệp hạ châu đắng, cây cau trời, diệp hòe thái, lão nha châu, chó 

đẻ thân canh. 

Diệp hạ châu thuộc họ Thầu dầu, với khoảng 283 chi và 7300 loài. Diệp hạ châu 

có nguồn gốc từ vùng Nam Mỹ. Nó phân bố rải rác khắp các vùng nhiệt đới và cận 

nhiệt đới. Ở Châu Á, vùng phân bố của diệp hạ châu gồm Ấn Độ, Malaysia, 

Phillippine, Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam, Nam Trung Quốc và cả 

ở vùng đảo Salawesi.. Ở các nước Đông Nam Á, độ cao phân bố này có thể lên đến 

1000 m. Ở Việt Nam, Diệp hạ châu cũng được tìm thấy rải rác khắp nơi, từ các tỉnh ở 

vùng đồng bằng, ven biển, các đảo lớn đến các tỉnh ở trung du và miền núi, có độ cao 

dưới 800m [22], [1]. 

Đặc điểm hình thái và phân bố 

Cây Diệp hạ châu cao từ 30 đến 60cm, thân tròn, bóng, màu xanh, phân nhánh đều, 

nhiều. Lá mọc so le xếp thành 2 dãy xít nhau trông như lá kép hình lông chim. Phiến lá 

hình bầu dục, dài từ 5 - 10 mm, rộng 3 - 6 mm, màu xanh sẫm ở mặt trên, màu xanh nhạt 

ở mặt dưới. Hoa đực và hoa cái mọc ở kẽ lá, màu lục nhạt, không có cánh hoa. Hoa đực 

có cuống ngắn 1 - 2 mm, đài 5, có tuyến mật, nhị 3, chỉ nhị dính nhau. Hoa cái có cuống 

dài hơn hoa đực. Quả nang, nhẵn, hình cầu, đường kính 1,8 - 2 mm, có đài tồn tại. Chứa 6 

hạt hình tam giác, đường kính 1 mm, hạt có sọc dọc ở lưng [34]. 

Thân: vi phẫu có thiết diện tròn, không có góc lồi. Từ ngoài vào trong gồm lớp 

cutin mỏng có răng cưa, đôi khi tạo thành những u lồi nhỏ. Biểu bì gồm 1 lớp tế bào 

hình chữ nhật nằm ngang không đều nhau. Mô dày gồm 1 - 2 lớp tế bào hình tròn hay 
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hình bầu dục. Mô mềm vỏ gồm những tế bào hình tròn hay hình bầu dục không đều, 

xếp chừa những khe nhỏ, có chứa ít tinh bột và tinh thế calci oxalat hình khối. Trụ bì 

gồm 3 - 5 lớp tế bào, hoá mô cứng thành những cụm rời nhau, mỗi cụm gồm tế bào mô 

cứng và sợi. Hệ thống dẫn libe và gỗ xếp thành vòng liên tục. Mô mềm tuỷ gồm những 

tế bào hình đa giác gần như tròn, xếp chừa những khe nhỏ, có rất ít tinh bột, không có 

tinh thể calci oxalate [34]. 

Gân lá: Gân giữa mặt dưới lồi rõ, mặt trên gần như gồm những tế bào hình tròn, 

xếp chừa những khe nhỏ. Libe và gỗ cấu tạo cấp 1 xếp thành hình cung, gỗ ở trên, libe 

ở dưới. Tinh thể calci oxalat hình cầu gai trong một vài mô mềm ngay dưới libe [34]. 

Phiến lá: Biểu bì trên là những tế bào hình bầu dục không đều nhau, lớp cutin 

mỏng, có răng cưa rất nông. Tế bào biểu bì dưới có hình chữ nhật nằm ngang hơi dẹt 

hơn tế bào biểu bì trên. Lỗ khí có nhiều ở biểu bì dưới và ít hơn ở biểu bì trên, lỗ khí 

kiểu hỗn bào hay dị bào, ít song bào với 2 tế bào không đều nhau. Chỉ số lỗ khí X≥ 20. 

Mô mềm giậu là một lớp tế bào, chiếm gần nửa chiều dày phiến lá. Mô mềm khuyết 

gồm những tế bào không đều, vách uốn lượn nhiều, xếp chừa những khuyết to. Một 

vài tinh thể calci oxalat hình lăng trụ trong mô mềm giậu [34]. 

Diệp hạ châu là cây ưa sáng, có thể mọc xen lẫn với những loại cây cỏ khác. Cây 

thường mọc ở đất ẩm trong vườn, ruộng trồng hoa màu, ven đường đi hay trên nương 

rẫy. Cây con mọc từ hạt thường xuất hiện vào khoảng cuối mùa xuân; sinh trưởng 

nhanh trong vòng 2 tháng của mùa hè, sau đó ra hoa quả và tàn lụi. Toàn bộ vòng đời 

của cây chỉ kéo dài 3-4 tháng. Hạt của Diệp hạ châu tồn tại trên mặt đất 7-8 tháng vẫn 

còn sức nẩy mầm [1].  

Ở Việt Nam, họ thầu dầu có 79 chi và 459 loài. Riêng chi Phyllanthus, ở nước ta 

có tổng số 53 loài đã biết đến. Diệp hạ châu mọc hoang khắp nơi tại các vùng đất ẩm 

các vùng của Việt Nam và các vùng khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới. Đây là cây thân 

thảo sống quanh năm, sống dai, cây cao khoảng 60-70 cm. Các thành phần có trong 

Diệp hạ châu đắng là flavonoid, alkaloid phyllanthin, phyteralin,… giúp bảo vệ gan 

khỏi sự phân hủy của ethanol có trong rượu, bia. Ngoài chữa xơ gan, viêm gan thì 

Diệp hạ châu còn có tác dụng cho vẻ đẹp của người phụ nữ vì trị mụn nhọt, lở loét, 

làm mịn da. Dùng Diệp hạ châu là một sự lựa chọn tốt cho mọi người đặc biệt là 

những người có nguy cơ viêm gan do bia, rượu [5]. 

1.4.2.2. Đặc điểm dược lý của Diệp hạ châu 

Alkaloid và flavonoid là hai hợp chất có khả năng kháng khuẩn chiếm tỷ lệ cao 

trong cây Diệp hạ châu. Những công trình nghiên cứu hóa học gần đây về các loài 

Phyllanthus đã phát hiện một vài lignan, flavonoid và tanin thủy phân có tác dụng bảo 

vệ gan, có khả năng làm sạch phần lớn các kháng nguyên bề mặt viêm gan B, [5]. 

Cũng về vấn đề nghiên cứu khả năng chống oxi hóa, các nhà khoa học đã khảo sát khả 
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năng này từ dịch chiết methanol của 5 loài phyllanthus đặc biệt từ Ấn Độ là: P. debilis, 

P. debilis, P. urinaria, P. virgatus, P. maderaspatensis, P. amarus. Tất cả các dịch 

chiết này đều cho kết quả tốt [167].  

Từ loài P. amarus các nhà khoa học đã tách được 2 hợp chất ankaloid mới là 

isobubbialine và epibubbialine cùng với 3 ankaloid đã biết là phyllanthine, securinine 

và norsecurinine. Cấu trúc của chúng được xác định trên cơ sở phân tích các dữ liệu 

phổ UV, IR, phổ khối lượng và phổ NMR [91]. Từ loài P. niruroides được thu thập ở 

bang Florida (Hoa Kỳ) đã phân lập được một hợp chất mới thuộc nhóm ankaloit là 

niruroidine, cấu trúc của nó được làm sáng tỏ dựa trên các phương pháp phổ (Babady-Bila, 

1996). Trong khi đó từ loài P. simplex lần đầu tiên đã phân lập được một ankaloid là 

simplexine (14-hydroxy-4-methoxy-13,14 dihydronorsecurinine) và một ankaloid đã biết là 

phyllanthine [91].  

Tại Việt Nam, khá nhiều công trình nghiên cứu về tác dụng điều trị viêm gan của 

Diệp hạ châu đã được tiến hành và đã thành công với chế phẩm Hepamarin từ P. 

amarus. Một số tác dụng của Diệp hạ châu bao gồm: 

+ Tác dụng giải độc: Người Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc dùng Diệp hạ châu 

để trị các chứng mụn nhọt, lở loét, đinh râu, rắn cắn, giun. Nhân dân Java, Ấn Độ dùng 

để chữa bệnh lậu. Theo kinh nghiệm dân gian Malaysia, Diệp hạ châu có thể dùng để 

trị các chứng viêm da, viêm đường tiết niệu,...[1]. 

+ Điều trị các bệnh đường tiêu hóa: cây thuốc có khả năng kích thích ăn ngon. 

Người Ấn Độ dùng để chữa các bệnh viêm gan, vàng da, kiết lỵ, táo bón, thương hàn, 

viêm đại tràng. Nhân dân vùng Haiti, Java dùng cây thuốc này trị chứng đau dạ dày, 

rối loạn tiêu hóa,..Ngoài ra, Diệp hạ châu được sử dụng để trị ho, viêm phế quản, hen 

phế quản, lao, Một vài nghiên cứu, cho thấy tác dụng giảm đau của Diệp hạ châu mạnh 

hơn indomethacin gấp 4 lần và mạnh hơn 3 lần so với morphin. Tác dụng này được 

chứng minh là do sự hiện diện của acid gallic, ester ethyl và hỗn hợp steroid (beta 

sitosterol và stigmasterol) có trong Diệp hạ châu. Bên cạnh đó, y học cổ truyền một số 

nước đã sử dụng Diệp hạ châu làm thuốc lợi tiểu, trị phù thũng. Ở Việt Nam, Diệp hạ 

châu được dùng sớm nhất tại Viện Đông y Hà Nội (1967) trong điều trị xơ gan cổ 

trướng. Một nghiên cứu của trường Đại học Dược Santa Catarina (Brazil-1984) đã 

phát hiện alkaloid có trong Diệp hạ châu có tác dụng chống co thắt cơ vân và cơ trơn, 

các nhà khoa học đã nhờ vào điều này để giải thích hiệu quả điều trị sỏi thận, sỏi mật 

của cây thuốc. Diệp hạ châu còn được sử dụng để điều trị tiểu đường, có thể thấy 

đường huyết đã giảm một cách đáng kể trên những bệnh nhân tiểu đường khi cho uống 

thuốc này trong 10 ngày [1]. 
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1.4.2.3. Ứng dụng Diệp hạ châu trong phòng và trị bệnh trên động vật thuỷ sản 

Xuất phát từ những tác dụng của cây Diệp hạ châu đối với bệnh gan, các nhà 

nghiên cứu đã tiến hành các thử nghiệm sử dụng chiết xuất từ cây Diệp hạ châu để 

phòng bệnh cho tôm nuôi. Một số hộ nuôi đã sử dụng cây Diệp hạ châu đun nước cô 

đặc trộn vào thức ăn cho tôm ăn để phòng bệnh và tăng cường sức đề kháng. Theo 

nghiên cứu của Loan và cs (2009) [126], sử dụng chiết xuất từ cây Diệp hạ châu với 

lượng 100 mg/kg trọng lượng tôm chống lại virus đốm trắng, sau thí nghiệm tôm tỷ lệ 

sống lên tới 96,67%. Nghiên cứu khác của Loan (2011) đã chỉ ra rằng Diệp hạ châu có 

khả năng ức chế tác nhân gây bệnh đục thân trên tôm càng xanh là MrNV 

(Macrobrachium rosenbergii nodavirus) và XSV (Extra small virus). Đồng thời, Diệp 

hạ châu còn có khả năng ức chế MrNV và XSV thông qua tác dụng phá vỡ vỏ protein 

bên ngoài của MrNV và XSV, gây ly giải vật liệu di truyền là RNA, vì thế virus không 

còn cấu trúc nguyên vẹn đề xâm nhập vào cơ thể tôm, do đó giảm khả năng gây bệnh 

đục thân trên ấu trùng tôm càng xanh. Vào năm 2012, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng 

Thủy sản II đã tiến hành sản xuất thử nghiệm và đưa sản phẩm vào ứng dụng trong 

nuôi tôm Sú là sản phẩm chiết xuất từ cây Diệp hạ châu đã góp phần giảm thiểu bệnh 

do virus đốm trắng gây ra. Bước đầu cho phép ghi nhận sản phẩm từ cây Diệp hạ châu 

với liều lượng 8g/kg thức ăn/ngày trong điều kiện thí nghiệm cho tỷ lệ sống là 73,33% 

sau cảm nhiễm và ngoài ao nuôi có tác dụng phòng bệnh do virus gây hội chứng đốm 

trắng gây ra trên tôm Sú trong chu kỳ nuôi 4 tháng. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy cao chiết Diệp hạ châu, ngoài ứng dụng trong phòng 

trị bệnh trên động vật thủy sản, còn được sử dụng trong việc tăng khả năng đáp ứng 

miễn dịch tế bào bạch cầu của cá Tra và kích thích hệ miễn dịch đặc hiệu và không đặc 

hiệu của cá rô phi (O. mossambicus) đối với loài P. niruri [141]. Ngoài ra, cao chiết từ 

cây Diệp hạ châu còn giúp tăng đáng kể tỷ lệ sống, tăng trưởng và nồng độ thành phần 

sinh hóa của tôm Càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) khi cho ăn ấu trùng artemia 

được làm giàu bằng cao chiết này [104]. Kết quả nghiên cứu của Trần Vinh Phương và 

cs (2019) [24], đã xác định hoạt tính kháng khuẩn và nồng độ ức chế tối thiểu của dịch 

chiết từ Diệp hạ châu đối với vi khuẩn V. parahaemolyticus và Vibrio sp. gây bệnh 

hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) ở tôm chân trắng (L. vannamei) nuôi tại Thừa 

Thiên Huế.  

Kết quả nghiên cứu của Bùi Thị Bích Hằng, Trần Thị Tuyết Hoa (2020) [10], bổ 

sung 2% chất chiết từ Diệp hạ châu vào thức ăn cho cá Tra giống ăn trong 4 tuần cho 

thấy có sự gia tăng một số chỉ tiêu huyết học bao gồm tổng bạch cầu, bạch cầu đơn 

nhân, tế bào lympho và hoạt tính lysozyme. Đồng thời, sau cảm nhiễm với vi khuẩn E. 

ictaluri gây bệnh gan thận mủ thì tỉ lệ chết của cá ở các nghiệm thức bổ sung chất 

chiết Diệp hạ châu đều giảm và tăng cường khả năng phòng bệnh gan thận mủ cho cá 

nuôi ở Đồng bằng sông Cứu Long.  

https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-3250.html
https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-871.html
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Một nghiên cứu khác của Ngo và cs (2020) [146], nhằm đánh giá việc sử dụng 

cao chiết từ Diệp hạ châu đã chống lại sự nhiễm bệnh do V. alginolyticus gây ra trên 

tôm Chân trắng (L. vannamei) gia tăng các thông số miễn dịch trong hồng cầu của tôm 

trong thời gian thí nghiệm 28 ngày. Đồng thời, chế độ cho ăn bổ sung cao chiết Diệp 

hạ châu với liều lượng 20g/kg thức ăn đã cải thiện năng suất tăng trưởng của tôm sau 

56 ngày cho ăn thử nghiệm. 

Qua một số nghiên cứu ứng dụng Diệp hạ châu trong phòng và trị bệnh trên động 

vật thuỷ sản. Cho thấy rằng, vẫn còn rất ít các công trình nghiên cứu dùng thảo dược 

Diệp hạ châu để điều trị bệnh xuất huyết trên cá do vi khuẩn Vibrio gây ra. Chính vì 

vậy, việc tập trung nghiên cứu và ứng dụng Diệp hạ châu để phòng và trị bệnh trên cá 

là một hướng đi đúng và đầy triển vọng. 
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu  

2.1.1. Phạm vi nghiên cứu 

+ Địa điểm thu mẫu: Cá Hồng mỹ với dấu hiệu lâm sàng của bệnh xuất huyết 

được thu tại các hộ nuôi cá lồng ở xã Hải Dương, thành phố Huế và thị trấn Thuận An, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vị trí thu mẫu, tọa độ được thể hiện ở Hình 2.1 

và Bảng 2.1. 

+ Địa điểm phân tích mẫu: mẫu lấy theo dánh dấu ở các vị trí trên bản đồ gồm 10 

vị trí (1 – 10) được mô tả như Hình 2.1.  

Phân lập, định danh vi khuẩn bằng phương pháp sinh học phân tử và xác định sự 

hiện diện của các gen mang độc tố được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Miễn dịch và 

Vaccine, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.  

Nghiên cứu các đặc điểm sinh lý, sinh hoá, khả năng gây bệnh, độ mẫn cảm 

kháng sinh của các chủng vi khuẩn phân lập, đặc điểm mô bệnh học; khả năng kháng 

khuẩn của dịch chiết cây Diệp hạ châu đối với vi khuẩn Vibiro gây bệnh xuất huyết 

trên cá Hồng mỹ và phương pháp phòng trị bệnh được tiến hành tại Phòng thí nghiệm 

Khoa Thủy sản, trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế. 

Nghiên cứu được tiến hành trong vòng 4 năm 2018- 2022.  

 

Hình 2.1. Vị trí các địa điểm thu mẫu cá Hồng mỹ 
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Bảng 2.1. Vị trí tọa độ thu mẫu 

Vị trí Kinh độ (E) Vĩ độ (N) 

1 107° 36' 39.3984" 16° 34' 0.558012" 

2 107° 36' 51.89544" 16° 33' 57.93696" 

3 107° 37' 3.20988" 16° 33' 58.190796" 

4 107° 37' 15.12192" 16° 33' 59.01696" 

5 107° 37' 32.3958" 16° 34' 0.688044" 

6 107° 37' 41.62008" 16° 33' 58.937184" 

7 107° 37' 50.25216" 16° 33' 58.336884" 

8 107° 37' 57.11232" 16° 34' 2.04888" 

9 107° 38' 0.06936" 16° 33' 55.722816" 

10 107° 38' 2.13036" 16° 33' 48.5379" 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 

2.1.2.1. Nguồn vi khuẩn 

Vi khuẩn Vibrio spp. phân lập từ cá Hồng mỹ (Sciaenops ocellatus) bị bệnh xuất 

huyết tại Thừa Thiên Huế. 

2.1.2.2. Nguồn thảo dược 

Cây Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) được thu  tại Thừa Thiên Huế.  

2.2. Nội dung nghiên cứu 

- Khảo sát tình hình nuôi và dịch bệnh trên cá Hồng mỹ tại một số khu vực ở 

Thừa Thiên Huế  

- Phân lập và định danh các chủng vi khuẩn Vibrio gây bệnh xuất huyết trên cá 

Hồng mỹ. 

- Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của các chủng Vibrio phân lập được 

- Nghiên cứu sử dụng cao chiết cây Diệp hạ châu trong phòng và điều trị bệnh 

xuất huyết do vi khuẩn Vibrio ở cá Hồng mỹ 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp điều tra phỏng vấn  

Nghiên cứu đã được tiến hành thông qua việc điều tra các hộ nuôi cá lồng tại xã 

Hải Dương (thuộc thị xã Hương Trà, nay thuộc thành phố Huế), và Vinh Hiền (huyện 

Phú Lộc) và thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, nay thuộc thành phố Huế) tỉnh Thừa 

Thiên Huế từ tháng 4/2018. Các địa bàn được khảo sát là những vùng nuôi cá tập trung 

và phát triển mạnh về nuôi cá Hồng mỹ tại Thừa Thiên Huế.  
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Phương pháp chọn hộ ngẫu nhiên dựa trên danh sách các hộ nuôi cá Hồng mỹ do 

địa phương cung cấp và sử dụng bản hỏi để phỏng vấn trực tiếp các hộ nuôi với mục 

đích thu thập một số thông tin về tình hình nuôi (hình thức nuôi, con giống, thức ăn, 

mùa vụ thả nuôi) và thông tin về dịch bệnh xảy ra trên cá Hồng mỹ (một số bệnh 

thường gặp và đặc biệt chú trọng đến bệnh xuất huyết) tại địa bàn tỉnh để làm cơ sở 

cho việc thu mẫu bệnh phẩm, phân lập tác nhân gây bệnh phục vụ cho các nghiên cứu 

tiếp theo. Tổng số phiếu điều tra là 30 hộ và được phân bổ ở Bảng 2.2.  

Bảng 2.2. Phân bố hộ điều tra theo địa bàn nghiên cứu 

Địa điểm điều tra Số phiếu 

Thị trấn Thuận An 10 

Xã Hải Dương 10 

Xã Vinh Hiền 10 

Tổng cộng 30 

2.3.2. Phương pháp phân lập và định danh các chủng vi khuẩn Vibrio gây bệnh 

xuất huyết trên cá Hồng mỹ 

2.3.2.1. Phương pháp thu mẫu  

Tổng số 62 mẫu cá Hồng mỹ nuôi lồng bị bệnh xuất huyết được thu tại 15 hộ nuôi 

ở 2 địa điểm bao gồm: 35 mẫu cá ở Thuận An và 27 mẫu cá ở Hải Dương, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Cá bệnh có kích cỡ từ 12,2 – 37,5cm và khối lượng cá đạt 

từ 24,20 – 591,00g (Bảng 2.3). Sau khi thu, cá được giữ sống trong thùng xốp và vận 

chuyển về phòng thí nghiệm để tiến hành phân lập vi khuẩn.  

Bảng 2.3. Số mẫu cá bị bệnh xuất huyết thu tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Địa điểm 

 thu mẫu 
Đợt thu 

Thời gian 

thu mẫu 
Số mẫu cá 

bệnh (con) 

Chiều dài 

(cm) 

(TB±SD) 

Khối lượng 

(gam/con) 

(TB±SD) 

Thuận An  

 1 
Tháng 

6/2019 
11 24,8 ± 0,60 188,60 ± 9,20 

 2 
Tháng 

8/2019 
24 37,5 ± 1,10 591,00 ± 10,20 

Hải Dương  

 3 
Tháng 

1/2020 
10 14,24 ± 1,10 25,77 ± 1,40 

 4 
Tháng 

3/2020 
17 12,2 ± 1,10 24,20 ± 1,50 
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2.3.2.2. Phương pháp nuôi cấy và phân lập vi khuẩn Vibrio 

Dùng cồn 70º khử trùng mặt ngoài cơ thể cá, dùng dao mổ và kéo tiệt trùng để 

mổ cá, quan sát và mô tả các dấu hiệu bệnh lý bên trong. Sau đó, dùng que cấy vô 

trùng lấy mẫu bệnh phẩm trực tiếp từ các cơ quan như: Não, gan, thận, lách, cấy lên 

đĩa môi trường TCBS agar (TCBS, Himedia, Ấn độ) và nuôi cấy ở nhiệt độ 28oC trong 

24 giờ. Các khuẩn lạc rời, chiếm ưu thế được cấy chuyền sang môi trường Tryptone 

Soya Agar (TSA, Himedia, Ấn độ) có bổ sung 2% NaCl (TSA+) và nuôi cấy ở 28oC 

trong 24 giờ để tiến hành định danh vi khuẩn.  

2.3.2.3. Phương pháp định danh vi khuẩn Vibrio bằng phương pháp sinh học phân tử 

Tách chiết và tinh sạch DNA tổng số: các dòng tế bào vi khuẩn Vibrio phân lập 

từ cá Hồng mỹ có dấu hiệu xuất huyết được nuôi cấy tăng sinh trên môi trường 

Trypto-Casein Soy Broth (TSB, Himedia, Ấn độ) có bổ sung 2% NaCl, lắc 180 

vòng/phút ở 28oC trong 24 giờ. Sinh khối tế bào được thu nhận bằng cách ly tâm 8.000 

vòng/phút trong 2 phút ở 4oC. DNA tổng số của các dòng tế bào vi khuẩn Vibrio được 

tách chiết dựa trên phương pháp cải tiến phenol/chloroform theo mô tả của Neumann 

và cộng sự (1992) [145], đã loại bỏ bước sử dụng SDS/lysozyme hoặc proteinase K và 

chiết xuất trực tiếp các tế bào vi khuẩn bằng phenol. Vi khuẩn được thu nhận từ 1 mL 

tế bào huyền phù bằng cách ly tâm ở 8.000 vòng/phút trong 2 phút ở 4oC. Sinh khối tế 

bào được rửa hai lần với 400 µl đệm STE (100 mM NaCl, 10 mM Tris/ HCl, 1 mM 

EDTA, pH 8,0), sau đó ly tâm 8.000 vòng/phút trong 2 phút ở 4oC. Sinh khối tế bào 

được tái huyền phù với 200 µl đệm TE (10 mM Tris/HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0) và bổ 

sung thêm 100 µl phenol bảo hòa (pH 8,0), trộn nhẹ trong 60 giây. Sau đó, các mẫu 

được ly tâm ở tốc độ 13.000 vòng/phút trong 5 phút ở 4°C để tách pha nước khỏi pha 

hữu cơ. Dùng pipette hút 160 µL pha nước ở trên chuyển sang ống tube 1,5 mL mới và 

bổ sung thêm 40 µL đệm TE và 100 µL chloroform, trộn nhẹ sau đó ly tâm 13.000 

vòng/phút trong thời gian 5 phút ở 4oC (lặp lại bước này 3 lần). 160 µL pha nước ở 

trên được chuyển sang ống tube 1,5 mL mới và bổ sung thêm 40 µL đệm TE và 5 µL 

RNAse (10 mg/mL), ủ 37oC trong 10 phút để xử lý RNA và sau đó tiếp tục bổ sung 

thêm 100 µL chloroform, trộn đều và ly tâm 13.000 vòng/phút trong thời gian 5 phút ở 

4oC. 150 µL pha nước ở trên được chuyển sang ống tube 1,5 mL mới. Pha nước chứa 

DNA tinh khiết có thể được sử dụng trực tiếp cho các thí nghiệm tiếp theo hoặc bảo 

quản -20oC. Nồng độ và độ tinh sạch của DNA được đánh giá bằng cách đo mật độ 

quang ở bước sóng 260 nm (OD260nm) và 280 nm (OD280nm) trên hệ thống Nanodrop 

ND1000 (Thermo Fisher Scientific, USA) [145]. 
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Khuếch đại vùng gen 16S rRNA bằng phản ứng PCR và phân tích trình tự 

nucleotide. 

Vùng gen 16S rRNA của các chủng vi khuẩn được phân lập bằng phản ứng PCR 

với cặp mồi đặc hiệu theo mô tả của Frank và cs (2008) là 27F: 

AGAGTTTGATCMTGGCTCAG và 1492R: TACGGYTACCTTGTTACGACTT 

[100]. Phản ứng PCR được thực hiện trên hệ thống Applied Biosystems – Life 

Technologies - Thermo Fisher Scientific - USA với thành phần phản ứng được trình 

bày ở Bảng 2.4 và chu trình nhiệt được trình bày ở Bảng 2.5. 

Bảng 2.4. Thành phần phản ứng PCR  

Thành phần Thể tích (µL) 

2× PCR master mix (2,4 mM dNTP mỗi loại, 0,3 

đơn vị Taq DNA polymerase)  
25 

Mồi xuôi (10 pmol/µL) 1 

Mồi ngược (10 pmol/µL) 1 

DNA (50 ng/µL) 1 

Nước vô trùng 22 

Tổng 50 

Bảng 2.5. Chu trình nhiệt PCR khuếch đại vùng gen 16S rRNA 

Nhiệt độ Thời gian Chu kỳ 

95ºC 5 phút 1 

95ºC 1 phút 

 

30  
57ºC 50 giây 

72ºC 1 phút 

72ºC 10 phút Kéo dài 

4ºC Nhiệt độ bảo quản 

Sản phẩm PCR được sử dụng để điện di kiểm tra trên gel agarose 1%.  

Tinh sạch sản phẩm PCR 

Để đảm bảo đủ số lượng lớn các phân tử DNA mục tiêu cần cho những thí nghiệm 

tiếp theo. Chúng tôi tiến hành thực hiện phản ứng PCR với thể tích lớn và tinh sạch để 
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loại bỏ các phần tử còn lại của phản ứng như dNTP, primer... bằng Isolate II PCR and 

Gel Kit (Hãng Bioline) dựa trên nguyên tắc liên kết giữa phân tử DNA và màng silica có 

trên cột. Quá trình tinh sạch được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

 Phương pháp giải trình tự  

Sản phẩm PCR của vùng gen 16S rRNA sau khi tinh sạch được sử dụng giải trình 

tự trực tiếp bằng phương pháp Sanger trên hệ thống ABI PRISM® 3100 Avant Genetic 

Analyzer (Applied Biosystems) tại Công ty Maccrogen, Hàn Quốc 

(dna.macrogen.com). Trình tự nucleotide của vùng gen được xác định và canh chỉnh 

dựa trên chương trình Clustals [190] và chỉnh sửa bằng phần mềm BioEdit 7.0.5 [83]. 

Trình tự nucleotide vùng gen được so sánh với các trình tự 16S rRNA của các vi sinh 

vật được công bố trên ngân hàng gen thế giới (GenBank) bằng chương trình BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/Blast.cgi). 

2.3.2.4. Phân tích đa dạng di truyền  

Cây phát sinh chủng loại thể hiện mối quan hệ di truyền được xây dựng bằng 

phần mềm MEGA X (Molecular Evolution Genetic Analysis), dựa trên phương pháp 

UPGMA [182]. Cây tối ưu được hiển thị có tổng chiều dài nhánh = 0,09135324. Tỷ lệ 

% cây sao chép trong đó các đơn vị phân loại liên kết với nhau được nhóm lại trong 

thử nghiệm bootstrap (1000 lần lặp lại) được hiển thị bên cạnh các nhánh [75]. Cây 

được vẽ theo tỷ lệ, với độ dài các nhánh (bên cạnh các nhánh) bằng các đơn vị tương 

đương với khoảng cách tiến hóa được sử dụng để suy ra cây phát sinh loài. Khoảng 

cách tiến hóa được tính bằng phương pháp khả năng tổng hợp tối đa [108] và được 

tính bằng đơn vị của số lần thay thế cơ sở trên mỗi vị trí. Phân tích này liên quan đến 

65 trình tự nucleotide. Tất cả các vị trí không rõ ràng đã bị xóa cho từng cặp trình tự 

(tùy chọn xóa theo cặp). Có tổng cộng 1452 vị trí trong tập dữ liệu cuối cùng. Các 

phân tích tiến hóa được thực hiện trong MEGA X [113]. 

Phân tích đa hình DNA, tái tổ hợp, dựa trên tám thông số bao gồm số lượng vị trí 

đa hình (S), tổng số đột biến (Eta), số lượng haplotype (h), đa dạng haplotype (Hd), số 

lượng các nucleotide khác biệt trung bình (k), đa dạng nucleotide (π), số lượng tối 

thiểu để xảy ra quá trình tái tổ hợp (Rm) và số quần thể hữu hiệu đối với tỷ lệ đột biến 

ở mỗi vị trí nucleotide trên mỗi thế hệ (Ø) được xem như là một phép đo đa hình trong 

quần thể [99].  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/Blast.cgi
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2.3.3. Phương pháp xác định một số đặc điểm sinh học của của các chủng vi khuẩn 

Vibrio phân lập 

2.3.3.1. Xác định một số đặc điểm hình thái khuẩn lạc, tế bào và sinh hóa của các 

chủng vi khuẩn Vibrio: 

- Xác định một số đặc điểm hình thái khuẩn lạc và đặc điểm sinh hoá cơ bản 

được thực hiện theo phương pháp của Buller (2004) gồm: nhuộm Gram, oxidase, 

catalase, oxidase/fermentation (O/F), khả năng di động được xác định bằng phương 

pháp giọt treo và khả năng dung huyết bằng nuôi cấy trên môi trường thạch có bổ sung 

5% máu cừu [51]. Ngoài ra, một số phản ứng sinh hoá cũng được tiến hành nhằm tìm 

hiểu đầy đủ các đặc điểm của các chủng Vibrio phân lập được gồm có: Voges-

Prosakauer, lên men các loại carbohydarte với môi trường lỏng màu tín (Difco, UK) và 

bổ sung 5% các loại đường glucose, fructose, galactose, glucose, glycerol, maltose, 

mannose, or ribose. Khả năng phát triển của các chủng Vibro ở các nồng độ muối khác 

nhau được tiến hành trên môi trường TSB bổ sung 0%,1%, 6%, 8% và 10% NaCl. Các 

chủng vi khuẩn của Buller (2004) được sử dụng để so sánh kết quả sinh hoá với các 

chủng vi khuẩn Vibrio phân lập được trong nghiên cứu này. 

- Kỹ thuật nhuộm Gram vi khuẩn được tiến hành như sau: nhỏ một giọt nước cất 

lên lam kính, dùng que cấy vô trùng lấy vi khuẩn từ môi trường nuôi cấy  trải đều lên 

giọt nước cất. Để mẫu khô ở nhiệt độ phòng, rồi hơ cao tấm lam trên ngọn lửa đèn cồn 

để cố định vi khuẩn trên lam. 

Tiến hành nhuộm Gram theo các bước sau: nhỏ dung dịch Crystal violet lên tiêu 

bản, để 30 - 60 giây. Rửa nhanh và vẩy khô nước. Nhỏ dung dịch Lugo lên tiêu bản và 

để trong 1 phút. Rửa nhanh và vẩy khô nước. Nhỏ dung dịch cồn- aceton lên tiêu bản, 

nghiêng lam cho cồn chảy qua chỗ phết vi khuẩn để tẩy màu.Rửa nhanh và vẩy khô. 

Nhỏ dung dịch Safranin lên lam và để khoảng 2 phút. Rửa nước, để khô tự nhiên (có 

thể dùng giấy thấm khô nhưng không để xước mẫu. Quan sát tiêu bản dưới kính hiển 

có vật kính 100X. Đọc kết quả: Vi khuẩn Gram dương có màu tím xanh. Vi khuẩn 

Gram âm (G-) có màu đỏ hồng. 

- Phản ứng catalase: vi khuẩn lấy từ môi trường thạch và phết khuẩn lạc lên lame, 

nhỏ 1-2 giọt H2O2 30%. Sau 1-2 giây, nếu có bọt khí xuất hiện là phản ứng dương tính 

(+), phản ứng âm tính (-) nếu không có hiện tượng sủi bọt khí.  

- Phản ứng oxidase: lấy que cấy vô trùng phết khuẩn lạc lên đĩa giấy đã có sẵn 

enzyme oxidase; sau 30 giây, nếu đĩa giấy đổi từ màu trắng sang tím đen là phản ứng 

dương tính (+), không đổi màu là phản ứng âm tính (-). 

- Đặc điểm sinh hóa các chủng vi khuẩn phân lập cũng được khảo sát bằng bộ kit 

API 20E (Analytical profile index) (Bio-Mérieux, Pháp) theo hướng dẫn của nhà sản 
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xuất, các phản ứng được ủ ở nhiệt độ 28oC và đọc kết quả sau 24 giờ. Các chủng 

Vibrio phân lập được có thể định danh từ kết quả các phản ứng sinh lý sinh hoá. 

Các bước tiến hành sử dụng bộ kít API 20E được thực hiện như sau: 

+ Cho một ít nước vào khay nhựa của bộ kit để giữ ẩm trong quá trình ủ vi khuẩn 

trong tủ ấm.  

+ Dùng que cấy lấy một ít khuẩn lạc cho vào 5 mL nước muối sinh lý (0,85% 

NaCl) hoặc nước cất đã triệt trùng, lắc đều. 

+ Dùng pipet triệt trùng hút vi khuẩn cho vào các giếng của bộ kít. 

+ Cho dầu khoáng vô trùng vào các giếng LDH, ODC, ADC, H2S và URE. 

+ Ủ trong tủ ấm trong 18-24 giờ ở 28oC. 

+ Đọc kết quả: cho thuốc thử thích hợp vào các giếng và quan sát hiện 

tượng để xác định phản ứng dương tính hay âm tính theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất. 

         Cho một giọt FeCl3 vào giếng TDA. 

Cho một giọt thuốc thử VP1, sau đó cho tiếp một giọt VP2 vào giếng VP. 

         Cho một giọt thuốc thử JAME vào giếng IND. 

Bảng 2.6. Cách đọc kết quả API 20E 

STT Chỉ tiêu Chất nền Âm tính Dương tính 

1 ONPG Ortho-nitrophenyl 

galactosidase 
Không màu Vàng  

2 ADH 
Arginine 

Vàng Đỏ/cam 

3 LDC Lysine Vàng Cam 

4 ODC 
Ornithine 

 

Vàng Đỏ 

5 CIT Sodium citrate Vàng Xanh/Xanh lá 

6 H2S 
Sodium thiosulphate 

Không màu Đen 

7 URE Urea Vàng Đỏ/cam 

8 TDA Tryptophane Vàng Nâu 

9 IND Indol Vàng Đỏ 
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STT Chỉ tiêu Chất nền Âm tính Dương tính 

10 VP Voges-Proskauer Không màu Hồng/đỏ 

11 GEL Gelatin Kết tủa đen Màu đen hòa tan 

12 GLU Glucose Xanh/Xanh lá Vàng  

13 MAN 
Mannitol 

 
Xanh/Xanh lá Vàng  

14 INO Inositol 

 
Xanh/Xanh lá Vàng  

15 SOR 
Sorbitol 

 
Xanh/Xanh lá Vàng  

16 RHA 
Rhamnose 

 
Xanh/Xanh lá Vàng  

17 SAC Sucrose 

 
Xanh/Xanh lá Vàng  

18 MEL 
Melibiose 

 
Xanh/Xanh lá Vàng  

19 AMY 
Amygdalin 

 
Xanh/Xanh lá Vàng  

20 ARA 
Arabinose 

 
Xanh/Xanh lá Vàng  

2.3.3.2. Phương pháp PCR phát hiện một số gen độc tố của các chủng Vibrio phân lập 

Sự hiện diện của các gen độc tố tlh, tdh, trh và toxR trong các chủng Vibrio  

được xác định bằng phản ứng PCR thực hiện với tổng thể tích 50 µL với các thành 

phần cụ thể đã được trình bày ở (Bảng 2.4) với các cặp mồi đặc hiệu cho từng gen 

độc tố (Bảng 2.7). 

Bảng 2.7. Trình tự nucleotide của các mồi sử dụng trong nghiên cứu 

Gen Tên mồi 
Trình tự nucleotide 

5’→3’ 

Chiều dài 

đoạn gen 

khuếch đại 

(bp) 

Tài liệu tham 

khảo 

toxR 

toxR-F 
 

GTCTTCTGACGCAATCGTTG 
367 

Luan và cs 

(2007) [128]; 

Marlina và cs 

(2007) [133] 
toxR-R ATACGAGTGGTTGCTGTCATG 

tdh 

tdh-F GTAAAGGTCTCTGACTTTTGGAC 

500 

Luan và cs 

(2007) [128]; 

Marlina và cs 

(2007) [133] 
tdh-R TGGAATAGAACCTTCATCTTCACC 



41 

 

Gen Tên mồi 
Trình tự nucleotide 

5’→3’ 

Chiều dài 

đoạn gen 

khuếch đại 

(bp) 

Tài liệu tham 

khảo 

trh 

trh-F TTGGCTTCGATATTTTCAGTATCT 

269 

Luan và cs 

(2007) [128]; 

Marlinavà cs 

(2007) [133] 
trh-R CATAACAAACATATGCCCATTTCC 

tlh 

tlh-F 
AAAGCGGATTATGCAGAAGCACT

G 

450 

Luan và cs 

(2007) [128]; 

Marlinavà cs 

(2007) [133] 
tlh-R GCTACTTTCTAGCATTTTCTCTGC 

❖ Chu trình nhiệt phản ứng PCR 

Phản ứng PCR là một chuỗi gồm nhiều chu kỳ nối tiếp nhau. Mỗi chu kỳ gồm 3 bước 

và được thực hiện trong máy luân nhiệt (Applied Biosystems - Life Technologies - Thermo 

Fisher Scientific,USA). Chu trình nhiệt phản ứng PCR được trình bày ở Bảng 2.8. 

Bảng 2.8. Chu trình nhiệt phản ứng PCR xác định gen độc tố 

Nhiệt độ (ºC) Thời gian (Phút) Chu kỳ 

94 3  1 

94 1  

 

30  
50 1  

72 1  

72 7  Kéo dài 

4 Nhiệt độ bảo quản 

❖ Điện di gel agarose: Sản phẩm PCR được tiến hành điện di kiểm tra trên gel 

agarose 1% trong dung dịch đệm TAE (40 mM Tris (pH 7,6), 20 mM acetic acid, 1 

mM EDTA) với hiệu điện thế 100 V trong thời gian 50 phút. Gel sau khi chạy điện di 

được nhuộm màu bằng ethidium bromide (EtBr) (0,5 µg/L) trong vòng 15 đến 20 phút. 

Kết quả sau đó sẽ được đọc dưới tia UV trên máy DyNA Light, Dual Intensity UV 

Transillumninator (Labnet). Căn cứ vào thang DNA chuẩn thì chúng ta có thể xác định 

sơ bộ kích thước của đoạn gen mục tiêu. 
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2.3.3.3. Phương pháp xác định độc lực của các chủng Vibrio phân lập được trên cá 

Hồng mỹ 

Khảo sát các yếu tố độc lực của vi khuẩn Vibrio trong điều kiện in vitro gồm có: 

Khả năng di động của vi khuẩn 

Thí nghiệm về tính di động của vi khuẩn được thực hiện trên đĩa peptri có chứa 

môi trường TSB và 0,3% agar theo phương pháp của Natrah và cs (2011) [142]. Sau 

đó, 10 µL huyền phù vi khuẩn được nhỏ ở giữa đĩa thạch và đường kính di động của vi 

khuẩn được đo sau 24 giờ ủ ở 28oC. 

Xác định enzyme caseinase, haemolysin 

Tất cả các thí nghiệm được thực hiện theo phương pháp của Natrah và cs 

(2011) [142]. 

Khả năng sản xuất của enzyme caseinase của các chủng vi khuẩn được thực hiện 

bằng cách nhỏ 10 µL huyền phù vi khuẩn lần lượt lên môi trường TSA có chứa 4% bột 

sữa tách béo (Woolworths, Úc) ủ ở 28oC, xác định đường kính khuẩn lạc và vòng thuỷ 

phân sau 48 -72 giờ.  

 Hoạt tính dung huyết haemolysin được thực hiện bằng cách nhỏ 10 µL huyền 

phù vi khuẩn ở giữa đĩa thạch máu (5% máu cừu), ủ ở nhiệt độ 28oC. Đường kính 

khuẩn lạc và vùng dung huyết được đo sau 48 giờ. Các thí nghiệm được bố trí với 3 

lần lặp lại cho mỗi hoạt tính nghiên cứu. 

2.3.3.4. Phương pháp (LD50-  Lethal dose 50) liều gây chết 50% cá thí nghiệm 

Cá thí nghiệm: Cá Hồng mỹ giống thí nghiệm có chiều dài trung bình là 11,7 ± 

0,7 cm/con; khối lượng trung bình đạt 15,6 ±2,6 g/con (Hình 2.2), được mua từ trại sản 

xuất cá giống Cúc Vy, Nha Trang, Khánh Hòa. Cá đã được kiểm dịch không mang vi 

khuẩn Vibrio từ Trạm xá Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế, cá được nuôi thuần trong bể 

composite 2m3, độ mặn 20‰ trong 14 ngày để quen với môi trường thí nghiệm. Thức 

ăn được sử dụng là NRD 2/3 (INVE, Thái Lan), được cung cấp từ Công ty TM-DV-

SX Ngọc Trai có thành phần dinh dưỡng gồm: Protein (≥ 55%); Lipid: ≥ 9%; chất xơ: 

≥ 1,9%; độ ẩm ≤ 8% (Hình 2.3). Ngày cho ăn 2 lần (8:00 và 15:00). Lượng thức ăn 

bằng 2,5 % trọng lượng thân. Trước khi tiến hành thí nghiệm, cá Hồng mỹ được kiểm 

tra không nhiễm Vibrio bằng cách lấy ngẫu nhiên 5 con cá, tiến hành giải phẫu lấy 

thận và cấy trực tiếp trên môi trường TCBS ủ ở nhiệt độ 28oC, sau đó kiểm tra sự phát 

triển của vi khuẩn sau 24 giờ [154].  
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Hình 2.2. Cá Hồng mỹ giống thí nghiệm Hình 2.3. Thức ăn công nghiệp cho 

cá thí nghiệm 

Chuẩn bị vi khuẩn 

Các chủng vi khuẩn Vibrio spp. được nuôi tăng sinh trong môi trường TSB (TSB, 

Merck, Đức) có bổ sung 2% NaCl, nuôi ở 28oC trong 24 giờ ở tủ nuôi cấy với tốc độ 

lắc 150 vòng/phút. Sau đó, tiến hành xác định mật độ tế bào vi khuẩn bằng phương 

pháp đo mật độ quang (OD) ở bước sóng 600 nm trên máy quang phổ UV-VIS 

(U2900, Hitachi, Nhật Bản) và dùng nước muối sinh lý pha loãng đến giá trị OD=1. 

Lấy dịch huyền phù này tiến hành pha loãng từ 10-2 đến 10-4 và xác định mật độ vi 

khuẩn theo phương pháp đếm khuẩn lạc của Miles và cs (1938) [136]. Mật độ vi khuẩn 

được xác định theo công thức sau:  

Mật độ vi khuẩn (CFU/mL) = Số khuẩn lạc trên đĩa x 10 x hệ số pha loãng 

Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm 1: Thí nghiệm xác định độc lực của các chủng vi khuẩn Vibrio  

Thí nghiệm xác định độc lực của các chủng vi khuẩn được tiến hành theo phương 

pháp của Nguyễn Ngọc Phước và cs (2014) [155] và được bố trí trong hệ thống bể 

nhựa có thể tích 80L đã được khử trùng bằng chlorine 200 ppm và phơi khô. Sau đó 

cấp nước mặn 20‰ chứa 50L nước biển đã được lọc qua túi có mắt lưới 7µm và được 

khử kim loại nặng bằng EDTA với nồng độ 5 ppm, nước biển được sục khí liên tục. 

Tổng số 48 chủng vi khuẩn Vibrio phân lập trên cá Hồng mỹ được sàng lọc độc lực 

bằng cách tiêm trở lại vào cá Hồng mỹ khỏe mạnh. Thí nghiệm được bố trí gồm 49 

nghiệm thức, trong đó có 48 nghiệm thức thí nghiệm cảm nhiễm với 48 chủng vi 

khuẩn Vibrio đã được đinh danh và 01 nghiệm thức đối chứng. Mỗi nghiệm thức lặp 

lại 3 lần với mật độ 10 cá Hồng mỹ giống/bể. Cá trước khi cảm nhiễm được gây mê 

bằng AquiS (Bayer, Việt Nam) với liều lượng 0,02 mL/L nước. Tiến hành, tiêm 0,1 

mL dịch huyền phù mỗi chủng vi khuẩn Vibrio với mật độ 109 CFU/mL vào xoang 
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bụng của cá. Nghiệm thức đối chứng tiêm 0,1 mL nước muối sinh lý. Như vậy, tổng số 

cá được sử dụng để bố trí thí nghiệm là 1470 con. Kiểm tra cá 4 lần/ngày để theo dõi 

số cá chết và xác định những chủng vi khuẩn Vibrio gây chết cá trong 3 ngày với tỷ lệ 

chết cá đạt 100%. Như vậy, tổng số cá được sử dụng để bố trí thí nghiệm là 1470 con. 

Những chủng Vibrio gây chết cá trong 3 ngày thí nghiệm được xem là những chủng có 

độc lực và được sử dụng cho thí nghiệm 2. 

Thí nghiệm 2: xác định khả năng gây bệnh trong điều kiện in vivo và liều gây 

chết 50% (LD50- Lethal dose 50) cá cảm nhiễm 

Từ kết quả của thí nghiệm xác định độc lực ở thí nghiệm 1; 4 chủng vi khuẩn V. 

alginolyticus gây chết cá đạt tỷ lệ 100% trong 3 ngày thí nghiệm được chọn để xác 

định liều gây chết LD50. Thí nghiệm xác định giá trị LD50 được bố trí 5 nghiệm thức 

(mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần với mật độ nuôi 10 con/bể) bao gồm: 4 nghiệm 

thức thí nghiệm (cá ở mỗi nghiệm thức được tiêm 0,1mL huyền phù vi khuẩn ở mật độ 

vi khuẩn V. alginolyticus từ 105 đến 108 CFU/mL) và 1 nghiệm thức đối chứng (cá 

được tiêm 0,1 mL nước muối sinh lý (0,85% NaCl)). Cá trước khi cảm nhiễm được 

gây mê bằng AquiS (Bayer, Việt Nam) với liều lượng 0,02 mL/L nước. Cá được cho 

ăn hằng ngày (2,5% trọng lượng thân) bằng thức ăn INVE (Thái Lan), hệ thống nuôi 

được sục khí liên tục 24 giờ/ngày. Tỷ lệ chết được theo dõi trong 14 ngày. Giá trị LD50 

được xác định theo phương pháp của Reed and Muench (1938) [163] theo công thức 

sau: LD50 = 10a-x 

Trong đó: a là số luỹ thừa mà tại đó vi khuẩn gây cá chết thấp nhất (trên 50%) x 

được tính dựa vào công thức: x = (Pa – 50)/(Pa – Pu) 

Với: Pa là tỷ lệ chết cận trên và Pu là tỷ lệ chết cận dưới của liều gây chết 50% 

Thí nghiệm được tiến hành trong 14 ngày, kiểm tra cá 4 lần/ngày để theo dõi tình 

trạng sức khỏe của cá. Đồng thời, tiến hành thu tất cả cá có dấu hiệu lờ đờ, dấu hiệu biểu 

hiện bệnh hoặc cá vừa mới chết ở các nghiệm thức thí nghiệm (bao gồm NT đối chứng) đều 

được giải phẫu để tái phân lập vi khuẩn V. alginolyticus từ các cơ quan như não, gan, thận, 

lách của cá sau cảm nhiễm (phương pháp thực hiện tương tự mục 2.3.2.2). Các đặc điểm về 

hình thái, sinh lý và sinh hóa, tái định danh bằng bộ kít API20E.  

2.3.3.5. Xác định đặc điểm mô bệnh học của cá Hồng mỹ cảm nhiễm 

Mẫu cá Hồng mỹ có biểu hiện bệnh và cá khỏe được thu từ thí nghiệm 2 sẽ tiến 

hành thu mẫu mô ở 5 cơ quan cá là mô da, não, gan, thận, lách với số mẫu là 170 mẫu, 

tiến hành phân tích mô bệnh học theo phương pháp của Mohamed (2009) [139]. 

Cố định mẫu: Mẫu mô gan, lách, thận, não cá bệnh và cá khỏe được cố định 

trong dung dịch 10% formol trung tính trong 24-48 giờ sau đó chuyển mẫu qua cồn 

70o để bảo quản và xử lý mẫu  

Cắt mẫu đạt kích cỡ phù hợp. Sau đó, đưa mẫu vàocatsset và tiến hành xử lý. 
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Qui trình xử lý: qui trình xử lý mẫu được thực hiện trên máy Tisue processing 

Microm STP 120 gồm các giai đoạn: loại nước, làm trong mẫu và tẩm paraffin. Quá 

trình loại nước được thực hiện bằng cách cho mẫu qua nhiều dung dịch cồn với nồng 

độ gia tăng từ 70% đến 100%. Thời gian khử nước phụ thuộc vào độ dày của mẫu mô. 

Làm ngấm vào trong mẫu mô trong dung môi trung gian (xylen) có thể hòa tan được 

cồn và paraffin. Sau khi làm trong, mẫu mô sẽ được ngấm paraffin nóng chảy (57-

60ºC). 

       - Đúc khối: mục đích của việc đúc khuôn là làm cho mẫu mô nằm trong khối rắn 

để cắt lát mỏng. 

- Cắt và dán mẫu lên lame: sử dụng máy microtome để cắt mẫu, lát cắt có độ dày 

từ 4-6 µm. 

- Nhuộm mẫu (Harris's Haematoxylin&Eosin).  

- Dán lamelle vào lame: để đảm bảo mẫu được giữ lâu và tăng tính chiết quang 

của mẫu, dùng keo Enterlan phủ lên mẫu và dán lamelle lên mẫu. Nhỏ một giọt keo 

lên mẫu, đặt lamelle nghiêng 45o và tiếp xúc với giọt keo, hạ lamelle xuống từ từ để 

tránh bọt khí. 

- Đọc kết quả: tiêu bản được quan sát dưới kính hiển vi lần lượt ở độ phóng đại 

40X và 100X (nhỏ giọt dầu) và chụp hình tiêu bản đặc trưng. 

2.3.3.6. Phương pháp kháng sinh đồ 

Khả năng kháng sinh đồ của vi khuẩn được kiểm tra bằng phương pháp khuếch 

tán trên đĩa thạch theo phương pháp của Bauer và cs (1966) [48]. 

Các chủng vi khuẩn Vibrio spp. được nuôi tăng sinh trong môi trường TSB có bổ 

sung 2% NaCl, nuôi trong 24 giờ ở 28oC trong tủ nuôi cấy với tốc độ lắc 150 

vòng/phút. Sau đó, tiến hành xác định mật độ tế bào vi khuẩn bằng phương pháp đo 

mật độ quang (OD) ở bước sóng 600 nm trên máy quang phổ UV-VIS (U2900, 

Hitachi, Nhật Bản) và pha loãng đến giá trị OD=1. Sau đó pha loãng đến mật độ 106 

CFU/mL để tiến hành các thí nghiệm tiếp theo. 

Lấy 100µL dung dịch vi khuẩn ở nồng độ 106 CFU/mL dàn đều trên đĩa thạch 

Muhler Hilton Agar (MHA, Himedia, Ấn Độ) bổ sung 2% NaCl để khô ở nhiệt độ 

phòng trong 30 phút, sau đó dùng kẹp khử trùng gắp đĩa giấy có tẩm kháng sinh cho 

vào đĩa môi trường, nhấn đều xung quanh đĩa kháng sinh, 9 loại kháng sinh bao gồm: 

Tetracycline 30 ug (Te); Amoxicillin 10 ug (Ax); Neomycin 30 ug (Ne); Ampicillin 10 

ug (Am); Kanamycin 30 ug (Kn); Doxycycline 30 ug (Dx); Enrofloxacin 5 ug (Ef); 

Erythromycin 15 ug (Er); Cefotaxime 30 ug (Ct). Các đĩa được đặt trong tủ ấm ở nhiệt 

độ 28oC. Đo đường kính vòng vô khuẩn sau 24 giờ.  
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 Đánh giá khả năng nhạy cảm hay kháng kháng sinh của vi khuẩn dựa trên đường 

kính vòng vô khuẩn theo tiêu chuẩn của Clinical and Laboratory Standards Institute 

(2018)  [172] được thể hiện ở Bảng 2.9. 

Bảng 2.9. Tiêu chuẩn so sánh kết quả đường kính vô khuẩn với CLSI, 2018[172] 

Kháng sinh 
Chuẩn đường kính vòng vô khuẩn (mm) 

Kháng (R) Trung bình (I) Nhạy (S) 

Tetracycline 30 µg (Te) ≤11 12-14 ≥15 

Amoxicillin 10 µg (Ax) ≤13 14-17 ≥18 

Neomycin 30 µg (Ne) ≤12 13-14 ≥15 

Ampicillin 10 µg (Am) ≤13 14-16 ≥17 

Kanamycin 30 µg (Kn) ≤13 14-17 ≥18 

Doxycycline 30 µg (Dx) ≤10 11-13 ≥14 

Enrofloxacin 5 µg (Ef) ≤16 17-22           ≥23 

Erythromycin 15 µg (Er) ≤13 14-22  ≥23 

Cefotaxime 30 µg (Ct) ≤22 23-25 ≥26 

Ghi chú: R (Resistant): kháng; I (Intermediate): trung bình; S (Sensitive): nhạy 

2.3.4. Nghiên cứu sử dụng cao chiết Diệp hạ châu trong phòng và điều trị bệnh 

xuất huyết do vi khuẩn Vibrio spp. ở cá Hồng mỹ 

2.3.4.1. Phương pháp xác định hệ thống phân loại của cây Diệp hạ châu tại Thừa 

Thiên Huế  

Cây Diệp hạ châu thu tại Thừa Thiên Huế được định danh bằng phương pháp giải 

trình tự acid Nucleotide trên đoạn gen ITS 1-4  theo Sun và cs (2013) [187]. Các bước 

thực hiện được trình bày ở phụ lục 5 

2.3.4.2. Phương pháp chiết xuất cao chiết Diệp hạ châu 

Cây Diệp hạ châu được thu gom ở vùng gò đồi tại Thừa Thiên Huế. Thời gian 

từ tháng 5 đến tháng 7/2020. Đây là những cây trưởng thành với chiều cao trung bình 

28,50 ± 4,52 cm, tương ứng với khối lượng trung bình 3,21 ± 1,33 g/cây. Thân cây có 

màu sắc xanh tươi, không dập nát. Nguyên liệu được rửa bằng nước sạch và sấy khô ở 

50°C để đạt độ ẩm dưới 10%. Nguyên liệu khô của cây Diệp hạ châu sau đó được xay 

mịn và cho qua rây có kích thước d = 1 mm. Bột nguyên liệu được tiến hành bảo quản 

trong túi polyethylene đặt trong hộp nhựa kín, lưu trữ ở nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng 

và độ ẩm để sử dụng cho các thí nghiệm tiếp theo. 
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Lấy 100 gr bột cây Diệp hạ châu ngâm trong 500 mL ethanol 70% với tỷ lệ 

nguyên liệu: dung môi là 1:5 trong 48 giờ có khuấy đều. Dịch chiết lần 1 được thu 

nhận thông qua hệ thống lọc chân không (Rocker 300-LF31) trên giấy Whatman số 4 

(code: 1004042, kích thước lỗ giấy 20–25 µm). Phần bã nguyên liệu sau đó tiếp tục 

ngâm trong 500 mL ethanol 40% (1:5) trong 48 giờ, lọc lấy dịch chiết lần 2. Dịch chiết 

thu được của hai lần trộn lẫn lại với nhau và được cô thành cao ở 60 °C trên hệ thống 

cô quay chân không Heidolph (Đức). Cao chiết được bảo quản ở nhiệt độ <10°C được 

sử dụng cho các nghiên cứu tiếp theo.  

Hiệu suất chiết xuất: được xác định là % hiệu suất chiết xuất thảo dược và được 

xác định bằng công thức Turker và cs (2009) [195]: 

Hiệu suất (%) = [khối lượng chất chiết xuất (g)/khối lượng mẫu bột khô (g)] * 100 

2.3.4.3. Phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết cây Diệp hạ châu 

Chuẩn bị vi khuẩn: các chủng vi khuẩn được sử dụng cho thí nghiệm xác định 

tính khảng khuẩn, sau khi được tái định danh bằng bộ kit API 20E (Bio-Mérieux, 

Pháp) theo hướng dẫn của nhà sản xuất, được cấy trên môi trường TSA (TSA, 

Himedia, Ấn độ) ở 28°C trong 24 giờ. Sau đó, lấy một khuẩn lạc rời trên đĩa thạch và 

tiến hành nuôi cấy tăng sinh trong 5 mL môi trường TSB có bổ sung 2% NaCl, ở 28°C 

trong 24 giờ trong tủ nuôi lắc với tốc độ 150 vòng/phút. Sau đó, tiến hành xác định 

mật độ tế bào vi khuẩn bằng phương pháp đo mật độ quang (OD) ở bước sóng 600 nm 

trên máy quang phổ UV-VIS (U2900, Hitachi, Nhật Bản). Mật độ tế bào trong môi 

trường nuôi cấy được điều chỉnh đến giá trị OD = 1 bằng nước muối sinh lý. Mật số vi 

khuẩn được xác định theo phương pháp đếm khuẩn lạc của Miles và cs [136].  

Xác định khả năng kháng khuẩn của cao chiết: 

Khả năng kháng khuẩn của cao chiết cây Diệp hạ châu được thực hiện theo 

phương pháp khuếch tán đĩa thạch trên môi trường Mueller Hinton Agar (MHA, 

Himedia, Ấn Độ) [177], [179]. Lấy 100 µL dung dịch vi khuẩn ở mật số 106 CFU/mL, 

dàn đều trên đĩa thạch MHA và để ở nhiệt độ phòng trong 30 phút. Dùng ống thuỷ tinh 

đục các lỗ trên đĩa thạch với đường kính 6 mm. Nhỏ 100 µL cao chiết cây Diệp hạ 

châu với các nồng độ 500, 400, 300, 200 và 100 mg/mL vào các lỗ thạch trên đĩa môi 

trường đã cấy vi khuẩn. Ở mẫu đối chứng âm chỉ cho nước cất mà không bổ sung cao 

chiết vào giếng. Mẫu đối chứng dương được chuẩn bị bằng cách dùng kẹp khử trùng 

gắp đĩa giấy có tẩm kháng sinh Tetracycline 30 µg (Te) cho vào lỗ đục trên đĩa môi 

trường. Mỗi nồng độ cao chiết và kháng sinh được bố trí trên ba đĩa thạch. Sau đó, các 

đĩa thạch chứa vi khuẩn, cao chiết và kháng sinh được nuôi cấy ở 28°C và kiểm tra 

đường kính vòng kháng khuẩn sau 24 giờ. 
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Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC – Minimum Inhibitory Concentration) 

và nồng độ tiêu diệt tối thiểu (MBC – Minimum Bactericidal Concentration) 

Từ thí nghiệm thử hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết, nồng độ cao chiết với 

vòng kháng khuẩn nhỏ nhất (100mg/mL) sẽ được sử dụng cho thí nghiệm xác định 

nồng độ ức chế tối thiểu và nồng độ tiêu diệt tối thiểu trên đĩa nhựa 96 giếng với các 

nồng độ cao chiết khác nhau với 0,01% thuốc nhuộm resazurin [178], [24]. Nồng độ 

ức chế tối thiểu là nồng độ thảo dược thấp nhất tại giếng không có sự đổi màu của 

resazurin. Nồng độ tiêu diệt tối thiểu được xác định như sau: toàn dịch thử nghiệm trên 

các giếng không có sự đổi màu của resazurin 0,01% được trải lên các đĩa môi trường 

MHA và ủ ở 30°C; quan sát sự phát triển khuẩn lạc sau 24 giờ. Giá trị MBC là nồng 

độ thấp nhất trong dãy nồng độ của cao chiết có thể tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn trong 

giếng (không có khuẩn lạc nào xuất hiện trên đĩa môi trường thạch) [178]. 

Xác định ngưỡng an toàn của cao chiết cây Diệp hạ châu lên cá thí nghiệm 

Chuẩn bị cá thí nghiệm: Cá thí nghiệm có khối lượng trung bình 5g/con được 

mua từ Trại sản xuất cá giống Cúc Vy, Nha Trang, Khánh Hòa. Cá đã được kiểm dịch 

tại Trạm xá Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt không mang vi khuẩn Vibrio. Cá 

được nuôi thuần trong bể composite 2m3, nước độ mặn 20‰ trong 14 ngày để quen 

với môi trường thí nghiệm. Thức ăn được sử dụng là NRD 2/3 (INVE, Thái Lan), 

được cung cấp từ Công ty TM-DV-SX Ngọc Trai với thành phần dinh dưỡng gồm: 

protein (≥55%), lipid (≥9%), chất xơ (≥1,9%) và ẩm (≤8%). Ngày cho ăn hai lần (8:00 

và 15:00). Lượng thức ăn bằng 2,5% khối lượng thân. 

 Trước khi tiến hành thí nghiệm, cá Hồng mỹ được kiểm tra không nhiễm Vibrio 

theo phương pháp của Nguyễn Ngọc Phước và cs [154] bằng cách lấy ngẫu nhiên năm 

con cá, tiến hành giải phẫu lấy thận và cấy trực tiếp trên môi trường TCBS (Himedia, 

Ấn độ); ủ ở 28°C; sau 24 giờ, kiểm tra sự phát triển của vi khuẩn. 

Chuẩn bị hệ thống thí nghiệm và cao chiết 

Thí nghiệm được bố trí trong bể nhựa 80 L, được khử trùng bằng chlorine 200 

ppm và phơi khô. Sau đó cấp nước mặn 20‰ chứa 50L nước biển sạch và sục khí liên 

tục. Thí nghiệm được bố trí năm nghiệm thức với bốn nồng độ cao chiết khác nhau 

được trộn vào thức ăn cho cá Hồng mỹ ăn liên tục trong 14 ngày.  

Từ giá trị nồng độ tiêu diệt tối thiểu (được xác định ở trên), thí nghiệm xác định 

ngưỡng an toàn của dịch chiết cây Diệp hạ châu trên cá Hồng mỹ được bố trí bằng 

cách trộn cao chiết vào thức ăn INVE với các nồng độ tương ứng: 

Nghiệm thức (NT) 1: bổ sung cao chiết ở nồng độ MBC vào thức ăn, 

Nghiệm thức (NT) 2: bổ sung cao chiết bằng 10x nồng độ MBC vào thức ăn, 
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Nghiệm thức (NT) 3: bổ sung cao chiết bằng 20x nồng độ MBC vào thức ăn, 

Nghiệm thức (NT) 4: bổ sung cao chiết bằng 40x nồng độ MBC vào thức ăn, 

Nghiệm thức (NT) 5: không bổ sung cao chiết vào thức ăn.  

Mỗi nghiệm thức được nuôi với mật độ 10 con cá Hồng mỹ/bể với ba lần lặp lại. 

Cá thí nghiệm được nuôi ở độ mặn 20‰, cho ăn (có hoặc không có cao chiết cây diệp 

hạ châu bằng cách hòa 1 mL dung dịch cao chiết ở các nồng độ thử nghiệm kết hợp 

với 1% dầu mực, sau đó xịt đều vào 50g thức ăn công nghiệp, để trong vòng 30 phút 

cho cao chiết thấm vào viên thức ăn rồi mới cho cá thí nghiệm ăn) 2 lần/ngày vào lúc 

8:00 và 15:00 với lượng thức ăn bằng 2% khối lượng thân. Sục khí liên tục 24/24. 

Theo dõi và đánh giá tỷ lệ sống trong 14 ngày. Dựa vào tỷ lệ chết cộng dồn ở các 

nghiệm thức thí nghiệm để tính giá trị LC50 của cao chiết Diệp hạ châu theo công thức 

của Reed và Muench (1938) và có cải tiến theo Saganuwan và cs (2022) [171]. 

2.3.4.4. Phương pháp đánh giá hiệu quả phòng bệnh xuất huyết ở cá Hồng mỹ bằng 

cao chiết Diệp hạ châu 

 Thí nghiệm ảnh hưởng của cao chiết Diệp hạ châu đến chỉ tiêu số lượng tế bào 

máu của cá Hồng mỹ 

Cá thí nghiệm: Cá Hồng mỹ giổng được lựa chọn thí nghiệm tương tự như thí 

nghiệm xác định khả năng gây bệnh trong điều kiện in vivo và liều gây chết 50% cá 

cảm nhiễm 

Vi khuẩn thí nghiệm: 

Vi khuẩn sử dụng trong thí nghiệm là chủng V. alginolyticus YHD7. Chủng vi 

khuẩn này nuôi cấy trên môi trường TSA có bổ sung 2% NaCl. Lấy 1 khuẩn lạc trên 

đĩa thạch, nuôi cấy tăng sinh trong 10 mL môi trường TSB có bổ sung 2% NaCl ở 

nhiệt độ 28oC trong 24 giờ. Dung dịch vi khuẩn được li tâm với tốc độ 3000 vòng 

trong 10 phút bằng máy ly tâm (Digisystem Laboratory Instruments Inc., Đài Loan), 

loại bỏ phần dịch nổi. Dùng nước muối sinh lý 0,85% NaCl rửa vi khuẩn hai lần, sau 

đó cho 10 mL dung dịch nước muối sinh lý vào để tạo huyền phù. Đo mật độ vi 

khuẩn bằng máy đo mật độ quang học (Spectrophotometer model 4111 RS, Zuzi, 

Tây Ban Nha ) ở bước sóng 600 nm. Sau đó pha loãng vi khuẩn theo các mật độ cần 

nghiên cứu.  

Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm phòng và trị bệnh cho cá Hồng mỹ bằng cao chiết 

Diệp hạ châu được bố trí với 5 nghiệm thức và 03 lần lặp gồm:  

Nghiệm thức 1: bổ sung 5% cao chiết Diệp hạ châu vào thức ăn, cảm nhiễm 

vi khuẩn  
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Nghiệm thức 2: bổ sung 6% cao chiết Diệp hạ châu vào thức ăn, cảm nhiễm 

vi khuẩn  

Nghiệm thức 3: bổ sung 7% cao chiết Diệp hạ châu vào thức ăn, cảm nhiễm 

vi khuẩn  

Nghiệm thức 4: không bổ sung cao chiết vào thức ăn, cảm nhiễm vi khuẩn  

Nghiệm thức 5: không bổ sung cao chiết vào thức ăn, tiêm nước muối sinh lý 

Bảng 2.10. Thiết kế thí nghiệm ảnh hưởng của cao chiết Diệp hạ châu trong phòng   

bệnh cho cá Hồng mỹ    

Nghiệm 

thức 

Số cá thí 

nghiệm 

(con) 

Thức ăn 
Cảm nhiễm V. 

alginolyticus YHD7 

Công nghiệp 
Cao chiết Diệp hạ 

châu (%) 
 

NT1 15 + 5 6,5 x 105 CFU/mL 

NT2 15 + 6 6,5 x 105 CFU/mL 

NT3 15 + 7 6,5 x 105 CFU/mL 

NT4 15 + 0 6,5 x 105 CFU/mL 

NT5 15 + 0 

Không cảm nhiễm, 

tiêm nước muối sinh 

lý 

Cá thí nghiệm được bố trí trong các bể nhựa (kích thước 40 x 60 x 100cm) chứa 

15 con cá/bể và 3 lần lặp lại. Cá thí nghiệm được nuôi ở bể độ mặn 20‰, cho ăn (có 

hoặc không có cao chiết cây Diệp hạ châu bằng cách hòa 1 mL dung dịch cao chiết ở 

các nồng độ thử nghiệm kết hợp với 1% dầu mực, sau đó xịt đều vào 50 g thức ăn 

công nghiệp, để trong vòng 30 phút cho cao chiết thấm vào viên thức ăn rồi mới cho 

cá thí nghiệm ăn) 2 lần/ngày vào lúc 8:00 và 15:00 với lượng thức ăn bằng 5% khối 

lượng thân. Thức ăn được trữ ở 4°C trong quá trình thí nghiệm. Sục khí liên tục 24/24. 

Thí nghiệm cho ăn được tiến hành trong 14 ngày. Trong đó ngày thứ 1, bắt đầu cho ăn 

cao chiết Diệp hạ châu đối với các nghiệm thức có bổ sung cao chiết vào thức ăn. 

Ngày thứ 4 thì bắt đầu cảm nhiễm chủng vi khuẩn V. alginolyticus YHD7 với LD50
 = 

6,5 x 105 CFU/mL. Cá trước khi cảm nhiễm được gây mê bằng AquiS (Bayer, Việt 

Nam) với liều lượng 0,02 mL/L nước. Trong 5 nghiệm thức thí nghiệm gồm: 4 nghiệm 

thức được tiêm 0,1mL huyền phù vi khuẩn ở mật độ vi khuẩn V. alginolyticus 6,5 x 

105 CFU/mL vào xoang bụng cá. Ở nghiệm thức đối chứng, cá được tiêm 0,1 mL nước 

muối sinh lý (0,85% NaCl). Tiến hành lấy máu ở động mạch đuôi cá vào ngày thí 
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nghiệm 4, 7, 10, 14 (mỗi lần thu mẫu lấy 03 con/bể) để xác định số lượng tế bào máu. 

Theo dõi và đánh giá tỷ lệ sống trong 14 ngày thí nghiệm. 

Phương pháp xác định các chỉ tiêu huyết học: 

Định lượng hồng cầu: số lượng hồng cầu trong máu của cá được xác định theo 

phương pháp của Natt và Herrick (1952) [143]. 

Cách lấy mẫu máu: Cá được gây mê bằng AquiS (Bayer, Việt Nam) với liều 

lượng 0,02 mL/L. Dùng cồn 70% sát trùng quanh khu vực lấy máu, dùng ống tiêm tiệt 

trùng 1 mL lấy 0,5 mL máu ở động mạch đuôi của cá. Mẫu máu được pha loãng 200 lần 

bằng cách dùng pipette lấy 10µL máu cho vào ống eppendorf có chứa 1990 µL dung dịch 

Natt và Herrick, lắc nhẹ. Mật độ hồng cầu được xác định bằng buồng đếm hồng cầu thông 

qua quan sát dưới kính hiển vi quang học ở vật kính 40X. Đếm 4 ô lớn (1 ô lớn có 25 ô 

nhỏ) ở 4 góc của buồng đếm và 1 ô ở trung tâm buồng đếm. Mật độ hồng cầu 

Hồng cầu (tế bào/mm3) = 
C x 10 x 200 

5 x 0,2 mm2 

Trong đó: C: Tổng số hồng cầu trong 5 vùng đếm 

10: Khoảng cách giữa lamel và buồng đếm là 0,1mm 

5: Diện tích mỗi vùng đếm là 0,2 mm2 

200: Độ pha loãng hồng cầu 

Định lượng tổng bạch cầu: 

Định lượng tổng loại bạch cầu trong máu cá được xác định theo phương pháp của 

Hrubec và cs (2000) [93]. 

Nhỏ 1 giọt máu lên lam kính, dùng lamelle chạm vào giọt máu, đẩy lamelle về 

phía trước tránh làm vỡ tế bào máu cá. Mẫu máu sau khi khô cố định trong Methanol 1 

phút. Để mẫu khô tự nhiên rồi sau đó nhuộm Giemsa 

Cách tính số lượng tổng bạch cầu như sau:  

Tổng bạch cầu (TBC): Đếm tổng số hồng cầu và bạch cầu là 1500 tế bào trên 

mẫu nhuộm: 

TBC (tb/mm3) = 

Số bạch cầu trong 1.500 tế bào x mật độ HC 

số HC trong 1500tb 

Trong đó: TBC: Mật độ tổng bạch cầu (tb/mm3). 

 HC: Mật độ tổng hồng cầu 
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Phương pháp xác định tỷ lệ sống của cá:  

Theo dõi thí nghiệm, ghi nhận dấu hiệu bệnh lý của cá bị bệnh và tiến hành phân 

lập lại vi khuẩn từ gan, thận, lách và não các mẫu cá bệnh. Xác định tổng số cá sống 

sau 14 ngày cảm nhiễm vi khuẩn. Tỷ lệ sống của cá được xác định theo công thức 

(Kumar và cs 2007) [114]. 

Tỷ lệ sống (%) = 
Số cá sống còn lại  

x 100 
Số cá ban đầu 

Hiệu quả sử dụng cao chiết Diệp hạ châu bổ sung vào thức ăn được đánh giá bằng tỉ 

lệ sinh tồn tương đối (relative percentage of survival - RPS) (%) theo công thức (Ellis, 

1988) [70]:  

RPS (%) = (1- 
A 

) x 100 
B 

Trong đó: A: Phần trăm số cá chết ở nghiệm thức bổ sung cao chiết Diệp hạ châu 

và cảm nhiễm vi khuẩn V. alginolyticus YHD7 

B: Phần trăm số cá chết ở nghiệm thức cảm nhiễm vi khuẩn V. alginolyticus YHD7 

2.3.4.5.Thí nghiệm ảnh hưởng của cao chiết Diệp hạ châu đến điều trị bệnh xuất huyết 

ở cá Hồng mỹ 

Dựa trên cơ sở thí nghiệm phòng bệnh cho cá Hồng mỹ bằng cao chiết Diệp hạ 

châu. Thí nghiệm điều trị bệnh cho cá Hồng mỹ bằng cao chiết Diệp hạ châu được bố 

trí với 3 nghiệm thức và 03 lần lặp gồm:  

Bảng 2.11. Thiết kế thí nghiệm ảnh hưởng của cao chiết Diệp hạ châu trong điều trị  

bệnh cho cá Hồng mỹ    

Nghiệm 

thức 

Số cá thí 

nghiệm 

(con) 

Thức ăn 
Cảm nhiễm V. 

alginolyticus YHD7 

Công nghiệp 
Cao chiết Diệp hạ 

châu (%) 
 

NT1 10 + 7 6,5 x 105 CFU/mL 

NT2 10 + 0 6,5 x 105 CFU/mL 

NT3 10 + 0 

Không cảm nhiễm, 

tiêm nước muối sinh 

lý 
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Cá thí nghiệm được bố trí như thí nghiệm ảnh hưởng của cao chiết Diệp hạ châu 

trong phòng  bệnh cho cá Hồng mỹ. Thí nghiệm được tiến hành trong 14 ngày. Tuy 

nhiện, ngày thứ 1 bắt đầu cảm nhiễm chủng vi khuẩn V. alginolyticus YHD7 với LD50
 

= 6,5 x 105 CFU/mL; đến ngày thứ 3 thì bắt đầu cho ăn cao chiết Diệp hạ châu đối với 

các nghiệm thức có bổ sung cao chiết vào thức ăn (NT3). Cá trước khi cảm nhiễm 

được gây mê bằng AquiS (Bayer, Việt Nam) với liều lượng 0,02 mL/L nước. Trong 3 

nghiệm thức thí nghiệm gồm: 2 nghiệm thức được tiêm 0,1mL huyền phù vi khuẩn ở 

mật độ vi khuẩn V. alginolyticus 6,5 x 105 CFU/mL vào xoang bụng cá. Ở nghiệm 

thức đối chứng, cá được tiêm 0,1 mL nước muối sinh lý (0,85% NaCl). 

Thí nghiệm được tiến hành trong 14 ngày. Theo dõi tỷ lệ chết cá hằng ngày. 

Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh xuất huyết ở cá Hồng mỹ bằng cách xác định tỷ lệ 

sống và biểu hiện bệnh. 

2.5. Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý trên phần mềm Microsoft Excel 2016 và SPSS 16.0; phân tích 

phương sai ANOVA một yếu tố để so sánh sự khác nhau về đường kính kháng khuẩn 

của cao chiết; độc lực của vi khuẩn và tế bào máu. Kiểm định thống kê được thực hiện 

ở mức ý nghĩa p ≤ 0,05 theo phương pháp LSD. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khảo sát tình hình nuôi và dịch bệnh trên cá Hồng mỹ tại Thừa Thiên Huế  

3.1.1. Tình hình nuôi cá Hồng mỹ tại Thừa Thiên Huế  

Theo kết quả điều tra của chúng tôi từ năm 2018 cho thấy, cá Hồng mỹ nuôi lồng 

ở Thừa Thiên Huế chủ yếu ở các địa phương như: xã Hải Dương, Thuận An, Vinh 

Hiền, kết quả điều tra đã xác định 100 % các hộ dân đều nuôi cá Hồng mỹ bằng nuôi 

lồng. Vật liệu làm lồng chủ yếu từ gỗ, tre và lưới chuyên dụng 2 lớp thiết kế thành 

những lồng có kích thước khác nhau. Đáy lồng hoặc giai nuôi được đặt cách nền đáy 

đầm khoảng 0,2 - 0,3 m để thuận lợi cho việc dọn vệ sinh khi lồng bị nhiễm bẩn. 

Ngoài ra, 1 số hộ nuôi còn đầu tư thêm khung sắt để sử dụng giúp tăng khả năng 

chống chịu của lồng và bảo vệ tốt hơn cho cá. Người dân nuôi cá Hồng mỹ là 1 

vụ/năm. Thời gian nuôi thường vào tháng 11 và tháng 12 hàng năm. Thời gian mỗi vụ 

nuôi trung bình khoảng 8-10 tháng tùy theo kích cỡ con giống. Nguồn giống thả nuôi 

cá Hồng mỹ từ nguồn khai thác tự nhiên chỉ chiểm 17,4 %, còn đến 82,6 % các hộ 

nuôi lấy từ trại giống của địa phương được ương nuôi từ nguồn giống ở Quảng Ninh, 

Nam Định, Nha Trang. Cá Hồng mỹ được thả nuôi với mật độ 40-70 con/m3. Điều 

đáng quan tâm là đa số người nuôi chưa thực sự chú ý đến chất lượng con giống, 

100% hộ nuôi không kiểm tra, kiểm dịch cá giống trước khi thả và thường chọn cá 

giống bằng cảm quan. Thức ăn sử dụng cho cá Hồng mỹ chủ yếu là cá tạp tươi như cá 

nục, cá cơm, ...do giá thành của cá tạp tương đối rẻ, sẳn có, có thể mua ngay ở chợ hay 

thương lái hoặc người dân tự cung cấp bằng khai thác tự nhiên. Người nuôi không sử 

dụng thức ăn công nghiệp do giá thành cao và tốc độ sinh trưởng của cá chậm. 

3.1.2. Tình hình dịch bệnh trên cá Hồng mỹ 

3.1.2.1. Một số bệnh thường gặp trên cá Hồng mỹ 

Qua bảng 3.1, cho thấy cá Hồng mỹ bị bệnh và tới 100% thường bắt gặp nhiều 

nhất là bệnh xuất huyết (23/30 hộ, chiếm 76,7%), đỉa cá (chiếm 23,3%), đường ruột 

(chiếm 16,7%). Ngoài ra, các đối tượng cá biển này còn mắc một số bệnh như hoại tử 

thần kinh, nấm, sình bụng. Số hộ nuôi cá Hồng mỹ ở xã Hải Dương tần xuất xuất hiện 

bệnh xuất huyết rất cao chiếm 100%, ở thị trấn Thuận An chiếm 87,5%; Xã Vinh Hiền 

chỉ chiếm 12,5%. 

 Các kết quả điều tra phỏng vấn trực tiếp và nghiên cứu cho thấy cá biển nuôi ở 

vùng đầm phá- Thừa Thiên Huế bắt đầu từ lâu nhưng đã gặp không ít khó khăn về 

dịch bệnh. Các bệnh đã gặp ở cá biển nuôi tại Thừa Thiên Huế cũng không khác nhiều 

so với các bệnh trên cá biển nuôi ở các quốc gia khu vực châu Á Thái Bình Dương đã 

được thông báo bởi Leong và cs (2006), Erlinda và cs (2004) [2], [6]. 
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Bảng 3.1. Một số bệnh thường gặp trên cá nuôi lồng tại điểm điều tra (n=30) 

TT Bệnh Số hộ Tỷ lệ (%) 

1 Đỉa cá 7 23,3 

2 Hoại tử thần kinh 1 3,3 

3 Nấm 2 6,6 

4 Xuất huyết, lở loét 23 76,7 

5 Đường ruột  5 16,7 

6  Sình bụng  3 10,0 

3.1.2.2. Biểu hiện lâm sàng của bệnh xuất huyết 

Kết quả điều tra ở 23 hộ nuôi cá Hồng mỹ đã từng bị bệnh xuất huyết cho thấy 

các biểu hiện lâm sàng của cá nghi nhiễm bệnh xuất huyết được thể hiện ở Bảng 3.2 

Bảng 3.2. Các biểu hiện lâm sàng của cá Hồng mỹ nghi nhiễm bệnh xuất huyết (n=23) 

TT 
Dấu hiệu  

bệnh lý 
Nhận xét của người nuôi 

Số hộ bắt 

gặp 
Tỷ lệ (%) 

1 Màu sắc Màu sắc cơ thể nhợt nhạt 23 100 

2 

 

Xuất huyết 

Da 23 100 

Gốc vây 23 100 

Lồi mắt 15 65,2 

3 

 

Hoạt động 

Bơi lờ đờ trên tầng mặt và vận 

động hỗn loạn không đinh hướng 
23 100 

Kém ăn và bỏ ăn 23 100 

4 

Hiện tượng chết Chết rải rác 13 56,5 

Chết hàng loạt 10 43,5 

Kết hợp với thông tin phỏng vấn, mẫu cá bệnh cũng được thu thập để quan sát và 

mô tả. Những dấu hiệu của bệnh xuất huyết: Cá bơi lờ đờ trên mặt nước và vận động 

hỗn loạn trên mặt nước, xuất huyết trên thân da, gốc vây (chiếm 100%). Những đặc 

điểm dấu hiệu bệnh lý này phù hợp với nghiên cứu của Trương Thị Hoa và cs (2008), 
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khi thu cá Chẽm nuôi lồng tại Thừa Thiên Huế với dấu hiệu bệnh lý như bơi lờ đờ trên 

mặt nước, xuất huyết trên da và gốc vây, mắt lồi và xuất huyết [14]. Nghiên cứu của 

Lê Minh Hải (2018) trên cá biển nuôi ở các tỉnh miền Bắc (cá Mú, cá Chẽm, cá Hồng) 

cho thấy các dấu hiệu như bơi gần mặt nước hoặc bơi sát lưới, chết rải rác, loét trên da, 

da tối màu, mang hoại tử, bụng chướng có dấu hiệu bị bệnh [9]. 

3.1.2.3. Tần xuất gặp bệnh xuất huyết ở địa điểm nuôi 

Trong số 23 hộ nuôi cá Hỗng mỹ có các biểu hiện lâm sàng nghi nhiễm bệnh 

xuất huyết ở 3 địa điểm nghiên cứu. Theo kết quả điều tra thì tần xuất xuất hiện bệnh 

xuất huyết trên đối tượng cá Hồng mỹ thể hiện ở Bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Tần xuất gặp bệnh xuất huyết ở địa điểm nuôi 

Đối tượng 

Hải Dương (n=7) Thuận An  (n=8) Vinh Hiền (n=8) 

Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ 
Tỷ lệ 

(%) 

Cá Hồng 

mỹ 
7/7 100 7/8 87,5 1/8 12,5 

Qua bảng 3.3 có thể nhận thấy rằng số hộ nuôi cá hồng mỹ ở xã Hải Dương tần 

xuất xuất hiện bệnh xuất huyết rất cao chiếm 100%, ở thị trấn Thuận An chiếm 87,5%;  

Xã Vinh Hiền chỉ chiếm 12,5%. 

Đồng thời, qua kết quả điều tra cho thấy bệnh xuất huyết có thể xuất hiện trong 

suốt vụ nuôi. Tuy nhiên, Bệnh thường xuất hiện nhiều nhất khi cá nuôi đạt 1-2 tháng 

tuổi và 6-7 tháng tuổi. Theo người nuôi cho biết hầu hết bệnh xuất huyết khi xảy ra 

đều gây nhiều thiệt hại lớn làm ảnh hưởng tới năng suất của vụ nuôi. Do đó, xác định 

được nguyên nhân xuất hiện bệnh là một trong những vấn đề rất cần thiết. Qua kết quả 

điều tra, nguyên nhân xuất hiện bệnh xuất huyết, ở các hộ nuôi chủ yếu là nguồn giống 

thả nuôi chưa được kiểm tra chất lượng dẫn đến phát sinh bệnh trên cá nuôi giống 

mang sẵn mầm bệnh nhưng chưa được xử lý, diệt khuẩn. Khi cá thả nuôi một thời gian 

gặp thời tiết thay đổi thuận lợi cho mầm bệnh phát triển, kết hợp sức khỏe cá còn yếu 

nên bệnh càng dễ dàng phát sinh 

Hiện nay chưa có những nghiên cứu sâu về bệnh trên cá Hồng mỹ. Do đó, người 

nuôi chưa được hướng dẫn cụ thể về phương pháp phòng trị bệnh hiệu quả cho cá 

Hồng mỹ, người nuôi chủ yếu xử lý theo kinh nghiệm. Kết quả điều ra cho thấy có 

8/23 hộ nuôi (34,8%) có sử dụng một số loại hoá chất và thuốc để xử lý và 15/23 

(65%) hộ nuôi không tiến hành chữa trị khi dịch bệnh xảy ra. Tuy nhiên, việc sử dụng 

thuốc và hóa chất không đúng qui định và lạm dụng trong quá trình nuôi đã dẫn đến 

hiện tượng kháng thuốc, lờn thuốc cho đối tượng nuôi; dư lượng hóa chất có trong sản 
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phẩm thủy sản gây bất lợi đến sức khỏe người tiêu dùng; sản phẩm làm ra không đảm 

bảo chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường 

xuất khẩu [46], [138]. 

3.2. Kết quả phân lập và định danh các chủng vi khuẩn Vibrio gây bệnh xuất 

huyết trên cá Hồng mỹ nuôi tại một số khu vực ở Thừa Thiên Huế  

3.2.1. Dấu hiệu bệnh lý của cá bị bệnh do vi khuẩn Vibrio gây ra 

Tổng số mẫu cá Hồng mỹ bị bệnh xuất huyết thu để phân lập vi khuẩn là 62 con 

nuôi lồng tại 2 địa điểm bao gồm: 35 con ở Thuận An và 27 con ở Hải Dương, thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Tất cả các mẫu bệnh phẩm đều có dấu hiệu bệnh lý  

của bệnh xuất huyết như: Cá bơi lội lờ đờ trên mặt nước, hoạt động chậm chạp, kém 

linh hoạt, xuất huyết trên thân, ở vây ngực, vây bụng và miệng; giải phẫu bên trong 

nội quan thấy có hiện tượng tích dịch ở xoang bụng, xuất huyết ở gan (Hình 3.1). 
 

 

Hình 3.1. Dấu hiệu đặc trưng của cá Hồng mỹ bị bệnh xuất huyết với các đặc điểm 

xuất hiện các đốm đỏ trên phần xoang bụng; vây, và đuôi bị rách và xuất huyết (mũi 

tên, Hình A,C); gan sưng to và xuất huyết (mũi tên, Hình B); xoang bụng tích dịch 

nhầy (mũi tên, Hình D) 
 

Từ 62 mẫu cá Hồng mỹ bị bệnh xuất huyết thu được ở các lồng nuôi đã phân lập 

được 48 chủng vi khuẩn Vibrio trên môi trường TCBS từ các cơ quan như não, gan, thận, 

lách. Trong đó số chủng vi khuẩn phân lập được ở Thuận An là 30 chủng và Hải Dương 

là 18 chủng. Trong 48 chủng vi khuẩn phân lập được, số lượng chủng phân lập ở gan là 

cao nhất chiếm 37,5% và thấp nhất ở não chiếm 14,6% được thể hiện ở Bảng 3.4. 
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Bảng 3.4. Tỷ lệ % số chủng vi khuẩn phân lập từ các mô của cá Hồng mỹ bị bệnh xuất 

huyết nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cơ quan phân lập 

Địa điểm thu mẫu Tổng cộng 

Thuận An Hải Dương 

Số lượng 

mẫu cá bệnh 

(con) 

Tỷ lệ (%) 

Não 5 2 7 14,6 

Gan 11 7 18 37,5 

Thận 8 5 13 27,1 

Lách 6 4 10 20,8 

Tổng cộng 30 18 48 100 

 

Hình 3.2. Hình dạng khuẩn lạc của vi khuẩn phân lập ở gan cá Hồng mỹ trên môi 

trường TCBS 

3.2.2. Kết quả định danh vi khuẩn bằng giải trình tự Nucleotide đoạn gen 16S rRNA 

của 48 chủng vi khuẩn phân lập được. 

3.2.2.1. Kết quả phân lập các gen  

Kết quả PCR khuếch đại vùng gen 16S rRNA của tất cả 48 chủng vi khuẩn Vibrio 

phân lập được từ cá Hồng mỹ có dấu hiệu xuất huyết thu tại Thuận An và Hải Dương 

đều cho một băng duy nhất với tỷ lệ khuếch đại 100%. Tất cả các sản phẩm PCR của 
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các chủng vi khuẩn đều có nồng độ cao, sắc nét. Kích thước của sản phẩm PCR xấp xỉ 

1.500 bp, phù hợp với kích thước dự kiến ban đầu (Hình 3.3). 

 

 

Hình 3.3. Điện di đồ sản phẩm PCR của vùng gen 16S rRNA. M: Thang DNA chuẩn 

(HyperLadderTM 1kb, Bioline, Meridian Bioscience) 

A. Sản phẩm PCR của vùng gen 16S rRNA của các chủng vi khuẩn phân lập từ cá Hồng mỹ mắc 

bệnh ở Thuận An: YVL 5, YHTH6,YHTH7, YLV11, YHTH12, YN14,YHTH16,YHTH18,YN19,YVL22, 

YVL24, YVL26, YVL27, YN29, YVL31, YN34, YHTH35, YHTH37, YN38, YVL40, YVL42, YVL43, 

YHTH44, YVL45, YHTH46, YHTH47, YVL84, YVL86  

B. Sản phẩm PCR của vùng gen 16S rRNA của các chủng vi khuẩn phân lập từ cá Hồng mỹ mắc 

bệnh ở Hải Dương: YHD1, YHD2, YHD3, YHD4, YHD5, YHD6, YHD7, YHD8, YHD9, YHD10, 

YHD11, YHD12, YHD13, YHD14, YHD15, YHD16, YHD17, YHD18 

3.2.2.2. Kết phân tích trình tự nucleotide vùng gen 16S rRNA 

Kết quả phân tích trình tự nucleotide vùng gen 16S rRNA phân lập từ các chủng 

vi khuẩn, cho thấy tỷ lệ khuếch đại PCR và tỷ lệ phân tích trình tự nucleotide đạt 100%. 

Kết quả hiệu chỉnh trên phần mềm Bioedit thu được vùng gen có kích thước dao động từ 

1381 bp đến 1448 bp và đạt trung bình 1443,15 bp được trình bày ở Bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Phân tích trình tự nucleotide của vùng gen 16S rRNA 

TT 
Ký hiệu 

mẫu 

T(U) 

(%) 
C (%) A (%) G (%) 

G + 

C 

(%) 

Chiều dài 

gen (bp) 

1 YHTH7 20,58 22,80 24,39 32,23 55,02 1443 

2 YVL11 20,36 22,44 25,14 32,06 54,50 1444 

3 HTH12 20,36 22,44 25,14 32,06 54,50 1444 

4 YN14 20,76 22,43 25,35 31,46 53,89 1440 

5 YHTH16 20,86 22,24 24,93 31,98 54,21 1448 

6 YVL22 20,53 22,33 25,10 32,04 54,37 1442 
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TT 
Ký hiệu 

mẫu 

T(U) 

(%) 
C (%) A (%) G (%) 

G + 

C 

(%) 

Chiều dài 

gen (bp) 

7 YVL24 20,72 22,24 25,16 31,88 54,12 1443 

8 YVL26 20,51 22,31 25,35 31,84 54,14 1448 

9 YVL27 20,57 22,29 25,28 31,86 54,16 1444 

10 YN34 20,55 22,35 25,19 31,90 54,26 1445 

11 YVL5 20,36 22,44 25,14 32,06 54,50 1444 

12 HTH6 20,36 22,44 25,14 32,06 54,50 1444 

13 YHTH18 20,86 22,24 24,93 31,98 54,21 1448 

14 YN19 20,76 22,43 25,35 31,46 53,89 1440 

15 YN29 20,53 22,33 25,10 32,04 54,37 1442 

16 YVL31 20,72 22,25 25,16 31,88 54,12 1443 

17 YVL40 20,51 22,31 25,35 31,84 54,14 1448 

18 YVL43 20,55 22,35 25,19 31,90 54,26 1445 

19 YVL42 20,57 22,29 25,28 31,86 54,15 1444 

20 YHTH44 20,58 22,80 24,39 32,23 55,02 1443 

21 YVL45 20,36 22,44 25,14 32,06 54,50 1444 

22 YVL46 20,36 22,44 25,14 32,06 54,50 1444 

23 YHTH47 20,86 22,24 24,93 31,98 54,21 1448 

24 YVL33 20,36 22,44 25,14 32,06 54,50 1444 

25 YHTH35 20,36 22,44 25,14 32,06 54,50 1444 

26 YHTH37 20,86 22,24 24,93 31,98 54,21 1448 

27 YN38 20,76 22,43 25,35 31,46 53,89 1440 

28 YVL84 20,53 22,33 25,10 32,04 54,37 1442 

29 YVL85 20,72 22,25 25,16 31,88 54,12 1443 

30 YVL86 20,51 22,31 25,35 31,84 54,14 1448 

31 YHD1 20,64 22,59 25,34 31,43 54,02 1381 

32 YHD2 20,57 22,29 25,28 31,86 54,16 1444 

33 YHD3 20,51 22,31 25,35 31,84 54,14 1448 

34 YHD4 20,86 22,24 24,93 31,98 54,21 1448 

35 YHD5 20,53 22,33 25,10 32,04 54,37 1442 

36 YHD6 20,86 22,24 24,93 31,98 54,21 1448 

37 YHD7 20,72 22,25 25,16 31,88 54,12 1443 

38 YHD8 20,51 22,31 25,35 31,84 54,14 1448 

39 YHD9 20,86 22,24 24,93 31,98 54,21 1448 

40 YHD10 20,72 22,25 25,16 31,88 54,12 1443 

41 YHD11 20,57 22,29 25,28 31,86 54,16 1444 
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TT 
Ký hiệu 

mẫu 

T(U) 

(%) 
C (%) A (%) G (%) 

G + 

C 

(%) 

Chiều dài 

gen (bp) 

42 YHD12 20,76 22,43 25,35 31,46 53,89 1440 

43 YHD13 20,55 22,35 25,19 31,90 54,26 1445 

44 YHD14 20,55 22,35 25,19 31,90 54,26 1445 

45 YHD15 20,57 22,29 25,28 31,86 54,16 1444 

46 YHD16 20,53 22,33 25,10 32,04 54,37 1442 

47 YHD17 20,51 22,31 25,35 31,84 54,14 1448 

48 YHD18 20,72 22,25 25,16 31,88 54,12 1443 

 Trung bình 20,60 22,35 25,14 31,91 54,26 1443,15 

Từ kết quả bảng 3.5, cho thấy tỷ lệ xuất hiện của từng loại nucleotide trong 

vùng gen 16S rRNA của tất cả 48 chủng vi khuẩn, trong đó Guanin (G) chiếm tỷ lệ cao 

nhất (dao động từ 31,46 đến 32,23%, trung bình 31,91%), tiếp đến là Adenin (A) 

chiếm từ 24,39 đến 25,35 % và đạt trung bình 25,14%. Loại nucleotide chiếm tỷ lệ 

thấp nhất là Timin (T) (Uracin, (U)) là 20,36 đến 20,86%, đạt trung bình 20,60%. Tỷ 

lệ % (G+C) chiếm 53,89 đến 55,02% và đạt trung bình 54,26%. 

Kết quả phân tích bằng phần mềm MEGA X thu được vùng bảo tồn đối với quần 

thể vi khuẩn phân lập từ cá Hồng mỹ ở Thuận An là 1350/1448 vị trí nucleotide, vùng 

biến đổi là 98/1448 vị trí nucleotide chiếm 6,77% trên tổng chiều dài gen, khoảng cách 

di truyền giữa các chủng vi khuẩn trong quần thể này dao động từ 0,000 - 0,0571; đạt 

trung bình 0,0198. Trong khi đó, đối với các chủng vi khuẩn thuộc quần thể phân lập 

được từ cá Hồng mỹ ở Hải Dương thu được 83/1448 vị trí nucleotide biến đổi; chiếm 

5,732% trên tổng chiều dài của gen, khoảng cách di truyền giữa các chủng vi khuẩn 

trong quần thể này dao động từ 0,000 - 0,0585; đạt trung bình là 0,0216 (Bảng 3.6).  

Bảng 3.6. Một số đặc điểm dựa trên vùng gen 16S rRNA của các chủng vi khuẩn trong 

các quần thể và ước tính sự phân kỳ tiến hóa trung bình qua các cặp trình tự trong các 

quần thể 

Quần 

thể 

Tỷ lệ PCR 

thành 

công (%) 

Tỷ lệ giải 

trình tự 

thành công 

(%) 

Tổng chiều 

dài vùng 

gen (bp) 

Tỷ lệ % 

các vị trí 

nucleotid

e đa hình 

Khoảng cách di 

truyền giữa các cá 

thể trong cùng 

nhóm (trung bình) 

THUẬN 

AN 
100 100 1440 – 1448 6,768 

0,000 - 0,0571 

(0,0198) 

HẢI 

DƯƠNG 
100 100 1381-1448 5,732 

0,000 - 0,0585 

(0,0216) 
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Tất cả các trình tự nucleotide của các chủng vi khuẩn đều được đăng ký trên 

ngân hàng gen thế giới (GenBank) với các mã số tham chiếu (Bảng 3.7) 

Bảng 3.7. Kết quả định danh các chủng vi khuẩn phân lập được từ cá Hồng mỹ xuất 

huyết dựa trên vùng gen 16S rRNA  

TT Chủng vi khuẩn 
Mã số 

Genbank 

Mã số 

GenBank 

tham chiếu 

Tỷ lệ 

tương 

đồng (%) 

Địa điểm 

1 V. alginolyticus YHTH7 MT953948 MN874162.1 98,06 Thuận An 

2 V. alginolyticus YN14 MT953951 MH298564.1 98,05 Thuận An 

3 V. alginolyticus YVL22 MT953953 MN843961.1 99,72 Thuận An 

4 V. alginolyticus YVL24 MT953954 MN938185.1 99,86 Thuận An 

5 V. alginolyticus YVL26 MT953955 CP051109.1 99,59 Thuận An 

6 V. alginolyticus YN19 MT953961 MH298564.1 98,05 Thuận An 

7 V. alginolyticus YN29 MT953962 MN843961.1 99,72 Thuận An 

8 V. alginolyticus YVL31 MT953963 MN938185.1 99,86 Thuận An 

9 V. alginolyticus YVL40 MT953964 CP051109.1 99,59 Thuận An 

10 V. alginolyticus YVL43 MT953965 MN938360.1 99,65 Thuận An 

11 V. alginolyticus YN34 MT953957 MN938360.1 99,65 Thuận An 

12 V. alginolyticus YHTH44 MT953967 MN874162.1 98,06 Thuận An 

13 V. alginolyticusYN38 MT953974 MH298564.1 98,05 Thuận An 

14 V. alginolyticusYVL84 MT953975 MN843961.1 99,72 Thuận An 

15 V. alginolyticus YVL85 MT953976 MN938185.1 99,86 Thuận An 

16 V. alginolyticus YVL86 MT953977 CP051109.1 99,59 Thuận An 

17 V. alginolyticus YHD1 MZ753696 MH298564.1 98,05 Hải Dương 

18 V. alginolyticus YHD3 MZ753698 CP051109.1 99,59 Hải Dương 

19 V. alginolyticus YHD12 MZ753707 MH298564.1 98,05 Hải Dương 

20 V. alginolyticus YHD13 MZ753708 MN938360.1 99,65 Hải Dương 

21 V. alginolyticus YHD14 MZ753709 MN938360.1 99,65 Hải Dương 

22 V. alginolyticusYHD5 MZ753700 MN843961.1 99,72 Hải Dương 

23 V.alginolyticus YHD7 MZ753702 MN938185.1 99,86 Hải Dương 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1787617775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN874162.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BMPU3XKS014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN938185.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BMN9ZJUS016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP051109.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=BMNB4KK0014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN938185.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BMN9ZJUS016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP051109.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=BMNB4KK0014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN874162.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BMPU3XKS014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN938185.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BMN9ZJUS016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP051109.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=BMNB4KK0014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP051109.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=BMNB4KK0014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN938185.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BMN9ZJUS016
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TT Chủng vi khuẩn 
Mã số 

Genbank 

Mã số 

GenBank 

tham chiếu 

Tỷ lệ 

tương 

đồng (%) 

Địa điểm 

24 V. alginolyticus YHD8 MZ753703 CP051109.1 99,59 Hải Dương 

25 V.alginolyticus  YHD10 MZ753705 MN938185.1 99,86 Hải Dương 

26 V. alginolyticus YHD16 MZ753711 MN843961.1 99,72 Hải Dương 

27 V. alginolyticus YHD17 MZ753712 CP051109.1 99,59 Hải Dương 

28 V. alginolyticus YHD18 MZ753713 MN938185.1 99,86 Hải Dương 

29 V. azureus YVL11 MT953949 KT986135.1 100 Thuận An 

30 V. azureus HTH12 MT953950 KT986135.1 100 Thuận An 

31 V. azureus YVL5 MT953958 KT986135.1 100 Thuận An 

32 V. azureus HTH6 MT953959 KT986135.1 100 Thuận An 

33 V. azureus YVL33 MT953971 KT986135.1 100 Thuận An 

34 V. azureus YHTH35 MT953972 KT986135.1 100 Thuận An 

35 V. azureus YVL45 MT953968 KT986135.1 100 Thuận An 

36 V. azureus YVL46 MT953969 KT986135.1 100 Thuận An 

37 V. fluvialis YHTH16 MT953952 CP051126.1 100 Thuận An 

38 V. fluvialis YHTH18 MT953960 CP051126.1 100 Thuận An 

39 V. fluvialis YHTH47 MT953970 CP051126.1 100 Thuận An 

40 V. fluvialis YHTH37 MT953973 CP051126.1 100 Thuận An 

41 V. fluvialis YHD4 MZ753699 CP051126.1 100 Hải Dương 

42 V. fluvialis YHD6 MZ753701 CP051126.1 100 Hải Dương 

43 V. fluvialis YHD9 MZ753704 CP051126.1 100 Hải Dương 

44 V. orientalis YVL27 MT953956 MN945276.1 100 Thuận An 

45 V. orientalis YVL42 MT953966 MN945276.1 100 Thuận An 

46 V. orientalis YHD2 MZ753697 MN945276.1 100 Hải Dương 

47 V. orientalis YHD11 MZ753706 MN945276.1 100 Hải Dương 

48 V. orientalis YHD15 MZ753710 MN945276.1 100 Hải Dương 

Kết quả định danh 48 chủng vi khuẩn phân lập được từ cá Hồng mỹ bị bệnh xuất 

huyết tại Thừa Thiên Huế (Bảng 3.7), cho thấy 48 chủng vi khuẩn đều thuộc chi Vibrio 

gồm 4 loài:  V. alginolyticus, V. azureus, V. fluvialis, V. orientalis. Trong đó, loài xuất 

hiện nhiều nhất là V. alginolyticus (gồm 28 chủng, trong đó 16/30 chủng ở địa điểm 

thu mẫu Thuận An và 12/18 chủng ở Hải Dương), tiếp đến là loài V. azureus (8/30 

chủng ở địa điểm thu mẫu Thuận An và không xuất hiện ở địa điểm thu mẫu ở xã Hải 

Dương), loài V. fluvialis (gồm 7 chủng, trong đó 4/30 chủng ở Thuận An và 3/18 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP051109.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=BMNB4KK0014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN938185.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BMN9ZJUS016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP051109.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=BMNB4KK0014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN938185.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BMN9ZJUS016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN945276.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=BMNBP6V8014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN945276.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=BMNBP6V8014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN945276.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=BMNBP6V8014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN945276.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=BMNBP6V8014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN945276.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=BMNBP6V8014
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chủng ở địa điểm thu mẫu ở Hải Dương) và loài có số lượng xuất hiện ít nhất là V. 

orientalis (gồm 5 chủng, trong đó 2/30 chủng ở địa điểm thu mẫu ở Thuận An và 3/18 

chủng ở địa điểm thu mẫu ở Hải Dương) được thể hiện ở Bảng 3.8. 

Bảng 3.8. Tỷ lệ % các chủng vi khuẩn Vibrio phân lập được 

STT Chủng vi 

khuẩn Vibrio 

phân lập được 

Địa điểm  Tổng 

 

   n=48  

Tỷ lệ (%) 

Thuận An  

(n=30) 

Hải Dương 

(n=18) 

1 V. alginolyticus 16 12 28 58,33 

2 V. azureus 8 0 8 16,67 

3 V. fluvialis 4 3 7 14,58 

4 V. orientalis 2 3 5 10,42 

Có thể thấy rằng Bệnh Vibriosis đã gây thiệt hại lớn cho nhiều loài cá biển có giá 

trị kinh tế. Trong đó, V. alginolyticus được xem là một trong những tác nhân gây bệnh 

đã trở nên phổ biến hơn trên toàn cầu trong những năm gần đây [54], [65]. Năm 2013, 

Rathore và cs [162], đã xác định vi khuẩn V. alginolyticus cũng chính là tác nhân gây 

bệnh xuất huyết, lở loét đối với cá Chẽm (L. calcarifer) nuôi lồng ở Ấn Độ. Tương tự, 

kết quả nghiên cứu Rameshkumar và cs (2017) [160] ,cũng đã xác định được chủng vi 

khuẩn V. alginolyticus gây bệnh trên cá Bớp (Rachycentron canadum) nuôi lồng ở Ấn 

Độ bằng phương pháp phân tích trình tự gen 16S rRNA. Theo báo cáo của Cao và cs 

(2017), đã phận lập và định danh được 3-16 chủng V. alginolyticus cũng chính là tác 

nhân gây bệnh xì mủ trên cá Đù vàng (Larimichthys crocea) bị bệnh ở Trung Quốc 

dựa vào đặc điểm hình thái, sinh hóa và phân tích giải trình tự gen 16S rDNA. Một 

nghiên cứu khác của Dahanayake và cs (2018), 41 chủng vi khuẩn Vibrio spp.  phân 

lập từ Hàu (Crassostrea giga) ở Hàn quốc gồm 23 V. alginolyticus, 11 V. fluvialis and 

7 V. antiquarius [64].  

Ở Việt Nam, Theo kết quả nghiên cứu của Bùi Quang Tề và cs (1998) [29], các 

chủng vi khuẩn V. parahaemolyticus, V. alginolyticus và V.anguillarum cũng đã được 

phân lập từ cá Mú (Epinephelus spp.) nuôi tại các tỉnh ven biển phía Bắc Việt Nam bị 

bệnh xuất huyết nhiễm trùng máu. Khi phân lập tác nhân gây bệnh xuất huyết, lở loét 

trên cá Bớp (R. canadum) nuôi lồng ở tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Bảo Trung và Từ 

Thanh Dung (2018) [33] đã xác định được 14 chủng vi khuẩn V. alginolyticus và 9 

chủng Photobacterium damselae. Ngoài ra, tác nhân Streptococus iniea cũng đã được 

phân lập trên cá Hồng mỹ (S. ocellatus) mắc bệnh lở loét theo kết quả nghiên cứu của 

Eldar và cs (1999) [69].  
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Tất cả 48 chủng vi khuẩn Vibrio trong nghiên cứu có mức độ tương đồng gen 

16S rRNA trên ngân hàng Genbank dao động từ 98,05 đến 100%. Đồng thời, tất cả các 

trình tự nucleotide của các chủng vi khuẩn đều được đăng ký trên ngân hàng gen thế 

giới với các mã số tham chiếu (Bảng 3.7). 

3.2.3. Đa dạng di truyền và cây phát sinh loài của các chủng Vibrio phân lập 

Sáu thông số bao gồm số lượng vị trí đa hình (S), tổng số vị trí nucleotide đột 

biến (Eta), số lượng haplotype (h), đa dạng haplotype (Hd), số lượng nucleotide khác 

biệt trung bình (k), sự đa dạng nucleotide (Pi) được sử dụng để đánh giá đa dạng di 

truyền của 48 chủng vi khuẩn Vibrio thuộc hai quần thể thu được ở Thuận An và Hải 

Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả được trình bày ở Bảng 3.9. 

Đối với quần thể vi khuẩn Vibrio phân lập được từ mẫu cá Hồng mỹ thu tại 

Thuận An cho thấy có 98 vị trí nucleotide đa hình thì có 91 vị trí nucleotide có chứa 

hai biến thể nucleotide khác nhau (5, 6, 7, 8, 11, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 58, 60, 

61, 62, 63, 64, 66, 71, 90, 99, 108, 153, 157, 158, 160, 161, 163, 165, 166, 185, 208, 

210, 223, 246, 381, 407, 416, 417, 429, 432, 435, 445, 447, 449, 463, 493, 553, 569, 

599, 606, 624, 665, 677, 687, 705, 709, 723, 724, 739, 741, 743, 748, 755, 771, 776, 

785, 797, 815, 816, 983, 984, 993, 994, 1030, 1034, 1052, 1059, 1089, 1108, 1120, 

1232, 1248, 1331, 1341, 1411, 1431, 1440, 1449), và 7 vị trí nucleotide có chứa 3 biến 

thể nucleotide khác nhau (428, 431, 433, 444, 446, 450, 464). Những vị trí nucleotide 

khác biệt này đã tạo nên 105 vị trí đột biến phân chia 30 chủng vi khuẩn Vibrio thành 

9 kiểu haplotype khác nhau với hệ số đa dạng haplotype (Hd) là 0,887 ± 0,032; số 

nucleotide khác biệt trung bình (k) là 26,331; đa dạng nucleotide trên mỗi vị trí (Pi) là 

18,360 ± 2,820. Haplotype 1 gồm 2 chủng thuộc loài V. alginolyticus (V. alginolyticus 

YHTH7 và V. alginolyticus YHTH44), haplotype 2 gồm 8 chủng thuộc loài V. azureus 

(V. azureus YVL11, V. azureus HTH12, V. azureus YVL5, V. azureus HTH6, V. 

azureus YVL45, V. azureus YVL46, V. azureus YVL33 và V. azureus YHTH35), 

haplotype 3 gồm 3 chủng thuộc loài V. alginolyticus (V. alginolyticus YN14, V. 

alginolyticus YN19, V. alginolyticus YN38), haplotype 4 gồm 4 chủng thuộc loài V. 

fluvialis (V. fluvialis YHTH16, V. fluvialis YHTH18, V. fluvialis YHTH47 và V. 

fluvialis YHTH37), haplotype 5 gồm 3 chủng thuộc loài V. alginolyticus (V. 

alginolyticus YVL22, V. alginolyticus YN29 và V. alginolyticus YVL84), haplotype 6 

gồm 3 chủng thuộc loài V. alginolyticus (V. alginolyticus YVL24, V. alginolyticus 

YVL31 và V. alginolyticus YVL85), haplotype 7 gồm 3 chủng thuộc loài V. 

alginolyticus (V. alginolyticus YVL26, V. alginolyticus YVL40 và V. alginolyticus 

YVL86), haplotype 8 gồm 2 chủng thuộc loài V. orientalis (V. orientalis YVL27 và V. 

orientalis YVL42) và haplotype 9 gồm 2 chủng vi khuẩn thuộc loài V. alginolyticus 

(V. alginolyticus YN34 và V. alginolyticus YVL43).(Phụ lục 3) 
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Đối với quần thể vi khuẩn Vibrio phân lập từ mẫu cá Hồng mỹ thu tại xã Hải 

Dương, cho thấy có 84 vị trí nucleotide có sự khác biệt trong vùng gen 16S rRNA giữa 

18 chủng vi khuẩn, trong đó có 81 vị trí sai khác chứa hai biến thể nucleotide (5, 6, 7, 

8, 11, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 71, 99, 108, 153, 157, 

158, 160, 161, 163, 165, 166, 185, 208, 223, 246, 381, 407, 416, 417, 429, 431, 432, 

433, 435, 445, 446, 449, 463, 464, 553, 606, 624, 665, 677, 687, 705, 709, 723, 724, 

739, 743, 748, 755, 771, 776, 785, 815, 816, 983, 984, 993, 994, 1030, 1034, 1052, 

1059, 1108, 1120, 1232, 1331 và 1341) và 3 vị trí sai khác có 3 biến thể nucleotide 

(428, 444 và 450). Số lượng nucleotide khác biệt này đã hình thành nên 83 vị trí đột 

biến và chia 18 chủng vi khuẩn thành 7 haplotype khác nhau với hệ số đa dạng 

haplotype là 0,902 ± 0,031 (Hd). Số lượng nucleotide khác biệt trung bình được tính 

trên vùng gen (k) chiếm 25,118 tương ứng với hệ số đa dạng nucleotide trên mỗi vị trí 

(Pi) là 18,240 ± 3,490. Haplotype 1, 5 và 7 đều chứa hai chủng thuộc loài V. 

alginolyticus (haplotype 1: V. alginolyticus YHD1 và V. alginolyticus YHD12; 

haplotype 5: V. alginolyticus YHD5 và V. alginolyticus YHD16; haplotype 7: V. 

alginolyticus YHD13 và V. alginolyticus YHD14). Haplotype 2, 3, 4 và 6 đều chứa 3 

chủng thuộc các loài V. Orientalis, V. alginolyticus và V. fluvialis (haplotype 2: V. 

orientalis YHD2, V. orientalis YHD11 và V. orientalis YVL27; haplotype 3: V. 

alginolyticus YHD3, V. alginolyticus YHD8 và V. alginolyticus YHD17; haplotype 4: 

V. fluvialis YHD4, V. fluvialis YHD6 và V. fluvialis YHD9 và haplotype 6: V. 

alginolyticus YHD7, V. alginolyticus YHD10 và V. alginolyticus YHD18).(Phụ lục 3) 

Kết quả phân tích đa dạng di truyền của tổng hợp 48 chủng vi khuẩn từ hai quần 

thể nêu trên cho thấy có 94 vị trí sai khác nucleotide trong vùng gen 16S rRNA giữa 

các chủng vi khuẩn này, đã hình thành nên 94 vị trí đột biến nucleotide. Trong 94 vị trí 

nucleotide sai khác này thì có đến 87 vị trí sai khác nucleotide có chứa hai biến thể 

nucleotide khác nhau (5, 6, 7, 8, 11, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 58, 60, 61, 62, 63, 

64, 66, 71, 90, 99, 108, 153, 157, 158, 160, 161, 163, 165, 166, 185, 208, 210, 223, 

246, 381, 407, 416, 417, 429, 432, 435, 445, 447, 449, 463, 493, 553, 569, 599, 606, 

624, 665, 677, 687, 705, 709, 723, 724, 739, 741, 743, 748, 755, 771, 776, 785, 797, 

815, 816, 983, 984, 993, 994, 1030, 1034, 1052, 1059, 1089, 1108, 1120, 1232, 1248, 

1331và 1341) và có 7 vị trí nucleotide sai khác có chứa 3 biến thể nucleotide (428, 

431, 433, 444, 446, 450 và 464). Các vị trí nucleotide sai khác này đã tạo ra 9 

haplotype khác nhau với hệ số đa dạng haplotype (Hd) là 0,897 ± 0,013. Số lượng 

nucleotide khác biệt trung bình chứa trong vùng gen (k) chiếm 24,794 tương ứng với 

hệ số đa dạng nucleotide trên mỗi vị trí (Pi) là 18,010 ± 2,170 (Bảng 3.9).  
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Bảng 3.9. Đa dạng di truyền của các chủng Vibrio phân lập được dựa trên vùng gen 

16S rRNA 

Quần thể N S Eta H Hd K Pi (x10⁻³) 

THUẬN 

AN 
30 98 98 9 0,87 ± 0,032 26,331 18,360 ± 2,820 

HẢI 

DƯƠNG 
18 84 84 7 0,902 ± 0,031 25,118 18,240 ± 3,490 

TỔNG 48 94 94 9 0,897 ± 0,013 24,794 18,010 ± 2,170 

Ghi chú: Số mẫu trong một quần thể (n); Số lượng vị trí đa hình (S); Tổng số vị 

trí đột biến (Eta); Số haplotype (h); Đa dạng haplotype trên gen (Hd); Đa dạng 

nucleotide trên mỗi vị trí (Pi); Số lượng nucleotide khác biệt trung bình (k); Tất cả các 

chỉ số đều được xử lý với ý nghĩa thống kê p <0,05. 

Cây phát sinh loài (Hình 3.4) thể hiện mối quan hệ di truyền của các chủng vi 

khuẩn Vibrio được phân lập từ cá Hồng mỹ bằng phương pháp UPGMA, cho thấy 48 

chủng vi khuẩn Vibrio được chia thành 5 nhóm riêng biệt. Nhóm I gồm 3 chủng 

(YHD4, YHD6 và YHD9) được phân lập từ Hải Dương và 4 chủng (YHTH16, 

YHTH18, YHTH37 và YHTH47) được phân lập từ thị trấn Thuận An ở khoảng cách 

di truyền 0,0243 và các chủng vi khuẩn này nằm cùng nhánh với loài V. fluvialis 

(CP046756.1). Nhóm 2 gồm 8 chủng phân lập từ thị trấn Thuận An (YVL26, YVL40, 

YVL86, YN14, YN19, YHTH7 và YHTH44) và 5 chủng vi khuẩn phân lập từ xã Hải 

Dương (YHD1, YHD3, YHD8, YHD12 và YHD17) ở khoảng cách di truyền 0,0135, 

các chủng vi khuẩn này nằm cùng nhánh với loài vi khuẩn V. alginolyticus 

(CP046814.1, CP014094.1 và CP051109.1). Nhóm III gồm 3 chủng vi khuẩn phân lập 

từ Hải Dương (YHD2, YHD11 và YHD15) và 2 chủng vi khuẩn phân lập từ thị trấn 

Thuận An (YVL27 và YVL42) ở khoảng cách di truyền 0,0029; các chủng vi khuẩn 

này nằm cùng nhánh với loài vi khuẩn V. orientalis (MN945276.1). Nhóm IV gồm 8 

chủng vi khuẩn phân lập được từ Thuận An (YVL5, YVL11, YVL33, YVL45, 

YVL46, THT6, HTH12 và YHTH35) ở khoảng cách di truyền 0,0034; chúng thuộc 

loài V. azureus. Nhóm V gồm 7 chủng vi khuẩn phân lập được từ Hải Dương (YHD5, 

YHD7, YHD10, YHD13, YHD14, YHD16 và YHD18) và 8 chủng vi khuẩn phân lập 

được từ thị trấn Thuận An (YN29, YN34, YVL43, YVL22, YVL24, YVL29, YVL31 

và YVL85) ở khoảng cách di truyền 0,0010; tất cả các chủng vi khuẩn này nằm cùng 

nhánh và gần với loài V. alginolyticus (MN938185.1, MK102585.1, MN843961.1, 

MN874162.1, MN860083.1 và KT986139.1) (Hình 3.4). 
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Hình 3.4. Cây phát sinh loài của 48 chủng vi khuẩn Vibrio được thu thập dựa trên vùng gen 16S rRNA bằng phương pháp UPGMA 
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3.3. Đặc điểm sinh học của các chủng Vibrio phân lập được  

3.3.1. Đặc điểm hình thái khuẩn lạc và sinh hóa của các chủng vi khuẩn Vibrio 

phân lập được 

Từ kết quả định danh 48 chủng vi khuẩn Vibrio định danh dựa trên vùng gen 16S 

rRNA ở Bảng 3.7, chúng tôi tiến hành kiểm tra các đặc điểm về hình thái, sinh lý và 

sinh hóa của các chủng vi khuẩn này. 

+ Đối với các chủng vi khuẩn thuộc loài V. alginolyticus, cho thấy 28 chủng V. 

alginolyticus sau 24 giờ nuôi cấy ở nhiệt độ 28oC, trên môi trường TCBS thì khuẩn lạc 

có màu vàng, trên môi trường TSA+ thì vi khuẩn của tất cả các chủng này phát triển 

thành những khuẩn lạc có màu trắng sữa, tròn. Kết quả nhuộm Gram cho thấy các 

chủng vi khuẩn thuộc nhóm Gram âm và có dạng hình dấu phẩy (Hình 3.5).  

 

Hình 3.5. Hình dạng khuẩn lạc và hình thái vi khuẩn V. alginolyticus. 

Hình dạng khuẩn lạc V. alginolyticus trên môi trường TCBS (Hình A), môi trường TSA 

(Hình B), C: Hình thái vi khuẩn bắt màu hồng thuốc nhuộm Gram (100X)) 

Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh hóa của 28 chủng vi khuẩn V. alginolyticus được 

kiểm tra bằng test API 20E của hãng Bio Mérieux (France) được thể hiện ở Bảng 3.10. 

Bảng 3.10. Đặc điểm sinh hóa của các chủng vi khuẩn V. alginolyticus phân lập được 

từ cá Hồng mỹ bị bệnh  

 

TT 

 

Chỉ tiêu 

V. alginolyticus 

(Buller, 2004) 

Tỷ lệ % chủng vi khuẩn phân lập 

(n=28) 

Dương tính Âm tính 

1 Nhuộm Gram - 0 100 

2 Hình thái Dấu phẩy Dấu phẩy 

3 
Khuẩn lạc trên 

TCBS 
Vàng Vàng 
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TT 

 

Chỉ tiêu 

V. alginolyticus 

(Buller, 2004) 

Tỷ lệ % chủng vi khuẩn phân lập 

(n=28) 

Dương tính Âm tính 

4 
Khuẩn lạc trên 

TSA 
ND Trắng sữa 

5 

Phát triển ở NaCl 

0% 
- 0 100 

1% ND 100 0 

6% + 100 0 

8% + 82,14 17,86 

10% -/+ 50 50 

6 API 20E 414725 414725 

7 Oxidase + 100 0 

8 Catalase + 100 0 

9 Sinh H2S - 10,71 89,29 

10 Phân giải NO3 + 100 0 

11 Indol - 0 100 

12 Voges-Proskauer + 100 0 

13 Sử dụng Citrate + 100 0 

14 Glucose + 100 0 

15 Mannitol + 100 0 

16 Sorbitol + 100 0 

17 Sucrose + 100 0 

18 Arabinose - 0 100 

Ghi chú: “+”: phản ứng dương tính; “-”: phản ứng âm tính; ND: không thực hiện  

 Kết quả định danh 28 chủng vi khuẩn V. alginolyticus bằng kit API 20E của 

hãng Bio Mérieux (France) cho kết quả tương tự nhau với giá trị là 414725, đây chính  

là giá trị của vi khuẩn V. alginolyticus theo khóa phân loại của Buller (2004)[51]. Các 

chủng này có thể phát triển tốt ở nhiệt độ 28oC. Bên cạnh đó, chủng vi khuẩn V. 

alginolyticus gồm có các đặc điểm sau: không sinh indol, có khả năng phân giải 

nitrate, sinh catalase, oxidase, phản ứng Voges-Proskauer dương tính, đều có khả năng 

lên men glucose, sucrose, mannitol, sorbitol, arabinose. Trong đó, có 3/28 chủng có 
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khả năng sinh H2S chiếm 10,71% (Bảng 3.10). Kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái, 

sinh lý, sinh hóa của các chủng V. alginolyticus phân lập được trên cá Hồng mỹ bị 

bệnh xuất huyết có sự tương đồng với các chủng V. alginolyticus ATCC33787 của 

Narjol và cs (2006) [72] được phân lập từ Hàu, trên cá Bớp nuôi lồng ở Ấn Độ[160]. 

+ Đối với các chủng vi khuẩn thuộc loài Vibrio azureus, phân lập và nuôi cấy 

trên môi trường TCBS sau 24 giờ ở nhiệt độ 28oC, vi khuẩn phát triển thành những 

khuẩn lạc có màu xanh, tròn, có đường kính khoảng 0,5-1 mm. Trên môi trường TSA 

+, thì khuẩn lạc có màu trắng sữa, tròn nhỏ, có đường kính khoảng 0,7-1mm. Kết quả 

nhuộm Gram cho thấy các chủng vi khuẩn thuộc nhóm Gram âm và có dạng hình que 

(Hình 3.6). 

 

Hình 3.6. Hình dạng khuẩn lạc và hình thái vi khuẩn V. azureus.  

Khuẩn lạc vi khuẩn trên môi trường TCBS (Hình A), môi trường TSA (Hình B), 

và hình thái vi khuẩn bắt màu hồngthuốc nhuộm Gram (100X) 

Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh hóa của 8 chủng vi khuẩn V. azureus được 

kiểm tra bằng test API 20E của hãng Bio Mérieux (France) được thể hiện ở Bảng 3.11 
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Bảng 3.11. Đặc điểm sinh hóa của các chủng vi khuẩn V. azureus phân lập được từ cá 

Hồng mỹ bị bệnh  

TT 
 

Chỉ tiêu 

V. azureus  

(Buller, 2004) 

Tỷ lệ % chủng vi khuẩn phân lập 

(n=8) 

Dương tính Âm tính 

1 Nhuộm Gram - 0 100 

2 Hình thái Que Que 

3 
Khuẩn lạc trên 

TCBS 

Xanh Xanh 

4 
Khuẩn lạc trên 

TSA 

Trắng sữa Trắng sữa 

5 

Phát triển ở 

NaCl 0% 

ND 0 100 

1% + 100 0 

6% + 100 0 

8% - 0 100 

10% - 0 100 

6 API 20E 0245004 0245004 

7 Oxidase + 100 0 

8 Catalase + 100 0 

9 Sinh H2S ND 0 100 

10 Phân giải NO3 - 0 100 

11 Indol + 100 0 

12 
Voges-

Proskauer 

ND 
0 100 

13 Sử dụng Citrate - 0 100 

14 Glucose + 100 0 

15 Mannitol - 0 100 

16 Sorbitol - 0 100 

17 Sucrose - 0 100 

18 Arabinose - 0 100 

Ghi chú: “+”: phản ứng dương tính; “-”: phản ứng âm tính; ND: không thực 

hiện; w: yếu  
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Qua bảng 3.11, cho thấy kết quả định danh của 8 chủng vi khuẩn V. azureus bằng 

bộ kít API – 20E của hãng Bio Mérieux (France) cho kết quả tương tự nhau với giá trị 

là 0245004. Các chủng vi khuẩn này có đặc điểm Gram (-), hình que; trên môi trường 

TCBS: khuẩn lạc có màu xanh; trên môi trường TSA: khuẩn lạc có màu trắng sữa. Các 

chủng này có thể phát triển tốt ở các nồng độ muối 1%, 6%, nhưng không phát triển 

được trong môi trường muối 0%; 8%; 10%; dương tính với: Oxidase, catalase, indol, 

glucose nhưng âm tính với: mannitol, sorbitol, sucrose, arabinose. Các chủng vi khuẩn 

này không có khả năng phân giải NO3 và sử dụng Citrate. 

+ Đối với các chủng vi khuẩn thuộc loài V. fluvialis, phân lập và nuôi cấy trên 

môi trường TCBS sau 24 giờ ở nhiệt độ 28oC, vi khuẩn phát triển thành những khuẩn lạc 

có màu vàng, tròn, có đường kính khoảng 0,5-1mm. Trên môi trường TSA +, khuẩn lạc 

có màu trắng sữa, tròn nhỏ, có đường kính khoảng 0,5-2mm. Kết quả nhuộm Gram cho 

thấy các chủng vi khuẩn thuộc nhóm Gram âm và có dạng hình que (Hình 3.7). 

 

Hình 3.7. Hình dạng khuẩn lạc và hình thái vi khuẩn V. fluvialis.  

Khuẩn lạc vi khuẩn trên môi trường TCBS (hình A), môi trường TSA (Hình B), 

và hình thái vi khuẩn bắt màu hồng thuốc nhuộm Gram (100X) 

Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh hóa của 8 chủng vi khuẩn V. fluvialis được 

kiểm tra bằng test API 20E của hãng Bio Mérieux (France) được thể hiện ở Bảng 3.12 

Bảng 3.12. Đặc điểm sinh hóa của các chủng vi khuẩn V. fluvialis phân lập được từ cá 

Hồng mỹ bị bệnh  

TT 

 

Chỉ tiêu 

 

V. fluvialis 

(Buller, 2004) 

Tỷ lệ % chủng vi khuẩn phân lập 

( n=7) 

Dương tính Âm tính 

1 Nhuộm Gram - 0 100 

2 Hình thái Que  Que 

3 
Khuẩn lạc 

trên TCBS 

Vàng Vàng 

4 Khuẩn lạc Trắng sữa Trắng sữa 
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TT 

 

Chỉ tiêu 

 

V. fluvialis 

(Buller, 2004) 

Tỷ lệ % chủng vi khuẩn phân lập 

( n=7) 

Dương tính Âm tính 

trên TSA 

5 

Phát triển ở 

NaCl 0% 

- 0 100 

1% + 100 0 

6% + 100 0 

8% - 0 100 

10% - 0 100 

6 API 20E 3246126 3246126 

7 Oxidase + 100 0 

8 Catalase + 100 0 

9 Sinh H2S - 0 100 

10 
Phân giải 

NO3 
+ 100 0 

11 Indol + 57,14 42,86 

12 
Voges-

Proskauer 

- 
0 100 

13 
 Sử dụng 

Citrate 
+ 100 0 

14 Glucose + 100 0 

15 Mannitol + 100 0 

16 Sorbitol - 0 100 

17 Sucrose + 100 0 

18 Arabinose + 100 0 

Ghi chú: “+”: phản ứng dương tính; “-”: phản ứng âm tính; ND: không thực 

hiện; w: yếu 

Dựa vào đặc tính sinh hóa vi khuẩn của Buller (2004), kết quả định danh 28 

chủng vi khuẩn V. fluvialis bằng kit API 20E của hãng Bio Mérieux (France) cho kết 

quả tương tự nhau với mã số 3246126. Các chủng này có đặc điểm Gram (-), hình que 

ngắn; trên môi trường TCBS: khuẩn lạc có màu vàng; trên môi trường TSA: khuẩn lạc 

có màu trắng sữa. Các chủng này có thể phát triển ở các nồng độ muối 1%, 6%, nhưng 

không phát triển trong môi trường muối 0%; 8%; 10%; dương tính với: Oxidase, có 

khả năng sinh catalase, indol, lên men đường glucose, mannitol, sucrose, arabinose 

nhưng không lên men đường sorbitol. 
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+ Đối với các chủng vi khuẩn thuộc loài V. orientalis, phân lập và nuôi cấy trên 

môi trường TCBS sau 24 giờ ở nhiệt độ 28oC, vi khuẩn phát triển thành những khuẩn 

lạc có màu xanh, tròn, có đường kính trung bình khoảng 1mm. Trên môi trường TSA 

+, khuẩn lạc có màu trắng sữa, tròn nhỏ, có đường kính khoảng 0,5-2mm. Kết quả 

nhuộm Gram cho thấy các chủng vi khuẩn thuộc nhóm Gram âm và có dạng hình que 

(Hình 3.8). 

 

Hình 3.8. Hình dạng khuẩn lạc và hình thái của vi khuẩn V. orientalis 

 Khuẩn lạc vi khuẩn trên môi trường TCBS (Hình A), môi trường TSA (Hình B), 

và hình thái vi khuẩn bắt màu hồng thuốc nhuộm Gram (100X) 

Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh hóa của 8 chủng vi khuẩn V. orientalis được 

kiểm tra bằng test API 20E của hãng Bio Mérieux (France) được thể hiện ở Bảng 3.13 

Bảng 3.13. Đặc điểm sinh hóa của các chủng vi khuẩn V. orientalis phân lập được từ 

cá Hồng mỹ bị bệnh 

TT Chỉ tiêu 
V. orientalis 

(Buller, 2004) 

Tỷ lệ % chủng vi khuẩn phân 

lập (n=5) 

Dương tính Âm tính 

1 Nhuộm Gram - 0 100 

2 Hình thái Que  Que  

3 Khuẩn lạc trên TCBS Xanh Xanh 

4 Khuẩn lạc trên TSA Trắng sữa Trắng sữa 

5 

Phát triển ở NaCl 0% - 0 100 

1% + 100 0 

6% + 100 0 

8% + 100 0 

10% - 0 100 

6 API 20E 4066106 4066106 

7 Oxidase + 100 0 

8 Catalase + 100 0 

9 Sinh H2S - 0 100 
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TT Chỉ tiêu 
V. orientalis 

(Buller, 2004) 

Tỷ lệ % chủng vi khuẩn phân 

lập (n=5) 

Dương tính Âm tính 

10 Phân giải NO3 + 100 0 

11 Indol + 100 0 

12 Voges-Proskauer - 0 100 

13  Sử dụng Citrate - 0 100 

14 Glucose - 0 100 

15 Mannitol + 100 0 

16 Sorbitol - 0 100 

17 Sucrose - 0 100 

18 Arabinose + 100 0 
 

Qua bảng 3.13, cho thấy kết quả định danh của 8 chủng vi khuẩn V. orentalis 

bằng bộ kít API 20E của hãng Bio Mérieux (France) cho kết quả tương tự nhau với mã 

số 406610610. Các chủng này có đặc điểm Gram (-), hình que ngắn, có thể phát triển ở 

các nồng độ muối 1%, 6%, 8% nhưng không mọc được trong môi trường muối 0%; 

10%. Phản ứng dương tính với: Oxidase, catalase, mantinol, arabinose, nhưng âm tính 

với glucose, sorbitol, sucrose, H2S. 

3.3.2. Kết quả xác định sự hiện diện gen độc tố của các chủng vi khuẩn phân lập được  

Kết quả xác định sự hiện diện của các gen độc tố trh, tdh, tlh và toxR bằng phản 

ứng PCR với các cặp mồi đặc hiệu cho thấy có sự xuất hiện các băng DNA với kích 

thước tương ứng là 269 bp, 500 bp, 450 bp và 367 bp (Hình 3.9 và Hình 3.10).  

 

Hình 3.9. Điện di đồ sản phẩm PCR các gen độc tố của các chủng vi khuẩn Vibrio 

phân lập từ cá Hồng mỹ thu tại Thuận An 

M: Thang DNA chuẩn (100-1000 bp, Biobase). Hình A: Sản phẩm PCR của gen tdh. Hình B: sản 

phẩm PCR của gen tlh. Hình C: Sản phẩm PCR của gen toxR và Hình D: Sản phẩm PCR của gen trh. 
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Hình 3.10. Điện di đồ sản phẩm PCR các gen độc tố của các chủng vi khuẩn Vibrio 

phân lập từ cá Hồng mỹ thu tại Hải Dương 

M: Thang DNA chuẩn (100-1000 bp, Biobase). Hình A: Sản phẩm PCR của gen tdh. Hình B: Sản 

phẩm PCR của gen tlh. Hình C: Sản phẩm PCR của gen toxR và Hình D: Sản phẩm PCR của gen trh. 

Bảng 3.14. Các chủng Vibrio phân lập được từ cá Hồng mỹ xuất huyết mang 

các gen độc tố 

TT Chủng vi khuẩn 
Gen độc tố 

Địa điểm 
toxR tdh trh tlh 

1 V. alginolyticus  YHTH7 - - + - Thuận An  

2 V. alginolyticus YN14 + - - + Thuận An 

3 V. alginolyticus YVL22 + - + + Thuận An 

4 V. alginolyticus  YVL24 + + - + Thuận An 

5 V. alginolyticus YVL26 - - - - Thuận An 

6 V. alginolyticus YN34 - - + + Thuận An 

7 V. alginolyticus YN19 + - - + Thuận An 

8 V. alginolyticus YN29 - - - + Thuận An 

9 V. alginolyticus  YVL31 - - + + Thuận An 

10 V. alginolyticus YVL40 + - - + Thuận An 

11 V. alginolyticus YVL43 + - - - Thuận An 

12 V. alginolyticus  YHTH44 + - + + Thuận An 

13 V. alginolyticus YN38 + - - + Thuận An 

14 V. alginolyticus YVL84 - - - - Thuận An 

15 V. alginolyticus  YVL85 - - - + Thuận An 

16 V. alginolyticus YVL86 + - - - Thuận An 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1787617775
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1787617775
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
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TT Chủng vi khuẩn 
Gen độc tố 

Địa điểm 
toxR tdh trh tlh 

17 V. alginolyticus YHD1  + - - + Hải Dương 

18 V. alginolyticus YHD3 - - - - Hải Dương 

19 V. alginolyticus YHD5 - - - + Hải Dương 

20 V. alginolyticus YHD7 + + - + Hải Dương 

21 V. alginolyticus YHD8 - - - - Hải Dương 

22 V.alginolyticus  YHD10 - - - + Hải Dương 

23 V. alginolyticus YHD12 + - - + Hải Dương 

24 V. alginolyticus YHD13 + - - - Hải Dương 

25 V. alginolyticus YHD14 - - + + Hải Dương 

26 V. alginolyticus YHD16 - - - - Hải Dương 

27 V. alginolyticus YHD17 + - - - Hải Dương 

28 V. alginolyticus  YHD18 - - + + Hải Dương 

29 V. azureus YVL11 - - - - Thuận An 

30 V. azureus HTH12 - - - - Thuận An 

31 V. azureus YVL5 - - + - Thuận An 

32 V. azureus HTH6 + - - + Thuận An 

33 V. azureus YVL45 + - - + Thuận An 

34 V. azureus YVL46 - - + - Thuận An 

35 V. azureus YVL33 + + - - Thuận An 

36 V. azureus YHTH35 - - - + Thuận An 

37 V. fluvialis YHTH16 + - - + Thuận An 

38 V. fluvialis YHTH18 + - + - Thuận An 

39 V. fluvialis YHTH47 - - - - Thuận An 

40 V. fluvialis YHTH37 - - - + Thuận An 

41 V. fluvialis YHD4 + - + - Hải Dương 

42 V. fluvialis YHD6 - - - + Hải Dương 

43 V. fluvialis YHD9 - - - - Hải Dương 

44 V. orientalis YVL27 - - - + Thuận An 

45 V. orientalis YVL42 + - + + Thuận An 

46 V. orientalis YHD2 + - + + Hải Dương 

47 V. orientalis YHD11 - - - + Hải Dương 

48 V. orientalis YHD15 - - - + Hải Dương 

Theo báo cáo của Niu và cs (2018) [149], Gen tlh mã hóa cho 1 protein 

haemolysin không bền nhiệt, sự có mặt ở các chủng Vibrio gây bệnh và không gây 

bệnh. Mặc dù khả năng gây độc của nó chưa được nghiên cứu nhiều, nhưng gen tlh 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
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được sử dụng như một chỉ thị đặc hiệu để nhận biết các loài Vibrio. Gen toxR cũng 

được tìm thấy ở các loài Vibrio khác như V. parahaemolyticus, V. fisheri và một số 

loài khác với chức năng điều hòa operon liên quan đến độc tố vi khuẩn [106]. Các 

chủng gây bệnh cho cá là những chủng tạo ra độc tố haemolysin chịu nhiệt tdh. TDH 

là một enzyme làm phân hủy các tế bào hồng cầu của con người trên các đĩa thạch máu 

Wagastsuma, được gọi là hiện tượng Kanagawa dương tính. Một độc tố khác được tạo 

bởi các chủng Vibrio âm tính với hiện tượng Kanagawa là độc tố haemolysin trh liên 

quan đến tdh được mã hóa bởi gen trh [38], [85]. 

Trong nghiên cứu này đã tìm thấy được 39/48 chủng Vibrio có chứa ít nhất 1 gen 

độc tố (gồm 25/30 chủng vi khuẩn Vibrio Thuận An và 14/18 chủng vi khuẩn Vibrio ở 

Hải Dương) và 10 chủng Vibrio không mang gen độc tố nào. Trong số vi khuẩn đó có 

đến 4/30 chủng vi khuẩn Vibrio có chứa 3 gen độc tố (Thuận An) và 2/18 chủng có 

chứa 3 gen độc tố (Hải Dương). Tuy nhiên, không có chủng vi khuẩn Vibrio nào mang 

đồng thời cả 4 gen độc tố (Bảng 3.14). Trong tổng số 39 chủng có mang ít nhất 1 trong 

4 gen độc tố (toxR, tdh, trh và tlh) được tìm thấy từ Vibrio gây bệnh xuất huyết ở cá 

Hồng mỹ nuôi lồng ở Thừa Thiên Huế, gen độc tố xuất hiện nhiều nhất là gen tlh gồm 

có 29/39 chủng, gen  toxR được phát hiện trong 22 chủng (22/39), gen trh là 13/39 

chủng phân lập, thấp nhất là gen tdh chỉ phát hiện ở 3/39 chủng phân lập, được thể 

hiện ở Bảng 3.15.   

Bảng 3.15. Số lượng các chủng vi khuẩn Vibrio mang gen độc tố  

Các gen độc tố  Số lượng các chủng Vibrio 

mang gen độc tố 

Tỷ lệ (%) 

tlh 29/39 
     74,4 

toxR 22/39 56,4 

trh 13/39 33,3 

tdh 3/39 7,7 

Đồng thời, từ kết quả nghiên cứu ở bảng 3.15 cho thấy 48 chủng vi khuẩn Vibrio 

phân lập từ cá Hồng mỹ bị bệnh xuất huyết bao gồm 4 loài: V. alginolyticus, V. 

azureus, V. fluvialis và V. orientalis. Trong đó, loài V. alginolyticus có tần suất xuất 

hiện nhiều nhất (28/48), chiếm 58,33 %; trong đó có 3 chủng mang đồng thời cả 3 gen 

độc tố toxR, tdh và tlh (V. alginolyticus YVL24, V. alginolyticus YHTH44 và V. 

alginolyticus YHD7), tiếp đến là loài V. azureus chiếm 16,67 % (8/48), và chỉ có 2 

chủng mang 3 gen độc tố gồm V. azureus YVL45 (toxR và tlh) và V. azureus YVL33 

(toxR và tdh); 2 chủng V. azureus YVL5 và V. azureus YVL46 chỉ mang 01 gen độc tố 
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trh, và 1 chủng V. azureus YHTH35 mang 01 gen độc tố trh, trong khi đó 2 chủng V. 

azureus YVL11 và V. azureus HTH12 đều không mang gen độc tố nào. Kết quả cũng 

nhận thấy rằng các chủng V. azureus chỉ xuất hiện ở vùng nuôi cá Hồng mỹ ở Thuận 

An, Thừa Thiên Huế và không bắt gặp chủng này xuất hiện trên cá Hồng mỹ bị bệnh 

nuôi lồng ở Hải Dương, Thừa Thiên Huế trong thời gian khảo sát và thu mẫu (năm 

2019 và năm 2020); xếp thứ 3 là loài V. fluvialis chiếm 14,58 % (7/48), trong đó có 

các chủng 2 mang gen độc tố là V. fluvialis YHTH16 (toxR và tlh); V. fluvialis 

YHTH18 (toxR và trh) và V. fluvialis YHD4 (toxR và trh) và loài có tần suất xuất hiện 

thấp nhất là V. orientalis chỉ chiếm 10,42% (5/48) nhưng lại có 2 chủng V. orientalis 

YVL42 và V. orientalis YHD2 mang cả 3 gen độc tố toxR, trh và tlh.  

Theo kết quả nghiên cứu phân lập các chủng vi khuẩn Vibrio gây bệnh lở loét, 

xuất huyết trên cá Hồng mỹ nuôi lồng tại Hải Dương của Quang và cs (2020) [88], đã 

xác định được sự xuất hiện của các loài V. vulnificus; V. brasiliensis; V. cholerae và V. 

parahaemolyticus chỉ có mang 01 gen độc tố tlh, trong đó loài V. vulnificus có tần suất 

xuất hiện nhiều nhất 42,86% (3/7) nhưng nghiên cứu này chưa xác định được sự hiện 

diện của 2 gen độc tố tdh và trh.  

Theo kết quả nghiên cứu của Cai và cs (2006) [169], đã xác định chủng vi khuẩn 

V. alginolyticus (HY9901) chính là tác nhân gây bệnh trên cá Hồng (Lutjanus 

erythopterus) và có mang gen độc tố tdh được hoạt hóa biểu hiện ở E. coli là một gen 

có hai tiểu đơn vị giống hệt nhau. Một nghiên cứu khác của Narjol và cs (2006), đã 

xác định V. alginolyticus sở hữu gen hemolysin trực tiếp liên quan đến nhiệt độ (trh) 

chỉ được báo cáo ở V. parahaemolyticus. Gen trh này đã được tạo dòng và giải trình tự 

và giống 98% với gen trh2 của V. parahaemolyticus được tìm thấy ở Hàu Alaska, theo 

tác giả thì đây là báo cáo đầu tiên về việc V. alginolyticus mang gen trh. Nghiên cứu 

của Chen và cs (2011) [58], về vai trò của gen toxR trong sinh lý học và khả năng gây 

bệnh của V. alginolyticus ở cá Mú (E. awoara) cho thấy gen toxR có thể đã tăng cường 

sức đề kháng của mật và hình thành màng sinh học mà không ảnh hưởng đến khả năng 

thu nhận sắt và độc tố đối với cá qua đường tiêm. Những kết quả này chỉ ra rằng gen 

toxR có thể hỗ trợ V. alginolyticus cư trú trên bề mặt ruột cá.  
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3.3.3. Kết quả nghiên cứu độc lực của vi khuẩn Vibrio trên cá Hồng mỹ 

3.3.3.1. Kết quả xác định độc lực của các chủng vi khuẩn Vibrio phân lập trên cá 

Hồng mỹ bị bệnh xuất huyết 

Kết quả thí nghiệm cảm nhiễm xác định độc lực của các chủng vi khuẩn gây 

bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ được thể hiện ở bảng 3.16, cho thấy chỉ có loài V. 

alginolyticus gây chết cá trong 3 ngày thí nghiệm. Tuy nhiên, trong tổng số 28 chủng 

vi khuẩn V. alginolyticus thì có 23 chủng vi khuẩn V. alginolyticus (có mang ít nhất 1 

gen độc tố) gây chết cá và 5 chủng vi khuẩn V. alginolyticus (không mang gen độc tố) 

không làm cá chết trong 3 ngày thí nghiệm.  

Bảng 3.16. Kết quả xác định độc lực của các chủng vi khuẩn Vibrio phân lập trên cá 

Hồng mỹ bị bệnh xuất huyết 

TT Chủng Số lượng chủng  Tổng số chủng làm cá chết 

1 V. alginolyticus 28 23/28 

2 V. azureus 8 0 

3 V. fluvialis 7 0 

4 V. orientalis 5 0 

3.3.3.2. Kết quả xác định độc lực các chủng V. alginolyticus phân lập trên cá Hồng mỹ 

bị bệnh xuất huyết  

* Kết quả xác định độc lực các chủng vi khuẩn V. alginolyticus  

Thí nghiệm xác định độc lực của 23 chủng vi khuẩn V. alginolyticus gây chết cá 

với tỷ lệ chết tích lũy trong 3 ngày thí nghiệm dao động từ 50-100%, trong đó có 4 

chủng vi khuẩn V. alginolyticus gây chết cá đạt tỷ lệ 100% trong 3 ngày thí nghiệm là: 

V. alginolyticus YVL24, V. alginolyticus YVL22, V. alginolyticus YHTH44, V. 

alginolyticus YHD7. Trong khi đó, ở nghiệm thức đối chứng thì không có cá chết 

trong 3 ngày thí nghiệm (Bảng 3.17).  

  

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1787617775
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
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Bảng 3.17. Kết quả xác định độc lực của các chủng vi khuẩn V. alginolyticus phân lập 

trên cá Hồng mỹ bị bệnh xuất huyết 

Nghiệm 

thức 
Chủng vi khuẩn (109 CFU/mL) 

Tỷ lệ cá chết trong 3 ngày thí 

nghiệm (%) 

NT1 V. alginolyticus  YHTH7 60 

NT2 V. alginolyticus YN14 80 

NT3 V. alginolyticus YVL24 100 

NT4 V. alginolyticus  YVL22 100 

NT5 V. alginolyticus YN34 90 

NT6 V. alginolyticus YN19 80 

NT7 V. alginolyticus YN29 60 

NT8 V. alginolyticus  YVL31 90 

NT9 V. alginolyticus YVL40 80 

NT10 V. alginolyticus YVL43 60 

NT11 V.alginolyticus YHTH44 100 

NT12 V. alginolyticus YN38 80 

NT13 V. alginolyticus YVL85 60 

NT14 V. alginolyticus YVL86 60 

NT15 V. alginolyticus YHD1  80 

NT16 V. alginolyticus YHD5 60 

NT17 V.alginolyticus YHD7 100 

NT18 V.alginolyticus  YHD10 60 

NT19 V. alginolyticus YHD12 80 

NT20 V. alginolyticus YHD13 90 

NT21 V. alginolyticus YHD14 90 

NT22 V. alginolyticus YHD17 60 

NT23 V. alginolyticus  YHD18 90 

NTĐC Nước muối sinh lý 0 

Chính vì vậy, 4 chủng vi khuẩn V. alginolyticus YVL22, V. alginolyticus 

YVL24, V. alginolyticus YHTH44, V. alginolyticus YHD7 được sử dụng cho nghiên 

cứu tiếp theo để khảo sát các yếu tố độc lực của các chủng vi khuẩn V. alginolyticus 

trong điều kiện in vitro và in vivo 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1787617775
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1787617775
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1787617775
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
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* Kết quả khảo sát các yếu tố độc lực của các chủng vi khuẩn V. alginolyticus 

phân lập được trong điều kiện in vitro 

Một số yếu tố độc lực xác định enzyme như caseinnase, khả năng dung huyết 

(Hình 3.11) và khả năng di động (Hình 3.12) của các chủng vi khuẩn V. alginolyticus 

được trình bày ở Bảng 3.18. 

Bảng 3.18. Một số yếu tố độc lực của các chủng vi khuẩn V. alginolyticus phân lập 

được trong điều kiện in vitro 

TT Chủng 
Mang gen 

độc tố 

Đường kính vùng hoạt động (mm) (giá trị trung 

bình ± độ lệch chuẩn) 

Caseinase Di động 
Tan huyết trên 

máu thạch cừu 

1 YHD7 
ToxR, 

tdh,tlh 
27,8c ± 0,25 50,7c ± 0.58 16,8c ± 0,10 

2 YVL24 
ToxR, 

tdh,tlh 
27,7c ± 0,29 50,2c ± 0,29 16,7c ± 0,10 

3 YVL22 
ToxR, 

trh,tlh 
27,2b ± 0,29 46,2b ± 0,25 15,5b ± 0,15 

4 YHTH44 
ToxR, 

trh,tlh 
27,2b ± 0,21 45,9b ± 0,12 15,5b ± 0,06 

5 YHD3 - 21,2a ± 0,25 32,7a ± 0,58 12,7a ± 0,25 

Giá trị trong cùng một cột với các chữ cái khác nhau a, b, c là sai khác có ý nghĩa 

thống kê (p<0,05) 

YHD3: Chủng vi khuẩn không mang gen độc tố, được sử dụng để làm đối chứng. 

 

 Hình 3.11. Khả năng sản xuất caseinase (A) và khả năng làm tan huyết trên máu 

thạch cừu (B) của chủng V. alginolyticus YHD7 
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Hình 3.12. Khả năng di động của các chủng vi khuẩn V. alginolyticus 

(A:YHD7 ; B: YVL24; C: YVL22; D: YHTH44; E: YHD3) 

Qua bảng 3.18 kết quả thử độc lực của 5 chủng vi khuẩn V. alginolyticus phân 

lập được cho thấy 4 chủng vi khuẩn YHD7; YYL24; YVL22; YHTH44 là những 

chủng có mang ít nhất các gen độc tố đều có khả năng sản xuất caseinase, khả năng di 

động và khả năng tan huyết cao hơn và có nghĩa thống kê so với chủng YHD3 không mang 

gen độc tố (p<0,05). Cụ thể: Kết quả đường kính vùng hoạt động caseinase của 2 chủng vi 

khuẩn YHD7 và YVL24 đạt lần lượt 27,8 và 27,7 mm là tương đương nhau (p>0,05) nhưng 

cao hơn so với 3 chủng còn lại, sự sai khác này có ý nghĩa thống kê (p< 0,05). Trong khi đó 

caseinase của 2 chủng YVL22 (27,2 mm) và YHTH44 (27,2 mm), có p>0,05, caseinase có 

giá trị thấp nhất là chủng YHD3 chỉ đạt 21,2 mm (p<0,05).  

Theo nghiên cứu của Woo và cs (2011) [204], đã được thực hiện và chứng minh 

rằng các sản phẩm ngoại bào như caseinase, geletinase…chính là những yếu tố độc lực 

quan trọng của nhiều vi khuẩn gây bệnh như Vibio, Aeromonas…và nó liên quan trực 

tiếp đến đặc điểm bệnh lý của những bệnh do nhóm vi khuẩn này gây ra. 

Hoạt tính dung huyết là khả năng phá vỡ, thuỷ phân tế bào hồng cầu bởi enzyme 

hemolysin của một số vi khuẩn gây bệnh khi tấn công hoặc kí sinh gây bệnh trên kí 

chủ từ đó giải phóng hemoglobin và các thành phần khác của hồng cầu ra ngoài huyết 
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tương, kết quả của quá trình này làm thay đổi cấu trúc của hồng cầu từ đó làm thay đổi 

hoặc làm mất chức năng sinh lý của hồng cầu. Như vậy, qua kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi, cho thấy 5 chủng vi khuẩn V. alginolyticus đều gây tan huyết trên máu thạch 

cừu. Tuy nhiên, kết quả đường kính vùng hoạt động tan huyết trên máu thạch cừu của 

chủng vi khuẩn YHD3 đạt 12,7 mm là thấp nhất, sự sai khác này có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05), so với 4 chủng thí nghiệm còn lại. Trong khi đó chủng YHD7 và YVL24 đạt 

lần lượt 16,8 và 16,7 mm là tương đương nhau (p>0,05) nhưng cao hơn so với 2 chủng 

YVL22 (15,5 mm) và YHTH44 (15,5 mm), có p>0,05.  

 Khả năng di động của vi khuẩn gây bệnh đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn 

đầu của quá trình gây nhiễm và sau đó nó không cần thiết khi quá trình gây nhiễm đã 

thành công. Tiên mao đóng vai trò như công cụ giúp vi khuẩn tiếp cận và bám vào bề 

mặt của kí chủ trong giai đoạn đầu của quá trình kí sinh [103]. Kết quả đường kính di 

động của 2 chủng vi khuẩn YHD7 và YVL24 đạt lần lượt 50,7 và 50,2 mm là tương 

đương nhau (p>0,05) nhưng cao hơn so với 3 chủng còn lại, sự sai khác này có ý nghĩa 

thống kê (p< 0,05). Trong khi đó đường kính di động của 2 chủng YVL22 (46,2 mm) và 

YHTH44 (45,9 mm), có p>0,05, đường kính di động có giá trị thấp nhất là chủng YHD3 

đạt 32,7 mm (p<0,05). 

3.3.4. Đặc điểm bệnh học của cá được cảm nhiễm với các chủng vi khuẩn V. 

alginolyticus và liều gây chết 50% (LD50) 

3.3.4.1. Dấu hiệu bệnh lý 

Kết quả cảm nhiễm cho thấy tất cả cá bệnh ở các nghiệm thức tiêm 4 chủng vi 

khuẩn V. alginolyticus đều có hiện tượng bơi lờ đờ kèm theo dấu hiệu xuất hiện các 

vết đỏ, xuất huyết trên cơ thể cá (Hình 3.13). Đặc biệt, khi giải phẫu các cơ quan nội 

quan như gan có hiện tượng xuất huyết, xoang bụng tích dịch và có mùi hôi (Hình 

3.14, Hình 3.15). Dấu hiệu bệnh lý của cá Hồng mỹ bị bệnh xuất huyết trong nghiên 

cứu được mô tả tương tự trong nghiên cứu của Rameshkumar (2017) [158] ở cá Bớp 

giống bị lở loét, xuất huyết ở Ấn Độ. Trong khi đó, ở nghiệm thức đối chứng, cá vẫn 

hoạt động bình thường và không có số cá chết trong thời gian thí nghiệm 14 ngày. Cá 

không có dấu hiệu của bệnh xuất huyết khi quan sát bên ngoài và giải phẫu bên trong 

cơ thể, đặc biệt là vi khuẩn không phát triển khi cấy trên môi trường phân lập.  



86 

 

 

Hình 3.13. Dấu hiệu bên ngoài của cá Hồng mỹ bị bệnh  xuất huyết ở mắt và 

xương nắp mang, tuột vẩy và đuôi bị mòn cụt, xuất huyết (mũi tên, Hình A) và nội 

quan bị sung và xuất huyết (Hình B). 

 

Hình 3.14. Dấu hiệu bệnh tích của cá Hồng mỹ khi gây bệnh thực nghiệm: ruột 

rỗng không có thức ăn, nội quan bị xuất huyết.  

Trong khi đó, kết quả phân lập lại vi khuẩn từ gan, thận, lách và não của cá Hồng 

mỹ sau khi cảm nhiễm để tái phân lập và định danh vi khuẩn ở các nghiệm thức cho 

thấy trên môi trường TCBS có khuẩn lạc màu vàng; màu trắng sữa trên môi trường 

TSA+ và đặc biệt là trên môi trường Cromagar cho khuẩn lạc màu trắng (Hình 3.15). 

Kiểm tra các đặc điểm về hình thái và sinh hóa cho kết quả vi khuẩn có dạng hình dấu 

phẩy, Gram âm. Kết quả định danh lại bằng bộ kít API 20E, các chủng vi khuẩn phân 

lập có đặc điểm sinh hóa tương đồng với các chủng V. alginolyticus phân lập được từ 

cá Hồng mỹ bị bệnh xuất huyết thu từ các lồng nuôi tại Thừa Thiên Huế. Các dấu hiệu 

bệnh lý ở cá sau khi gây bệnh thực nghiệm ở nghiên cứu này hoàn toàn giống với các 

dấu hiệu bệnh lý đặc trưng của cá Hồng mỹ bị bệnh thu được ngoài tự nhiên, kết quả 

tái định danh vi khuẩn V. alginolyticus sau cảm nhiễm chứng tỏ các chủng vi khuẩn V. 
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alginolyticus phân lập được là tác nhân gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ. Như 

vậy, kết quả thử nghiệm khả năng gây bệnh trên cá Hồng mỹ của 4 chủng vi khuẩn V. 

alginolyticus thỏa mãn định đề Kock về xác định tác nhân gây bệnh. 

 

Hình 3.15. Hình dạng khuẩn lạc vi khuẩn V. alginolyticus trên môi trường nuôi cấy  

(Hình A: môi trường TCBS, Hình B: môi trường TSA, Hình C: môi trường CromAgar) 

3.3.4.2. Độc lực và khả năng gây bệnh của các chủng vi khuẩn V. alginolyticus 

Độc lực và khả năng gây bệnh của 4 chủng vi khuẩn V. alginolyticus YVL24, V. 

alginolyticus YHD7; V. alginolyticus YVL22 và chủng V. alginolyticus YHTH44 trên 

cá Hồng mỹ ở các mật độ khác nhau được thể hiện ở Hình 3.16 

 

Hình 3.16. Tỷ lệ (%) cá Hồng mỹ chết tích lũy theo thời gian cảm nhiễm của 4 chủng 

vi khuẩn V. alginolyticus  

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1787617775
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Kết quả theo dõi trình trạng sức khỏe của cá trong thời gian thí nghiệm 14 ngày, 

cho thấy các chủng vi khuẩn V. alginolyticus đều gây chết cá ở ngày thứ 2 sau cảm 

nhiễm. Sau đó, cá chết từ ngày thứ 3 đến thứ 8, trong đó cá chết tập trung cao nhất ở 

ngày thứ 4 đến ngày thứ 6, cá ngừng chết ở ngày thứ 9 cho đến khi kết thúc thí nghiệm 

trong thời gian 14 ngày. Trong khi đó, trong suốt thời gian thí nghiệm thì cá ở nghiệm 

thức đối chứng (tiêm nước nuối sinh lý) thì không có số cá chết. Kết quả thí nghiệm, 

cho thấy chủng vi khuẩn gây chết cá ở tỷ lệ chết tích lủy cao nhất là chủng V. 

alginolyticus YHD7 (100%), tiếp đến là chủng V. alginolyticus YVL24 (96,67%) và 2 

chủng V. alginolyticus YVL22, V.alginolyticus YHTH44 đều đạt tỷ lệ chết tích lủy là 

93,33% (Hình 3.16). 

 Độc lực của vi khuẩn V. alginolyticus được xác định qua thí nghiệm cảm nhiễm 

trên cá Hồng mỹ giống với 4 chủng vi khuẩn V. alginolyticus YHD7, V. alginolyticus 

YVL24, V. alginolyticus VL22; V. alginolyticus YHTH44, với giá trị LD50 từ 6,5 x 105 

- 1,9x106 CFU/mL (Bảng 3.19). 

Bảng 3.19. Kết quả thí nghiệm xác định LD50 của 4 chủng vi khuẩn trên cá Hồng mỹ 

Chủng vi 

khuẩn 

Mật độ 

tiêm vi 

khuẩn 

(CFU/mL) 

Số cá 

thí 

nghiệm 

Số 

cá 

chết 

(con) 

Số 

cá 

sống 

(con) 

Số 

cá 

chết 

cộng 

dồn 

(con) 

Số cá 

sống 

cộng 

dồn 

(con) 

Tỷ lệ 

chết 

(%) 

Giá trị 

LD50 

(CFU/mL) 

YHD7 

108 10 10 0 27 0 100,00 

6,5 x 105 
107 10 8 2 17 2 89,47 

106 10 5 5 9 7 56,25 

105 10 4 6 4 13 23,53 

Tỷ lệ cận trên (Pa) và tỷ lệ cận dưới (Pu) lần lượt là 56,25 và 23,53 

x= (Pa -50)/((Pa –Pu) = (56,25-50)/(56,25-23,53)=0,19 

LD50 = 10a-x = 106-0,19= 105,81= 6,5 x 105 

YVL24 

108 10 9 1 26 1 96,29 

8,1 x 105 
107 10 8 2 17 3 85,00 

106 10 5 5 9 8 52,94 

105 10 4 6 4 14 22,22 

Tỷ lệ cận trên (Pa) và tỷ lệ cận dưới (Pu) lần lượt là 52,94 và 22,22 

x= (Pa -50)/((Pa –Pu) = (52,94 - 50)/(52,94 - 22,22)=0,09 

LD50 = 10a-x = 106-0,09= 105,91= 8,1 x 105 

YVL22 

108 10 9 1 23 1 95,65 

1,7 x 106 
107 10 7 3 14 4 77,78 

106 10 4 6 7 10 41,18 

105 10 3 7 3 17 15,00 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1787617775
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1787617775
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Chủng vi 

khuẩn 

Mật độ 

tiêm vi 

khuẩn 

(CFU/mL) 

Số cá 

thí 

nghiệm 

Số 

cá 

chết 

(con) 

Số 

cá 

sống 

(con) 

Số 

cá 

chết 

cộng 

dồn 

(con) 

Số cá 

sống 

cộng 

dồn 

(con) 

Tỷ lệ 

chết 

(%) 

Giá trị 

LD50 

(CFU/mL) 

Tỷ lệ cận trên (Pa) và tỷ lệ cận dưới (Pu) lần lượt là 77,78 và 41,18 

x= (Pa -50)/((Pa –Pu) = (77,78 - 50)/(77,78 - 41,18)=0,76 

LD50 = 107-x = 107-0,76= 106,24= 1,7 x 106 

YHTH44 

108 10 9 1 23 1 95,65 

1,9 x 106 
107 10 8 2 14 3 82,35 

106 10 3 7 6 10 37,50 

105 10 3 7 3 17 15,00 

Tỷ lệ cận trên (Pa) và tỷ lệ cận dưới (Pu) lần lượt là 82,35 và 37,5 

x= (Pa -50)/((Pa –Pu) = (82,35-50)/(82,35- 37,5)=0,72 

LD50 = 107-x = 107-0,72= 106,28= 1,9 x 106 

Như vậy, qua kết quả thí nghiệm cảm nhiễm được trình bày Bảng 3.19 cho thấy 

cả 4 chủng vi khuẩn V. alginolyticus đều có độc lực và khả năng gây bệnh trên cá 

Hồng mỹ. Giá trị LD50 của 4 chủng vi khuẩn V. alginolyticus YHD7, YVL24, YVL22, 

YHTH44 lần lượt là 6,5 x 105; 8,1 x 105; 1,7 x 106 và 1,9 x 106 CFU/mL, trong đó 

chủng YHD7 có độc lực cao nhất (LD50 = 6,5 x 105 CFU/mL), tiếp đến là chủng 

YVL24 (LD50 = 8,1 x 105 CFU/mL), chủng YVL22 (LD50 = 1,7 x 106 CFU/mL) và 

thấp nhất là chủng YHTH44 (LD50 = 1,9 x 106 CFU/mL). 

Có thể thấy rằng khả năng và độc lực gây bệnh của vi khuẩn sẽ phụ thuộc vào sự 

mẫn cảm khác nhau của từng loài cá [35]. Khi nghiên cứu nồng độ gây độc của chủng 

vi khuẩn V. alginolyticus trên cá Bớp (R.canadum) của Liu và cs (2004)[124] đã xác 

định giá trị LD50 là 3,28 x 104 CFU/g trọng lượng cơ thể, cá có dấu hiệu bơi lờ đờ, da 

sậm màu và bụng trương lên giống với biểu hiện cá bệnh khi thu mẫu ngoài tự nhiên. 

Tác nhân gây bệnh V. alginolyticus cũng được xác định dựa vào đặc điểm sinh hóa và 

định danh phân tử ở cá Chẽm châu Á (Lates calcarifer) có dấu hiệu bị bệnh xuất huyết 

và lở loét khi phân lập từ gan, mang, thận, não và máu, đồng thời khi gây bệnh thực 

nghiệm đã xác định được giá trị LD50 là 103,2 CFU/g trọng lượng cơ thể [110]. Tuy 

nhiên, đối với kết quả nghiên cứu của Balebona và cs (2020) độc lực của V. 

alginolyticus trên cá Tráp bạc (Sparus aurata L.) nuôi tại Tây Ban Nha cũng đã xác 

định được liều gây chết 50% cá dao động từ 5,4 x 104 đến 1,0 x 106 CFU/g trọng lượng 

cơ thể cá [55]. Trong khi đó, nghiên cứu của Xie và cs (2020) [205], đã xác định được 

2 chủng V. harveyi HM12 và V. alginolyticus HM14 gây chết cá Ngựa (Hippocampus 

kuda) ở Trung Quốc với giá trị LD50 lần lượt được xác định là 6,067 × 103 CFU/g 

(trọng lượng cơ thể); 2,799 × 106 CFU/g (trọng lượng cơ thể), cá Ngựa nhiễm bệnh 
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trong quá trình thí nghiệm có các triệu chứng lâm sàng tương tự với những con bị 

nhiễm bệnh tự nhiên. Điều này cũng có thể thấy còn tùy thuộc vào từng loài cá mà 

nồng độ gây chết của cùng một vi khuẩn cũng khác nhau. Đối với nghiên cứu của 

Mmanda và cs (2014) [137], khi nghiên cứu nồng độ gây chết của vi khuẩn S. iniae 

trên cá Hồng mỹ đã xác định giá trị LD50 là 9,6 x 106 CFU/mL. Ngoài ra, vi khuẩn 

V.haveyi cũng được phân lập từ cá Hồng mỹ ở Đài Loan bị bệnh viêm ruột với LD50 là 

2,9 x 107 CFU/mL [123]. 

Sự khác biệt này có thể là do biến dạng khác nhau của các chủng hoặc đối tượng vật 

chủ nghiên cứu khác nhau, độc lực của vi khuẩn còn phụ thộc vào nguồn phân lập, sự nhạy 

cảm của bệnh đối với đối tượng nuôi, ngoài ra còn tùy thuộc vào độ tuổi của cá [117]. 

Như vậy, Giá trị LD50 của 4 chủng vi khuẩn V. alginolyticus YHD7, YVL24, 

YVL22, YHTH44 lần lượt là 6,5 x 105; 8,1 x 105; 1,7 x 106 và 1,9 x 106 CFU/mL. 

3.3.5. Đặc điểm mô bệnh học của cá cảm nhiễm V. alginolyticus 

3.3.5.1. Biến đổi cấu trúc mô da 

Da cá có chức năng là bảo vệ cơ thể không bị tổn thương và là vách ngăn thẩm 

thấu cũng như là rào cản chống lại tổn thương và ngăn chặn các tác nhân gây bệnh 

[76]. Độ dày của da thay đổi tùy thuộc vào cơ thể cá, nhưng lớp da dày nhất là ở phần 

đầu nơi không có hoặc có rất ít vẩy bảo vệ. Da bao gồm một lớp biểu bì bên ngoài và 

một lớp hạ bì bên trong [140]. 

 

Hình 3.17. Biến đổi mô da cá bệnh (Hình B) với hiện tượng xuất huyết (mũi tên) và 

xuất hiện sắc tố melanin dưới lớp tế bào biểu bì (mũi tên), xuất hiện các không bào ở 

các tế bào ngoại bì (mũi tên vàng) so với mô da cá khoẻ (Hình A) (100X) 

Ở cá bệnh, mô da có nhiều biến đổi. Khi quan sát mô da dưới độ phóng đại 100X 

(Hình 3.17) cho thấy cấu trúc tế baò biểu bì bị biến đổi, và bị hoại tử, các tế bào máu 

tập trung ở dưới phần biểu bì cho thấy hiện tượng da bị xuất huyết, xuất hiện sắc tố 

melanin dưới lớp tế bào biểu bì đây là phản ứng phòng vệ của cơ thể nhằm cô lập tác nhân 

gây bệnh không cho tác nhân gây bệnh lây lan trong cơ thể, và các không bào ở các tế bào 

ngoại bì làm da cá dễ bị tổn thương. Khi tế bào mô da cá bị tổn thương da cá mất đi 

B A 
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chức năng bảo vệ cơ thể, tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập vào các cơ quan tổ chức 

khác trong cơ thể. 

3.3.5.2. Biến đổi ở não 

 

Hình 3.18. Mô não cá Hồng mỹ nhiễm vi khuẩn V. alginolyticus (100X) 

(Hình A. Mô não cá khỏe, Hình B. Xuất huyết ở não cá bệnh (mũi tên)) 

Mô não của cá bệnh khi quan sát ở độ phóng đại 100X (Hình 3.18) cho thấy mô 

não có tế bào não bị xuất huyết và hoại tử tế bào. Các biểu hiện bệnh lý trong não cá bị 

bệnh tương quan với việc bơi bất thường của cá do sự hiện diện của vi khuẩn gây viêm 

màng não và gây ra hiện tượng bơi bất thường của cá [77].  

3.3.5.3. Biến đổi ở mô gan 

Gan của động vật có xương sống đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển 

hóa và dự trữ glycogen, là nơi giải độc cho cơ thể và sản xuất ra kháng thể đồng thời 

cũng là nơi tiết ra dịch mật, một dịch thể quan trọng trong quá trình tiêu hóa. Ngoài ra, 

gan còn đảm nhiệm việc tạo máu khi cá còn nhỏ. 

 

Hình 3.19. Mô gan cá Hồng mỹ nhiễm vi khuẩn V. alginolyticus (100X) 

(Hinh A. Mô gan cá khỏe, Hình B. Mô gan cá bệnh xuất hiện nhiều tế bào máu 

và không bào (mũi tên)). 

A B 

A B 
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Kết quả quan sát tiêu bản mô gan cá bị nhiễm vi khuẩn V. alginolyticus ở vật 

kính 100X cho thấy tổ chức gan cá bệnh bị thoái hóa, màng tế bào bị vỡ và hoại tử, 

gan bị tụ máu và hình thành khối huyết, nhiều vùng cấu trúc mô gan có sự biến đổi cấu 

trúc tế bào gan, có hiện tượng không bào hóa trên gan (Hình 3.19B, mũi tên). Theo 

Novoa và cs (2010), gan có hiện tượng xuất huyết là do lượng hồng cầu thoát ra khỏi 

mạch máu, hồng cầu tập trung nhiều ở những vùng gan bị hoại tử nhằm ngăn chặn tác 

nhân gây hoại tử và phục hồi mô [150]. Những tổn thương trên gan làm cho gan suy giảm 

chức năng giải độc, lọc máu, chuyển hóa lipid thành glycogen và tiết mật dẫn đến chất độc 

không được loại bỏ sẽ tích lũy trong cơ thể kết hợp với các yếu tố khác làm cho cá chết 

[76]. Nghiên cứu của Kotob và cs (2016) [109], gan bị hoại tử do tác nhân gây bệnh có 

thể gây ra rối loạn quá trình vận chuyển máu, ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho 

các mô khác và những rối loạn này có thể gây tổn thương tế bào. Việc cảm nhiễm vi 

khuẩn gây ra hiện tượng tắc nghẽn và hoại tử, ảnh hưởng đến chức năng của gan làm 

giảm tốc độ tăng trưởng của cá và có thể làm cho cá chết. 

3.3.5.4. Biến đổi ở mô thận  

 

Hình 3.20. Mô thận cá Hồng mỹ nhiễm vi khuẩn V. alginolyticus (100X) 

(Hình A. Mô thận cá khỏe, Hình B. Mô thận cá bệnh) 

Kết quả quan sát mô thận cá Hồng mỹ cảm nhiễm vi khuẩn V. alginolyticus khi quan 

sát ở vật kính 100X cho thấy ống thận sơ hóa và ống thận bị giãn nở, nhiều trường hợp tế 

bào biểu mô cấu tạo nên ống thận bị vỡ tạo xoang rỗng, ống thận phình to kèm theo biến 

đổi cấu trúc, xuất hiện nhiều vùng xuất huyết (Mũi tên, Hình 3.20B). Hơn nữa, Kết quả 

nghiên cứu của Xie và cs (2020) [205], khi phân tích mô học của những con cá Ngựa (H. 

kuda) ở Trung Quốc bị nhiễm V. harveyi và V. alginolyticus đều có biểu hiện cầu thận và 

ống thận bị teo lại, hoại tử khu trú, tập hợp tế bào sắc tố ở thận; tăng không bào, ngoài ra 

còn phá vỡ tế bào gan và hoại tử tế bào gan; phá vỡ cấu trúc và tuyến chất nhờn. 

B A 
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3.3.5.5. Biến đổi ở lách  

Lách là một trong những cơ quan nhạy cảm với tác nhân gây bệnh, rất dễ bị tổn 

thương. Khi bị xuất huyết tế bào sưng viêm kéo dài dẫn đến những vùng hoại tử xuất hiện 

trên diện rộng, cùng sự phá hủy của trung tâm đại thực bào sắc tố sẽ làm cho lách mất chức 

năng tạo bạch cầu và limpho chống lại tác nhân gây bệnh, mất khả năng tiêu hủy hồngcầu 

già cũng như tái tạo hồng cầu mới cung cấp cho cơ thể. Hiện tượng này kéo dài sẽ làm cơ 

thể cá bị thiếu máu, nặng hơn là tạo nên những vùng hoại tử làm mất cấu trúc và chức năng 

tạo máu của cơ quan này.  

 

Hình 3.21. Mô lách cá Hồng mỹ nhiễm vi khuẩn V. alginolyticus (100X).  

(Hình A. Mô lách cá khỏe, Hình B. Mô lách cá bệnh xuất hiện những vùng bị 

hoại tử (mũi tên vàng)). Trung tâm đại thực bào melanine (mũi tên xanh). 

Kết quả phân tích mô học cá bệnh khi quan sát ở vật kính 100X (Hình 3.21) cho 

thấy lách có nhiều vùng bị hoại tử, có hiện tượng xung huyết gây tắt nghẽn mạch máu, 

hình thành nhiều trung tâm đại thực bào sắc tố (mũi tên xanh). 

Như vậy, kết quả nghiên cứu mô bệnh học cá Hồng mỹ cảm nhiễm vi khuẩn   

V. alginolyticus có mang đồng thời 3 gen độc (toxR, tdh, tlh) hoặc (ToxR, tdh, tlh) 

(trong điều kiện thực nghiệm cho thấy vi khuẩn V. alginolyticus gây biến đổi cấu trúc 

mô của gan,thận, lách và não cá. Gan bị xuất huyết; thận bị hoại tử và xuất hiện nhiều 

vùng xuất huyết; mô lách bị biến đổi cấu trúc, hình thành nhiều trung tâm đại thực bào 

sắc tố; mô não bị hoại tử, màng não dày lên và xuất huyết. Kết quả nghiên cứu mô 

bệnh học cá Hồng mỹ cảm nhiễm vi khuẩn V. alginolyticus  cũng tương tự như kết quả 

mô bệnh học của Lê Thanh Cần và Đặng Thị Hoàng Oanh (2014) [4], đặc trưng của 

mẫu cá Bớp bị nhiễm vi khuẩn V. alginolyticus là hiện tượng hoại tử ở tế bào gan, 

thận, xuất hiện các trung tâm đại thực bào sắc tố ở tế bào tỳ tạng và thận, các tế bào 

mang tăng sinh cùng với sự mất cấu trúc ở các bó cơ. 
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3.3.6. Đánh giá mức độ mẫn cảm của các chủng V. alginolyticus đối với một số 

kháng sinh  

Kết quả đánh giá mức độ mẫn cảm của các chủng vi khuẩn V. alginolyticus với 9 

loại kháng sinh được thể hiện ở Bảng 3.20. 

Bảng 3.20. Kết quả đánh giá mức độ mẫn cảm của các chủng V. alginolyticus đối với 

một số kháng sinh 

Loại Kháng sinh 

Đường kính trung bình vòng vô khuẩn (mm) 

( X ± độ lệch chuẩn ) 

YVL24 YHD7 YVL22 YHTH44 

Nhóm β-lactams  

Amoxicillin  

(Ax, 10 µg ) 

6,0 ± 0,0 

R 

6,0 ± 0,0 

R 

6,0 ± 0,0 

R 

6,0 ± 0,0 

R 

Ampicillin  

(Am, 10 µg) 

8,9 ± 0,2 

R 

10,1 ± 0.1 

R 

8,3 ± 0,3 

R 

8,9 ± 0.1 

R 

Cefotaxime 

(Ct, 30 µg) 

27,5 ± 0,5 

S 

26,6 ± 0,4 

S 

17,7 ± 0,3 

R 

26,2 ± 0,3 

S 

Nhóm  

Macroid 
 

Erythromycin  

(Er, 15 µg) 

6,0 ± 0,0 

R 

6,0 ± 0,0 

R 

6,0 ± 0,0 

R 

6,0 ± 0,0 

R 

Nhóm 

Aminoglycosides 
 

Kanamycin  

(Kn, 30 µg) 

13,3 ± 0,2 

R 

12,9 ± 0,2 

R 

14,3 ± 0,3 

I 

12,23 ± 0,3 

R 

Neomycin 

(Ne, 30 µg) 

13,1 ± 0,1 

I 

11,3 ± 0,3 

R 

13,1 ± 0,1 

I 

10,7 ± 0,3 

R 

Nhóm 

Tetracyclines 
 

Tetracycline  

(Te, 30 µg) 

19,97± 0,3 

S 

18,97 ± 0,3 

S 

18,9 ± 0,2 

S 

18,9 ± 0,1 

S 

Doxycycline  

(Dx, 30 µg) 

19,4 ± 0,2 

S 

17,6 ± 0,3 

S 

17,2 ± 0,3 

S 

17,1 ± 0,3 

S 

Nhóm 

quinolones 
    

Enrofloxacin  

(Ef, 5 µg) 

23,2 ± 0,2 

S 

21,3 ± 0,25 

I 

28,1 ± 0,4 

S 

23,1 ± 0,2 

S 

     

Ghi chú: S: Nhạy; I: trung bình; R: kháng 
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Hình 3.22. Các chủng vi khuẩn V. alginolyticus trên môi trường MHA với 9 đĩa giấy 

kháng sinh 

(Hình A:YVL24 ; Hình B: YHD7; Hình C: YVL22; Hình D: YHTH44) 

 

 

Hình 3.23. Tỷ lệ (%) các chủng vi khuẩn V. alginolyticus kháng, trung bình, nhạy với 

các loại kháng sinh 

Kết quả đánh giá mức độ mẫn cảm của các chủng vi khuẩn V. alginolyticus đối với 

9 loại kháng sinh (Bảng 3.20 và Hình 3.23) cho thấy vi khuẩn đã kháng hoàn toàn với 

các loại kháng sinh như Ampicillin, Amoxicillin, Erythromycin chiếm tỷ lệ 100% và các 

kháng sinh như Kanamycin (75%) và Neomycin (50%). Bên cạnh đó cũng thấy rằng, vi 

khuẩn V. alginolyticus có tính mẫn cảm với các loại kháng sinh, lần lượt là: Tetracycline 

(100%), Doxycycline (100%), Cefotaxime (75%) và Enrofloxacin (75%). 
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Đối với kháng sinh nhóm Tetracyclines (Tetracyline, Doxycycline). Vi khuẩn 

kháng với các kháng sinh nhóm Te qua 2 cơ chế chủ yếu: qua các protein bảo vệ 

ribosome (RPPs- ribosomal protection proteins) và hệ thống bơm thải Tetracyline phụ 

thuộc năng lượng (energy -dependent efflux pumps). Đây được xem là hai cơ chế phổ 

biến và thường gặp nhất ở vi khuẩn [61]. Doxycycline là kháng sinh thuộc thế hệ mới 

nhât của nhóm Tetracyclines. Kết quả nghiên cứu này cho thấy 4/4 các chủng vi khuẩn 

V. alginolyticus nhạy với kháng sinh Te, Dx. Có thể thấy rằng, sự tác động mạnh mẽ và 

tiêu diệt vi khuẩn của nhóm kháng sinh này vẫn còn rất cao. Kết quả nghiên cứu này 

tương đồng với kết quả thử nghiệm vi khuẩn V. alginolyticus được phân lập trên cá Bớp 

nuôi lồng tại Kiên Giang mẫn cảm với kháng sinh tetracycline, doxycycline (100%) của 

Nguyễn Bảo Trung và Từ Thanh Dung (2018) [33]. Theo kết quả thử nghiệm của Liu và 

cs (2004) [124], về kháng sinh đồ các chủng vi khuẩn V. alginolyticus gây bệnh trên cá 

Bớp ở Đài Loan cho thấy vi khuẩn vẫn còn nhạy với hầu hết các loại kháng sinh: 

doxycycline, erythromycin, nalidixic acid, oxolinic acid, oxytetracycline, streptomycin, 

sulphonamide, tetracycline. Te là loại kháng sinh được phép sử dụng trong nuôi trồng 

thủy sản nên thường được người dân dùng để phòng và trị bệnh do vi khuẩn gây ra đối với 

cá, tôm. Te được sử dụng phổ biến nhất trong nuôi trồng thủy sản ở Hàn Quốc, đặc biệt 

để điều trị các loài bị nhiễm nặng do Vỉbrio gây ra [122]. 

Các kháng sinh nhóm β–lactam (Ampicillin, Amoxicillin, Cefotaxime). 

Ampicillin và Amoxicillin có phổ kháng khuẩn trung bình, tác dụng mạnh trên vi 

khuẩn Gram (+) nên trong nghiên cứu này, V. alginolyticus phân lập trên cá Hồng mỹ 

bị bệnh xuất huyết kháng hoàn toàn với 2 loại kháng sinh này. Theo báo cáo của 

Zanetti và cs (2001) [209], vi khuẩn Vibrio spp. có tỷ lệ kháng cao với các kháng sinh 

Am là do tế bào của chúng enzyme – lactamase có tác dụng phá vỡ vòng β–lactam nên 

làm thuốc mất tác dụng. Mức độ  kháng Am của  Vibrio được phân lập từ môi trường 

nước biển nói chung là cao [184]. Ngoài ra, hơn 90% vi khuẩn V. alginolyticus kháng 

với Am [183]. Trong nghiên cứu này, 100% các chủng V. alginolyticus kháng hoàn 

toàn với Am, kết quả nghiên cứu tương đồng với kết quả thử nghiệm vi khuẩn V. 

alginolyticus được phân lập trên Hàu ở Hàn Quốc mặc dù loại thuốc này không được 

sử dụng phổ biến trong nuôi trồng thủy sản của Hàn Quốc [105].  Tuy nhiên, vi khuẩn 

V. alginolyticus vẫn còn mẫn cảm với kháng sinh Cefotaxime thuộc nhóm β–lactam là 

(100%). Kết quả này có thể do kháng sinh Cefotaxime thuộc thế hệ thứ 3 của nhóm 

cephalosporin được nghiên cứu để chống lại tác động phân hủy enzyme β-lactamase 

của vi khuẩn (TrevesBrown, 2000). Theo kết quả nghiên cứu của Quách Văn Cao Thi 

và cs (2017) [30] thì 2 chủng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và Aeromonas hydrophila 

gây bệnh trên cá Tra ở Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó 100% vi khuẩn A.  

hydrophila kháng với Ampicillin và Amoxicillin nhưng vẫn mẫn cảm với kháng sinh 

Cefotaxime (78,38%). Trong khi đó, vi khuẩn Edwardsiella ictaluri vẫn còn nhạy với 
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kháng sinh Am (70,15%), Ax (77,61%) và Ct (56,72%). Vì vậy, có thể sử dụng Ct để 

điều trị bệnh xuất huyết do vi khuẩn V. alginolyticus gây ra trên cá trong trường hợp 

thực sự cần thiết.  

Đối với kháng sinh nhóm Aminolycosoid (Neomycin và Kanamycin). Kết quả 

thử khả năng mẫn cảm của chủng vi khuẩn V. alginolyticus đối với 2 loại kháng sinh 

Ne và Kn có tỷ lệ kháng dao động từ 50-75%. Trong khi đó, chủng vi khuẩn V. 

alginolyticus trong nghiên cứu này lại kháng hoàn toàn với kháng sinh Erythomycin 

thuộc nhóm Macroid.  

Kết quả nghiên cứu của Kang và cs (2016) [105], 15 chủng vi khuẩn V. 

Alginolyticus được phân lập từ Hàu ở Hàn quốc đều kháng hoàn toàn với Am; nhạy 

cao với Te (100%), Ct (86,7%), Kn (73,3%), trong khi đó thì 15 chủng vi khuẩn đều 

nhạy trung bình với Er (100%). Nguyễn Bảo Trung và Từ Thanh Dung (2018), chủng 

V. alginolyticus gây bệnh trên cá Bớp nuôi lồng tại Kiên Giang cũng kháng với 

ampicillin, streptomycin và erythromycin. 

Ngoài ra, giữa các chủng vi khuẩn V. alginolyticus trong thí nghiệm còn xuất 

hiện hiện tượng đa kháng thuốc (kháng từ 3 loại thuốc kháng sinh trở lên) cụ thể: 

chủng YVL24 kháng với 4 kháng sinh đó là Ax, Am, Kn và Er; chủng VL22 kháng 

với 5 loại kháng sinh là: Ax, Am, Kn, Er, Ne và Er; YHD7 và YHHT44 kháng với 5 

loại kháng sinh: Ax, Am, Kn, Er, Ne. Hiện nay, hiện tượng đa kháng thuốc trong nuôi 

trồng thủy sản với Việt Nam nói riêng hay trên thế giới nói chung rất phổ biến. Cùng 

một loại kháng sinh nhưng lại cho kết quả kháng sinh đồ khác nhau rất nhiều trong 

cùng 1 loài. Sự khác biệt này có thể do phương thức, mức độ sử dụng thuốc và đặc biệt 

là việc sử dụng thuốc không đúng quy định.  

Với kết quả thử 9 loại kháng sinh trên có thể sử dụng Ct, Dx, Te để trị bệnh xuất 

huyết trên cá Hồng mỹ trong những trường hợp thực sự cần thiết và cấp bách. Tuy 

nhiên, hiện nay việc sử dụng kháng sinh không khuyến khích trong nuôi trồng thủy sản 

(NTTS), do bảo vệ môi trường và sức khỏe cho con người, theo Thông tư số 

16/2021/TT-BNN ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT đã 

hướng dẫn chi tiết về quản lý và sử dụng sản phẩm thủy sản.  Như vậy, việc sử dụng 

kháng sinh có thể làm giảm sự bùng phát bệnh trong thời gian ngắn nhưng có thể 

khiến xuất hiện của mầm bệnh kháng kháng sinh trong thời gian dài. Đồng thời, mất đi 

sự hỗ trợ của hệ vi sinh vật tự nhiên sẽ làm trầm trọng thêm các tác động của mầm 

bệnh kháng thuốc này đối với sức khỏe tôm cá. Do đó, Hiện nay hiện tượng vi khuẩn 

kháng kháng sinh trong NTTS đang là vấn đề nghiêm trọng đối với hoạt động NTTS 

[200], là mối nguy tiềm ẩn ảnh hưởng xấu đến môi trường, tăng khả năng chuyển gen 

kháng kháng sinh từ động vật thủy sản sang động vật trên cạn, trong đó có con người 

[197]. Chính vì vậy, đến nay nhiều loại kháng sinh và một số thuốc tổng hợp đã bị 
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cấm sử dụng trong NTTS và thay vào đó những giải pháp phòng và trị bệnh thân thiện 

với môi trường ngày càng được quan tâm, nghiên cứu. Các chất có nguồn gốc tự nhiên 

là nguồn nguyên liệu đã và đang được tập trung nghiên cứu trong những năm gần đây 

để sản xuất thuốc thảo dược là một trong những giải pháp an toàn sinh học đang được 

khuyến khích ứng dụng trong nuôi động vật thủy sản vì nó an toàn hơn nhiều so với 

các loại kháng sinh, hóa chất [164]. 

3.4. Kết quả nghiên cứu sử dụng cao chiết cây Diệp hạ châu trong phòng và điều 

trị bệnh xuất huyết do vi khuẩn Vibrio ở cá Hồng mỹ 

3.4.1. Định danh và xây dựng cây phả hệ loài Diệp hạ châu ở Thừa Thiên Huế  

Kết quả giải trình tự nucleotide sản phẩm điện di của đoạn gen ITS 1-4 của cây 

Diệp hạ châu được so sánh với dữ liệu được công bố trên ngân hàng gen GenBank cho 

thấy: sự tương quan di truyền của cây diệp hạ châu có ký hiệu PV-01 được chúng tôi 

sử dụng trong nghiên cứu thuộc loài P. amarus. 

3.4.2. Kết quả xác định hoạt chất hữu cơ (alkaloid và flavonoid) có trong cây Diệp 

hạ châu 

Để đánh giá thành phần dược lý của cây Diệp hạ châu thu được tại Thừa Thiên 

Huế, chúng tôi tiến hành xác định hai nhóm hợp chất hữu cơ chính là alkaloid và 

flavonoid có trong cao chiết Diệp hạ châu. (được trình bày ở phụ lục 5) 

3.4.3.  Xác định hiệu suât chiết xuất 

Cao chiết thảo dược được thu hồi thông qua hệ thống chưng cất. Hiệu suất chiết 

xuất được xác định dựa vào khối lượng cao chiết thu được sau khi loại bỏ hoàn toàn 

dung môi ethanol.  

Bảng 3.21. Hiệu suất chiết xuất của cao chiết cây Diệp hạ châu khô 

Khối lượng bột cây  

Diệp hạ châu (g) 
Khối lượng cao (g) Hiệu suất (%) 

100 11,50 ± 0,60 11,50 ± 0,60 

Kết quả lượng cao chiết thu được từ 100g bột nguyên liệu ban đầu đạt trung bình 

11,50g ± 0,60 tương ứng với hiệu suất chiết của nó là 11,50% ± 0,60 (Bảng 3.21). Như 

vậy, hiệu suất cao chiết của cây Diệp hạ châu trong nghiên cứu này thấp hơn với hiệu 

suất chiết các loại thảo dược khác ở đồng bằng sông Cửu Long như Thầu dầu (R. 

communis L.) là 23,5%, Chùm ngây (H. Corymbosa L): 15,3%, Lược vàng (C. 

fragrans): 10,8%), Lưỡi rắn (H. corymbosa L.): 8,2% [19]. Cùng họ thầu dầu, nhưng 

kết quả chiết xuất của Hồng Mộng Huyền và cs (2018) [19], cao hơn so với hiệu suất 

chiết xuất cây Diệp hạ châu ở Thừa Thiên Huế, điều này cho thấy vị trí địa lý ảnh 
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hưởng đến khối lượng cao chiết và từ đó ảnh hưởng đến hiệu suất chiết xuất. Như vậy, 

những loại thảo dược khác nhau cho kết quả khối lượng cao chiết thảo dược và hiệu suất 

chiết xuất khác nhau. Theo Turker và cs (2009) [195] cho rằng với từng loại dung môi 

khác nhau thì có hiệu suất chiết xuất khác nhau và hoạt chất thu được cũng khác nhau 

3.4.4. Hiệu quả kháng vi khuẩn V. alginolyticus của cao chiết Diệp hạ châu 

3.4.4.1. Hoạt tính kháng các chủng vi khuẩn V. alginolyticus của cao chiết Diệp hạ châu 

 Tất cả các nồng độ cao chiết của cây Diệp hạ châu đều cho vòng kháng khuẩn khi 

thử nghiệm trên vi khuẩn V. alginolyticus. Nồng độ cao chiết tỷ lệ thuận với thì đường 

kính vòng kháng khuẩn. Đường kính vòng kháng vi khuẩn V. alginolyticus của cao 

chiết Diệp hạ châu thế hiện ở Bảng 3.22 

Bảng 3.22. Đường kính vòng kháng vi khuẩn V. alginolyticus của cao chiết Diệp hạ châu 

Nồng độ 

mg/mL 

V. alginolyticus 

YHD7 YVL24 YVL22 YHTH44 

100 10,3a±0,29 10,4a ± 0,12 11,3a ± 0,25 11,3a ± 0,15 

200 12,2b±0,29 12,3b ± 0,17 14,6b ± 0,17 14,4b ± 0,12 

300 14,7c ±0,15 15,8c ± 0,25 17,2c ± 0,15 17,1c ± 0,17 

400 17,1d±0,51 17,4d ± 0,12 18,3e ± 0,17 18,2e ± 0,25 

500 18,1e±0,12 18,3e ± 0,25 19,1f ± 0,21 19,1f ± 0,12 

Te (30g) 16,8d±0,15 17,2d ± 0,15 17,8d ± 0,25 17,8d ± 0,12 

ĐC (–) 0 0 0 0 

Ghi chú: các giá trị có ký tự a, b, c d, e, f khác nhau trên cùng một cột sai khác có ý nghĩa 

thống kê (p < 0,05). 

Qua kết quả ở Bảng 3.22, cho thấy cao chiết ở nồng độ 500 mg/mL có đường 

kính vòng kháng các chủng khuẩn V. alginolyticus cao hơn ở các nồng độ còn lại 

(100–400 mg/mL) và cũng cao hơn so với kháng sinh Te (p<0,05). Tetracycline là loại 

kháng sinh được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản nên thường được người dân 

sử dụng để phòng và trị bệnh do vi khuẩn gây ra trên cá, tôm. Tuy nhiên, hiện nay việc 

sử dụng kháng sinh không được khuyến khích trong nuôi trồng thủy sản nhằm đảm 

bảo chất lượng cho đối tượng nuôi và hạn chế ô nhiễm môi trường theo quy định của 

pháp luật. Đối với V. alginolyticus YVL24 và V. alginolyticus YHD7: đường kính 

vòng kháng khuẩn của kháng sinh Te là 17,2 và 16,8 mm, cao hơn so với ở các nồng 

độ 100, 200 và 300 mg/mL, lần lượt là 10,4; 12,3 và 15,8 mm và 10,3; 12,2 và 14,7 

mm (p<0,05), nhưng tương đương với đường kính vòng kháng khuẩn của cao chiết ở 

nồng độ 400 mg/mL (17,4 và 17,1 mm) (p>0,05) nhưng thấp hơn so với đường kính 
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vòng kháng khuẩn ở nồng độ 500 mg/mL (p<0,05). Tương tự, đường kính vòng kháng 

khuẩn của kháng sinh Te trên 2 chủng V. alginolyticus YVL22, V. alginolyticus 

YHTH44 là cao hơn ở các nồng độ từ 100 đến 300 mg/mL (p<0,05) nhưng thấp hơn 

so với đường kính vòng kháng khuẩn ở nồng độ 400 mg/mL và 500 mg/mL (p<0,05). 

Điều này cho thấy cao chiết cây Diệp hạ châu có khả năng kháng các chủng V. 

alginolyticus gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ nuôi lồng. Một nghiên cứu khác cho 

thấy cao chiết cây Diệp hạ châu thân xanh (P. niruri) có khả năng kháng mạnh trên 

chủng vi khuẩn Edwardsiella tarda, trong khi đó cây Cỏ mực (Eclipta prostrate) 

kháng mạnh trên chủng E. ictaluri gây bệnh trên cá Tra (Pangasianodon 

hypophthalmus) [6]. Không những có khả năng kháng các chủng vi khuẩn gây bệnh 

trên cá, cao chiết Diệp hạ châu còn có khả năng kháng các chủng vi khuẩn V. 

parahaemolyticus và V. harveyi gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) trên tôm chân 

trắng (Litopenaeus vannamei) [156], [147]. Ngoài Diệp hạ châu, một số loại thảo dược 

như: lá Trầu (Piper betle), Nghệ (Curcuma zedoaria), Đinh hương (Syzygium 

aromaticum), lá Ổi (Psidium guajava), cây Sầu đâu (Azadirachta indica), Lựu (Punica 

granatum) và Bắp chuối (Musa sapientum) cũng đều có khả năng kháng V. 

alginolyticus gây bệnh trên cá Chẽm (L. calcarifer) ở các nồng độ 100, 200, 300, 400 

và 500 µg/đĩa [130].  

Như vậy, có thể thấy cao chiết Diệp hạ châu trong dung môi Ethanol ở các nồng 

độ 100 – 500 mg/mL đều có khả năng kháng vi khuẩn V. alginolyticus, cao nhất ở 

nồng độ 500 mg/mL với đường kính vòng kháng lớn nhất (p < 0,05) 

3.4.4.2. Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ tiêu diệt tối thiểu (MBC) 

của cao chiết cây Diệp hạ châu lên các chủng vi khuẩn thử nghiệm  

Nồng độ ức chế tối thiểu và nồng độ tiêu diệt tối thiểu của cao chiết cây Diệp hạ 

châu lên 4 chủng vi khuẩn V. alginolyticus gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ được 

trình bày ở Bảng 3.23. 

Bảng 3.23. Nồng độ ức chế tối thiểu và nồng độ tiêu diệt tối thiểu của cao chiết cây 

Diệp hạ châu lên các chủng vi khuẩn V. alginolyticus 

Chủng vi khuẩn 
Mật độ vi khuẩn 

(CFU/mL) 

MIC 

(mg/mL) 

MBC 

(mg/mL) 
MBC/MIC 

YVL24 

106 

25 50 2 

YHD7 25 50 2 

YVL22 25 50 2 

YHTH44 12,5 25 2 
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Hình 3.24. Giá trị MBC ở nồng độ 50 

mg/mL (Vi khuẩn V. alginolyticus YHD7: 

106 CFU/mL) 

Hình 3.25. Vi khuẩn V. alginolyticus 

YHD7106 CFU/mL)phát triển ở nồng độ 

25 mg/mL 

Giá trị MIC của chủng V. alginolyticus YVL24, V. alginolyticus YHD7 và V. 

alginolyticus YVL22 đều bằng 25 mg/mL, trong khi đó giá trị MIC của chủng V. 

alginolyticus YVL44 bằng 12,5 mg/mL; (Bảng 3.23). Nồng độ tiêu diệt tối thiểu của các 

chủng V. alginolyticus YVL24, V. alginolyticus YHD7 và V. alginolyticus YVL22 đều 

bằng 50 mg/mL và của chủng V. alginolyticus YHTH44 đạt giá trị 25 mg/mL, tương ứng 

với tỷ lệ MBC/MIC = 2. Tỷ lệ MBC/MIC ≤4 cho thấy cao chiết có khả năng tiêu diệt vi 

khuẩn; mặt khác, nếu tỉ lệ này ≥4 thì cao chiết chỉ có khả năng ức chế vi khuẩn [19]. Điều 

này cho thấy cao chiết cây Diệp hạ châu có khả năng tiêu diệt cả năm chủng vi khuẩn V. 

alginolyticus gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ. Các nghiên cứu khác cho thấy cao chiết 

từ cây Diệp hạ châu đối với chủng V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND trên tôm chân 

trắng có tỷ lệ MBC/MIC = 4 [147].  

3.4.4.3. Đánh giá ngưỡng an toàn của cao chiết cây Diệp hạ châu lên cá Hồng mỹ 

Trên cơ sở xác định giá trị MBC cao nhất trên 4 chủng vi khuẩn được thử 

nghiệm, chúng tôi tiếp tục thử ngưỡng an toàn trên cá Hồng mỹ ở giai đoạn giống. 

Liều lượng sử dụng được tính theo cấp số nhân để xác định độc tính của cao chiết cây 

Diệp hạ châu đến tỷ lệ sống của cá nhằm hướng đến tạo chế phẩm trong phòng trị 

bệnh xuất huyết trên cá. Qua 14 ngày thí nghiệm, không có hiện tượng chết hay các 

dấu hiệu bất thường trên cá Hồng mỹ khi bổ sung cao chiết cây Diệp hạ châu vào thức 

ăn ở trong tất cả các nghiệm thức thí nghiệm. Tỷ lệ sống của cá ở các nghiệm thức thí 

nghiệm đều đạt 100% trong 14 ngày thí nghiệm (Bảng 3.24); do đó, không xác định 

được giá trị LC50 của cao chiết cây Diệp hạ châu. Kết quả này cho thấy sử dụng cao 

chiết cây Diệp hạ châu là an toàn cho cá Hồng mỹ. Các giá trị MIC và MBC trong 

nghiên cứu này có khả năng kháng vi khuẩn Vibrio nhưng không ảnh hưởng đến sức 

khỏe và tỷ lệ sống của cá Hồng mỹ. 
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Bảng 3.24. Tỷ lệ sống của các nghiệm thức theo thời gian 

Nghiệm thức 
Tỷ lệ sống của cá thí nghiệm theo thời gian (%) 

3 ngày 5 ngày 7 ngày 14 ngày 

NT 1 100 100 100 100 

NT 2 100 100 100 100 

NT 3 100 100 100 100 

NT 4 100 100 100 100 

NT 5 (đối chứng) 100 100 100 100 

Nhiều nghiên cứu cho thấy cao chiết từ cây Diệp hạ châu, ngoài ứng dụng trong 

phòng trị bệnh trên động vật thủy sản, còn được sử dụng trong việc tăng khả năng đáp 

ứng miễn dịch tế bào bạch cầu của cá Tra [23] và kích thích hệ miễn dịch đặc hiệu và 

không đặc hiệu của cá Rô phi (O. mossambicus) đối với loài P. niruri [141]. Cao chiết 

Diệp hạ châu còn giúp tăng đáng kể tỷ lệ sống, tăng trưởng và nồng độ thành phần 

sinh hóa của tôm Càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) khi cho ăn ấu trùng artemia 

được làm giàu bằng cao chiết này [104]. 

Các nồng độ cao chiết của cây Diệp hạ châu sử dụng trong nghiên cứu này là an 

toàn và không gây chết cho cá Hồng mỹ giai đoạn giống. 

3.4.5. Hiệu quả phòng bệnh xuất huyết ở cá Hồng mỹ bằng cao chiết Diệp hạ châu 

3.4.5.1. Ảnh hưởng của cao chiết Diệp hạ châu đến chỉ tiêu số lượng tế bào máu của 

cá Hồng mỹ  

 Số lượng hồng cầu 

 Kết quả định lượng hồng cầu qua 4 đợt thu mẫu được thể hiện ở Bảng 3.25, cho 

thấy số lượng hồng cầu ở các nghiệm thức thí nghiệm dao động từ 2,13 x 106 tb/mm3 

đến 2,92 x 106 tb/mm3
. Ở ngày thứ 4 thí nghiệm, số lượng hồng cầu giữa 5 nghiệm 

thức không có sự sai khác về mặt thống kê (p<0,05). Đến ngày thứ 7, mật độ hồng cầu 

ở các NT1, NT2, NT3 đều bổ sung cao chiết Diệp hạ châu và tiêm vi khuẩn đạt lần 

lượt là 2,61 x 106 tb/mm3
; 2,64 x 106 tb/mm3

;
 2,69 x 106 tb/mm3 (p>0,05), tuy nhiên 3 

nghiệm thức này có số lượng hồng cầu cao hơn và có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với 

NT4 (không bổ sung cao chiết Diệp hạ châu, tiêm vi khuẩn) đạt 2,04 x 106 tb/mm3
 và 

NT5 (không bổ sung cao chiết Diệp hạ châu, tiêm nước muối sinh lý) là 2,15 x 106 

tb/mm3
. Đến ngày thứ 10, số lượng hồng cầu ở NT1, NT2, NT3 vẫn có xu hướng tăng 

có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại. Đến ngày thứ 14, ngày cuối cùng 
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của thí nghiệm, số lượng hồng cầu ở NT1, NT2, NT3 giảm và đạt lần lượt 2,75 x 106 

tb/mm3
; 2,78x 106 tb/mm3

; 2,81 x 106 tb/mm3 (p>0,05) nhưng không sai khác so với 

NT5 đạt 2,74 x 106 tb/mm3
, tuy nhiên tất cả các NT này đều sai khác có ý nghĩa thống 

kê so với NT4. Qua đó, có thể thấy được rằng, đối với NT1, NT2, NT3 (bổ sung 5%, 

6%, 7% cao chiết Diệp hạ châu vào thức ăn và không cảm nhiễm vi khuẩn V. 

alginolyticus), mật độ hồng cầu từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 14 đều cao hơn so với các 

nghiệm thức còn lại. Đồng thời, có thể thấy ở ngày thứ 7 sau khi đã cảm nhiễm vi 

khuẩn V. alginolyticus, số lượng hồng cầu ở NT4 (cảm nhiễm vi khuẩn và không bổ 

sung cao chiết Diệp hạ châu) có xu hướng giảm. 

Bảng 3.25. Số lượng hồng cầu ( x 106 tb/mm3) 

Nghiệm thức Ngày 4 Ngày 7 Ngày 10 Ngày 14 

NT1 2,19a ± 0,11 2,61b ± 0,13 2,86b ± 0,12 2,75b ± 0,12 

NT2 2,22a ± 0,13 2,64b ± 0,14 2,88b ± 0,15 2,78b ± 0,14 

NT3 2,30a± 0,14 2,69b± 0,16 2,92b ± 0,22 2,81b ± 0,19 

NT4 2,15a ± 0,11 2,04a ± 0,11 2,20a ± 0,14 2,28a ± 0,12 

NT5 2,13a ± 0,12 2,15a ± 0,12 2,36a ± 0,11 2,74b ± 0,13 

Ghi chú: các giá trị trên là Mean ± SE, các giá trị có ký tự a, b, c khác nhau trên cùng một 

cột sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Trong đó: NT1 (bổ sung 5% cao chiết, tiêm vi 

khuẩn); NT2 (bổ sung 6% cao chiết, tiêm vi khuẩn); NT3 (bổ sung 7% cao chiết, tiêm vi 

khuẩn); NT4 (tiêm vi khuẩn, không bổ sung cao chiết); NT5 (tiêm nước muối sinh lý, không 

bổ sung cao chiết). 
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Hình 3.26. Biến động số lượng tổng hồng cầu trong máu cá Hồng mỹ 

 

Hình 3.27. Hình dạng tế bào máu cá Hồng mỹ (100X) 

Tế bào bạch cầu: mũi tên xanh (dài); tế bào hồng cầu: mũi tên cam (ngắn) 

Số lượng hồng cầu trong máu cá có thể bị biến động do nhiều nguyên nhân, khi 

có tác nhân vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể cá làm cho số lượng hồng cầu giảm của cá 

[48]. Như vậy, có thể thấy rằng việc bổ sung cao chiết Diệp hạ châu vào thức ăn đã 

làm tăng số lượng hồng cầu trong máu, giúp cơ thể hạn chế được các tác nhân gây 
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bệnh. Hồng cầu là một trong những chi tiêu miễn dịch để có thể đánh giá tình trạng 

sức khỏe của cá, mặc dù hồng cầu không tham gia trực tiếp vào quá trình đáp ứng 

miễn dịch, nhưng nó có chức năng tham gia vào quá trình vận chuyển oxy đến các cơ 

quan và tế báo, góp phần gián tiếp ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của cá [48]. 

Nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của chất chiết từ thảo dược khi bổ sung vào 

khẩu phần thức ăn cho động vật thủy sản ăn đã có sự tác động và ảnh hưởng lên một 

số chỉ tiêu huyết học của cá. Kết quả nghiên cứu tương đồng với kết quả của Binaii và 

cs (2014) [50], đã bổ sung cao chiết từ lá và thân cây Tầm ma (Urtica dioica) vào thức 

ăn cho cá Tầm (Huso huso) với các nồng độ 0, 3, 6 và 12% trong 8 tuần, cho thấy số 

lượng hồng cầu của nghiệm thức bổ sung 12% đạt cao nhất và có ý nghĩa thống kê so 

với nghiệm thức đối chứng (p<0,05) ở cả hai lần thu mẫu (sau 4 tuần và 8 tuần). Một 

nghiên cứu khác cho thấy khi bổ sung chất chiết từ nước ép quả Bứa (Garnicinia 

gummigutta) với nhiều nồng độ 0, 500, 1.000, 2.000 và 3.000 mg/kg vào thức ăn cho 

cá Tra cũng đã làm gia tăng mật độ hồng cầu trong cá [157]. Chất chiết từ lá Bàng 

(Terminalia catappa) cũng làm mật độ hồng cầu, hàm lượng hemoglobin trong máu cá 

tăng [151]. Đối với thí nghiệm bổ sung 1% và 2 % Diệp hạ châu vào thức ăn của cá 

Tra của Bùi Thị Bích Hằng và cs (2020), cho thấy sau 2 tuần và 4 tuần thí nghiệm, mật 

độ hồng cầu của cá đều cho kết quả cao đạt 3,27 x 106 và 3,35 x 106 tế bào/mm3 nhưng 

không có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng (không bổ sung Diệp hạ châu 

vào thức ăn). Đồng thời, sau 3 ngày cảm nhiễm vi khuẩn E. ictaluri, cho thấy mật độ 

hồng cầu của cá ở 2 thí nghiệm bổ sung 1% và 2 % Diệp hạ châu cũng tăng dao động 

từ 3,31 x 106 và 3,42 x 106 tế bào/mm3. 

Kết quả phân tích mẫu cho thấy, số lượng bạch cầu trong máu cá Hồng mỹ dao 

động từ 1,93 x 105
 – 3,39 x 105 tb/ mm3 được thể hiện ở Bảng 3.26 

Bảng 3.26. Số lượng bạch cầu (x 105 tb/mm3) 

Nghiệm thức Ngày thứ 4 Ngày 7 Ngày 10 Ngày 14 

NT1 2,12a ± 0,13 3,05c ± 0,14 3,21c ± 0,16 3,18b ± 0,23 

NT2 2,18a ± 0,19 3,09c ± 0,15 3,30c ± 0,12 3,27b ± 0,17 

NT3 2,30a± 0,15 3,15c± 0,23 3,39c± 0,18 3,33b± 0,25 

NT4 1,95a ± 0,11 2,51b ± 0,15 2,62b ± 0,13 2,86b ± 0,11 

NT5 1,93a ± 0,16 1,95a ± 0,17 2,10a ± 0,16 2,23a ± 0,18 

Ghi chú: các giá trị trên là Mean ± SE, các giá trị có ký tự a, b, c khác nhau trên cùng một cột sai 

khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Trong đó: NT1 (bổ sung 5% cao chiết, tiêm vi khuẩn); NT2 (bổ 

sung 6% cao chiết, tiêm vi khuẩn); NT3 (bổ sung 7% cao chiết, tiêm vi khuẩn); NT4 (tiêm vi khuẩn, 

không bổ sung cao chiết); NT5 (tiêm nước muối sinh lý, không bổ sung cao chiết). 
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Hình 3.28. Biến động số lượng tổng bạch cầu trong máu cá Hồng mỹ  

Kết quả xác định số lượng tổng bạch cầu trong máu cá Hồng mỹ ngày thứ 4 của 

thí nghiệm ở 5 nghiệm thức dao động từ 1,93 x 105
 – 2,30 x 105 tb/ mm3 và không có 

sự sai khác giữa các nghiệm thức (p>0,05). Đến ngày thứ 7, số lượng tổng bạch cầu ở 

NT1, NT2, NT3 đều tăng và đạt lần lượt là: 3,05 x 105
; 3,09 x 105

; 3,15 x 105 tb/mm3 

giữa các nghiệm thức không có sự khác nhau thống kê (p>0,05). Tuy nhiên các 

nghiệm thức này đều cao hơn và có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với NT4 (2,51 x 105 

tb/mm3) và NT5 (1,95 x 105 tb/mm3), trong đó NT4 và NT5 cũng có sự sai khác về mặt 

thống kê. Đến ngày thứ 10, cũng tương tự như ngày thứ 7, số lượng bạch cầu ở các 

NT1, NT2, NT3, đều tăng và có sự sai khác p<0,05) đối với NT4, NT5 (p>0,05). Đến 

ngày thứ 14, số lượng bạch cầu ở NT5 vẫn tăng nhẹ đạt 2,23 x 105 nhưng thấp hơn có 

ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các NT khác, đồng thời số lượng hồng cầu ở NT2 

(không cảm nhiễm vi khuẩn, không bổ sung cao chiết) tăng, trong khi đó các NT1, 

NT2, NT3 (cảm nhiễm vi khuẩn, bổ sung cao chiết) có xu hướng giảm. Tuy nhiên, 

không có sự sai khác thống kê giữa các nghiệm thức.  

Theo kết quả nghiên cứu của Bùi Thị Bích Hằng và Trần Thị Tuyết Hoa (2020) 

[10], bổ sung 1% và 2 % Diệp hạ châu vào thức ăn của cá Tra, sau 4 tuần thí nghiệm, 

mật độ tổng bạch cầu của cá ở các nghiệm thức 299,87×103 và 295,84×103 tế 

bào/mm3, cao hơn nghiệm thức đối chứng không bổ sung Diệp hạ châu (247,36×103 tế 

bào/mm3) nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Đồng thời, 

sau 3 ngày cảm nhiễm vi khuẩn E. ictaluri, cho thấy mật độ tổng bạch cầu của cá ở 2 

thí nghiệm bổ sung 1% và 2 % Diệp hạ châu cũng tăng rất cao đạt: 3,31 x 106 và 3,42 

x 106 tế bào/mm3.  
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3.4.5.2. Tỷ lệ sống của cá Hồng mỹ 

Kết quả theo dõi tỷ lệ sống của cá Hồng mỹ ở 5 nghiệm thức trong 14 ngày thí 

nghiệm được thể hiện ở Bảng 3.27. 

Bảng 3.27. Tỷ lệ sống (%) của cá Hồng mỹ ở các thí nghiệm phòng bệnh  

TT Nghiệm thức Tỷ lệ sống (%) 

1 NT1 70,00b ± 5,77 

2 NT2 73,33b ± 3,33 

3 NT3 83,33bc ± 6,67 

4 NT4 36,67a± 3,33 

5 NT5 96,67c ± 3,33 

Các giá trị trên là Mean ± SE, các giá trị có ký tự a, b, c  khác nhau trên cùng  một cột sai 

khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Trong đó: NT1 (bổ sung 5% cao chiết, tiêm vi khuẩn); 

NT2 (bổ sung 6% cao chiết, tiêm vi khuẩn); NT3 (bổ sung 7% cao chiết, tiêm vi khuẩn); NT4 

(tiêm vi khuẩn, không bổ sung cao chiết); NT5 (tiêm nước muối SL, không bổ sung cao chiết). 

 

Hình 3.29. Tỷ lệ sống của cá Hồng mỹ ở các nghiệm thức thí nghiệm phòng bệnh 
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Kết quả theo dõi cho thấy, cá Hồng mỹ bắt đầu chết từ sau 24 giờ cảm nhiễm, tức 

là ngày thứ 4 bắt đầu cảm nhiễm thì cá chết từ ngày thứ 5 (Hình 3.29). Tỷ lệ sống của 

cá Hồng mỹ ở 5 nghiệm thức trong 14 ngày thí nghiệm dao động từ 36,67-96,67%. 

Trong đó, đối với nghiệm thức có gây cảm nhiễm vi khuẩn V. alginolyticus với liều 

LD50 = 6,5 x 105 CFU/mL, tỷ lệ sống của cá ở NT1, NT2, NT3, NT4 của cá Hồng mỹ 

lần lượt là: 70,00%; 73,33%; 83,33% và 36,67%. Giá trị RPS (%) của NT1, NT2, 

NT3, NT4 được xác định lần lượt là: 52,63%; 57,89%; 73,68%. Điều đó, cho thấy rằng 

đối với các nghiệm thức 1, NT2, NT3 cá được cho ăn thức ăn bổ sung cao chiết Diệp 

hạ châu và cảm nhiễm vi khuẩn V. alginolyticus có tỷ lệ sống cao hơn và có ý nghĩa 

thống kê (p<0,05) so với NT4 chỉ tiêm vi khuẩn V. alginolyticus, không bổ sung cao 

chiết Diệp hạ châu. Đối với NT5 (không cảm nhiễm vi khuẩn, tiêm nước muối sinh lý) 

tỷ lệ sống đạt 96,67% cao nhất và có ý nghĩa thống kê so với NT1, NT2 và NT4 

(p<0,05), tuy nhiên không có ý nghĩa thống kê đối với NT3 (bổ sung 7% cao chiết 

Diệp hạ châu) (p>0,05). Thể hiện hiệu quả của việc bổ sung cao chiết Diệp hạ châu 

vào thức ăn trong việc điều trị bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ trong điều kiện phòng 

thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu của Bùi Thị Bích Hằng và 

Trần Thị Tuyết Hoa (2020), sau 14 ngày cảm nhiễm với vi khuẩn E. ictaluri, thì tỷ lệ 

sống ở các nghiệm thức có bổ sung 1% và 2% Diệp hạ châu vào thức ăn cho cá Tra 

(Pangansianodon hypophthalmus) là 66,7% và 80,9% cao hơn có ý nghĩa thống kê so 

với nghiệm thức đối chứng (42,9%).  

Song song với việc xác định tỷ lệ sống của cá Hồng mỹ trong 14 ngày thí 

nghiệm, Kết quả cho thấy cá sau khi cảm nhiễm vi khuẩn V. alginolyticus có dấu hiệu 

bơi lơ đờ, trên cơ thể cá có hiện tượng xuất huyết. Khi giải phẫu bên trong nội quan có 

hiện tượng tích dịch. Dấu hiệu bệnh lý được mô tả tương tự trong nghiên cứu của Bùi 

Thị Bích Hằng và Trần Thị Tuyết Hoa (2020) [10] ở cá Tra bị bệnh gan thận mũ. Đối 

với cá ở 2 nghiệm thức đối chứng (tiêm nước muối sinh lý) và nghiệm thức không cảm 

nhiễm vi khuẩn thì cá vẫn hoạt động bình thường, khỏe mạnh và không có dấu hiệu 

bệnh lý nào. 

Như vậy, với kết quả thử nghiệm thành công trong thí nghiệm đã xác định được 

cao chiết Diệp hạ châu bổ sung và thức ăn cho cá Hồng mỹ ăn có thể phòng bệnh xuất 

huyết xảy ra trên cá Hồng mỹ trong điều kiện phòng thí nghiệm.  

3.4.6. Kết quả thí nghiệm điều trị bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ bằng cao chiết 

Diệp hạ châu 

Kết quả thí nghiệm cảm nhiễm chủng vi khuẩn V. alginolytius YHD7 với liều 

LD50= 6,5 x 105 CFU/m L ở nghiệm thức 1 và nghiệm thức 2. Cá Hồng mỹ bắt đầu chết 

từ sau 24 giờ cảm nhiễm, tức là ngày thứ 1 bắt đầu cảm nhiễm thì cá chết từ ngày thứ 

2 (Hình 3.29). Kết quả cho thấy, cá ở nghiệm thức 1, 2 có biểu hiện lâm sàng như cá 
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bơi lơ đờ, da cá nhợt nhạt, có hiện tượng tuột vảy, một số cá có hiện tượng xuất huyết 

ở vây. Tiến hành giải phẫu, quan sát bên trong các nội quan cho thấy gan có xuất hiện 

các hạt màu trắng và trong xoang bụng có hiện tượng tích dịch (Hình 3.31) 

 
Hình 3.31. Cá cảm nhiễm V. alginolyticus trên cá Hồng mỹ 

A.Cá tróc vảy ; B. Cá có hiện tượng xuất huyết ở nắp mang, vây ngực (mũi tên đen) 

B. Xuất hiện các hạt màu trắng ở gan; D. Xoang bụng có hiện tượng tích dịch 

Kết quả theo dõi tỷ lệ sống của cá Hồng mỹ ở 3 nghiệm thức trong 14 ngày thí 

nghiệm được thể hiện ở Bảng 3.28. 

Bảng 3.28. Tỷ lệ sống (%) của cá Hồng mỹ ở các thí nghiệm điều  

TT Nghiệm thức Tỷ lệ sống (%) 

3 NT1 63,33b ± 6,67 

4 NT2 33,33a± 3,33 

5 NT3 96,67c ± 3,33 

Các giá trị trên là Mean ± SE, các giá trị có ký tự a, b, c  khác nhau trên cùng  một cột sai 

khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Trong đó: NT1 (bổ sung 7% cao chiết, tiêm vi khuẩn); 

NT2 ( không bổ sung cao chiết, tiêm vi khuẩn); NT3 (không bổ sung cao chiết, tiêm nước 

muối SL). 
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Hình 3.30. Tỷ lệ sống của cá Hồng mỹ ở các nghiệm thức thí nghiệm điều trị bệnh 

 

Kết quả theo dõi cho thấy, cá Hồng mỹ bắt đầu cá chết từ ngày thứ 2, (Hình 

3.29). Tỷ lệ sống của cá Hồng mỹ ở 3 nghiệm thức trong 14 ngày thí nghiệm dao động 

từ 33,33-96,67%. Trong đó, đối với 2 nghiệm thức có gây cảm nhiễm vi khuẩn V. 

alginolyticus với liều LD50 = 6,6 x 105 CFU/mL, tỷ lệ sống của cá ở NT1 và NT2 thì tỷ 

lệ sống của 2 NT này lần lượt là 63,33% và 33,33% thấp hơn và có ý nghĩa thống kê 

(p<0,005) so với NT3 (nghiệm thức đối chứng không gây cảm nhiễm vi khuẩn mà 

tiêm nước muối sinh lý) đạt 96,67%. Tuy nhiên, đối với NT1(cá được cho ăn thức ăn 

có bổ sung cao chiết Diệp hạ châu) tỷ lệ sống cao hơn và có ý nghĩa thống kê so với 

NT2 (cá được cho ăn thức ăn không bổ sung cao chiết Diệp hậ châu). Đồng thời, có 

thể thấy ở nghiệm thức có bổ sung cao chiết Diệp hạ châu vào ngày thứ 3 thì số cá chết 

giảm và đến ngày thứ 5 thì không còn số cá chết nữa, trong khi đó đối nghiệm thức 2 

không bổ sung cao chiết Diệp hạ châu thì số cá chết đến ngày thứ 9 mới dừng. Điều 

đó, thể hiện hiệu quả của việc sử dụng cao chiết trong việc điều trị bệnh xuất huyết 

trên cá Hồng mỹ trong điều kiện phòng thí nghiệm.  
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CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

4.1. Kết luận  

1. Cá Hồng mỹ nuôi lồng ở Thừa Thiên Huế chủ yếu ở các địa phương như: xã 

Hải Dương, Thuận An, Vinh Hiền và Lộc Bình. Cá Hồng mỹ bị bệnh thường bắt gặp 

nhiều nhất là bệnh xuất huyết (23/30 hộ, chiếm 76,7%), đỉa cá (chiếm 23,3%), đường 

ruột (chiếm 16,7%). Bệnh thường xuất hiện nhiều nhất khi cá nuôi đạt 1-2 tháng tuổi 

và 6-7 tháng tuổi. 

2. Nghiên cứu đã phân lập và định danh 48 chủng vi khuẩn Vibrio từ các mẫu cá 

Hồng mỹ bị bệnh tại Thừa Thiên Huế, bao gồm: 28 chủng V. alginolyticus chiếm 

58,33% , 8 chủng V. azureus chiếm 16,67%; 7 chủng V. fluvialis chiếm 14,58% và 5 

chủng V. orientalis chiếm 10,42%. Các chủng vi khuẩn Vibrio này đều có mức độ tương 

đồng gen 16S rRNA (GenBank) dao động từ 98,05 đến 100%. Cấu trúc gen 16S rRNA của 

các chủng vi khuẩn Vibrio trong hai quần thể được thu thập tại những địa điểm Thuận An 

và Hải Dương trên cùng một đối tượng ở cá Hồng mỹ là tương đối ổn định cả về cấu trúc 

và thành phần loài. Đặc điểm sinh lý, sinh hoá của các chủng vi khuẩn phân lập đồng nhất 

và có giá trị API-20E của chủng vi khuẩn V. alginolyticus; V. azureus; V. fluvialis; V. 

orientalis lần lượt là: 4147125, 0245004, 3246126, 4066106. 

3. Xác định sự hiện diện các gen độc tố của 48 chủng Vibrio phân lập từ cá Hồng 

mỹ bị bệnh xuất huyết, trong đó 39 chủng có chứa ít nhất 1 gen độc tố chiếm 81,25% 

(bao gồm: 29/39 chủng có mang gen tlh chiếm 74,4%; 22/39 chủng có mang gan toxR 

chiếm 56,4%; 13/39 chủng có mang gen trh chiếm 33,3% và 3/39 chủng có mang gen 

tdh chiếm 7,7%) và 10 chủng không mang gen độc tố nào. Tuy nhiên, có 16 chủng  

mang cả 2 gen độc tố (9 chủng mang 2 gen toxR và tlh; 1 chủng mang 2 gen toxR và 

tdh;  1 chủng mang 2 gen toxR và trh; 4 chủng mang 2 gen trh và tlh. Ngoài ra, có 4 

chủng mang cả 3 gen độc tố (toxR, tlh, trh) đó là V. orientalis YHD2; V. orientalis 

YVL42; V. alginolyticus YVL22, V. alginolyticus YHTH44 và 2 chủng mang 3 gen 

độc tố (toxR, tlh, tdh) đó là V. alginolyticus YVL24 và V. alginolyticus YHD7. 

4. Độc lực và liều gây chết LD50 của 4 chủng V. alginolyticus YHD7, YVL24, 

YVL22 và YHTH44 lần lượt là: 6,5 x 105; 8,1 x 105; 1,74 x 106 và 1,9 x 106 CFU/mL 

là tác nhân chính gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ. Cá khi gây bệnh thực nghiệm 

có các dấu hiệu bệnh lý giống với cá nuôi lồng khi thu mẫu: da, vây, mắt xuất huyết, 

nội quan sưng to. Gan, thận, lách, não bị xuất huyết và hoại tử. Kết quả nghiên cứu mô 

bệnh học cá nhiễm V. alginolyticus trong điều kiện thực nghiệm với vi khuẩn V. 

alginolyticus có xuất huyết và hoại tử trên các mô gan, thận, lách, não và cơ cá. Bên 

cạnh đó, 4 chủng vi khuẩn này đều nhạy cảm với các loại kháng sinh như Tetracyline, 

Doxycycline,Cefotaxime và kháng hoàn toàn với kháng sinh Amoxicinllin, 

Ampicillin, Erythromycin. 
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5. Cao chiết Diệp hạ châu trong dung môi Ethanol ở các nồng độ 100 – 500 

mg/mL đều có khả năng kháng với 4 chủng vi khuẩn V. alginolyticus nhiễm ở cá Hồng 

mỹ bị xuất huyết, cao nhất ở nồng độ 500 mg/mL với đường kính vòng kháng lớn nhất 

(p < 0,05). Nồng độ ức chế tối thiểu có giá trị từ 6,25 đến 25 mg/mL và nồng độ tiêu diệt 

tối thiểu từ 25 đến 50 mg/mL. Các nồng độ cao chiết Diệp hạ châu sử dụng trong 

nghiên cứu này là an toàn và không gây chết cho cá Hồng mỹ giai đoạn giống. 

6. Cá Hồng mỹ cho ăn thức ăn có bổ sung cao chiết Diệp hạ châu có số lượng 

hồng cầu, tổng bạch cầu tăng. Tỷ lệ sống của cá Hồng mỹ ở các nghiệm thức dao động 

36,67-96,67%, trong đó, đối với các nghiệm thức có bổ sung cao chiết Diệp hạ châu 

trước khi cảm nhiễm vi khuẩn gây bệnh vào thức ăn cao hơn và có ý nghĩa thống kê so 

với các nghiệm thức không bổ sung cao chiết Diệp hạ châu vào thức ăn. Đồng thời, Tỷ 

lệ sống đối với nghiệm thức cá bị bệnh, sau đó bổ sung cao chiết Diệp hạ châu vào 

thức ăn thì tỷ lệ sống đạt 63,33% cao hơn so với nghiệm thức cá bị bệnh và không bổ 

sung cao chiết Diệp hạ châu vào thức ăn chỉ đạt tỷ lệ sống 33,33% 

4.2. Kiến nghị 

1. Nghiên cứu sâu hơn về độc tố và các gen quy định độc tố gây bệnh của vi 

khuẩn V. alginolyticus đối với cá Hồng mỹ  

2. Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp trong phòng và trị bệnh xuất huyết ở nuôi 

cá biển để tăng nhanh nghề nuôi cá biển tại Việt Nam và ứng dụng chế phẩm Diệp hạ 

châu hướng chuyển giao cho sản xuất.  
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PHỤ LỤC 2. KẾT QUẢ GIẢI TRÌNH TỰ 48 CHỦNG VI KHUẨN VIBRIO SPP. 

TTTTT Tên loài Đoạn gen 16S Rrna 

1 

>SeqID1 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YHTH7] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GTGGGCAGCTACCATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAGC 

GGCGGACGGGTGATTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAAT 

ACCGCAAGATGCCGACTGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTACGTGGGA 

TTAGCTTGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCGAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCA 

CACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAA 

GCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCAGTCGTGAGGAAG 

GCGGCGTCGTTAATAGCGGCGTCGTTTGACGTTAGCGTCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCCGCA 

GCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTGT 

TATGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTGGAGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGT 

AGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGC 

GGCCCCCTGGACAGATAGTGACACTCAGATGCGAGAGCGTGGGGAGCACACAGGATTAGATACCCTGGTT 

GTCCACGCTGTAAACGATGTGTACTTGGAGGTTGTGGCTCTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTA 

AGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGG 

TGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCA 

GAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACACGTGCTGCACGGCGGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAA 

TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATCCTTGTTTGCCAGCGCGTAATGTCGGGCACTCCA 

GGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGG 

GCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGCGAGCGAATCCCAAAAAGT 

GCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAG 

AATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAA 

GAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTTGTC 

2 

>SeqID2 

[organism = 

Vibrio 

azureus] 

[strain = 

YVL11] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

GCGGGCGGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGCGGGGACGTTAATAGCTGAATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGC 

AGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTG 

TTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGT 

AGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGC 

GGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTA 

GTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTA 

AGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGG 

TGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCA 

GAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAA 

TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCA 

GGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGG 

GCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGT 

GCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAG 

AATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAA 

GAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTGTGTC 

3 

>SeqID3 

[organism = 

Vibrio 

azureus] 

[strain = 

HTH12] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

GCGGGCGGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGCGGGGACGTTAATAGCTGAATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGC 

AGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTG 

TTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGT 



 

 

 

TTTTT Tên loài Đoạn gen 16S Rrna 

 AGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGC 

GGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTA 

GTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTA 

AGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGG 

TGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCA 

GAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAA 

TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCA 

GGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGG 

GCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGT 

GCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAG 

AATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAA 

GAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTGTGTC 

4 

 

>SeqID4 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YN14] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGCAGCTACCATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAGCGG 

CGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGGCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAATAC 

CGCAAGATGCCGACTGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGCGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGGATT 

AGCTTGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCGAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACA 

CTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGC 

CTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAAGGT 

AGTGTAGTTAATAGCTGCATTATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGC 

CGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCAAGCAGGTGGTTTGTTA 

AGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGTAGA 

GGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGATGAAATGCGTAAAGATCTGAAAGAATACCGGTGGCGAAGACGGT 

CCCCTGGACAGATGCTGACACTCAGATGCAAAATCGTGAGGAGCACACAGGATTAGATACCGTGGTTGTC 

CACGCTGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCTCTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTAAGT 

AGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGG 

AGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCAGAG 

ATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCACGGCGGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAATGT 

TGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGCGTAATGTCGGGCACTCCAGGG 

AGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCT 

ACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTGCG 

TCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGAAT 

GCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAAGAA 

GTAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTACCACTTTGTC 

5 

>SeqID5 

[organism = 

Vibrio 

fluvialis] 

[strain = 

YHTH16] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGCAGCGACAACATTGAACCTTCGGGGGATTTGTTGGGCGG 

CGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTGGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGG 

CTAATACCGCATGATAGCTTCGGCTCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCCAGG 

TGGGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATC 

AGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGG 

CGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCAGCAGTGA 

GGAAGGAGGTATCGTTAATAGCGGTATCTTTTGACGTTAGCTGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGC 

CAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGG 

TTTGTTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATTGCATTTGAAACTGGCAGGCTAGAGTA 

CTGTAGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGA 

AGGCGGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCT 

GGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGC 

GTTAAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAA 

GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTT 

AGCAGAGATGCTTTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGT 

GAAATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAAC 

TCCAGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAG 

TAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAA 

AAGTGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGAA 

TCAGAATGTCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGC 



 

 

 

TTTTT Tên loài Đoạn gen 16S Rrna 

AAAAGAAGCAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTTGCCACTTTGTG 

6 

>SeqID6 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YVL22] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GGGGCAGGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGGACGATACGGCGTCGAGC 

GGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAAT 

ACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGGA 

TTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCA 

CACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAA 

GCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAAG 

GTAGTGTAGTTAATAGCTGCATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCA 

GCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTGT 

TAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGTA 

GAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGCG 

GCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAG 

TCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTAA 

GTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGT 

GGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCAG 

AGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAAT 

GTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCAG 

GGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGG 

CTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTG 

CGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGA 

ATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAAG 

AAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTGGTC 

7 

>SeqID7 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YVL24] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGGCAGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGGACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGTAGTGTATTAATAGCTGCATTATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCA 

GCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTGT 

TAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGTA 

GAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGCG 

GCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAG 

TCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTAA 

GTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGT 

GGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCAG 

AGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAAT 

GTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCAG 

GGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGG 

CTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTG 

CGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGA 

ATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAAG 

AAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTTGGTT 

8 

>SeqID8 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YVL26] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

GGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGAAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATACGGCGT 

CGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGG 

CTAATACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGG 

TGGGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATC 

AGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGG 

CGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGA 

GGAAGGTGGTAGTGTTAATAGCACTATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGC 

CAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGG 

TTTGTTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTA 

CTGTAGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGA 



 

 

 

TTTTT Tên loài Đoạn gen 16S Rrna 

 AGGCGGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCT 

GGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGC 

GTTAAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAA 

GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTT 

TCCAGAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGGG 

AAATGGTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTC 

CAGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTA 

GGGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAA 

GTGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATC 

AGAATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAA 

AAGAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTTACCACTTTGTGTC 

9 

>SeqID9 

[organism = 

Vibrio 

orientalis] 

[strain = 

YVL27] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GGGGCAGCTACACATGCAAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGTGGTAGTGTTAATAGCACTATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGC 

AGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTG 

TTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGT 

AGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGC 

GGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTA 

GTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTA 

AGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGG 

TGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCA 

GAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAA 

TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCA 

GGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGG 

GCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGT 

GCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAG 

AATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAA 

GAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTTGGTC 

10 

 

>SeqID10 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YN34] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGGCAGCTACACATGCAAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACTTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGA 

GCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTA 

ATACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGG 

GATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGC 

CACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGC 

AAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCAGTCGTGAGGA 

AGGCGGCGTCGTTAATAGCGGCATTGTTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAG 

CAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTT 

GTTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTG 

TAGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGG 

CGGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGT 

AGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTT 

AAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCG 

GTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCC 

AGAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAA 

ATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCC 

AGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAG 

GGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCAGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAG 

TGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCA 

GAATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAA 

AGAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTGTGTC 
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11 

>SeqID11 

[organism = 

Vibrio 

azureus] 

[strain = 

YVL5] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGGCGGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGCGGGGACGTTAATAGCTGAATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGC 

AGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTG 

TTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGT 

AGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGC 

GGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTA 

GTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTA 

AGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGG 

TGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCA 

GAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAA 

TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCA 

GGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGG 

GCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGT 

GCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAG 

AATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAA 

GAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTGTGTC 

12 

>SeqID12 

[organism = 

Vibrio 

azureus] 

[strain = 

HTH6] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGGCGGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGCGGGGACGTTAATAGCTGAATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGC 

AGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTG 

TTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGT 

AGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGC 

GGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTA 

GTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTA 

AGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGG 

TGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCA 

GAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAA 

TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCA 

GGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGG 

GCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGT 

GCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAG 

AATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAA 

GAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTGTGTC 

13 

>SeqID13 

[organism = 

Vibrio 

fluvialis] 

[strain = 

YHTH18] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGCAGCGACAACATTGAACCTTCGGGGGATTTGTTGGGCGG 

CGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTGGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGG 

CTAATACCGCATGATAGCTTCGGCTCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCCAGG 

TGGGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATC 

AGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGG 

CGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCAGCAGTGA 

GGAAGGAGGTATCGTTAATAGCGGTATCTTTTGACGTTAGCTGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGC 

CAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGG 

TTTGTTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATTGCATTTGAAACTGGCAGGCTAGAGTA 

CTGTAGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGA 

AGGCGGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCT 
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GGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGC 

GTTAAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAA 

GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTT 

AGCAGAGATGCTTTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGT 

GAAATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAAC 

TCCAGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAG 

TAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAA 

AAGTGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGAA 

TCAGAATGTCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGC 

AAAAGAAGCAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTTGCCACTTTGTG 

14 

>SeqID14 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YN19] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGCAGCTACCATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAGCGG 

CGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGGCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAATAC 

CGCAAGATGCCGACTGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGCGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGGATT 

AGCTTGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCGAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACA 

CTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGC 

CTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAAGGT 

AGTGTAGTTAATAGCTGCATTATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGC 

CGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCAAGCAGGTGGTTTGTTA 

AGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGTAGA 

GGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGATGAAATGCGTAAAGATCTGAAAGAATACCGGTGGCGAAGACGGT 

CCCCTGGACAGATGCTGACACTCAGATGCAAAATCGTGAGGAGCACACAGGATTAGATACCGTGGTTGTC 

CACGCTGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCTCTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTAAGT 

AGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGG 

AGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCAGAG 

ATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCACGGCGGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAATGT 

TGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGCGTAATGTCGGGCACTCCAGGG 

AGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCT 

ACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTGCG 

TCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGAAT 

GCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAAGAA 

GTAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTACCACTTTGTC 

15 

>SeqID15 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YN29] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GGGGCAGGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGGACGATACGGCGTCGAGC 

GGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAAT 

ACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGGA 

TTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCA 

CACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAA 

GCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAAG 

GTAGTGTAGTTAATAGCTGCATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCA 

GCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTGT 

TAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGTA 

GAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGCG 

GCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAG 

TCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTAA 

GTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGT 

GGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCAG 

AGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAAT 

GTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCAG 

GGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGG 

CTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTG 

CGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGA 

ATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAAG 

AAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTGGTC 
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16 

>SeqID16 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YVL31] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGGCAGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGGACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGTAGTGTATTAATAGCTGCATTATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCA 

GCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTGT 

TAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGTA 

GAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGCG 

GCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAG 

TCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTAA 

GTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGT 

GGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCAG 

AGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAAT 

GTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCAG 

GGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGG 

CTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTG 

CGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGA 

ATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAAG 

AAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTTGGTT 

17 

>SeqID17 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YVL40] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGAAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATACGGCGT 

CGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGG 

CTAATACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGG 

TGGGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATC 

AGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGG 

CGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGA 

GGAAGGTGGTAGTGTTAATAGCACTATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGC 

CAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGG 

TTTGTTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTA 

CTGTAGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGA 

AGGCGGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCT 

GGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGC 

GTTAAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAA 

GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTT 

TCCAGAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGGG 

AAATGGTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTC 

CAGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTA 

GGGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAA 

GTGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATC 

AGAATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAA 

AAGAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTTACCACTTTGTGTC 

18 

>SeqID18 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YVL43] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGGCAGCTACACATGCAAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACTTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGA 

GCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTA 

ATACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGG 

GATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGC 

CACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGC 

AAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCAGTCGTGAGGA 

AGGCGGCGTCGTTAATAGCGGCATTGTTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAG 

CAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTT 

GTTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTG 

TAGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGG 

CGGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGT 
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AGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTT 

AAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCG 

GTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCC 

AGAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAA 

ATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCC 

AGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAG 

GGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCAGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAG 

TGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCA 

GAATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAA 

AGAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTGTGTC 

19 

>SeqID19 

[organism = 

Vibrio 

orientalis] 

[strain = 

YVL42] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GGGGCAGCTACACATGCAAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGTGGTAGTGTTAATAGCACTATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGC 

AGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTG 

TTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGT 

AGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGC 

GGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTA 

GTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTA 

AGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGG 

TGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCA 

GAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAA 

TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCA 

GGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGG 

GCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGT 

GCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAG 

AATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAA 

GAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTTGGTC 

20 

>SeqID20 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YHTH44] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GTGGGCAGCTACCATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAGC 

GGCGGACGGGTGATTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAAT 

ACCGCAAGATGCCGACTGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTACGTGGGA 

TTAGCTTGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCGAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCA 

CACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAA 

GCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCAGTCGTGAGGAAG 

GCGGCGTCGTTAATAGCGGCGTCGTTTGACGTTAGCGTCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCCGCA 

GCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTGT 

TATGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTGGAGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGT 

AGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGC 

GGCCCCCTGGACAGATAGTGACACTCAGATGCGAGAGCGTGGGGAGCACACAGGATTAGATACCCTGGTT 

GTCCACGCTGTAAACGATGTGTACTTGGAGGTTGTGGCTCTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTA 

AGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGG 

TGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCA 

GAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACACGTGCTGCACGGCGGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAA 

TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATCCTTGTTTGCCAGCGCGTAATGTCGGGCACTCCA 

GGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGG 

GCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGCGAGCGAATCCCAAAAAGT 

GCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAG 

AATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAA 

GAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTTGTC 
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21 

>SeqID21 

[organism = 

Vibrio 

azureus] 

[strain = 

YVL45] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGGCGGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGCGGGGACGTTAATAGCTGAATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGC 

AGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTG 

TTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGT 

AGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGC 

GGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTA 

GTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTA 

AGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGG 

TGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCA 

GAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAA 

TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCA 

GGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGG 

GCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGT 

GCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAG 

AATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAA 

GAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTGTGTC 

22 

>SeqID22 

[organism = 

Vibrio 

azureus] 

[strain = 

YVL46] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGGCGGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGCGGGGACGTTAATAGCTGAATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGC 

AGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTG 

TTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGT 

AGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGC 

GGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTA 

GTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTA 

AGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGG 

TGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCA 

GAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAA 

TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCA 

GGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGG 

GCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGT 

GCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAG 

AATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAA 

GAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTGTGTC 

23 

>SeqID23 

[organism = 

Vibrio 

fluvialis] 

[strain = 

YHTH47] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGCAGCGACAACATTGAACCTTCGGGGGATTTGTTGGGCGG 

CGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTGGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGG 

CTAATACCGCATGATAGCTTCGGCTCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCCAGG 

TGGGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATC 

AGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGG 

CGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCAGCAGTGA 

GGAAGGAGGTATCGTTAATAGCGGTATCTTTTGACGTTAGCTGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGC 

CAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGG 

TTTGTTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATTGCATTTGAAACTGGCAGGCTAGAGTA 

CTGTAGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGA 

AGGCGGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCT 
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GGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGC 

GTTAAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAA 

GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTT 

AGCAGAGATGCTTTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGT 

GAAATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAAC 

TCCAGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAG 

TAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAA 

AAGTGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGAA 

TCAGAATGTCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGC 

AAAAGAAGCAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTTGCCACTTTGTG 

24 

>SeqID24 

[organism = 

Vibrio 

azureus] 

[strain = 

YVL33] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGGCGGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGCGGGGACGTTAATAGCTGAATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGC 

AGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTG 

TTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGT 

AGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGC 

GGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTA 

GTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTA 

AGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGG 

TGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCA 

GAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAA 

TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCA 

GGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGG 

GCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGT 

GCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAG 

AATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAA 

GAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTGTGTC 

25 

>SeqID25 

[organism = 

Vibrio 

azureus] 

[strain = 

YHTH35] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGGCGGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGCGGGGACGTTAATAGCTGAATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGC 

AGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTG 

TTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGT 

AGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGC 

GGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTA 

GTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTA 

AGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGG 

TGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCA 

GAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAA 

TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCA 

GGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGG 

GCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGT 

GCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAG 

AATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAA 

GAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTGTGTC 
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26 

 

>SeqID26 

[organism = 

Vibrio 

fluvialis] 

[strain = 

YHTH37] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGCAGCGACAACATTGAACCTTCGGGGGATTTGTTGGGCGG 

CGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTGGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGG 

CTAATACCGCATGATAGCTTCGGCTCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCCAGG 

TGGGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATC 

AGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGG 

CGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCAGCAGTGA 

GGAAGGAGGTATCGTTAATAGCGGTATCTTTTGACGTTAGCTGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGC 

CAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGG 

TTTGTTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATTGCATTTGAAACTGGCAGGCTAGAGTA 

CTGTAGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGA 

AGGCGGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCT 

GGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGC 

GTTAAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAA 

GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTT 

AGCAGAGATGCTTTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGT 

GAAATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAAC 

TCCAGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAG 

TAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAA 

AAGTGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGAA 

TCAGAATGTCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGC 

AAAAGAAGCAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTTGCCACTTTGTG 

27 

>SeqID27 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YN38] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGCAGCTACCATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAGCGG 

CGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGGCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAATAC 

CGCAAGATGCCGACTGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGCGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGGATT 

AGCTTGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCGAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACA 

CTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGC 

CTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAAGGT 

AGTGTAGTTAATAGCTGCATTATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGC 

CGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCAAGCAGGTGGTTTGTTA 

AGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGTAGA 

GGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGATGAAATGCGTAAAGATCTGAAAGAATACCGGTGGCGAAGACGGT 

CCCCTGGACAGATGCTGACACTCAGATGCAAAATCGTGAGGAGCACACAGGATTAGATACCGTGGTTGTC 

CACGCTGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCTCTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTAAGT 

AGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGG 

AGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCAGAG 

ATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCACGGCGGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAATGT 

TGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGCGTAATGTCGGGCACTCCAGGG 

AGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCT 

ACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTGCG 

TCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGAAT 

GCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAAGAA 

GTAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTACCACTTTGTC 

28 

>SeqID28 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YVL84] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GGGGCAGGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGGACGATACGGCGTCGAGC 

GGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAAT 

ACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGGA 

TTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCA 

CACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAA 

GCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAAG 

GTAGTGTAGTTAATAGCTGCATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCA 

GCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTGT 

TAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGTA 

GAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGCG 

GCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAG 
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TCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTAA 

GTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGT 

GGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCAG 

AGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAAT 

GTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCAG 

GGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGG 

CTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTG 

CGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGA 

ATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAAG 

AAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTGGTC 

29 

>SeqID29 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YVL85] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGGCAGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGGACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGTAGTGTATTAATAGCTGCATTATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCA 

GCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTGT 

TAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGTA 

GAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGCG 

GCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAG 

TCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTAA 

GTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGT 

GGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCAG 

AGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAAT 

GTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCAG 

GGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGG 

CTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTG 

CGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGA 

ATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAAG 

AAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTTGGTT 

30 

>SeqID30 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YVL86] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGAAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATACGGCGT 

CGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGG 

CTAATACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGG 

TGGGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATC 

AGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGG 

CGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGA 

GGAAGGTGGTAGTGTTAATAGCACTATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGC 

CAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGG 

TTTGTTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTA 

CTGTAGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGA 

AGGCGGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCT 

GGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGC 

GTTAAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAA 

GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTT 

TCCAGAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGGG 

AAATGGTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTC 

CAGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTA 

GGGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAA 

GTGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATC 

AGAATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAA 

AAGAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTTACCACTTTGTGTC 
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31 

>SeqID1 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YHD1] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGCAGCTACCATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAGCGG 

CGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGGCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAATAC 

CGCAAGATGCCGACTGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGCGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGGATT 

AGCTTGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCGAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACA 

CTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGC 

CTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAAGGT 

AGTGTAGTTAATAGCTGCATTATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGC 

CGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCAAGCAGGTGGTTTGTTA 

AGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGTAGA 

GGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGATGAAATGCGTAAAGATCTGAAAGAATACCGGTGGCGAAGACGGT 

CCCCTGGACAGATGCTGACACTCAGATGCAAAATCGTGAGGAGCACACAGGATTAGATACCGTGGTTGTC 

CACGCTGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCTCTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTAAGT 

AGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGG 

AGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCAGAG 

ATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCACGGCGGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAATGT 

TGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGCGTAATGTCGGGCACTCCAGGG 

AGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCT 

ACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTGCG 

TCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGAAT 

GCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATG 

32 

>SeqID2 

[organism = 

Vibrio 

orientalis] 

[strain = 

YHD2] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GGGGCAGCTACACATGCAAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGTGGTAGTGTTAATAGCACTATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGC 

AGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTG 

TTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGT 

AGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGC 

GGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTA 

GTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTA 

AGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGG 

TGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCA 

GAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAA 

TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCA 

GGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGG 

GCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGT 

GCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAG 

AATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAA 

GAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTTGGTC  

33 

>SeqID3 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YHD3] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGAAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATACGGCGT 

CGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGG 

CTAATACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGG 

TGGGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATC 

AGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGG 

CGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGA 

GGAAGGTGGTAGTGTTAATAGCACTATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGC 

CAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGG 

TTTGTTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTA 

CTGTAGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGA 

AGGCGGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCT 

GGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGC 
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GTTAAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAA 

GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTT 

TCCAGAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGGG 

AAATGGTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTC 

CAGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTA 

GGGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAA 

GTGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATC 

AGAATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAA 

AAGAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTTACCACTTTGTGTC 

34 

>SeqID4 

[organism = 

Vibrio 

fluvialis] 

[strain = 

YHD4] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGCAGCGACAACATTGAACCTTCGGGGGATTTGTTGGGCGG 

CGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTGGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGG 

CTAATACCGCATGATAGCTTCGGCTCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCCAGG 

TGGGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATC 

AGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGG 

CGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCAGCAGTGA 

GGAAGGAGGTATCGTTAATAGCGGTATCTTTTGACGTTAGCTGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGC 

CAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGG 

TTTGTTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATTGCATTTGAAACTGGCAGGCTAGAGTA 

CTGTAGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGA 

AGGCGGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCT 

GGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGC 

GTTAAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAA 

GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTT 

AGCAGAGATGCTTTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGT 

GAAATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAAC 

TCCAGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAG 

TAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAA 

AAGTGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGAA 

TCAGAATGTCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGC 

AAAAGAAGCAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTTGCCACTTTGTG 

35 

>SeqID5 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YHD5] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GGGGCAGGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGGACGATACGGCGTCGAGC 

GGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAAT 

ACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGGA 

TTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCA 

CACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAA 

GCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAAG 

GTAGTGTAGTTAATAGCTGCATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCA 

GCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTGT 

TAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGTA 

GAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGCG 

GCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAG 

TCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTAA 

GTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGT 

GGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCAG 

AGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAAT 

GTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCAG 

GGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGG 

CTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTG 

CGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGA 

ATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAAG 

AAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTGGTC 

36 
>SeqID6 

[organism = 

GCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGCAGCGACAACATTGAACCTTCGGGGGATTTGTTGGGCGG 

CGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTGGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGG 
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Vibrio 

fluvialis] 

[strain = 

YHD6] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

CTAATACCGCATGATAGCTTCGGCTCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCCAGG 

TGGGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATC 

AGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGG 

CGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCAGCAGTGA 

GGAAGGAGGTATCGTTAATAGCGGTATCTTTTGACGTTAGCTGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGC 

CAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGG 

TTTGTTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATTGCATTTGAAACTGGCAGGCTAGAGTA 

CTGTAGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGA 

AGGCGGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCT 

GGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGC 

GTTAAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAA 

GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTT 

AGCAGAGATGCTTTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGT 

GAAATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAAC 

TCCAGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAG 

TAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAA 

AAGTGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGAA 

TCAGAATGTCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGC 

AAAAGAAGCAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTTGCCACTTTGTG 

37 

>SeqID7 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YHD7] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGGCAGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGGACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGTAGTGTATTAATAGCTGCATTATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCA 

GCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTGT 

TAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGTA 

GAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGCG 

GCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAG 

TCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTAA 

GTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGT 

GGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCAG 

AGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAAT 

GTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCAG 

GGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGG 

CTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTG 

CGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGA 

ATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAAG 

AAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTTGGTT 

38 

 

>SeqID8 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YHD8] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGAAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATACGGCGT 

CGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGG 

CTAATACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGG 

TGGGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATC 

AGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGG 

CGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGA 

GGAAGGTGGTAGTGTTAATAGCACTATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGC 

CAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGG 

TTTGTTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTA 

CTGTAGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGA 

AGGCGGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCT 

GGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGC 

GTTAAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAA 
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GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTT 

TCCAGAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGGG 

AAATGGTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTC 

CAGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTA 

GGGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAA 

GTGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATC 

AGAATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAA 

AAGAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTTACCACTTTGTGTC 

39 

>SeqID9 

[organism = 

Vibrio 

fluvialis] 

[strain = 

YHD9] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGCAGCGACAACATTGAACCTTCGGGGGATTTGTTGGGCGG 

CGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTGGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGG 

CTAATACCGCATGATAGCTTCGGCTCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCCAGG 

TGGGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATC 

AGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGG 

CGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCAGCAGTGA 

GGAAGGAGGTATCGTTAATAGCGGTATCTTTTGACGTTAGCTGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGC 

CAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGG 

TTTGTTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATTGCATTTGAAACTGGCAGGCTAGAGTA 

CTGTAGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGA 

AGGCGGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCT 

GGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGC 

GTTAAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAA 

GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTT 

AGCAGAGATGCTTTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGT 

GAAATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAAC 

TCCAGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAG 

TAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAA 

AAGTGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGAA 

TCAGAATGTCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGC 

AAAAGAAGCAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTTGCCACTTTGTG 

40 

>SeqID10 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YHD10] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGGCAGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGGACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGTAGTGTATTAATAGCTGCATTATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCA 

GCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTGT 

TAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGTA 

GAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGCG 

GCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAG 

TCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTAA 

GTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGT 

GGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCAG 

AGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAAT 

GTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCAG 

GGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGG 

CTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTG 

CGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGA 

ATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAAG 

AAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTTGGTT 

41 

>SeqID11 

[organism = 

Vibrio 

GGGGCAGCTACACATGCAAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 



 

 

 

TTTTT Tên loài Đoạn gen 16S Rrna 

orientalis] 

[strain = 

YHD11] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGTGGTAGTGTTAATAGCACTATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGC 

AGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTG 

TTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGT 

AGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGC 

GGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTA 

GTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTA 

AGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGG 

TGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCA 

GAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAA 

TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCA 

GGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGG 

GCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGT 

GCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAG 

AATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAA 

GAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTTGGTC 

42 

>SeqID12 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YHD12] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGCAGCTACCATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAGCGG 

CGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGGCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAATAC 

CGCAAGATGCCGACTGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGCGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGGATT 

AGCTTGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCGAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACA 

CTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGC 

CTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAAGGT 

AGTGTAGTTAATAGCTGCATTATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGC 

CGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCAAGCAGGTGGTTTGTTA 

AGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGTAGA 

GGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGATGAAATGCGTAAAGATCTGAAAGAATACCGGTGGCGAAGACGGT 

CCCCTGGACAGATGCTGACACTCAGATGCAAAATCGTGAGGAGCACACAGGATTAGATACCGTGGTTGTC 

CACGCTGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCTCTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTAAGT 

AGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGG 

AGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCAGAG 

ATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCACGGCGGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAATGT 

TGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGCGTAATGTCGGGCACTCCAGGG 

AGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCT 

ACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTGCG 

TCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGAAT 

GCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAAGAA 

GTAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTACCACTTTGTC 

43 

>SeqID13 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YHD13] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGGCAGCTACACATGCAAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACTTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGA 

GCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTA 

ATACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGG 

GATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGC 

CACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGC 

AAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCAGTCGTGAGGA 

AGGCGGCGTCGTTAATAGCGGCATTGTTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAG 

CAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTT 

GTTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTG 

TAGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGG 

CGGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGT 

AGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTT 

AAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCG 

GTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCC 
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AGAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAA 

ATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCC 

AGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAG 

GGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCAGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAG 

TGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCA 

GAATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAA 

AGAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTGTGTC 

44 

>SeqID14 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YHD14] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGGCAGCTACACATGCAAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACTTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGA 

GCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTA 

ATACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGG 

GATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGC 

CACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGC 

AAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCAGTCGTGAGGA 

AGGCGGCGTCGTTAATAGCGGCATTGTTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAG 

CAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTT 

GTTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTG 

TAGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGG 

CGGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGT 

AGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTT 

AAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCG 

GTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCC 

AGAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAA 

ATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCC 

AGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAG 

GGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCAGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAG 

TGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCA 

GAATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAA 

AGAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTGTGTC 

45 

>SeqID15 

[organism = 

Vibrio 

orientalis] 

[strain = 

YHD15] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GGGGCAGCTACACATGCAAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGTGGTAGTGTTAATAGCACTATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGC 

AGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTG 

TTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGT 

AGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGC 

GGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTA 

GTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTA 

AGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGG 

TGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCA 

GAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAA 

TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCA 

GGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGG 

GCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGT 

GCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAG 

AATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAA 

GAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTTGGTC 

46 

>SeqID16 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

GGGGCAGGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGGACGATACGGCGTCGAGC 

GGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAAT 

ACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGGA 

TTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCA 



 

 

 

TTTTT Tên loài Đoạn gen 16S Rrna 

[strain = 

YHD16] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

CACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAA 

GCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAAG 

GTAGTGTAGTTAATAGCTGCATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCA 

GCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTGT 

TAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGTA 

GAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGCG 

GCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAG 

TCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTAA 

GTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGT 

GGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCAG 

AGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAAT 

GTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCAG 

GGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGG 

CTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTG 

CGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGA 

ATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAAG 

AAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTGGTC 

47 

>SeqID17 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YHD17] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGAAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATACGGCGT 

CGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGG 

CTAATACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGG 

TGGGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATC 

AGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGG 

CGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGA 

GGAAGGTGGTAGTGTTAATAGCACTATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGC 

CAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGG 

TTTGTTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTA 

CTGTAGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGA 

AGGCGGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCT 

GGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGC 

GTTAAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAA 

GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTT 

TCCAGAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGGG 

AAATGGTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTC 

CAGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTA 

GGGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAA 

GTGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATC 

AGAATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAA 

AAGAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTTACCACTTTGTGTC  

48 

>SeqID18 

[organism = 

Vibrio 

alginolyticus] 

[strain = 

YHD18] [16S 

ribosomal RNA 

gene] partial 

sequence 

 

GCGGGCAGCTACACATGCAGTCGAGCGGAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGGACGATAACGGCGTCGAG 

CGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAA 

TACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGGATATGCCTAGGTGGG 

ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCC 

ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCA 

AGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAA 

GGTAGTGTATTAATAGCTGCATTATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCA 

GCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTGT 

TAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGTA 

GAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGCG 

GCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAG 

TCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTAA 

GTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGT 

GGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCAG 

AGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAAT 
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GTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCAG 

GGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGG 

CTACACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTG 

CGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGA 

ATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCTGCAAAAG 

AAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGGGGACGCTACCACTTTGGTT 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 3. TRÌNH TỰ VÀ VỊ TRÍ SAI KHÁC CỦA ĐOẠN GEN 16S rRNA 

CỦA 48 CHỦNG VI KHUẨN 
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....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

GGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGAAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATA-CGGCGTCGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAG YHD3                           

................................................................-................................... YHD8                           

................................................................-................................... YHD17                          

................................................................-................................... YVL26                          

................................................................-................................... YVL86                          

................................................................-................................... YVL40                          

----------------------------------------------------------------------------........................ YHD16                          

-.G.......T--.........-...........-......................G......-................................... YHD5                           

-.G.......T--.........-...........-......................G......-................................... YN29                           

-.G.......T--.........-...........-......................G......-................................... YVL84                          

-.G.......T--.........-...........-......................G......-................................... YVL22                          

--G..GCA..T--.....................-.............................A................................... YHD2                           

--G..GCA..T--.....................-.............................A................................... YHD11                          

--G..GCA..T--.....................-.............................A................................... YHD15                          

--G..GCA..T--.....................-.............................A................................... YVL27                          

--G..GCA..T--.....................-.............................A................................... YVL42                          

-...............................C.G...CAACAT.............G.TTTGTTG....G...........................G. YHD4                           

-...............................C.G...CAACAT.............G.TTTGTTG....G...........................G. YHD9                           
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GTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAAGGTGGTAGTGTTAATAGCACTATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCG YHD3                           
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...........................C..GGAC.........TGA...................................................... YVL45                          

...........................C..GGAC.........TGA...................................................... YVL5                           

...........................C..GGAC.........TGA...................................................... YHTH35                         

...........................C..GGAC.........TGA...................................................... YVL33                          

...........................C..GGAC.........TGA...................................................... HTH12                          

............................A..GTA.........TGC..T................................................... YHD12                          

............................A..GTA.........TGC..T................................................... YN19                           

............................A..GTA.........TGC..T................................................... YN38                           

............................A..GTA.........TGC..T................................................... YHD1                           

............................A..GTA.........TGC..T................................................... YN14                           

......T....................C..CGTC.........GGCG..G.............T............................C....... YHTH44                         

......T....................C..CGTC.........GGCG..G.............T............................C....... YHTH7  

 

                  



 

 

 

        510       520       530       540       550       560       570       580       590       600          

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
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CCTTCGGGAACTCTGAGACA-GTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGGGAAATGGTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACC-TTATCCTTGTTT YHD3                           
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....................G..............................T......T............................C............ YHD11                          

....................G..............................T......T............................C............ YHD15                          

....................G..............................T......T............................C............ YVL27                          

....................G..............................T......T............................C............ YVL42                          

....................G..............................T......T............................C............ YHD4                           

....................G..............................T......T............................C............ YHD9                           

....................G..............................T......T............................C............ YHD6                           

....................G..............................T......T............................C............ YHTH16                         

....................G..............................T......T............................C............ YHTH37                         

....................G..............................T......T............................C............ YHTH47                         

....................G..............................T......T............................C............ YHTH18                         

....................G..............................T......T............................C............ YHD7                           

....................G..............................T......T............................C............ YHD18                          

....................G..............................T......T............................C............ YVL24                          

....................G..............................T......T............................C............ YVL31                          

....................G..............................T......T............................C............ YVL85                          

....................G..............................T......T............................C............ YHD10                          

....................G..............................T......T............................C............ YHD14                          

....................G..............................T......T............................C............ YVL43                          

....................G..............................T......T............................C............ YHD13                          

....................G..............................T......T............................C............ YN34                           

....................G..............................T......T............................C............ YVL11                          

....................G..............................T......T............................C............ YHTH6                          

....................G..............................T......T............................C............ YVL46                          

....................G..............................T......T............................C............ YVL45                          

....................G..............................T......T............................C............ YVL5                           

....................G..............................T......T............................C............ YHTH35                         

....................G..............................T......T............................C............ YVL33                          

....................G..............................T......T............................C............ HTH12                          

....................G........C...G.................T......T............................C............ YHD12                          

....................G........C...G.................T......T............................C............ YN19                           

....................G........C...G.................T......T............................C............ YN38                           

....................G........C...G.................T......T............................C............ YHD1                           

....................G........C...G.................T......T............................C............ YN14                           

....................C........C...G.................T......T............................CC........... YHTH44                         

....................C........C...G.................T......T............................CC........... YHTH7                          

        1110      1120      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200         

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

GCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCAGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCTA YHD3                           

.................................................................................................... YHD8                           

.................................................................................................... YHD17                          

.................................................................................................... YVL26                          

.................................................................................................... YVL86                          

.................................................................................................... YVL40                          

.................................................................................................... YHD16                          

.................................................................................................... YHD5                           

.................................................................................................... YN29                           

.................................................................................................... YVL84                          

.................................................................................................... YVL22                          

.................................................................................................... YHD2                           

.................................................................................................... YHD11                          

.................................................................................................... YHD15                          

.................................................................................................... YVL27                          

.................................................................................................... YVL42                          

.................................................................................................... YHD4                           

.................................................................................................... YHD9                           

.................................................................................................... YHD6                           

.................................................................................................... YHTH16                         

.................................................................................................... YHTH37                         

.................................................................................................... YHTH47                         

.................................................................................................... YHTH18                         

.................................................................................................... YHD7                           

.................................................................................................... YHD18                          

.................................................................................................... YVL24                          

.................................................................................................... YVL31                          

.................................................................................................... YVL85                          

.................................................................................................... YHD10                          

.................................................................................................... YHD14                          

.................................................................................................... YVL43                          

.................................................................................................... YHD13                          

.................................................................................................... YN34                           

.................................................................................................... YVL11                          

.................................................................................................... YHTH6                          

.................................................................................................... YVL46                          

.................................................................................................... YVL45                          

.................................................................................................... YVL5                           

.................................................................................................... YHTH35                         

.................................................................................................... YVL33                          

.................................................................................................... HTH12                          

.......C...........C................................................................................ YHD12                          

.......C...........C................................................................................ YN19                           

.......C...........C................................................................................ YN38                           

.......C...........C................................................................................ YHD1                           

.......C...........C................................................................................ YN14                           



 

 

 

.......C...........C................................................................................ YHTH44                         

.......C...........C................................................................................ YHTH7                          

 

        1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280      1290      1300         

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGAC YHD3                           

.................................................................................................... YHD8                           

.................................................................................................... YHD17                          

.................................................................................................... YVL26                          

.................................................................................................... YVL86                          

.................................................................................................... YVL40                          

.................................................................................................... YHD16                          

.................................................................................................... YHD5                           

.................................................................................................... YN29                           

.................................................................................................... YVL84                          

.................................................................................................... YVL22                          

.................................................................................................... YHD2                           

.................................................................................................... YHD11                          

.................................................................................................... YHD15                          

.................................................................................................... YVL27                          

.................................................................................................... YVL42                          

.................................................................................................... YHD4                           

.................................................................................................... YHD9                           

.................................................................................................... YHD6                           

.................................................................................................... YHTH16                         

.................................................................................................... YHTH37                         

.................................................................................................... YHTH47                         

.................................................................................................... YHTH18                         

.................................................................................................... YHD7                           

.................................................................................................... YHD18                          

.................................................................................................... YVL24                          

.................................................................................................... YVL31                          

.................................................................................................... YVL85                          

.................................................................................................... YHD10                          

...............................A.................................................................... YHD14                          

...............................A.................................................................... YVL43                          

...............................A.................................................................... YHD13                          

...............................A.................................................................... YN34                           

.................................................................................................... YVL11                          

.................................................................................................... YHTH6                          

.................................................................................................... YVL46                          

.................................................................................................... YVL45                          

.................................................................................................... YVL5                           

.................................................................................................... YHTH35                         

.................................................................................................... YVL33                          

.................................................................................................... HTH12                          

.................................................................................................... YHD12                          

.................................................................................................... YN19                           

.................................................................................................... YN38                           

.................................................................................................... YHD1                           

.................................................................................................... YN14                           

...............................................C.................................................... YHTH44                         

...............................................C.................................................... YHTH7                          

 

        1310      1320      1330      1340      1350      1360      1370      1380      1390      1400         

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

TCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGAATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCT YHD3                           

.................................................................................................... YHD8                           

.................................................................................................... YHD17                          

.................................................................................................... YVL26                          

.................................................................................................... YVL86                          

.................................................................................................... YVL40                          

.................................................................................................... YHD16                          

.................................................................................................... YHD5                           

.................................................................................................... YN29                           

.................................................................................................... YVL84                          

.................................................................................................... YVL22                          

.................................................................................................... YHD2                           

.................................................................................................... YHD11                          

.................................................................................................... YHD15                          

.................................................................................................... YVL27                          

.................................................................................................... YVL42                          

..............................A.........T........................................................... YHD4                           

..............................A.........T........................................................... YHD9                           

..............................A.........T........................................................... YHD6                           

..............................A.........T........................................................... YHTH16                         

..............................A.........T........................................................... YHTH37                         

..............................A.........T........................................................... YHTH47                         

..............................A.........T........................................................... YHTH18                         

.................................................................................................... YHD7                           

.................................................................................................... YHD18                          

.................................................................................................... YVL24                          

.................................................................................................... YVL31                          

.................................................................................................... YVL85                          

.................................................................................................... YHD10                          

.................................................................................................... YHD14                          

.................................................................................................... YVL43                          

.................................................................................................... YHD13                          



 

 

 

.................................................................................................... YN34                           

.................................................................................................... YVL11                          

.................................................................................................... YHTH6                          

.................................................................................................... YVL46                          

.................................................................................................... YVL45                          

.................................................................................................... YVL5                           

.................................................................................................... YHTH35                         

.................................................................................................... YVL33                          

.................................................................................................... HTH12                          

.................................................................................................... YHD12                          

.................................................................................................... YN19                           

.................................................................................................... YN38                           

..........................................................................................---------- YHD1                           

.................................................................................................... YN14                           

.................................................................................................... YHTH44                         

.................................................................................................... YHTH7                          

 

        1410      1420      1430      1440      1450    

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.. 

GCAAAAGAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTTACCACTTTGTGTC YHD3                           

.................................................... YHD8                           

.................................................... YHD17                          

.................................................... YVL26                          

.................................................... YVL86                          

.................................................... YVL40                          

..............................G.......-.......--G... YHD16                          

..............................G.......-.......--G... YHD5                           

..............................G.......-.......--G... YN29                           

..............................G.......-.......--G... YVL84                          

..............................G.......-.......--G... YVL22                          

..............................G.......-........-G... YHD2                           

..............................G.......-........-G... YHD11                          

..............................G.......-........-G... YHD15                          

..............................G.......-........-G... YVL27                          

..............................G.......-........-G... YVL42                          

..........C............................G..........-- YHD4                           

..........C............................G..........-- YHD9                           

..........C............................G..........-- YHD6                           

..........C............................G..........-- YHTH16                         

..........C............................G..........-- YHTH37                         

..........C............................G..........-- YHTH47                         

..........C............................G..........-- YHTH18                         

..............................G.......-........-G..T YHD7                           

..............................G.......-........-G..T YHD18                          

..............................G.......-........-G..T YVL24                          

..............................G.......-........-G..T YVL31                          

..............................G.......-........-G..T YVL85                          

..............................G.......-........-G..T YHD10                          

..............................G.......-.......G-.... YHD14                          

..............................G.......-.......G-.... YVL43                          

..............................G.......-.......G-.... YHD13                          

..............................G.......-.......G-.... YN34                           

..............................G.......-.......G-.... YVL11                          

..............................G.......-.......G-.... YHTH6                          

..............................G.......-.......G-.... YVL46                          

..............................G.......-.......G-.... YVL45                          

..............................G.......-.......G-.... YVL5                           

..............................G.......-.......G-.... YHTH35                         

..............................G.......-.......G-.... YVL33                          

..............................G.......-.......G-.... HTH12                          

......................................-.......--.... YHD12                          

......................................-.......--.... YN19                           

......................................-.......--.... YN38                           

---------------------------------------------------- YHD1                           

......................................-.......--.... YN14                           

..............................G.......-.......--.... YHTH44                         

..............................G.......-.......--.... YHTH7                          

 

Input Data File: C:\...\16S CUOI CUNG 22.10.2021 

 Number of sequences: 48    Number of sequences used: 48 

 Selected region: 1-1452   Number of sites: 1452 

 Total number of sites (excluding sites with gaps / missing data): 1310 

 

 Sites with alignment gaps:  not considered 

 Number of variable sites: 73 

 

 =========== Haplotype Distribution =========== 

 Number of haplotypes, h: 9 

 Haplotype diversity, Hd: 0,8972 

 

   HALOPTYPE 16S 

 

    Hap_1: 6  [YHD3 YHD8 YHD17 YVL26 YVL86 YVL40] 

    Hap_2: 5  [YHD16 YHD5 YN29 YVL84 YVL22] 

    Hap_3: 5  [YHD2 YHD11 YHD15 YVL27 YVL42] 

    Hap_4: 7  [YHD4 YHD9 YHD6 YHTH16 YHTH37 YHTH47 YHTH18] 

    Hap_5: 6  [YHD7 YHD18 YVL24 YVL31 YVL85 YHD10] 

    Hap_6: 4  [YHD14 YVL43 YHD13 YN34] 



 

 

 

    Hap_7: 8  [YVL11 YHTH6 YVL46 YVL45 YVL5 YHTH35 YVL33 HTH12] 

    Hap_8: 5  [YHD12 YN19 YN38 YHD1 YN14] 

    Hap_9: 2  [YHTH44 YHTH7] 

 

Sự sai khác nucleotide giữa các Haloptype 
             10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

    ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

H1  GGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGAAACGAGTTATCTGAACCTTCGGGGAACGATA-CGGCGTCGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAG  

H2  -.G.......T--.........-...........-......................G......-...................................  

H3  --G..GCA..T--.....................-.............................A...................................  

H4  -...............................C.G...CAACAT.............G.TTTGTTG....G...........................G.  

H5  -....GCA..T--.........-...........-......................G......A...................................  

H6  -....GCA..T--.....................-..............T..............A...................................  

H7  -....GC...T--.........-...........-.............................A...................................  

H8  -....GC...T--.........-...........-.............................A...................................  

H9  -.T..GCA..T--..-......-...........-.............................A........................T..........  

 

            110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

    ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

H1  GAAATTGCCCTGATGTGGGGGATAACCATTGGAAACGATGGCTAATACCGCATGATGCCTACGGGCCAAAGAGGGGGACCTTCGGGCCTCTCGCGTCAGG  

H2  ....................................................................................................  

H3  ....................................................................................................  

H4  ........................................................AG..T...CT..................................  

H5  ....................................................................................................  

H6  ....................................................................................................  

H7  ....................................................................................................  

H8  ....................................................................................................  

H9  ....................................................A......G..T.....................................  

 

            210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          

    ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

H1  ATATGCCTAGGTGGGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAGGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACACTGGAACTGAGA  

H2  ....................................................................................................  

H3  ....................................................................................................  

H4  .......C............................................................................................  

H5  ....................................................................................................  

H6  ....................................................................................................  

H7  ....................................................................................................  

H8  ....................................................................................................  

H9  .........C............T......................G......................................................  

 

            310       320       330       340       350       360       370       380       390       400          

    ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

H1  CACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTT  

H2  ....................................................................................................  

H3  ....................................................................................................  

H4  ................................................................................A...................  

H5  ....................................................................................................  

H6  ................................................................................A...................  

H7  ....................................................................................................  

H8  ....................................................................................................  

H9  ................................................................................A...................  

 

            410       420       430       440       450       460       470       480       490       500          

    ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

H1  GTAAAGCACTTTCAGTCGTGAGGAAGGTGGTAGTGTTAATAGCACTATCATTTGACGTTAGCGACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCG  

H2  ............................A..GTA.........TGC......................................................  

H3  ....................................................................................................  

H4  ......T........CA..........A....TC.........GG....T............TG....................................  

H5  ............................A..GT-A........TGC..T...................................................  

H6  ......T....................C..CGTC.........GGC..TG..................................................  

H7  ...........................C..GGAC.........TGA......................................................  

H8  ...........................C..GGAC.........TGA......................................................  

H9  ......T....................C..CGTC.........GGCG..G.............T............................C.......  

 

            510       520       530       540       550       560       570       580       590       600          

    ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

H1  CGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTGTTAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCG  

H2  ....................................................................................................  

H3  ....................................................................................................  

H4  ....................................................................................................  

H5  ....................................................................................................  

H6  ....................................................................................................  

H7  ....................................................................................................  

H8  ....................................................................................................  

H9  ....................................................................T.............................G.  

 

            610       620       630       640       650       660       670       680       690       700          

    ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

H1  -GAATAGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACTGTAGAGGGGGGTAGAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGC  

H2  -...................................................................................................  

H3  -...................................................................................................  

H4  -....T.................G............................................................................  

H5  -...................................................................................................  

H6  -...................................................................................................  

H7  -...................................................................................................  

H8  -...................................................................................................  

H9  A...................................................................................................  



 

 

 

 

            710       720       730       740       750       760       770       780       790       800          

    ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

H1  GAAGGCGGCCCCCTGGACAGATACTGACACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCTAC  

H2  ....................................................................................................  

H3  ....................................................................................................  

H4  ....................................................................................................  

H5  ....................................................................................................  

H6  ....................................................................................................  

H7  ....................................................................................................  

H8  ....................................................................................................  

H9  .......................G................G.............C....................T........T...........G...  

 

            810       820       830       840       850       860       870       880       890       900          

    ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

H1  TTGGAGGTTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTAAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAATGAATTGACGG  

H2  ....................................................................................................  

H3  ....................................................................................................  

H4  ....................................................................................................  

H5  ....................................................................................................  

H6  ....................................................................................................  

H7  ....................................................................................................  

H8  ....................................................................................................  

H9  ..............TC....................................................................................  

 

            910       920       930       940       950       960       970       980       990       1000         

    ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

H1  GGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCAGAGATGGATTGGTG  

H2  ....................................................................................................  

H3  ....................................................................................................  

H4  ..................................................................................AG........CT......  

H5  ....................................................................................................  

H6  ....................................................................................................  

H7  ....................................................................................................  

H8  ....................................................................................................  

H9  .................................................................................................... 

 

 

 

            1010      1020      1030      1040      1050      1060      1070      1080      1090      1100         

    ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

H1  CCTTCGGGAACTCTGAGACA-GTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGGGAAATGGTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACC-TTATCCTTGTTT  

H2  ....................G..............................T......T............................C............  

H3  ....................G..............................T......T............................C............  

H4  ....................G..............................T......T............................C............  

H5  ....................G..............................T......T............................C............  

H6  ....................G..............................T......T............................C............  

H7  ....................G..............................T......T............................C............  

H8  ....................G..............................T......T............................C............  

H9  ....................C........C...G.................T......T............................CC...........  

 

            1110      1120      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200         

    ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

H1  GCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCAGGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCTA  

H2  ....................................................................................................  

H3  ....................................................................................................  

H4  ....................................................................................................  

H5  ....................................................................................................  

H6  ....................................................................................................  

H7  ....................................................................................................  

H8  ....................................................................................................  

H9  .......C...........C................................................................................  

 

            1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280      1290      1300         

    ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

H1  CACACGTGCTACAATGGCGCATACAGAGGGCGGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGAC  

H2  ....................................................................................................  

H3  ....................................................................................................  

H4  ....................................................................................................  

H5  ....................................................................................................  

H6  ...............................A....................................................................  

H7  ....................................................................................................  

H8  ....................................................................................................  

H9  ...............................................C....................................................  

 

 

            1310      1320      1330      1340      1350      1360      1370      1380      1390      1400         

    ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

H1  TCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGAATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGCT  

H2  ....................................................................................................  

H3  ....................................................................................................  

H4  ..............................A.........T...........................................................  

H5  ....................................................................................................  

H6  ....................................................................................................  

H7  ....................................................................................................  

H8  ....................................................................................................  

H9  ....................................................................................................  

 



 

 

 

            1410      1420      1430      1440      1450    

    ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.. 

H1  GCAAAAGAAGTAGGTAGTTTAACCTTCGGGAGGACGCTTACCACTTTGTGTC  

H2  ..............................G.......-.......--G...  

H3  ..............................G.......-........-G...  

H4  ..........C............................G..........--  

H5  ..............................G.......-........-G..T  

H6  ..............................G.......-.......G-....  

H7  ..............................G.......-.......G-....  

H8  ..............................G.......-.......G-....  

H9  ..............................G.......-.......--....  

 



 

 

 

PHỤ LỤC 4. CASEINASE, DI ĐỘNG VÀ  HOẠT TÍNH DUNG HUYẾT 

ONEWAY Caseinase Didong Tanhuyet BY Nghiemthuc 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

Oneway 

Notes 

Output Created 17-Oct-2021 17:34:45 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 15 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used 
Statistics for each analysis are based on cases 

with no missing data for any variable in the 
analysis. 

Syntax 

ONEWAY Caseinase Didong Tanhuyet BY 
Nghiemthuc 

/STATISTICS DESCRIPTIVES 
/MISSING ANALYSIS 

/POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 
 

Resources 
Processor Time 00:00:00.031 

Elapsed Time 00:00:00.012 

 

Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum 

  Lower Bound Upper Bound 

Caseinase 

YHD7 3 27.7667 .25166 .14530 27.1415 28.3918 27.50 28.00 

YVL24 3 27.6667 .28868 .16667 26.9496 28.3838 27.50 28.00 

YVL22 3 27.1667 .28868 .16667 26.4496 27.8838 27.00 27.50 

YHTH44 3 27.2000 .17321 .10000 26.7697 27.6303 27.00 27.30 

YHD3 3 21.2333 .25166 .14530 20.6082 21.8585 21.00 21.50 

Total 15 26.2067 2.59490 .67000 24.7697 27.6437 21.00 28.00 



 

 

 

Didong 

YHD7 3 50.6667 .57735 .33333 49.2324 52.1009 50.00 51.00 

YVL24 3 50.1667 .28868 .16667 49.4496 50.8838 50.00 50.50 

YVL22 3 46.2333 .25166 .14530 45.6082 46.8585 46.00 46.50 

YHTH44 3 45.8667 .11547 .06667 45.5798 46.1535 45.80 46.00 

YHD3 3 32.6667 .57735 .33333 31.2324 34.1009 32.00 33.00 

Total 15 45.1200 6.76654 1.74711 41.3728 48.8672 32.00 51.00 

Tanhuyet 

YHD7 3 16.8000 .10000 .05774 16.5516 17.0484 16.70 16.90 

YVL24 3 16.7000 .10000 .05774 16.4516 16.9484 16.60 16.80 

YVL22 3 15.4667 .15275 .08819 15.0872 15.8461 15.30 15.60 

YHTH44 3 15.5333 .05774 .03333 15.3899 15.6768 15.50 15.60 

YHD3 3 12.7333 .25166 .14530 12.1082 13.3585 12.50 13.00 

Total 15 15.4467 1.52450 .39362 14.6024 16.2909 12.50 16.90 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Caseinase 

Between Groups 93.623 4 23.406 361.943 .000 

Within Groups .647 10 .065   

Total 94.269 14    

Didong 

Between Groups 639.351 4 159.838 966.760 .000 

Within Groups 1.653 10 .165   

Total 641.004 14    

Tanhuyet 

Between Groups 32.317 4 8.079 367.242 .000 

Within Groups .220 10 .022   

Total 32.537 14    

 



 

 

 

Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

LSD        

Dependent 
Variable 

(I) 
Nghiemthuc 

(J) 
Nghiemthuc 

Mean Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound 
Upper 

Bound 

Caseinase 

YHD7 

YVL24 .10000 .20763 .640 -.3626 .5626 

YVL22 .60000* .20763 .016 .1374 1.0626 

YHTH44 .56667* .20763 .021 .1040 1.0293 

YHD3 6.53333* .20763 .000 6.0707 6.9960 

YVL24 

YHD7 -.10000 .20763 .640 -.5626 .3626 

YVL22 .50000* .20763 .037 .0374 .9626 

YHTH44 .46667* .20763 .048 .0040 .9293 

YHD3 6.43333* .20763 .000 5.9707 6.8960 

YVL22 

YHD7 -.60000* .20763 .016 -1.0626 -.1374 

YVL24 -.50000* .20763 .037 -.9626 -.0374 

YHTH44 -.03333 .20763 .876 -.4960 .4293 

YHD3 5.93333* .20763 .000 5.4707 6.3960 

YHTH44 

YHD7 -.56667* .20763 .021 -1.0293 -.1040 

YVL24 -.46667* .20763 .048 -.9293 -.0040 

YVL22 .03333 .20763 .876 -.4293 .4960 

YHD3 5.96667* .20763 .000 5.5040 6.4293 

YHD3 

YHD7 -6.53333* .20763 .000 -6.9960 -6.0707 

YVL24 -6.43333* .20763 .000 -6.8960 -5.9707 

YVL22 -5.93333* .20763 .000 -6.3960 -5.4707 

YHTH44 -5.96667* .20763 .000 -6.4293 -5.5040 

Didong 

YHD7 

YVL24 .50000 .33200 .163 -.2397 1.2397 

YVL22 4.43333* .33200 .000 3.6936 5.1731 

YHTH44 4.80000* .33200 .000 4.0603 5.5397 

YHD3 18.00000* .33200 .000 17.2603 18.7397 

YVL24 

YHD7 -.50000 .33200 .163 -1.2397 .2397 

YVL22 3.93333* .33200 .000 3.1936 4.6731 

YHTH44 4.30000* .33200 .000 3.5603 5.0397 

YHD3 17.50000* .33200 .000 16.7603 18.2397 

YVL22 

YHD7 -4.43333* .33200 .000 -5.1731 -3.6936 

YVL24 -3.93333* .33200 .000 -4.6731 -3.1936 

YHTH44 .36667 .33200 .295 -.3731 1.1064 

YHD3 13.56667* .33200 .000 12.8269 14.3064 

YHTH44 

YHD7 -4.80000* .33200 .000 -5.5397 -4.0603 

YVL24 -4.30000* .33200 .000 -5.0397 -3.5603 

YVL22 -.36667 .33200 .295 -1.1064 .3731 

YHD3 13.20000* .33200 .000 12.4603 13.9397 

YHD3 

YHD7 -18.00000* .33200 .000 -18.7397 -17.2603 

YVL24 -17.50000* .33200 .000 -18.2397 -16.7603 

YVL22 -13.56667* .33200 .000 -14.3064 -12.8269 

YHTH44 -13.20000* .33200 .000 -13.9397 -12.4603 

Tanhuyet YHD7 

YVL24 .10000 .12111 .428 -.1698 .3698 

YVL22 1.33333* .12111 .000 1.0635 1.6032 

YHTH44 1.26667* .12111 .000 .9968 1.5365 

YHD3 4.06667* .12111 .000 3.7968 4.3365 



 

 

 

YVL24 

YHD7 -.10000 .12111 .428 -.3698 .1698 

YVL22 1.23333* .12111 .000 .9635 1.5032 

YHTH44 1.16667* .12111 .000 .8968 1.4365 

YHD3 3.96667* .12111 .000 3.6968 4.2365 

YVL22 

YHD7 -1.33333* .12111 .000 -1.6032 -1.0635 

YVL24 -1.23333* .12111 .000 -1.5032 -.9635 

YHTH44 -.06667 .12111 .594 -.3365 .2032 

YHD3 2.73333* .12111 .000 2.4635 3.0032 

YHTH44 

YHD7 -1.26667* .12111 .000 -1.5365 -.9968 

YVL24 -1.16667* .12111 .000 -1.4365 -.8968 

YVL22 .06667 .12111 .594 -.2032 .3365 

YHD3 2.80000* .12111 .000 2.5302 3.0698 

YHD3 

YHD7 -4.06667* .12111 .000 -4.3365 -3.7968 

YVL24 -3.96667* .12111 .000 -4.2365 -3.6968 

YVL22 -2.73333* .12111 .000 -3.0032 -2.4635 

YHTH44 -2.80000* .12111 .000 -3.0698 -2.5302 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.    

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 5.  MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DIỆP HẠ CHÂU 

5.1. Phương pháp xác định hệ thống phân loại của cây Diệp hạ châu tại Thừa 

Thiên Huế  

Cây Diệp hạ châu thu tại Thừa Thiên Huế được định danh bằng phương pháp giải 

trình tự acid Nucleotide trên đoạn gen ITS 1-4  theo Sun và cs (2013) theo các bước 

như sau: 

Tách chiết DNA tổng số: 

DNA tổng số của cây Diệp hạ châu tại Thừa Thiên Huế được tách chiết từ lá bằng 

phương pháp CTAB theo mô tả của Doyle (1987) có cải tiến: 100 mg lá được cắt thành từng 

mảnh nhỏ và nghiền với 500 µL đệm chiết CTAB (2% CTAB, 100 mM Tris-HCl, 20 mM 

EDTA và 1,4 M NaCl, pH 8,0), bổ sung 2% β-mercaptoethanol, 1% polyvinylpyrrolidone 

và ủ ở 60oC trong 60 phút. Mẫu DNA được tinh sạch qua hai giai đoạn:  

Giai đoạn 1. Mẫu được chiết 2 lần với cùng thể tích hỗn hợp chloroform: 

isoamylalcohol (24:1) và kết tủa bằng 2/3 thể tích isopropanol ở -20ºC. Kết tủa DNA 

tổng số sẽ được thu bằng cách ly tâm nhẹ 3000 vòng/phút trong 10 phút và sau đó tái 

huyền phù trong 100 µl đệm TE (10 mM Tris- HCl, 1 mM Na2EDTA). Loại bỏ RNA 

với 100 µg/µl RNase A ở 37˚C trong 60 phút. 

Giai đoạn 2. Dung dịch có chứa DNA tổng số sẽ được tiến hành tinh sạch lần 2 

với 1/2 thể tích phenol + 3/4 thể tích chloroform: isoamylalcohol (24: 1). Dung dịch 

thu được sẽ được kết tủa DNA tổng số với 1/10 thể sodium acetate and 2.5 thể ethanol 

-20˚C trong 60 phút, sau đó ly tâm 6.000 vòng/phút trong 10 phút thu kết tủa để khô ở 

nhiệt độ phòng trong 20 phút, tiểu thể DNA tổng số được tái hòa tan trong đệm TE. 

Nồng độ và độ tinh sạch của DNA tổng số được xác định bằng phương pháp quang 

phổ trên máy NanoDrop ND-1000 (Thermo, Mỹ) và điện di trên gel agarose. Dung 

dịch DNA được bảo quản ở -20oC để sử dụng cho các phản ứng PCR định danh bằng 

sinh học phân tử.  

Phản ứng khuếch đại DNA đoạn gen ITS 1-4: 

Phản ứng khuếch đại đoạn gen ITS 1-4 dùng để định danh cây Diệp hạ châu, 

chúng tôi sử dụng cặp mồi ITS 1: TCCGTAGGTGAACCTGCGG và ITS 4: 

TCCTCCGCTTATTGATATGC. Thành phần và quá trình thực hiện phản ứng PCR được 

thực hiện theo phương pháp của Sun và cs (2013) [185]. Sản phẩm của phản ứng PCR 

được điện di trên gel agarose 1.5%, buffer TAE 1X, điện trường 85V, thời gian 40 phút để 

kiểm tra kích thước. Kích thước sản phẩm của phản ứng khuếch đại đoạn gen ITS 1-4 

bằng cặp mồi ITS 1 và ITS 4 là khoảng 625-740 bp. Sản phẩm PCR được gửi sang công 

ty Macrogen (Hàn Quốc) (dna.macrogen.com) để giải trình tự bằng phương pháp Sanger. 



 

 

 

Xây dựng cây phát sinh di truyền: 

Cây phát sinh thể hiện mối quan hệ di truyền của các mẫu có ký hiệu với các loài 

được công bố trên ngân hàng gen dựa trên trình tự ITS 1-4 bằng phương pháp 

Maximum Likelihood và mô hình Tamura-Nei với độ lặp lại bootstrap 1000 lần, trên 

phần mềm MEGA X. 

5.2. Xác định hoạt chất hữu cơ alkaloid và flavonoid có trong cây Diệp hạ châu. 

Phương pháp xác định hàm lượng flavonoid toàn phần 

Hàm lượng flavonoid toàn phần được xác định theo phương pháp của Chang và 

cs (2002): 

Đầu tiên, dung dịch Catechin chuẩn (Sigma, Đức) được pha loãng bằng Ethanol 

90% để đạt được các nồng độ đạt nồng độ 6,26; 12,5; 25, 50; 100; 200 và 300 µg/mL. 

Sau đó, thêm tiếp 0,1 mL AlCl3 10% và để phản ứng trong 6 phút. Cuối cùng, hỗn hợp 

được thêm vào 0,1 mL CH3COOK 1M và 2,8 mL nước cất, lắc đều rồi để ổn định ở 

nhiệt độ phòng trong 45 phút. Sau 45 phút, tiến hành xác định độ hấp thụ bằng máy đo 

quang phổ UV - Vis (U2900 Hitachi, Nhật Bản) ở bước sóng 415 nm. Thí nghiệm 

được lặp lại 3 lần. Kết quả OD được ghi nhận và tiến hành vẽ đường thẳng hiệu chuẩn 

để sử dụng xác định hàm lượng flavonoid toàn phần trong các mẫu dịch chiết.  

Hàm lượng flavonoid tổng được tính theo công thức:  

F = c x V/m 

Trong đó: F: Hàm lượng flavonoid toàn phần ((mg Catechin/g) chiết xuất);  

 c: Giá trị x từ đường chuẩn với Catechin (mg/mL);  

 V: Thể tích dịch chiết (mL);  

 m: Khối lượng mẫu có trong thể tích V (g). 

Phương pháp xác định alkaloid toàn phần 

Xác định alkaloid toàn phần theo phương pháp được mô tả bởi Shamsa và cs 

(2008) với các bước tiến hành như sau: 

Đầu tiên, dung dịch Bromocresol green (BCG) được chuẩn bị bằng cách đun 

nóng 69,8 mg Bromocresol green với 3 ml của 2N NaOH và 5 ml nước cất vô trùng 

cho đến khi hòa tan hoàn toàn và dung dịch được pha loãng thành 1000 ml bằng nước 

cất. Tiếp theo pha dung dịch chuẩn Caffeine bằng cách hòa tan 1 mg nguyên chất 

atropine (Sigma Chemical, Ấn Độ) trong 10 ml nước cất. Cân chính xác lượng 

Caffeine (0,4, 0,6, 0,8, 1 và 1,2 µg/ml) dung dịch chuẩn và chuyển từng dung dịch 

sang các phễu chiết khác nhau. Sau đó, thêm 5 mL dung dịch đệm phosphat pH 4,7 và 



 

 

 

5 mL dung dịch BCG và lắc hỗn hợp với 1, 2, 3 và 4 mL cloroform. Dịch chiết được 

thu vào bình định mức 10 mL và sau đó pha loãng để điều chỉnh thể tích bằng 

cloroform. Alkaloid được xác định thông qua độ hấp thụ của phức trong cloroform 

được đo ở bước sóng 470 nm ở máy quang phổ UV - Vis (U2900 Hitachi, Nhật Bản) 

so với mẫu trắng được chuẩn bị như trên nhưng không có Caffeine. 

5.3. Kết quả định danh và xây dựng cây phả hệ loài Diệp hạ châu 

 

 Hình 1. Ảnh điện di sản phẩm PCR  

 

        Hình 2. Cây di truyền cây Diệp hạ châu có ký hiệu PV-01 



 

 

 

5.4. Xác định hàm lượng alkaloid và flavonoid 

 

 Đồ thị phương trình đường chuẩn Catechin 

Xây dựng phương trình đường chuẩn Caffeine 

 

 Đồ thị phương trình đường chuẩn Caffeine 



 

 

 

Xác định hàm lượng alkaloid toàn phần và flavonoid toàn phần 

Bảng 5. 1. Hàm lượng alkaloid  và flavonoid toàn phần có trong 1 gram cao chiết từ 

cây Diệp hạ châu 

Hàm lượng flavonoid toàn phần 

(mg Catechin/g cao chiết) 

Hàm lượng alkaloid toàn phần 

(mg Caffeine/g cao chiết) 

0,323 ± 0,010 0,010 ± 0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 6. VÒNG KHÁNG CAO CHIẾT 
ONEWAY YHD7 YVL24 YVL22 YHTH44 TE BY NGHIEMTHUC 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

 
Oneway 

Notes 

Output Created 24-Mar-2022 17:03:48 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 18 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on cases 
with no missing data for any variable in the 
analysis. 

Syntax ONEWAY YHD7 YVL24 YVL22 YHTH44 TE BY 
NGHIEMTHUC 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

 

Resources Processor Time 00:00:00.031 

Elapsed Time 00:00:00.004 

 
 

[DataSet0]  

 

Warnings 

There are fewer than two groups for dependent variable TE. No statistics are computed. 

 



 

 

 

Descriptives 

  

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

YHD7 ND 100 3 10.3333 .28868 .16667 9.6162 11.0504 10.00 10.50 

ND 200 3 12.1667 .28868 .16667 11.4496 12.8838 12.00 12.50 

ND300 3 14.6667 .15275 .08819 14.2872 15.0461 14.50 14.80 

ND 400 3 17.0667 .51316 .29627 15.7919 18.3414 16.50 17.50 

ND 500 3 18.0667 .11547 .06667 17.7798 18.3535 18.00 18.20 

TE 3 16.8333 .15275 .08819 16.4539 17.2128 16.70 17.00 

Total 18 14.8556 2.88469 .67993 13.4210 16.2901 10.00 18.20 

YVL24 ND 100 3 10.4333 .11547 .06667 10.1465 10.7202 10.30 10.50 

ND 200 3 12.3000 .17321 .10000 11.8697 12.7303 12.20 12.50 

ND300 3 15.7667 .25166 .14530 15.1415 16.3918 15.50 16.00 

ND 400 3 17.4333 .11547 .06667 17.1465 17.7202 17.30 17.50 

ND 500 3 18.2667 .25166 .14530 17.6415 18.8918 18.00 18.50 

TE 3 17.1667 .15275 .08819 16.7872 17.5461 17.00 17.30 

Total 18 15.2278 2.96585 .69906 13.7529 16.7027 10.30 18.50 

YVL22 ND 100 3 11.2667 .25166 .14530 10.6415 11.8918 11.00 11.50 

ND 200 3 14.6000 .17321 .10000 14.1697 15.0303 14.50 14.80 

ND300 3 17.1667 .15275 .08819 16.7872 17.5461 17.00 17.30 

ND 400 3 18.3000 .17321 .10000 17.8697 18.7303 18.20 18.50 

ND 500 3 19.0667 .20817 .12019 18.5496 19.5838 18.90 19.30 

TE 3 17.7667 .25166 .14530 17.1415 18.3918 17.50 18.00 

Total 18 16.3611 2.75235 .64874 14.9924 17.7298 11.00 19.30 

YHTH44 ND 100 3 11.3333 .15275 .08819 10.9539 11.7128 11.20 11.50 

ND 200 3 14.4333 .11547 .06667 14.1465 14.7202 14.30 14.50 

ND300 3 17.1000 .17321 .10000 16.6697 17.5303 17.00 17.30 

ND 400 3 18.2333 .25166 .14530 17.6082 18.8585 18.00 18.50 

ND 500 3 19.0667 .11547 .06667 18.7798 19.3535 19.00 19.20 

TE 3 17.8667 .11547 .06667 17.5798 18.1535 17.80 18.00 

Total 18 16.3389 2.74615 .64727 14.9733 17.7045 11.20 19.20 



 

 

 

 

ANOVA 

  Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

YHD7 Between Groups 
140.484 5 28.097 344.044 .000 

Within Groups 
.980 12 .082 

  

Total 141.464 17 
   

YVL24 Between Groups 
149.123 5 29.825 865.874 .000 

Within Groups 
.413 12 .034 

  

Total 149.536 17    

YVL22 Between Groups 
128.276 5 25.655 607.624 .000 

Within Groups 
.507 12 .042 

  

Total 128.783 17 
   

YHTH44 Between Groups 
127.889 5 25.578 979.579 .000 

Within Groups 
.313 12 .026 

  

Total 128.203 17    

 



 

 

 

Post Hoc Tests 

 

Multiple Comparisons 

LSD        

Dependent 

Variable 

(I) 

NGHIEMT

HUC 

(J) 

NGHIEMT

HUC 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

YHD7 ND 100 ND 200 -1.83333* .23333 .000 -2.3417 -1.3249 

ND300 -4.33333* .23333 .000 -4.8417 -3.8249 

ND 400 -6.73333* .23333 .000 -7.2417 -6.2249 

ND 500 -7.73333* .23333 .000 -8.2417 -7.2249 

TE -6.50000* .23333 .000 -7.0084 -5.9916 

ND 200 ND 100 1.83333* .23333 .000 1.3249 2.3417 

ND300 -2.50000* .23333 .000 -3.0084 -1.9916 

ND 400 -4.90000* .23333 .000 -5.4084 -4.3916 

ND 500 -5.90000* .23333 .000 -6.4084 -5.3916 

TE -4.66667* .23333 .000 -5.1751 -4.1583 

ND300 ND 100 4.33333* .23333 .000 3.8249 4.8417 

ND 200 2.50000* .23333 .000 1.9916 3.0084 

ND 400 -2.40000* .23333 .000 -2.9084 -1.8916 

ND 500 -3.40000* .23333 .000 -3.9084 -2.8916 

TE -2.16667* .23333 .000 -2.6751 -1.6583 

ND 400 ND 100 6.73333* .23333 .000 6.2249 7.2417 

ND 200 4.90000* .23333 .000 4.3916 5.4084 

ND300 2.40000* .23333 .000 1.8916 2.9084 

ND 500 -1.00000* .23333 .001 -1.5084 -.4916 

TE .23333 .23333 .337 -.2751 .7417 

ND 500 ND 100 7.73333* .23333 .000 7.2249 8.2417 

ND 200 5.90000* .23333 .000 5.3916 6.4084 

ND300 3.40000* .23333 .000 2.8916 3.9084 

ND 400 1.00000* .23333 .001 .4916 1.5084 

TE 1.23333* .23333 .000 .7249 1.7417 

TE ND 100 6.50000* .23333 .000 5.9916 7.0084 



 

 

 

ND 200 4.66667* .23333 .000 4.1583 5.1751 

ND300 2.16667* .23333 .000 1.6583 2.6751 

ND 400 -.23333 .23333 .337 -.7417 .2751 

ND 500 -1.23333* .23333 .000 -1.7417 -.7249 

YVL24 ND 100 ND 200 -1.86667* .15154 .000 -2.1968 -1.5365 

ND300 -5.33333* .15154 .000 -5.6635 -5.0032 

ND 400 -7.00000* .15154 .000 -7.3302 -6.6698 

ND 500 -7.83333* .15154 .000 -8.1635 -7.5032 

TE -6.73333* .15154 .000 -7.0635 -6.4032 

ND 200 ND 100 1.86667* .15154 .000 1.5365 2.1968 

ND300 -3.46667* .15154 .000 -3.7968 -3.1365 

ND 400 -5.13333* .15154 .000 -5.4635 -4.8032 

ND 500 -5.96667* .15154 .000 -6.2968 -5.6365 

TE -4.86667* .15154 .000 -5.1968 -4.5365 

ND300 ND 100 5.33333* .15154 .000 5.0032 5.6635 

ND 200 3.46667* .15154 .000 3.1365 3.7968 

ND 400 -1.66667* .15154 .000 -1.9968 -1.3365 

ND 500 -2.50000* .15154 .000 -2.8302 -2.1698 

TE -1.40000* .15154 .000 -1.7302 -1.0698 

ND 400 ND 100 7.00000* .15154 .000 6.6698 7.3302 

ND 200 5.13333* .15154 .000 4.8032 5.4635 

ND300 1.66667* .15154 .000 1.3365 1.9968 

ND 500 -.83333* .15154 .000 -1.1635 -.5032 

TE .26667 .15154 .104 -.0635 .5968 

ND 500 ND 100 7.83333* .15154 .000 7.5032 8.1635 

ND 200 5.96667* .15154 .000 5.6365 6.2968 

ND300 2.50000* .15154 .000 2.1698 2.8302 

ND 400 .83333* .15154 .000 .5032 1.1635 

TE 1.10000* .15154 .000 .7698 1.4302 

TE ND 100 6.73333* .15154 .000 6.4032 7.0635 

ND 200 4.86667* .15154 .000 4.5365 5.1968 

ND300 1.40000* .15154 .000 1.0698 1.7302 

ND 400 -.26667 .15154 .104 -.5968 .0635 



 

 

 

ND 500 -1.10000* .15154 .000 -1.4302 -.7698 

YVL22 ND 100 ND 200 -3.33333* .16777 .000 -3.6989 -2.9678 

ND300 -5.90000* .16777 .000 -6.2655 -5.5345 

ND 400 -7.03333* .16777 .000 -7.3989 -6.6678 

ND 500 -7.80000* .16777 .000 -8.1655 -7.4345 

TE -6.50000* .16777 .000 -6.8655 -6.1345 

ND 200 ND 100 3.33333* .16777 .000 2.9678 3.6989 

ND300 -2.56667* .16777 .000 -2.9322 -2.2011 

ND 400 -3.70000* .16777 .000 -4.0655 -3.3345 

ND 500 -4.46667* .16777 .000 -4.8322 -4.1011 

TE -3.16667* .16777 .000 -3.5322 -2.8011 

ND300 ND 100 5.90000* .16777 .000 5.5345 6.2655 

ND 200 2.56667* .16777 .000 2.2011 2.9322 

ND 400 -1.13333* .16777 .000 -1.4989 -.7678 

ND 500 -1.90000* .16777 .000 -2.2655 -1.5345 

TE -.60000* .16777 .004 -.9655 -.2345 

ND 400 ND 100 7.03333* .16777 .000 6.6678 7.3989 

ND 200 3.70000* .16777 .000 3.3345 4.0655 

ND300 1.13333* .16777 .000 .7678 1.4989 

ND 500 -.76667* .16777 .001 -1.1322 -.4011 

TE .53333* .16777 .008 .1678 .8989 

ND 500 ND 100 7.80000* .16777 .000 7.4345 8.1655 

ND 200 4.46667* .16777 .000 4.1011 4.8322 

ND300 1.90000* .16777 .000 1.5345 2.2655 

ND 400 .76667* .16777 .001 .4011 1.1322 

TE 1.30000* .16777 .000 .9345 1.6655 

TE ND 100 6.50000* .16777 .000 6.1345 6.8655 

ND 200 3.16667* .16777 .000 2.8011 3.5322 

ND300 .60000* .16777 .004 .2345 .9655 

ND 400 -.53333* .16777 .008 -.8989 -.1678 

ND 500 -1.30000* .16777 .000 -1.6655 -.9345 

YHTH44 ND 100 ND 200 -3.10000* .13194 .000 -3.3875 -2.8125 

ND300 -5.76667* .13194 .000 -6.0541 -5.4792 

ND 400 -6.90000* .13194 .000 -7.1875 -6.6125 



 

 

 

ND 500 -7.73333* .13194 .000 -8.0208 -7.4459 

TE -6.53333* .13194 .000 -6.8208 -6.2459 

ND 200 ND 100 3.10000* .13194 .000 2.8125 3.3875 

ND300 -2.66667* .13194 .000 -2.9541 -2.3792 

ND 400 -3.80000* .13194 .000 -4.0875 -3.5125 

ND 500 -4.63333* .13194 .000 -4.9208 -4.3459 

TE -3.43333* .13194 .000 -3.7208 -3.1459 

ND300 ND 100 5.76667* .13194 .000 5.4792 6.0541 

ND 200 2.66667* .13194 .000 2.3792 2.9541 

ND 400 -1.13333* .13194 .000 -1.4208 -.8459 

ND 500 -1.96667* .13194 .000 -2.2541 -1.6792 

TE -.76667* .13194 .000 -1.0541 -.4792 

ND 400 ND 100 6.90000* .13194 .000 6.6125 7.1875 

ND 200 3.80000* .13194 .000 3.5125 4.0875 

ND300 1.13333* .13194 .000 .8459 1.4208 

ND 500 -.83333* .13194 .000 -1.1208 -.5459 

TE .36667* .13194 .017 .0792 .6541 

ND 500 ND 100 7.73333* .13194 .000 7.4459 8.0208 

ND 200 4.63333* .13194 .000 4.3459 4.9208 

ND300 1.96667* .13194 .000 1.6792 2.2541 

ND 400 .83333* .13194 .000 .5459 1.1208 

TE 1.20000* .13194 .000 .9125 1.4875 

TE ND 100 6.53333* .13194 .000 6.2459 6.8208 

ND 200 3.43333* .13194 .000 3.1459 3.7208 

ND300 .76667* .13194 .000 .4792 1.0541 

ND 400 -.36667* .13194 .017 -.6541 -.0792 

ND 500 -1.20000* .13194 .000 -1.4875 -.9125 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.    

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 6. SỐ LIỆU HỒNG CẦU 

ONEWAY Hong 

cau4d Hongcau7d Hongcau10d Hongcau14d BY Nghiemthuc 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

 

Oneway 

 

Notes 

Output Created 29-Jan-2022 07:11:55 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 15 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on cases 

with no missing data for any variable in the 

analysis. 

Syntax ONEWAY Hongcau4d Hongcau7d Hongcau10d 

Hongcau14d BY Nghiemthuc 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

 

Resources Processor Time 00:00:00.031 

Elapsed Time 00:00:00.017 

 



 

 

 

[DataSet0]  

Descriptives 

  

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

Hongcau4d NT1 3 2.1917E6 1.84672E5 1.06620E5 1.7329E6 2.6504E6 2.00E6 2.37E6 

NT2 3 2.2242E6 2.19681E5 1.26833E5 1.6784E6 2.7699E6 1.97E6 2.37E6 

NT3 3 2.3012E6 2.48304E5 1.43358E5 1.6844E6 2.9181E6 2.12E6 2.58E6 

NT4 3 2.1479E6 1.86272E5 1.07544E5 1.6852E6 2.6106E6 2.00E6 2.36E6 

NT5 3 2.1312E6 2.03854E5 1.17695E5 1.6248E6 2.6377E6 1.95E6 2.35E6 

Total 15 2.1992E6 1.88143E5 4.85783E4 2.0951E6 2.3034E6 1.95E6 2.58E6 

Hongcau7d NT1 3 2.6125E6 2.28158E5 1.31727E5 2.0457E6 3.1793E6 2.40E6 2.85E6 

NT2 3 2.6404E6 2.39186E5 1.38094E5 2.0462E6 3.2346E6 2.41E6 2.89E6 

NT3 3 2.6883E6 2.83299E5 1.63563E5 1.9846E6 3.3921E6 2.51E6 3.02E6 

NT4 3 2.0429E6 1.91672E5 1.10662E5 1.5668E6 2.5191E6 1.87E6 2.25E6 

NT5 3 2.1508E6 2.16623E5 1.25067E5 1.6127E6 2.6890E6 1.99E6 2.40E6 

Total 15 2.4270E6 3.44601E5 8.89756E4 2.2362E6 2.6178E6 1.87E6 3.02E6 

Hongcau10d NT1 3 2.8554E6 2.04023E5 1.17793E5 2.3486E6 3.3622E6 2.62E6 3.00E6 

NT2 3 2.8846E6 2.58947E5 1.49503E5 2.2413E6 3.5278E6 2.59E6 3.08E6 

NT3 3 2.9246E6 3.75862E5 2.17004E5 1.9909E6 3.8583E6 2.54E6 3.29E6 

NT4 3 2.1992E6 2.39809E5 1.38454E5 1.6034E6 2.7949E6 1.92E6 2.35E6 



 

 

 

NT5 3 2.3642E6 1.95342E5 1.12781E5 1.8789E6 2.8494E6 2.15E6 2.54E6 

Total 15 2.6456E6 3.83933E5 9.91310E4 2.4330E6 2.8582E6 1.92E6 3.29E6 

Hongcau14d NT1 3 2.7525E6 2.04607E5 1.18130E5 2.2442E6 3.2608E6 2.54E6 2.95E6 

NT2 3 2.7762E6 2.34681E5 1.35493E5 2.1933E6 3.3592E6 2.62E6 3.05E6 

NT3 3 2.8079E6 3.24404E5 1.87295E5 2.0021E6 3.6138E6 2.44E6 3.02E6 

NT4 3 2.2825E6 2.06640E5 1.19304E5 1.7692E6 2.7958E6 2.05E6 2.45E6 

NT5 3 2.7354E6 2.20986E5 1.27586E5 2.1865E6 3.2844E6 2.51E6 2.95E6 

Total 15 2.6709E6 2.88106E5 7.43885E4 2.5114E6 2.8305E6 2.05E6 3.05E6 

 

 



 

 

 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Hongcau4d Between Groups 5.502E10 4 1.376E10 .312 .863 

Within Groups 4.405E11 10 4.405E10   

Total 4.956E11 14    

Hongcau7d Between Groups 1.116E12 4 2.790E11 5.107 .017 

Within Groups 5.464E11 10 5.464E10   

Total 1.662E12 14    

Hongcau10d Between Groups 1.372E12 4 3.431E11 4.964 .018 

Within Groups 6.912E11 10 6.912E10   

Total 2.064E12 14    

Hongcau14d Between Groups 5.746E11 4 1.437E11 2.446 .115 

Within Groups 5.874E11 10 5.874E10   

Total 1.162E12 14    

 

 



 

 

 

Post Hoc Tests 

 

Multiple Comparisons 

LSD        

Dependent 

Variable 

(I) 

Nghiemt

huc 

(J) 

Nghiemt

huc 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Hongcau4d NT1 NT2 -32500.00000 1.71376E5 .853 -4.1435E5 349348.5485 

NT3 -1.09583E5 1.71376E5 .537 -4.9143E5 272265.2152 

NT4 43750.00000 1.71376E5 .804 -3.3810E5 425598.5485 

NT5 60416.66667 1.71376E5 .732 -3.2143E5 442265.2152 

NT2 NT1 32500.00000 1.71376E5 .853 -3.4935E5 414348.5485 

NT3 -77083.33333 1.71376E5 .662 -4.5893E5 304765.2152 

NT4 76250.00000 1.71376E5 .666 -3.0560E5 458098.5485 

NT5 92916.66667 1.71376E5 .600 -2.8893E5 474765.2152 

NT3 NT1 1.09583E5 1.71376E5 .537 -2.7227E5 491431.8818 

NT2 77083.33333 1.71376E5 .662 -3.0477E5 458931.8818 

NT4 1.53333E5 1.71376E5 .392 -2.2852E5 535181.8818 

NT5 1.70000E5 1.71376E5 .345 -2.1185E5 551848.5485 

NT4 NT1 -43750.00000 1.71376E5 .804 -4.2560E5 338098.5485 

NT2 -76250.00000 1.71376E5 .666 -4.5810E5 305598.5485 

NT3 -1.53333E5 1.71376E5 .392 -5.3518E5 228515.2152 

NT5 16666.66667 1.71376E5 .924 -3.6518E5 398515.2152 

NT5 NT1 -60416.66667 1.71376E5 .732 -4.4227E5 321431.8818 

NT2 -92916.66667 1.71376E5 .600 -4.7477E5 288931.8818 

NT3 -1.70000E5 1.71376E5 .345 -5.5185E5 211848.5485 

NT4 -16666.66667 1.71376E5 .924 -3.9852E5 365181.8818 

Hongcau7d NT1 NT2 -27916.66667 1.90854E5 .887 -4.5316E5 397331.4958 

NT3 -75833.33333 1.90854E5 .699 -5.0108E5 349414.8292 

NT4 5.69583E5* 1.90854E5 .014 144335.1708 994831.4958 

NT5 4.61667E5* 1.90854E5 .036 36418.5042 886914.8292 

NT2 NT1 27916.66667 1.90854E5 .887 -3.9733E5 453164.8292 

NT3 -47916.66667 1.90854E5 .807 -4.7316E5 377331.4958 



 

 

 

NT4 5.97500E5* 1.90854E5 .011 172251.8375 1.0227E6 

NT5 4.89583E5* 1.90854E5 .028 64335.1708 914831.4958 

NT3 NT1 75833.33333 1.90854E5 .699 -3.4941E5 501081.4958 

NT2 47916.66667 1.90854E5 .807 -3.7733E5 473164.8292 

NT4 6.45417E5* 1.90854E5 .007 220168.5042 1.0707E6 

NT5 5.37500E5* 1.90854E5 .018 112251.8375 962748.1625 

NT4 NT1 -5.69583E5* 1.90854E5 .014 -9.9483E5 -1.4434E5 

NT2 -5.97500E5* 1.90854E5 .011 -1.0227E6 -1.7225E5 

NT3 -6.45417E5* 1.90854E5 .007 -1.0707E6 -2.2017E5 

NT5 -1.07917E5 1.90854E5 .584 -5.3316E5 317331.4958 

NT5 NT1 -4.61667E5* 1.90854E5 .036 -8.8691E5 -36418.5042 

NT2 -4.89583E5* 1.90854E5 .028 -9.1483E5 -64335.1708 

NT3 -5.37500E5* 1.90854E5 .018 -9.6275E5 -1.1225E5 

NT4 1.07917E5 1.90854E5 .584 -3.1733E5 533164.8292 

Hongcau10d NT1 NT2 -29166.66667 2.14668E5 .895 -5.0748E5 449143.8613 

NT3 -69166.66667 2.14668E5 .754 -5.4748E5 409143.8613 

NT4 6.56250E5* 2.14668E5 .012 177939.4720 1.1346E6 

NT5 4.91250E5* 2.14668E5 .045 12939.4720 969560.5280 

NT2 NT1 29166.66667 2.14668E5 .895 -4.4914E5 507477.1946 

NT3 -40000.00000 2.14668E5 .856 -5.1831E5 438310.5280 

NT4 6.85417E5* 2.14668E5 .010 207106.1387 1.1637E6 

NT5 5.20417E5* 2.14668E5 .036 42106.1387 998727.1946 

NT3 NT1 69166.66667 2.14668E5 .754 -4.0914E5 547477.1946 

NT2 40000.00000 2.14668E5 .856 -4.3831E5 518310.5280 

NT4 7.25417E5* 2.14668E5 .007 247106.1387 1.2037E6 

NT5 5.60417E5* 2.14668E5 .026 82106.1387 1.0387E6 

NT4 NT1 -6.56250E5* 2.14668E5 .012 -1.1346E6 -1.7794E5 

NT2 -6.85417E5* 2.14668E5 .010 -1.1637E6 -2.0711E5 

NT3 -7.25417E5* 2.14668E5 .007 -1.2037E6 -2.4711E5 

NT5 -1.65000E5 2.14668E5 .460 -6.4331E5 313310.5280 

NT5 NT1 -4.91250E5* 2.14668E5 .045 -9.6956E5 -12939.4720 

NT2 -5.20417E5* 2.14668E5 .036 -9.9873E5 -42106.1387 

NT3 -5.60417E5* 2.14668E5 .026 -1.0387E6 -82106.1387 

NT4 1.65000E5 2.14668E5 .460 -3.1331E5 643310.5280 



 

 

 

Hongcau14d NT1 NT2 -23750.00000 1.97893E5 .907 -4.6468E5 417182.8441 

NT3 -55416.66667 1.97893E5 .785 -4.9635E5 385516.1774 

NT4 4.70000E5* 1.97893E5 .039 29067.1559 910932.8441 

NT5 17083.33333 1.97893E5 .933 -4.2385E5 458016.1774 

NT2 NT1 23750.00000 1.97893E5 .907 -4.1718E5 464682.8441 

NT3 -31666.66667 1.97893E5 .876 -4.7260E5 409266.1774 

NT4 4.93750E5* 1.97893E5 .032 52817.1559 934682.8441 

NT5 40833.33333 1.97893E5 .841 -4.0010E5 481766.1774 

NT3 NT1 55416.66667 1.97893E5 .785 -3.8552E5 496349.5108 

NT2 31666.66667 1.97893E5 .876 -4.0927E5 472599.5108 

NT4 5.25417E5* 1.97893E5 .024 84483.8226 966349.5108 

NT5 72500.00000 1.97893E5 .722 -3.6843E5 513432.8441 

NT4 NT1 -4.70000E5* 1.97893E5 .039 -9.1093E5 -29067.1559 

NT2 -4.93750E5* 1.97893E5 .032 -9.3468E5 -52817.1559 

NT3 -5.25417E5* 1.97893E5 .024 -9.6635E5 -84483.8226 

NT5 -4.52917E5* 1.97893E5 .045 -8.9385E5 -11983.8226 

NT5 NT1 -17083.33333 1.97893E5 .933 -4.5802E5 423849.5108 

NT2 -40833.33333 1.97893E5 .841 -4.8177E5 400099.5108 

NT3 -72500.00000 1.97893E5 .722 -5.1343E5 368432.8441 

NT4 4.52917E5* 1.97893E5 .045 11983.8226 893849.5108 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.    

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 7. SỐ LIỆU XỬ LÝ BẠCH CẦU 
ONEWAY Bachcau4d Bachcau7d Bachcau10d Bachcau14d BY Nghiemthuc 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

 

Oneway 

 

Notes 

Output Created 02-Feb-2022 13:54:32 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 21 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on 

cases with no missing data for any variable in 

the analysis. 

Syntax ONEWAY Bachcau4d Bachcau7d 

Bachcau10d Bachcau14d BY Nghiemthuc 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

 

Resources Processor Time 00:00:00.031 

Elapsed Time 00:00:00.015 

 

 



 

 

 

[DataSet0]  

Descriptives 

  

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

Bachcau4d NT1 3 2.1156E5 22892.67684 1.32171E4 154696.3048 268433.4285 1.95E5 2.38E5 

NT2 3 2.1781E5 32950.13923 1.90238E4 135957.8565 299663.2235 1.93E5 2.55E5 

NT3 3 2.2990E5 25567.23943 1.47613E4 166391.7297 293416.8170 2.02E5 2.51E5 

NT4 3 1.9453E5 18776.83544 1.08408E4 147882.0116 241170.5017 1.77E5 2.15E5 

NT5 3 1.9259E5 28238.18069 1.63033E4 122438.1371 262733.1962 1.69E5 2.24E5 

Total 15 2.0928E5 26492.64606 6.84037E3 194607.1823 223949.4590 1.69E5 2.55E5 

Bachcau7d NT1 3 3.0487E5 24841.69213 1.43424E4 243162.5757 366582.9443 2.78E5 3.27E5 

NT2 3 3.0924E5 26346.02510 1.52109E4 243792.9855 374687.2945 2.81E5 3.33E5 

NT3 3 3.1486E5 39424.65017 2.27618E4 216925.6164 412798.1369 2.71E5 3.46E5 

NT4 3 2.5061E5 25271.59531 1.45906E4 187829.9137 313386.1596 2.22E5 2.70E5 

NT5 3 1.9499E5 28899.37541 1.66851E4 123196.3584 266776.4150 1.62E5 2.15E5 

Total 15 2.7491E5 53872.36778 1.39098E4 245080.3171 304747.3629 1.62E5 3.46E5 

Bachcau10d NT1 3 3.2065E5 28063.85397 1.62027E4 250939.4953 390368.4513 2.96E5 3.51E5 

NT2 3 3.2990E5 21316.55549 1.23071E4 276947.6906 382854.2094 3.17E5 3.55E5 

NT3 3 3.3878E5 30494.02645 1.76057E4 263026.4422 414529.1644 3.21E5 3.74E5 

NT4 3 2.6172E5 23322.95977 1.34655E4 203778.2794 319653.1673 2.44E5 2.88E5 

NT5 3 2.0982E5 28254.53255 1.63128E4 139634.2235 280010.5232 1.87E5 2.41E5 

Total 15 2.9217E5 55662.12470 1.43719E4 261349.5074 322998.8219 1.87E5 3.74E5 

Bachcau14d NT1 3 3.1784E5 40659.69948 2.34749E4 216834.0238 418842.6095 2.93E5 3.65E5 

NT2 3 3.2673E5 29117.68267 1.68111E4 254395.3464 399060.0136 2.98E5 3.56E5 

NT3 3 3.3303E5 43827.55518 2.53039E4 224157.3274 441904.6926 2.87E5 3.74E5 

NT4 3 2.8555E5 19186.41088 1.10773E4 237885.7498 333209.1235 2.64E5 3.01E5 

NT5 3 2.2293E5 31330.58082 1.80887E4 145097.8560 300756.8107 1.94E5 2.56E5 

Total 15 2.9721E5 50881.47586 1.31375E4 269037.1332 325391.5775 1.94E5 3.74E5 

 



 

 

 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Bachcau4d Between Groups 2.999E9 4 7.498E8 1.098 .409 

Within Groups 6.827E9 10 6.827E8   

Total 9.826E9 14    

Bachcau7d Between Groups 3.195E10 4 7.988E9 9.204 .002 

Within Groups 8.679E9 10 8.679E8   

Total 4.063E10 14    

Bachcau10d Between Groups 3.635E10 4 9.087E9 12.929 .001 

Within Groups 7.028E9 10 7.028E8   

Total 4.338E10 14    

Bachcau14d Between Groups 2.470E10 4 6.175E9 5.350 .014 

Within Groups 1.154E10 10 1.154E9   

Total 3.624E10 14    

 



 

 

 

 

Post Hoc Tests 

 

Multiple Comparisons 

LSD        

Dependent 

Variable 

(I) 

Nghiemt

huc 

(J) 

Nghiemt

huc 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Bachcau4d NT1 NT2 -6245.67333 2.13336E4 .776 -53780.0063 41288.6596 

NT3 -18339.40667 2.13336E4 .410 -65873.7396 29194.9263 

NT4 17038.61000 2.13336E4 .443 -30495.7230 64572.9430 

NT5 18979.20000 2.13336E4 .395 -28555.1330 66513.5330 

NT2 NT1 6245.67333 2.13336E4 .776 -41288.6596 53780.0063 

NT3 -12093.73333 2.13336E4 .583 -59628.0663 35440.5996 

NT4 23284.28333 2.13336E4 .301 -24250.0496 70818.6163 

NT5 25224.87333 2.13336E4 .264 -22309.4596 72759.2063 

NT3 NT1 18339.40667 2.13336E4 .410 -29194.9263 65873.7396 

NT2 12093.73333 2.13336E4 .583 -35440.5996 59628.0663 

NT4 35378.01667 2.13336E4 .128 -12156.3163 82912.3496 

NT5 37318.60667 2.13336E4 .111 -10215.7263 84852.9396 

NT4 NT1 -17038.61000 2.13336E4 .443 -64572.9430 30495.7230 

NT2 -23284.28333 2.13336E4 .301 -70818.6163 24250.0496 

NT3 -35378.01667 2.13336E4 .128 -82912.3496 12156.3163 

NT5 1940.59000 2.13336E4 .929 -45593.7430 49474.9230 

NT5 NT1 -18979.20000 2.13336E4 .395 -66513.5330 28555.1330 

NT2 -25224.87333 2.13336E4 .264 -72759.2063 22309.4596 

NT3 -37318.60667 2.13336E4 .111 -84852.9396 10215.7263 

NT4 -1940.59000 2.13336E4 .929 -49474.9230 45593.7430 

Bachcau7d NT1 NT2 -4367.38000 2.40537E4 .860 -57962.3607 49227.6007 

NT3 -9989.11667 2.40537E4 .687 -63584.0974 43605.8640 

NT4 54264.72333* 2.40537E4 .048 669.7426 107859.7040 

NT5 1.09886E5* 2.40537E4 .001 56291.3926 163481.3540 

NT2 NT1 4367.38000 2.40537E4 .860 -49227.6007 57962.3607 



 

 

 

NT3 -5621.73667 2.40537E4 .820 -59216.7174 47973.2440 

NT4 58632.10333* 2.40537E4 .035 5037.1226 112227.0840 

NT5 1.14254E5* 2.40537E4 .001 60658.7726 167848.7340 

NT3 NT1 9989.11667 2.40537E4 .687 -43605.8640 63584.0974 

NT2 5621.73667 2.40537E4 .820 -47973.2440 59216.7174 

NT4 64253.84000* 2.40537E4 .023 10658.8593 117848.8207 

NT5 1.19875E5* 2.40537E4 .001 66280.5093 173470.4707 

NT4 NT1 -5.42647E4* 2.40537E4 .048 -1.0786E5 -669.7426 

NT2 -5.86321E4* 2.40537E4 .035 -1.1223E5 -5037.1226 

NT3 -6.42538E4* 2.40537E4 .023 -1.1785E5 -10658.8593 

NT5 55621.65000* 2.40537E4 .043 2026.6693 109216.6307 

NT5 NT1 -1.09886E5* 2.40537E4 .001 -1.6348E5 -56291.3926 

NT2 -1.14254E5* 2.40537E4 .001 -1.6785E5 -60658.7726 

NT3 -1.19875E5* 2.40537E4 .001 -1.7347E5 -66280.5093 

NT4 -5.56216E4* 2.40537E4 .043 -1.0922E5 -2026.6693 

Bachcau10d NT1 NT2 -9246.97667 2.16461E4 .678 -57477.4094 38983.4561 

NT3 -18123.83000 2.16461E4 .422 -66354.2628 30106.6028 

NT4 58938.25000* 2.16461E4 .021 10707.8172 107168.6828 

NT5 1.10832E5* 2.16461E4 .000 62601.1672 159062.0328 

NT2 NT1 9246.97667 2.16461E4 .678 -38983.4561 57477.4094 

NT3 -8876.85333 2.16461E4 .690 -57107.2861 39353.5794 

NT4 68185.22667* 2.16461E4 .010 19954.7939 116415.6594 

NT5 1.20079E5* 2.16461E4 .000 71848.1439 168309.0094 

NT3 NT1 18123.83000 2.16461E4 .422 -30106.6028 66354.2628 

NT2 8876.85333 2.16461E4 .690 -39353.5794 57107.2861 

NT4 77062.08000* 2.16461E4 .005 28831.6472 125292.5128 

NT5 1.28955E5* 2.16461E4 .000 80724.9972 177185.8628 

NT4 NT1 -5.89383E4* 2.16461E4 .021 -1.0717E5 -10707.8172 

NT2 -6.81852E4* 2.16461E4 .010 -1.1642E5 -19954.7939 

NT3 -7.70621E4* 2.16461E4 .005 -1.2529E5 -28831.6472 

NT5 51893.35000* 2.16461E4 .037 3662.9172 100123.7828 

NT5 NT1 -1.10832E5* 2.16461E4 .000 -1.5906E5 -62601.1672 

NT2 -1.20079E5* 2.16461E4 .000 -1.6831E5 -71848.1439 

NT3 -1.28955E5* 2.16461E4 .000 -1.7719E5 -80724.9972 



 

 

 

NT4 -5.18933E4* 2.16461E4 .037 -1.0012E5 -3662.9172 

Bachcau14d NT1 NT2 -8889.36333 2.77408E4 .755 -70699.6585 52920.9319 

NT3 -15192.69333 2.77408E4 .596 -77002.9885 46617.6019 

NT4 32290.88000 2.77408E4 .271 -29519.4152 94101.1752 

NT5 94910.98333* 2.77408E4 .007 33100.6881 156721.2785 

NT2 NT1 8889.36333 2.77408E4 .755 -52920.9319 70699.6585 

NT3 -6303.33000 2.77408E4 .825 -68113.6252 55506.9652 

NT4 41180.24333 2.77408E4 .169 -20630.0519 102990.5385 

NT5 1.03800E5* 2.77408E4 .004 41990.0515 165610.6419 

NT3 NT1 15192.69333 2.77408E4 .596 -46617.6019 77002.9885 

NT2 6303.33000 2.77408E4 .825 -55506.9652 68113.6252 

NT4 47483.57333 2.77408E4 .118 -14326.7219 109293.8685 

NT5 1.10104E5* 2.77408E4 .003 48293.3815 171913.9719 

NT4 NT1 -32290.88000 2.77408E4 .271 -94101.1752 29519.4152 

NT2 -41180.24333 2.77408E4 .169 -1.0299E5 20630.0519 

NT3 -47483.57333 2.77408E4 .118 -1.0929E5 14326.7219 

NT5 62620.10333* 2.77408E4 .048 809.8081 124430.3985 

NT5 NT1 -9.49110E4* 2.77408E4 .007 -1.5672E5 -33100.6881 

NT2 -1.03800E5* 2.77408E4 .004 -1.6561E5 -41990.0515 

NT3 -1.10104E5* 2.77408E4 .003 -1.7191E5 -48293.3815 

NT4 -6.26201E4* 2.77408E4 .048 -1.2443E5 -809.8081 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.    

 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 8. TỶ LỆ SỐNG 

ONEWAY Tylesong BY NGHIEMTHUC 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

Oneway 

 

Notes 

Output Created 02-Feb-2022 13:54:32 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 15 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on cases 

with no missing data for any variable in the 

analysis. 

Syntax ONEWAY Tylesong BY NGHIEMTHUC 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

 

Resources Processor Time 00:00:00.000 

Elapsed Time 00:00:00.000 

 



 

 

 

[DataSet0]  

Descriptives 

Tylesong 

       

 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

 

Lower Bound Upper Bound 

NT1 

3 70.0000 10.00000 5.77350 45.1586 94.8414 60.00 80.00 

NT2 

3 73.3333 5.77350 3.33333 58.9912 87.6755 70.00 80.00 

NT3 

3 83.3333 11.54701 6.66667 54.6490 112.0177 70.00 90.00 

NT4 

3 36.6667 5.77350 3.33333 22.3245 51.0088 30.00 40.00 

NT5 

3 96.6667 5.77350 3.33333 82.3245 111.0088 90.00 100.00 

Total 

15 72.0000 21.77810 5.62308 59.9397 84.0603 30.00 100.00 

ANOVA 

Tylesong 
     

 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 
5973.333 4 1493.333 22.400 .000 

Within Groups 
666.667 10 66.667 

  

Total 
6640.000 14 

   



 

 

 

Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

Tylesong 

LSD 

     

(I) 

NGHIEM

THUC 

(J) 

NGHIEM

THUC 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

NT1 NT2 -3.33333 6.66667 .628 -18.1876 11.5209 

NT3 -13.33333 6.66667 .073 -28.1876 1.5209 

NT4 33.33333* 6.66667 .001 18.4791 48.1876 

NT5 -26.66667* 6.66667 .003 -41.5209 -11.8124 

NT2 NT1 3.33333 6.66667 .628 -11.5209 18.1876 

NT3 -10.00000 6.66667 .165 -24.8543 4.8543 

NT4 36.66667* 6.66667 .000 21.8124 51.5209 

NT5 -23.33333* 6.66667 .006 -38.1876 -8.4791 

NT3 NT1 13.33333 6.66667 .073 -1.5209 28.1876 

NT2 10.00000 6.66667 .165 -4.8543 24.8543 

NT4 46.66667* 6.66667 .000 31.8124 61.5209 

NT5 -13.33333 6.66667 .073 -28.1876 1.5209 

NT4 NT1 -33.33333* 6.66667 .001 -48.1876 -18.4791 

NT2 -36.66667* 6.66667 .000 -51.5209 -21.8124 

NT3 -46.66667* 6.66667 .000 -61.5209 -31.8124 

NT5 -60.00000* 6.66667 .000 -74.8543 -45.1457 

NT5 NT1 26.66667* 6.66667 .003 11.8124 41.5209 

NT2 23.33333* 6.66667 .006 8.4791 38.1876 

NT3 13.33333 6.66667 .073 -1.5209 28.1876 

NT4 60.00000* 6.66667 .000 45.1457 74.8543 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  

 

 


