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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của các loại kháng sinh với liều lượng khác nhau lên hoạt lực tinh trùng 

cá mú cọp sau khi bảo quản lạnh trong tủ lạnh. Tinh dịch được pha loãng với chất bảo quản ASP (Artificial seminal 

plasma - dịch tương nhân tạo) ở tỉ lệ 1:3 (Tinh dịch:ASP) trong các ống nhựa Eppendorf. Thí nghiệm bổ sung các 

loại kháng sinh (Neomycin, Gentamycin, hoặc Penicillin kết hợp với Streptomycin) ở các nồng độ khác nhau lần lượt 

là 200, 400, 600ppm. Tất cả các ống nhựa Eppendorf chứa mẫu được bảo quản lạnh trong tủ lạnh ở nhiệt độ 4oC. 

Kết quả cho thấy hoạt lực tinh trùng tốt nhất ở nghiệm thức bổ sung 200ppm Neomycin. Ở nghiệm thức này hoạt lực 

tinh trùng có thể duy trì hoạt động cho đến ngày thứ 36 trong điều kiện bảo quản ở tủ lạnh. 

Từ khóa:  Bảo quản lạnh, cá mú cọp, Epinephelus fuscoguttatus, hoạt lực tinh trùng, kháng sinh. 

Role of Antibiotics on Sperm Motility of Tiger Grouper  
(Epinephelus fuscoguttatus) after Chilled Storage in Refrigerator 

ABSTRACT 

The study was conducted to determine the effect of different antibiotics on sperm motility following chilled 

storage of Waigieu seaperch Epinephelus fuscoguttatus. Semen were diluted with an extender at a ratio of 1:3 

(semen: ASP) in 1.5ml Eppendorf tubes. Experiments were conducted by adding different antibiotics including 

Neomycin, Gentamycin, or Penicillin plus Streptomycin at concentrations of 200, 400 or 600 ppm. All treatments were 

refrigerated at 4oC. The results showed that sperm motility was best when 200 ppm Neomycin was added. Sperms 

remained motile up to 36 days in this experiment. 

Keywords: Antibiotic, Tiger grouper, Epinephelus fuscoguttatus, cold storage, sperm motility. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bảo quản lạnh tinh trùng trong tủ lạnh là 

một thao tác kỹ thuật rất hữu ích trong cơ sở sản 

xuất giống. Thao tác này đã làm giảm quá trình 

vuốt tinh thường xuyên từ con đực và giúp dễ 

dàng vận chuyển tinh trùng từ nơi này đến nơi 

khác. Mặt khác, chúng còn giúp ngăn chặn vấn 

đề không đồng pha chín muồi sinh dục giữa cá 

cái và cá đực (Billard et al., 2004; Chang et al., 

2002; Le et al., 2011; Lê Minh Hoàng và cs., 

2013). Quá trình bảo quản lạnh tinh trùng trong 

tủ lạnh chịu sự ảnh hưởng từ chất bảo quản, tỉ lệ 

pha loãng, nhiệt độ bảo quản và kháng sinh (Le 

et al., 2011; Le et al., 2013; Lim et al., 2006; Lim 

et al., 2005). Sự hiện diện của vi sinh vật, đặc 

biệt là vi khuẩn trong các mẫu bảo quản trong tủ 

lạnh có thể làm giảm đi chất lượng tinh trùng cụ 

thể là giảm khả năng thụ tinh, chất lượng cũng 

như khả năng tồn tại của tế bào tinh trùng kém 

(Segovia et al., 2000). Để cải thiện vấn đề này, 

kháng sinh thường được bổ sung  vào các mẫu 

tinh trùng bảo quản trong tủ lạnh. 

Cá mú cọp là loài cá biển có giá trị kinh tế, 

đã và đang nuôi rộng rãi trên thế giới (Đoàn 
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Khắc Bộ 2008). Cá được liệt kê vào danh mục cá 

loài cá biển có giá trị kinh tế (Lê Anh Tuấn, 

2004). Đặc biệt, cá mú cọp là loài lưỡng tính cái 

trước, tức là từ khi nhỏ cho đến lúc thành thục 

nó là con cái, sau đó chuyển thành con đực. 

Ngoài ra, loài cá này không đồng pha trong sinh 

sản nhân tạo, đây là một trở ngại lớn trong công 

tác sinh sản nhân tạo khi không chủ động được 

sự đồng pha giữa con đực và con cái. Vì vậy, việc 

nghiên cứu bảo quản lạnh và lưu trữ tế bào sinh 

dục thành thục nói chung và tinh trùng cá nói 

riêng trong tủ lạnh là giải pháp tốt cho việc chủ 

động sinh sản nhân tạo. Các nghiên cứu về đặc 

tính và đánh giá hoạt lực tinh trùng của loài cá 

này đã được thực hiện bởi Hoàng Thị Hiền và Lê 

Minh Hoàng (2014); Lê Minh Hoàng và cs. 

(2014). Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên 

cứu nào công bố trên đối tượng này về việc bổ 

sung kháng sinh trong quá trình bảo quản tinh 

trùng trong tủ lạnh. Vì vậy, nghiên cứu này 

nhằm tìm ra loại cũng như liều lượng thích hợp 

nhất cho quá trình bảo quản lạnh tinh trùng 

của loài cá này. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

Tất cả các thí nghiệm trong nghiên cứu 

này được thực hiện tại phòng thí nghiệm của 

Viện Nuôi trồng thủy sản thuộc Trường Đại 

học Nha Trang. 

2.1. Cá mú đực và vuốt tinh 

Cá mú cọp đực được đánh bắt từ tự nhiên 

và nuôi giữ tại các lồng bè ở Vũng Ngán, Nha 

Trang. Thức ăn cho cá mú cọp là cá tạp với khẩu 

phần ăn chiếm 5% khối lượng cơ thể. Trước khi 

vuốt tinh, cá đực được gây mê bằng Ethylene 

glycol monophenyl ether với nồng độ 200ppm. 

Tinh dịch cá được vuốt bằng cách dùng tay ấn 

nhẹ trên bụng. Tinh dịch thu được chứa trong 

các ống nhựa có thể tích là 15ml. Trong quá 

trình vuốt tinh cần đặc biệt chú ý tránh tinh 

dịch lẫn tạp với nước tiểu và phân. Các ống 

nhựa thu tinh dịch được giữ lạnh từ 2-4oC trước 

và ngay sau khi thu tinh dịch.  

2.2. Kiểm tra và đánh giá hoạt lực trùng 

Hoạt lực tinh trùng được đánh giá bằng việc 

dùng micropipette hút 1µl tinh dịch cho lên lam 

kính chuyên dụng và thêm 99µl nước biển nhân 

tạo vào để hòa đều rồi quan sát dưới kính hiển 

vi ở độ phóng đại 400 lần. Hoạt lực tinh trùng 

được ghi lại bằng máy ghi hình được kết nối với 

kính hiển vi. Các thông số hoạt lực tinh trùng 

được phân tích bằng phần mềm chuyên dụng. 

Các mẫu tinh trùng có hoạt lực ít nhất 85% mới 

được dùng cho bảo quản lạnh trong tủ lạnh.  

2.3. Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của 

kháng sinh lên hoạt lực tinh trùng sau khi 

bảo quản trong tủ lạnh 

Để xác định loại và liều lượng kháng sinh 

tối ưu cho bảo quản lạnh tinh trùng cá mú cọp 

trong tủ lạnh, tinh dịch được pha loãng với dịch 

tương nhân tạo (ASP-Artificial seminal 

plasma) ở tỉ lệ 1 : 3. Thành phần của ASP 

trong 1000mL nước cất gồm: 0,5g NaCl, 0,02g 

NaH2PO4, 0,01g NaHCO3, 0,04g KCl, 0,01g 

CaCl2..2H2O, 0,02g MgCl2.6H2O, pH 8,1 và áp 

suất thẩm thấu 320 mOsm.kg-1. Mỗi ống nhựa 

chứa mẫu lần lượt được bổ sung 1 trong 3 loại 

kháng sinh (Neomycin hoặc Gentamycin, hoặc 

kết hợp giữa Penicillin và Streptomycin) ở 

nồng độ lần lượt cho từng loại kháng sinh là 

200, 400 hoặc 600 ppm. Mỗi nghiệm thức được 

lặp lại 3 lần và bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt 

độ 4oC. Các thông số hoạt lực tinh trùng sau 

khi bảo quản lạnh ở mỗi ống nghiệm thức được 

kiểm tra định kỳ 6 ngày/lần cho đến khi tinh 

trùng ngừng hoạt động. 

2.4. Phân tích số liệu 

Tất cả các số liệu được trình bày dưới dạng 

giá trị trung bình  ±  sai số chuẩn (SE). Đánh giá 

sự khác biệt giữa các nghiệm thức thí nghiệm 

được thực hiện bằng phân tích phương sai một 

nhân tố (one-way ANOVA) từ phần mềm SPSS 

phiên bản 16.0. So sánh sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê giữa các loại và liều lượng kháng sinh 

trong quá trình bảo quản lạnh dựa trên phân tích 



phương sai (Post Hoc Test) bằng phương pháp 

kiểm định Duncan’s với mức ý nghĩa P<0,05.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Ảnh hưởng của việc bổ sung 

đến hoạt lực tinh trùng bảo qu

trong tủ lạnh 

Hoạt lực (%)  và vận tốc của tinh trùng 

(m/s) ở tỷ lệ pha loãng 1:3, thang nhiệt độ 4

trong ASP có bổ sung Neomycin với các liều 

lượng khác nhau được minh họa qua 

Qua hình 1 cho thấy tinh trùng bảo quản có 

bổ sung Neomycin ở liều lượng 200ppm có hoạt 

lực và tốc độ tốt nhất lần lượt là 4,00% và 

m/s kéo dài đến ngày thứ 36; thấp nhất ở liều 

lượng 600ppm có hoạt lực và vận tốc 

ngày thứ 30. Và ở nghiệm thức đối chứng chỉ có 

thời gian sống đến  ngày thứ 18. 

Sau 1 ngày bảo quản hoạt lực của tinh 

trùng trong ASP với tỷ lệ 1:3 ở nhiệt độ 4oC 

không có sự sai khác. Đến ngày thứ 6 thì hoạt 

lực của tinh trong ASP với tỷ lệ 1:3 ở các liều 

lượng Neomycin khác nhau có sự sai khác 

Hình 1. Hoạt lực (%) và vận tốc 

Ghi chú: Control: nghiệm thức đối chứng không có bổ sung Neomycin
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phương sai (Post Hoc Test) bằng phương pháp 

kiểm định Duncan’s với mức ý nghĩa P<0,05. 

sung Neomycin 

o quản lạnh 

tốc của tinh trùng 

m/s) ở tỷ lệ pha loãng 1:3, thang nhiệt độ 4ºC 

với các liều 

lượng khác nhau được minh họa qua hình 1. 

thấy tinh trùng bảo quản có 

ppm có hoạt 

ốt nhất lần lượt là 4,00% và 56,00 

36; thấp nhất ở liều 

 kéo dài đến 

đối chứng chỉ có 

Sau 1 ngày bảo quản hoạt lực của tinh 

trong ASP với tỷ lệ 1:3 ở nhiệt độ 4oC 

Đến ngày thứ 6 thì hoạt 

lực của tinh trong ASP với tỷ lệ 1:3 ở các liều 

lượng Neomycin khác nhau có sự sai khác 

hoàn toàn với nhau. Tuy nhiên, hoạt lực, vận 

tốc và thời gian sống của tinh trùng b

ở liều lượng 200ppm tốt nhất, kéo dài đến 

ngày thứ 36. 

3.2. Ảnh hưởng của việ

Gentamycin đến hoạt lực tinh trùng b

quản trong tủ lạnh 

Hoạt lực tinh trùng (%) và vận tốc tinh 

trùng (m/s) ở tỷ lệ pha loãng 1:3, thang nhiệt 

độ 4ºC trong ASP, bổ sung Gentamycin

liều lượng khác nhau được thể hiện qua 

Sau 1 ngày bảo quản hoạt lực của tinh 

trùng trong ASP với tỷ lệ 1:3 ở nhiệt độ

không có sự sai khác. Đến ngày thứ 6

của tinh trùng ở các liều lượng 

khác nhau có sự sai khác với nhau. 

Với công thức bổ sung gentamycin 

lượng 200ppm, tinh trùng có hoạt lực và tốc

tốt nhất lần lượt là 9,00% và 63,00

đến ngày thứ 30; thấp nhất ở liều lượng 600ppm 

kéo dài thời gian sống đến ng

nghiệm thức đối chứng tinh trùng chỉ sống đến 

ngày thứ 18. 

(%) và vận tốc tinh trùng (m/s) có bổ sung Neomycin

nghiệm thức đối chứng không có bổ sung Neomycin. AS: Sau khi bảo quản. 

ng Hoàng Trường 
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hoàn toàn với nhau. Tuy nhiên, hoạt lực, vận 

tốc và thời gian sống của tinh trùng bảo quản 

ở liều lượng 200ppm tốt nhất, kéo dài đến 

ệc bổ sung 

c tinh trùng bảo 

(%) và vận tốc tinh 

1:3, thang nhiệt 

entamycin với các 

liều lượng khác nhau được thể hiện qua hình 2. 

Sau 1 ngày bảo quản hoạt lực của tinh 

trùng trong ASP với tỷ lệ 1:3 ở nhiệt độ 4oC 

Đến ngày thứ 6, hoạt lực 

ở các liều lượng Gentamycin 

khác nhau có sự sai khác với nhau.  

entamycin liều 

có hoạt lực và tốc độ 

63,00 m/s kéo dài 

; thấp nhất ở liều lượng 600ppm 

ngày thứ 30. Ở 

đối chứng tinh trùng chỉ sống đến 

 

eomycin 



Vai trò của kháng sinh đến hoạt lực tinh trùng cá mú c

570 

Hình 2. Hoạt lực (%) và vận tốc tinh trùng

Ghi chú: Control: nghiệm thức đối chứng không có bổ sung Gentamycin. AS: Sau khi bảo quản.

3.3. Ảnh hưởng của việc bổ sung Penicillin

+ Streptomycin với các liều lư

nhau 

Hoạt lực tinh trùng và vận tốc tinh trùng 

sau khi bảo quản lạnh có bổ sung Penicillin 

hợp với Streptomycin ở các liều lượng khác nhau 

được minh họa qua hình 3.  

Sau 1 ngày bảo quản, hoạt lực của tinh 

trùng trong ASP với tỷ lệ 1:3 ở nhiệt độ 

không có sự sai khác. Đến ngày thứ 6 thì hoạt 

Hình 3. Hoạt lực (%) và vận tốc  tinh trùng (

Ghi chú: Control: nghiệm thức đối chứng không có bổ sung Penicillin+Streptomycin. AS: Sau khi bảo quản.

c tinh trùng cá mú cọp (Epinephelus fuscoguttatus) sau khi bảo qu

 

Hoạt lực (%) và vận tốc tinh trùng (m/s) có bổ sung Gentamycine

nghiệm thức đối chứng không có bổ sung Gentamycin. AS: Sau khi bảo quản. 

sung Penicillin 

u lượng khác 

oạt lực tinh trùng và vận tốc tinh trùng 

bổ sung Penicillin kết 

với Streptomycin ở các liều lượng khác nhau 

hoạt lực của tinh 

trùng trong ASP với tỷ lệ 1:3 ở nhiệt độ 4oC 

không có sự sai khác. Đến ngày thứ 6 thì hoạt  

lực của tinh trùng ở các liều kháng sinh

Penicillin + Streptomycin khác nhau có sự sai 

khác nhau. Tuy nhiên, hoạt lực, vận tốc của tinh 

trùng bảo quản ở liều lượng 200

nhất với các giá trị tương ứng là 3,00%, 

52,00µm/s và kéo dài thời gian sống đến ngày 

thứ 36. Liều 600ppm chỉ kéo dài thời gian sống 

của tinh trùng đến ngày 24. Không 

sinh trong bảo quản lạnh chỉ kéo dài thời gian 

sống của tinh trùng được 18 ngày.

(%) và vận tốc  tinh trùng (m/s) có bổ sung Penicillin + Streptomycin

nghiệm thức đối chứng không có bổ sung Penicillin+Streptomycin. AS: Sau khi bảo quản. 

o quản trong tủ lạnh 

 

entamycine 

kháng sinh bổ sung 

Streptomycin khác nhau có sự sai 

khác nhau. Tuy nhiên, hoạt lực, vận tốc của tinh 

trùng bảo quản ở liều lượng 200ppm đạt tốt 

với các giá trị tương ứng là 3,00%, 

m/s và kéo dài thời gian sống đến ngày 

hứ 36. Liều 600ppm chỉ kéo dài thời gian sống 

hông dùng kháng 

chỉ kéo dài thời gian 

sống của tinh trùng được 18 ngày. 

 

treptomycin  
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4.  THẢO LUẬN 

Việc bổ sung kháng sinh vào tinh dịch không 

pha loãng hay pha loãng đều cải thiện tốt thời 

gian bảo quản lạnh (Billard et al., 2004; Bobe 

and Labbe 2009; Le et al., 2011; Le et al., 2013). 

Kháng sinh là chất rất cần thiết để kéo dài thời 

gian bảo quản vì chúng có vai trò hạn chế sự 

phát triển của vi khuẩn tạp nhiễm trong quá 

trình thu thập mẫu và bảo quản lạnh (Chang et 

al., 2002; Le et al., 2011; Le et al., 2013). Theo 

báo cáo của Chao et al. (1992), hoạt lực tinh 

trùng cá mú (Epinephelus malabaricus) có thể 

duy trì đến ngày thứ 8 khi chúng được bảo quản 

trong dung dịch Ringer dùng cho cá biển và bổ 

sung 500ppm Streptomycin. Đối với tinh trùng cá 

bơn Đại Tây Dương (Hippoglossus hippoglossus), 

bảo quản lạnh trong tủ lạnh với chất bảo quản là 

dung dịch nước muối cân bằng của Hanks sau 

khi đã điều chỉnh tỉ lệ pha loãng 1:9 với 

Penicillin kết hợp Streptomycin ở nồng độ 200 

IU/ml, hoạt lực tinh trùng có thể được duy trì cho 

đến ngày thứ 70 (Igor et al., 2006). Việc kết hợp 

giữa 50 IU/ml Penicillin và 50 µg/ml 

Streptomycin bổ sung vào bảo quản lạnh tinh 

trùng cá tuyết Đại Tây Dương (Gadus morhua) 

và cá (Melanogrammus aeglefinus) cho thấy khả 

năng thụ tinh và hoạt lực tinh trùng được gia 

tăng (DeGraaf and Berlinsky, 2004). Đối với cá 

hồi Đại Tây Dương (Salmo salar), bổ sung hàm 

lượng kháng sinh cao hơn (125 IU/ml Penicillin + 

125 µg/ml Streptomycin) không gây độc đối với 

tinh trùng mà còn kéo dài được thời gian bảo 

quản lạnh (Stoss 1983). Thời gian bảo quản lạnh 

của tinh trùng cá tầm thìa Paddlefish (Polyodon 

spathula) cũng được gia tăng nếu sử dụng kết 

hợp kháng sinh Penicillin/ Streptomycin (Brown 

and Mims 1995). Theo báo cáo của Le et al. 

(2011), bảo quản lạnh tinh trùng cá đù vàng 

(Larimichthys polyactis) trong chất bảo quản là 

dịch tương nhân tạo ở tỉ lệ 1:3 và có bổ sung 

600ppm Gentamycin hoặc 200ppm Neomycin có 

thể gia tăng thời gian hoạt lực tinh trùng đến 

ngày thứ 26. Năm 2013, cũng theo tác giả Le, bảo 

quản lạnh tinh trùng cá chẽm mõm nhọn 

(Psammoperca waigiensis) trong dịch tương nhân 

tạo ở tỉ lệ 1:3 có bổ sung 200ppm Gentamycin có 

thể kéo dài thời gian hoạt lực cho đến ngày thứ 

36. Đối với nghiên cứu này, hoạt lực tinh trùng 

và vận tốc tinh trùng cũng kéo dài thời gian hoạt 

lực cho đến ngày thứ 36 nếu bổ sung thêm 

200ppm Neomycin. 

5. KẾT LUẬN 

Việc bổ sung kháng sinh trong bảo quản 

lạnh tinh trùng cá mú cọp trong tủ lạnh có tác 

dụng kéo dài thời gian tồn tại của tinh trùng. Kết 

quả thu được trong phạm vi nghiên cứu này là 

tinh trùng bảo quản trong dịch tương nhân tạo 

với tỉ lệ pha loãng 1:3 có bổ sung Neomycin ở liều 

lượng 200 ppm được bảo quản ở nhiệt độ 4oC có 

thể duy trì hoạt lực tinh trùng và vận tốc tinh 

trùng tốt, đạt 4,00% và 56,00 m/s ở ngày thứ 36.  
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