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TÓM TẮT 

Bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) hay còn gọi là hội chứng chết sớm (EMS) đã và đang trở thành một trong 

những mối nguy hại nhất đối với nghề nuôi tôm công nghiệp khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh xuất 

hiện trên cả tôm sú và tôm thẻ chân trắng và thường xảy ra ở tôm 20 - 45 ngày tuổi với tỷ lệ chết lên tới 100%. Tác 

nhân gây bệnh AHPND được xác định là do vi khuẩn mang Plasmid có chứa gen Toxin gây hoại tử gan tụy cấp. Dựa 

trên đặc điểm sinh hóa của vi khuẩn, kỹ thuật PCR sử dụng cặp mồi đặc hiệu nhận biết gen Toxin và giải trình tự 

đoạn gen 16S-rRNA, kết quả nghiên cứu đã khẳng định có ít nhất 3 chủng vi khuẩn gây bệnh AHPND trên tôm nuôi 

nước lợ ở Việt Nam, bao gồm 02 chủng vi khuẩn thuộc loài Vibrio parahaemolyticus, đó là V. parahaemolyticus 

KC12.020 và V. parahaemolyticus KC13.14.2 và 01 chủng vi khuẩn non - V. parahaemolyticus, đó là V. harveyi 

KC13.17.5. Việc phát hiện thêm loài vi khuẩn không phải là V. parahaemolyticus (non -V. parahaemolyticus) gây 

bệnh AHPND là phát hiện mới không chỉ đối với các nhà khoa học Việt Nam mà còn là phát hiện mới đối với thế giới. 

Từ khóa: AHPND/EMS, non-V. parahaemolyticus, tôm chân trắng, tôm sú, Vibrio parahaemolyticus. 

Non-Vibrio Parahaemolyticus 
 Causing Acute Hepatopancreatic Necrosis on Brackish Shrimps 

ABSTRACT 

Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND), also known as Early Mortality Syndrome (EMS), has 

become one of the most harmful threats to the shrimp aquaculture industry in Southeast Asia, including Vietnam. It 

occurs on both tiger and white leg shrimps at 20 - 45 days of age with a mortality rate up to 100%. AHPND 

pathogens were identified as bacteria containing plasmid carrying toxin genes that cause acute hepatopancreatic 

necrosis. Observation of biochemical characteristics, the use of PCR technique using specific primers to detect the 

toxin genes and sequence analysis of 16S-rRNA gene confirmed that there were at least three strains of AHPND 

pathogenic bacteria on brackish shrimp cultured in Vietnam, of which two strains belong to Vibrio parahaemolyticus 

species, including V. parahaemolyticus KC13.14.2 and V. parahaemolyticus KC12.020; and the other strain of Vibrio 

sp. KC13.17.5. Vibrio sp. KC13.17.5 was confirmed as V. harveyi KC13.17.5, a non V. parahaemolyticus species. 

The detection of non - V. parahaemolyticus that caused AHPND is a new finding not only in Vietnam but  

also worldwide. 

Keywords: AHPND/EMS, non - V. parahaemolyticus, tiger shrimp, Vibrio parahaemolyticus, white leg shrimp. 

 

1. MỞ ĐẦU 

Bệnh hoäi tử gan tụy cçp (Acute 

Hepatopancreatic Necrosis Disease - AHPND) 

hay cñn gõi là hûi chứng chết sớm (Early 

Mortality Syndrome - EMS) đã và đang được 

xem là møi nguy häi nhçt đøi với nghề nuöi töm 

cöng nghiệp ở khu vực Đöng Nam Á mçy nëm 

gæn đåy (FAO, 2013; Leaño and Mohan, 2012). 

Dðch bệnh được ghi nhên đæu tiên ở Trung Quøc 
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nëm 2009, sau đò tiếp tục được ghi nhên ở Thái 

Lan nëm 2010, Việt Nam nëm 2011, Malaysia 

nëm 2012 (FAO, 2013) và gæn đåy đã xuçt hiện 

ở Mexico nëm 2013 (Schryver et al., 2014). Ở 

Việt Nam, nëm 2012, bệnh hoäi tử gan tụy cçp 

tính xuçt hiện ở 192 xã thuûc 54 huyện cþa 16 

tînh, thành. Nëm 2013, dðch bệnh xuçt hiện ở 

199 xã thuûc 19 tînh, thành và nëm 2014 dðch 

bệnh xuçt hiện ở 233 xã thuûc 22 tînh, thành  

cò nuöi töm nước lợ trên phäm vi câ nước (Cục 

Thú y, 2014).  

AHPND xây ra ở câ töm sý và töm thê chån 

tríng, chþ yếu ở các vüng nuöi töm thåm canh 

và bán thåm canh ở giai đoän 20 - 45 ngày sau 

khi thâ nuöi và tỷ lệ chết cò thể lên đến 100%. 

Töm bệnh cò biểu hiện ngừng ën, bơi chêm, vó 

móng, màu töm nhợt nhät, gan tụy cò biểu hiện 

sưng, nhÿn hoặc teo và dðch bệnh xây ra ở hæu 

hết các tháng trong nëm (Schryver et al., 2014; 

Leaño and Mohan, 2012). Tác nhån gåy bệnh 

AHPND được cho là vi khuèn Vibrio 

parahaemolyticus (Tran et al., 2013), ngoài ra 

cñn cò thể do vi khuèn Vibrio sp. (Kwai et al., 

2014). Kết quâ nghiên cứu såu về tác nhån gåy 

bệnh AHPND cho thçy bân chçt gåy ra AHPND 

là vi khuèn mang Plasmid cò chứa gen đûc lực 

gåy hoäi tử gan tụy cçp (Lightner, 2014; Lo et 

al., 2014; Tinwongger et al., 2014a). 

Trong nghiên cứu này, mût sø chþng vi 

khuèn phån lêp từ töm nuöi nước lợ trong các 

đợt dðch bệnh AHPND xuçt hiện ở miền Bíc 

được nuöi cçy và đðnh danh dựa trên kít thử 

sinh hòa API 20E, sàng lõc dựa trên kỹ thuêt 

PCR với cặp m÷i đặc hiệu nhên biết gen Toxin 

gåy hoäi tử gan tụy cçp và được đðnh danh bìng 

kỹ thuêt sinh hõc phån tử. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Các chþng vi khuèn (Vibrio sp. KC12.020, 

Vibrio sp. KC13.14.2, Vibrio sp. KC13.17.5 và 

Vibrio sp. KC13.24.2) sử dụng trong nghiên 

cứu này được phån lêp từ töm chån tríng cò 

biểu hiện bð bệnh AHPND thu täi mût sø tînh 

miền Bíc trong các đợt dðch bệnh và hiện đang 

lưu giữ ở -80°C täi Phñng thí nghiệm thuûc 

Trung tåm Quan tríc möi trường và Bệnh thþy 

sân miền Bíc, Viện nghiên cứu Nuöi tr÷ng 

thþy sân 1. Chþng vi khuèn Vibrio sp. 

KC12.020 được thu täi Hâi Phñng nëm 2012, 

các chþng Vibrio sp. KC13.14.2, Vibrio sp. 

KC13.17.5 và Vibrio sp. KC13.24.2 được thu täi 

Nghệ An nëm 2013. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Định danh vi khuẩn phân lập từ tôm 

bị bệnh AHPND bằng kít sinh hóa API 20E 

Vi khuèn được lçy ra từ -80°C và nuöi cçy 

läi trên möi trường TCBS (Thiosulfate Citrate 

Bile Salts). Các khuèn läc mõc rời và điển hình 

trên đïa TCBS được lựa chõn nuöi cçy sang 

Nutrient Agar (+) để nuöi cçy thuæn. API-20E 

được sử dụng để thử phân ứng sinh hòa, đðnh 

danh loài bìng cách tra trực tiếp trên trang web 

hú trợ đinh danh APIweb 

(https://apiweb.biomerieux.com). 

2.2.2. Nhận biết vi khuẩn gây bệnh AHPND 

bằng kỹ thuật PCR  

Để nhên biết các chþng vi khuèn đã phån 

lêp từ töm bệnh cò phâi là các chþng gåy bệnh 

AHPND hay khöng, các chþng vi khuèn nuöi 

cçy trong möi trường NB (Nitrient Broth) 

được sử dụng để tách chiết DNA và sử dụng 

như ngu÷n ADN khuön méu cho phân ứng 

PCR sử dụng các cặp m÷i AP3 (Sirikharin et 

al., 2014) và cặp m÷i Toxin được cung cçp bởi 

giáo sư Ikuo Hirono, trưởng phñng thí nghiệm 

cöng nghệ gen, Trường Đäi hõc Khoa hõc và 

Cöng nghệ Tokyo (Bâng 1). Chu kỳ nhån nhiệt 

cþa phân ứng PCR được áp dụng như sau: giai 

đoän tiền biến tính ở 94°C trong 5 phút, theo 

sau với 35 chu kỳ nhiệt g÷m giai đoän biến 

tính trong 1 phýt ở 94°C, giai đoän bít cặp 

trong 30 giåy ở 53°C và giai đoän tùng hợp 

trong 40 giåy ở 72°C, kết thýc với mût giai 

đoän kéo dài trong 5 phýt ở 72°C. Sân phèm 

PCR được điện di trên thäch agarose 1% trong 

dung dðch 1X TAE (Tris-acetate-EDTA) cò bù 

sung Ethelium Bromine và đõc kết quâ dưới 

ánh sáng đèn UV. 



Non-Vibrio Parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) trên tôm nuôi  

692 

2.2.3. Định danh vi khuẩn gây bệnh 

AHPND bằng kỹ thuật sinh học phân tử 

Các chþng vi khuèn gåy bệnh AHPND tiếp 

tục được đðnh danh bìng kỹ thuêt sinh hõc phân 

tử dựa trên sự tương đ÷ng cþa gen 16S-rRNA. 

ADN cþa vi khuèn được sử dụng làm khuön 

méu cho phân ứng PCR sử dụng cặp m÷i 16S-

rRNA (Bâng 1) để khuếch đäi đoän gen  

16S-rRNA 874 bp.  

Giâi trình tự đoạn gen 16S-rRNA, đánh giá 

mức độ tương đồng và định danh vi khuẩn: Sân 

phèm PCR dương tính từ phân ứng PCR sử 

dụng cặp m÷i 16S-rRNA được gín vào pGEM-T 

easy vector (Promega, Madison, USA) và biến 

näp vào competent cells (E. coli MJ 109). 

Plasmid cò chứa 16S-rRNA ADN trong T vector 

được giâi trình tự bìng máy sequencer sử dụng 

Big Dye Terminator (Applied Biosystems). Mức 

đû tương đ÷ng cþa đoän gen 16S-rRNA ở các 

chþng trong nghiên cứu này được so sánh với 

trình tự Nucleotide cþa các đoän16S-rRNA cþa 

các chþng vi khuèn khác đã được đëng ký trên 

ngån hàng gen bìng cách BLAST (Basic Local 

Alighment Search Tool) trên GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) theo phương 

pháp Blastx. Sau đò, việc đðnh danh chþng  

vi khuèn sử dụng trong nghiên cứu này së  

được cën cứ dựa trên mức đû tương đ÷ng với  

gen 16S-rRNA cþa loài vi khuèn đã cöng bø  

trên GenBank. 

Bâng 1. Các cặp mồi đã sử dụng trong nghiên cứu 

Cặp mồi Trình tự Nuleoctides Kích thước(bp) Nguồn gốc cặp mồi 

AP3 F: ATGAGTAACAATATAAAACATGAAAC 

R:GTGGTAATAGATTGTACAGAA 

336 Sirikharin et al. (2014) 

Toxin F: GTGGAAATGGTGAACTTGCG 

R: TACGAGCATTGTTAGGGGTTA 

630 Phòng thí nghiệm của giáo sư Hirono 

16S-rRNA F: CGTGCCAGCAGCCGCGGTAA 

R: GCCCGGGAACGTATTCACCG 

874 Được thiết kế trong nghiên cứu này 

 

Hình 1. Kết quâ thử phân ứng sinh hóa của các chủng vi khuẩn  

phån lập từ tôm bị bệnh AHPND 

KC

13.

24.

2
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3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Phân lập và định danh vi khuẩn gây 

bệnh AHPND bằng kít sinh hóa API 20E 

Kết quâ đðnh danh các chþng vi khuèn được 

phån lêp từ töm bð bệnh AHPND bìng kít sinh 

hòa API 20E (Hình 1) được so sánh với khòa 

đðnh danh vi khuèn trên APIweb cho thçy 

Vibrio sp. KC12.020 và Vibrio sp. KC13.24.2 

được đðnh danh læn lượt là V. parahaemolyticus 

KC12.020 và V. parahaemolyticus KC13.24.2 

trong khi Vibrio sp. KC13.14.2 và Vibrio sp. 

KC13.17.5 khöng cho phân ứng sinh hòa tương 

đ÷ng với bçt kỳ loài vi khuèn nào nhưng gæn gÿi 

nhçt với đặc điểm sinh hòa cþa chþng vi khuèn 

đøi chứng V. parahaemolyticus ATCC 43996 

hoặc V. vulnificus biotype 1 trong hệ thøng 

phån loäi APIweb. 

Vibrio sp. KC13.14.2 khác với chþng V. 

parahaemolyticus ATCC 43996 đøi chứng ở 2 

phân ứng sinh hòa, ONPG (ß-galactosidase) và 

ARA (ARAbinose) và khác với chþng V. 

vulnificus biotype 1 đøi chứng ở 1 phân ứng sinh 

hòa GEL (GELatinase) (sø liệu khöng trình 

bày). Trong khi đò, Vibrio sp. KC13.17.5 khác 

với chþng V. parahaemolyticus ATCC 43996 đøi 

chứng ở 4 phân ứng sinh hòa, ONPG, URE 

(UREase), GEL và ARA và khác với chþng V. 

vulnificus biotype 1 đøi chứng ở 1 phân ứng sinh 

hòa URE (sø liệu khöng trình bày). 

3.2. Nhận biết vi khuẩn gây bệnh AHPND 

bằng kỹ thuật PCR  

Bìng việc sử dụng cặp m÷i AP3 và Toxin để 

nhên biết đoän gen Toxin gåy hoäi tử gan tụy 

cçp đã xác đðnh 3 chþng vi khuèn V. 

parahaemolyticus KC12.020, Vibrio sp. 

KC13.14.2 và Vibrio sp. KC13.17.5 là các chþng 

vi khuèn gåy bệnh AHPND (Hình 2). 

Cüng với việc xác đðnh tác nhån gåy bệnh 

AHPND là do chþng vi khuèn V. 

parahaemolyticus riêng biệt (unique) (Tran et 

al., 2013), mût sø nhòm nghiên cứu sau đò đã 

đ÷ng thời khîng đðnh vi khuèn gåy bệnh 

AHPND chứa Plasmid mang gen đûc lực Toxin 

gåy ra hiện tượng hoäi tử gan tụy cçp (Lo et al., 

2014; Tinwongger et al., 2014a) và cÿng xuçt 

phát từ những kết quâ nghiên cứu khoa hõc này,

  

Hình 2. Kết quâ xác định vi khuẩn gåy bệnh AHPND bằng kỹ thuật PCR  

Ghi chú: A (Sử dụng cặp mồi Toxin: (1, 2) V. parahaemolyticus KC12.020; (3, 4) Vibrio sp. KC13.7.5; (5, 6) Vibrio sp. 

KC13.14.2; (7, 8) V. parahaemolyticus KC13.24.2; (+) Đối chứng dương AHPND (cung cấp bởi giáo sư Hirono) và (-) Nước cất);  

B (sử dụng cặp mồi AP3: (1) V. parahaemolyticus KC12.020; (2) Vibrio sp. KC13.7.5; (3) Vibrio sp. KC13.14.2; (4) V. 

parahaemolyticus KC13.24.2 và (5) Đối chứng dương AHPND (cung cấp bởi giáo sư Hirono); M (Market 100bp). 
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phương pháp chèn đoán nhanh tác nhån gåy 

bệnh AHPND được phát triển dựa trên việc 

nhên biết gen Toxin (Sirikharin et al., 2014; 

Tinwongger et al., 2014b). Theo kết quâ nghiên 

cứu gæn đåy nhçt, Kwai et al. (2014) đã bước 

đæu nhên đðnh tác nhån gåy bệnh AHPND 

ngoài V. parahaemolyticus cò thể cñn do Vibrio 

sp. Dựa vào kết quâ nghiên cứu cþa chýng töi cò 

thể khîng đðnh cò ít nhçt 3 chþng vi khuèn V. 

parahaemolyticus KC12.020, Vibrio sp. 

KC13.14.2 và Vibrio sp. KC13.17.5 gåy bệnh 

AHPND trên töm nuöi nước lợ ở Việt Nam. Kết 

quâ này hoàn toàn phü hợp với các nghiên cứu 

trước (Tran et al., 2013; Kwai et al., 2014). Dựa 

trên đặc điểm sinh hòa, Vibrio sp. KC13.14.2 và 

Vibrio sp. KC13.17.5 khöng hoàn toàn trüng với 

các đặc điểm cþa V. parahaemolyticus, như vêy 

chýng cò thể là những chþng vi khuèn thuûc 

loài Vibrio khác. Kết quâ này đã cþng cø cho 

nhên đðnh bước đæu cþa nhòm Kwai et al. 

(2014) rìng V. parahaemolyticus cò thể khöng 

phâi là loài Vibrio duy nhçt gåy ra AHPND. Để 

làm rô chþng vi khuèn gåy bệnh AHPND, 

Vibrio sp. KC13.14.2 và Vibrio sp. KC13.17.5, có 

phâi V. parahaemolyticus hay không, chúng tôi 

đã tiến hành các nghiên cứu såu hơn về sinh hõc 

phån tử được trình bày ở mục 3.3. 

Những kết quâ nghiên cứu này cÿng gòp 

phæn khîng đðnh Việt Nam cò thể chèn đoán, 

xét nghiệm bệnh AHPND trên töm nuöi nước lợ 

sử dụng cặp m÷i đã được cöng bø bởi các nhòm 

nghiên cứu trên thế giới như m÷i AP3 cþa nhòm 

nghiên cứu Thái Lan và m÷i Toxin cþa nhòm 

nghiên cứu Nhêt Bân. 

3.3. Định danh vi khuẩn gây bệnh AHPND 

bằng kỹ thuật sinh học phân tử 

Ba chþng vi khuèn được xác đðnh là chþng 

gåy bệnh AHPND tiếp tục được đðnh danh bìng 

kỹ thuêt sinh hõc phån tử dựa trên việc giâi 

trình tự gen 16S-rRNA. Sân phèm dương tính 

cþa phân ứng PCR với cặp m÷i nhên biết đoän 

gen 874 bp cþa 16S-rRNA (Hình 3) đã được tinh 

säch, biến näp vào T vector và giâi trình tự 

Nucleotides (Hình 4, 5 và 6). 

Kết quâ BLAST trên ngån hàng GenBank 

đøi với trình tự đoän gen 16S-rRNA cþa chþng vi 

khuèn V. parahaemolyticus KC.12.020 (Hình 4) 

cho thçy cò sự tương đ÷ng cao nhçt với vi khuèn 

V. parahaemolyticus K5030 (mức tương đ÷ng 

98%; E-value: 2e-51). Như vêy, kết quâ giâi trình 

tự gen 16S-rRNA khîng đðnh việc phån loäi vi 

khuèn V. parahaemolitycus KC.12.020 dựa trên 

đặc điểm sinh hóa là chính xác. 

 

Hình 3. Kết quâ khuếch đäi đoän gen 16S-rRNA của chủng vi khuẩn gåy bệnh AHPND 

Ghi chú: (1, 2) V. parahaemolyticus KC.12.020; (3, 4) Vibrio sp. KC13.17.5; (5, 6) Vibrio sp. KC13.14.2; (+) Đối chứng dương 

AHPND (cung cấp bởi giáo sư Hirono); (-) Nước cất và (M) Marker. 

M
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Kết quâ BLAST trên ngån hàng GenBank 

đøi với trình tự đoän gen 16S-rRNA cþa chþng 

vi khuèn Vibrio sp. KC.13.14.2 (Hình 5) cho 

thçy cò sự tương đ÷ng cao với 16S-rRNA cþa V. 

parahaemolyticus, đặc biệt với V. 

parahaemolyticus K5030 (mức tương đ÷ng 

100%; E-value: 2e-52). Vì gen 16S-rRNA  

bâo thþ và đặc trưng cho múi loài nên việc 

đðnh danh vi khuèn dựa trên việc giâi trình tự 

gen 16S-rRNA thường cò đû chính xác cao.  

Như vêy,kết quâ này cò thể khîng đðnh  

chþng vi khuèn Vibrio sp. KC13.14.2 thuûc loài 

V. parahaemolyticus và từ đåy chþng vi  

khuèn này ược đùi tên thành  

V. parahaemolyticus KC13.14.2. 

Kết quâ BLAST trên ngån hàng GenBank 

đøi với trình tự đoän gen 16S-rRNA cþa chþng 

vi khuèn Vibrio sp. KC.13.17.5 (Hình 6) cho 

thçy cò sự tương đ÷ng cao với trình tự đoän gen 

16S-rRNA cþa mût sø loài vi khuèn cöng bø trên 

ngån hàng GenBank, bao g÷m partial V. 

harveyi WP017190965.1 (mức tương đ÷ng 100%; 

E-value: 7e-24); V. scophthalmi LMG19158 

(mức tương đ÷ng 98%; E-value: 8e-22) và V. 

anguillarum (mức tương đ÷ng 96%; E-value: 7e-

21). So sánh với kết quâ đðnh danh dựa trên đặc 

điểm sinh hòa được trình bày ở mục 3.1 thì 

Vibrio sp. KC.13.17.5 läi được xem là gæn gÿi 

nhçt với V. parahaemolyticus và V. vulnificus 

biotype 1. Như vêy, kết hợp câ phương pháp 

đðnh danh dựa trên đặc điểm sinh hòa và dựa 

trên trình tự gen 16S-rRNA cò thể khîng đðnh 

Vibrio sp. KC13.17.5 khöng thuûc loài V. 

parahaemolyticus, tuy nhiên vén chưa đþ cơ sở 

khoa hõc để phån loäi Vibrio sp. KC13.17.5 

thuûc loài vi khuèn nào trong sø 3 loài cò mức 

tương đ÷ng cao là V. harveyi (partial), V. 

scophthalmi hay V. anguillarum. 

 

Hình 4. Trình tự nucleotides của đoän gen 16S-rRNA  

của chủng vi khuẩn V. parahaemolitycus KC.12.020 

10 20 30 40 50 60 70 80
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

KC12.020 CGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCATGCAGGTGGTTTGT

90 100 110 120 130 140 150 160
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

KC12.020 TAAGTCAGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCTCGGAATTGCATTTGAAACTGGCAGACTAGAGTACCGTAGAGGGGGGTA

170 180 190 200 210 220 230 240
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

KC12.020 GAATTTCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGAAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACAGATACTGA

250 260 270 280 290 300 310 320
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

KC12.020 CACTCAGATGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGG

330 340 350 360 370 380 390 400

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

KC12.020 TTGTGGCCTTGAGCCGTGGCTTTCGGAGCTAACGCGTTAAGTAGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCA

410 420 430 440 450 460 470 480

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

KC12.020 AATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTG

490 500 510 520 530 540 550 560

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

KC12.020 ACATCCAGAGAACTTTCCAGAGATGGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGT

570 580 590 600 610 620 630 640

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

KC12.020 GTTGTGAAATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTGTTTGCCAGCGAGTAATGTCGGGAACTCCAG

650 660 670 680 690 700 710 720

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

KC12.020 GGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGCCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCTACACACGT

730 740 750 760 770 780 790 800
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

KC12.020 GCTACAATGGCGCATACAGAGGGCAGCCAACTTGCGAAAGTGAGCGAATCCCAAAAAGTGCGTCGTAGTCCGGATTGGAG

810 820 830 840 850 860 870
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.

KC12.020 TCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGAATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGC
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Hình 5. Trình tự nucleotides của đoän gen 16S-rRNA 

 của chủng vi khuẩn Vibrio sp. KC13.14.2 

Sau này ở mût nghiên cứu khác, bìng cách 

giâi trình tự bû gen cþa Vibrio sp. KC13.17.5, 

nhòm nghiên cứu cþa chýng töi đã cò đþ cơ sở 

khoa hõc để đðnh danh Vibrio sp. KC13.17.5 là 

V. harveyi KC13.17.5. Đåy là mût thöng tin mới 

và cò ý nghïa về mặt khoa hõc nên đã được 

nhòm cöng bø nhanh kết quâ dưới däng thöng 

báo trên tờ GenomeA (Kondo et al., 2015). 

4. KẾT LUẬN 

Cò ít nhçt 3 chþng vi khuèn gåy bệnh 

AHPND trên töm nuöi nước lợ ở Việt Nam, 

trong đò 2 chþng thuûc loài V.parahaemolyticus, 

bao g÷m chþng V. parahaemolyticus KC12.020 

và chþng V. parahaemolyticus KC13.14.2; và 01 

chþng non-V. parahaemolyticus, đò là chþng V. 

harveyi KC13.17.5. 
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bệnh AHPND và sự giýp đỡ trong việc giâi trình 

tự gen. 
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Hình 6. Trình tự nucleotides của đoän gen 16S-rRNA  

của chủng vi khuẩn Vibrio sp. KC13.17.5 
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