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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm tìm ra tỷ lệ pha loãng tối ưu cũng như nồng độ kháng sinh Gentamycin thích 

hợp bổ sung vào quá trình bảo quản tinh trùng cá chẽm mõm nhọn Psammoperca waigiensis trong tủ lạnh thông qua 

mùa vụ sinh sản. Tinh dịch được pha loãng trong ASP (artificial seminal plasma) với các tỷ lệ 1:1, 1:3, 1:5 và 1:7 

(tinh dịch: ASP). Gentamycin được sử dụng để bổ sung vào quá trình bảo quản với các nồng độ 100, 200 và 

300ppm. Kết quả thu được cho thấy tinh trùng được pha loãng với tỷ lệ 1:3 và bổ sung 200ppm Gentamycin cho 

hoạt lực tốt nhất vào đầu và giữa vụ sinh sản, trong khi đó tinh trùng thu ở cuối vụ sinh sản cho hoạt lực tốt nhất ở tỷ 

lệ 1:5 và 300ppm Gentamycin. 

Từ khóa: Bảo quản lạnh, cá chẽm mõm nhọn, hoạt lực tinh trùng, kháng sinh, tinh trùng, tỷ lệ pha loãng. 

Estimating Sperm Motility of Waigieu Seaperch (Psammoperca waigiensis)  
Preserved in Refrigerator throughout the Reproductive Season 

ABSTRACT 

The objectives of this study were to find the optimal sperm dilution and gentamycin concentration for  Waigieu 

seaperch, Psammoperca waigiensis, chilled sperm preservation throughout the spawning season. The semen were 

diluted at 1:1, 1:3, 1:5 and 1:7 in artificial seminal plasma. Gentamycin was added at concentration of 100, 200 and 

300 ppm. Semen dilution at 1:3 and addition of 200ppm gentamycin with sperm collected at the beginning spawning 

season and the middle spawning season and dilution ratio of 1:5 with 300ppm gentamycin with seperm collected at  

end spawning season yielded highest sperm motility. 

Keywords: Chilled preservation, dilution, gentamycin, sperm, sperm motility, waigieu seaperch. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cá chẽm mõm nhọn Psammoperca 

waigiensis là loài phån bố ở vùng biển nhiệt đới 

và cò giá trð kinh tế cao. Hiện nay, trên thế giới 

nòi chung và Việt Nam nòi riêng không cò nhiều 

nghiên cứu về loài này. Nguyễn Trọng Nho và 

Lýc Minh Diệp (2003) đã tiến hành nghiên cứu 

đặc điểm sinh học sinh sân và cho thử nghiệm 

sân xuçt giống nhån täo loài cá này, tuy nhiên 

số lþợng con giống vén cñn hän chế (Nguyễn 

Trọng Nho và Lýc Minh Diệp, 2003). Để cò thể 

sân xuçt một lþợng con giống lớn nhìm cung 

cçp cho nuôi thþơng phèm, những nghiên cứu 

về sinh sân nhån täo và þơng nuôi cá chẽm mõm 

nhọn là rçt cæn thiết. Do đò, thành công cûa quá 

trình bâo quân länh tinh trùng cá chẽm mõm 

nhọn sẽ giúp cò đþợc nguồn tinh trùng trong bçt 

cứ thời gian nào và giâm chi phí nuôi giữ cá đực.  

Bâo quân tinh trùng đòng vai trñ quan 

trọng trong các chþơng trình chọn giống và bâo 

tồn nguồn gen cûa vêt nuôi, gòp phæn cung cçp 

nguồn nguyên liệu cho công nghệ di truyền 

phån tử áp dýng trong các chþơng trình chọn 

giống. Nhờ bâo quân tinh ta cò thể chû động 

trong quá trình sân xuçt giống nhån täo, nhçt 
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là trþờng hợp cò hiện tþợng lệch pha trong sự 

thành thýc giữa giới đực và cái. Việc bâo quân 

tinh gòp phæn làm đơn giân hòa quá trình vên 

chuyển cá bố tÿ nơi này đến nơi khác. Ngoài ra, 

phþơng pháp này cñn hän chế tối đa việc lþu giữ 

cá đực, bâo tồn dñng thuæn và ngën cân suy 

giâm chçt lþợng di truyền do lai cên huyết 

(Rana and McAndrew, 1989). 

Những nëm gæn đåy, cá chẽm mõm nhọn là 

loài đþợc nuôi rçt phổ biến, đặc biệt là ở Việt 

Nam (Pham et al., 2012; Shimose and 

Tachihara, 2006). Tuy nhiên, vén chþa cò các 

nghiên cứu về việc xác đðnh các điều kiện tối þu 

cho quá trình bâo quân länh tinh trùng trong 

khi trên thế giới đã cò ́ nhiều nghiên cứu trên các 

đối tþợng nhþ: cá tuyết Đäi Tåy dþơng Gadus 

morhua, cá tuyết chçm đen Melanogrammus 

aeglefinus (DeGraaf and Berlinsky, 2004a), cá 

chép Cyprinus carpio (Nguyen and Le, 2013), cá 

đù vàng Larimichtys polyactis (Le et al., 2011), 

cá mú cọp Epinephelus fuscoguttatus (Lê Minh 

Hoàng và Đặng Hoàng Trþờng, 2015)… nhþng 

vén chþa tiến hành nghiên cứu bâo quân tinh 

trùng cá chẽm mõm nhọn trong tû länh ở các 

thời điểm thu méu khác nhau. Do đò, việc đánh 

giá chçt lþợng tinh trùng bâo quân trong tû 

länh täi các thời điểm khác nhau trong mùa vý 

sinh sân cûa cá chẽm mõm nhọn Psammoperca 

waigiensis là hết sức cæn thiết. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian, địa điểm và đối tượng 

nghiên cứu 

Nghiên cứu đþợc thực hiện täi phñng thí 

nghiệm Sinh lý cûa Viện Nuôi trồng Thûy sân – 

trþờng Đäi học Nha Trang tÿ tháng 11/2014 – 

11/2015 trên đối tþợng cá chẽm mõm nhọn 

Psammoperca waigiensis. Cá chẽm mõm nhọn 

trþởng thành đþợc thu thêp tÿ tự nhiên và nuôi 

giữ trong lồng täi Bè Vüng Ngán, Nha Trang, 

Khánh Hña. Cá đþợc cho ën hàng ngày bìng cá 

täp cò bổ sung thức ën với khèu phæn là 3-5% 

khối lþợng cơ thể cá. Pham et al. (2012) cho biết 

cá chẽm mõm nhọn đực cò mùa vý sinh sân tÿ 

tháng 3 đến tháng 11. Thời điểm đæu mùa vý 

(tháng 3), giữa mùa vý (tháng 7) và cuối mùa vý 

(tháng 11) đþợc dùng cho các thí nghiệm trong 

nghiên cứu này. Ở mỗi thời điểm, tinh dðch đþợc 

thu thêp tÿ 3 cá đực riêng biệt. Kích cỡ cûa cá 

đực sử dýng cho thí nghiệm đþợc trình bày ở 

bâng 1. Cá đực đþợc gåy mê bìng Ethylene 

glycol monophenylether với liều lþợng 200ppm 

trþớc khi thu tinh dðch. Tinh dðch đþợc thu bìng 

cách çn nhẹ nhàng býng cá tÿ phía trþớc ra 

phía sau. Tinh dðch chây ra cho thîng vào ống 

nhựa 1,5 ml cò đêy níp. Trong quá trình thu 

tinh dðch, býng cá và xung quanh lỗ huyệt sinh 

dýc đþợc lau bìng khën säch để tránh lén täp 

tinh dðch với nþớc tiểu, phån, máu và nhớt cá. 

Ống tinh dðch sau khi thu xong ngay lêp tức 

đþợc bâo quân trên đá länh xay cho đến khi sử 

dýng cho thí nghiệm. Méu tinh dðch đþợc đánh 

giá chçt lþợng thông qua các thông số nhþ tỷ lệ 

tinh trùng hoät động và vên tốc tinh trùng. Các 

thông số này đþợc phån tích bìng CASA 

(computer aided for sperm analysis) với phæn 

mềm ImageJ. Tinh trùng đþợc pha loãng với 

nþớc biển nhån täo ở tî lệ 1:100 và quan sát dþới 

kính hiển vi Olymbus BX41 (Nhêt Bân) độ 

phòng đäi 40× cò kết nối với camera để ghi läi 

video. Các video này đþợc cho vào phæn mềm 

ImageJ để phån tích hoät lực và vên tốc tinh 

trùng. Mỗi méu tinh dðch đþợc quan sát 3 læn. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

2.2.1. Xác định đặc tính lý học của  

tinh dịch 

Sau khi thu thêp đþợc tinh dðch cá, tiến 

hành xác đðnh một số đặc tính lý hòa sinh cûa 

tinh trùng cá. Thể tích cûa tinh dðch đþợc xác 

đðnh bìng 1,5 ml eppendorf tube, mêt độ cûa 

tinh trùng đþợc xác đðnh bìng phþơng pháp 

đếm ở buồng đếm tinh trùng (Makler Counting 

Chamber, UK) và độ quánh cûa tinh trùng đþợc 

xác đðnh bìng Hawksley micro-hematocrit 

reader (UK). 

Số lþợng tinh trùng trên một đơn vð thể tích 

đþợc tính toán bìng thể tích cûa tinh trùng với 

mêt độ cûa tinh trùng. Để tiến hành xác đðnh 

pH, áp suçt thèm thçu và các đặc tính hòa sinh, 

cho tinh dðch cho vào 1,5 eppendoft tube rồi li 

tåm (15.000rpm) khoâng 10 phút. Sau khi li 

tâm, tiến hành tách phæn dðch tþơng ở phía trên 
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rồi tiến hành xác đðnh pH và áp suçt thèm 

thçu. pH đþợc xác đðnh bìng máy đo pH để bàn 

(HANNA HI 2211, Rumania). Áp suçt thèm 

thçu đþợc xác đðnh bìng máy đo áp suçt thèm 

thçu (Advanced Instruments Osmometer 3MO 

Plus, US).  

2.2.2. Thí nghiệm đánh giá chất lượng tinh 

trùng sau khi bảo quản 

Tinh dðch thu thêp ở các thời điểm đæu, 

giữa và cuối vý sinh sân đþợc pha loãng với các 

tỷ lệ khác nhau 1:1, 1:3, 1:5 và 1:7 trong ASP 

(artificial seminal plasma) đþợc bâo quân trong 

tû länh ở 2ºC (Lê Minh Hoàng và cs., 2013). 

Nghiệm thức đối chứng là tinh trùng không 

đþợc pha loãng. Mỗi nghiệm thức đþợc lặp läi 3 

læn. Hoät lực và vên tốc tinh trùng đþợc đánh 

giá sau 3 ngày một læn, chîng hän nhþ: ngày 

thứ 3, 6, 9... cho đến khi tinh trùng ngÿng  

hoät động. 

Tÿ kết quâ cûa thí nghiệm trên, tiến hành 

pha loãng tinh dðch với tỷ lệ pha loãng tối þu 

trong ASP cò bổ sung kháng sinh Gentamycin ở 

các nồng độ 100ppm, 200ppm, 300ppm và bâo 

quân trong tû länh ở 2ºC (Lê Minh Hoàng và 

cộng sự, 2013; Le et al., 2013). Nghiệm thức đối 

chứng trong thí nghiệm này là không dùng 

kháng sinh. Mỗi nghiệm thức đþợc lặp läi 3 læn. 

Hoät lực và vên tốc tinh trùng đþợc đánh giá 

sau 3 ngày một læn, chîng hän nhþ: ngày thứ 3, 

6, 9... cho đến khi tinh trùng ngÿng hoät động. 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu đþợc trình bày dþới däng giá trð 

trung bình ± sai số chuèn. Xử lý số liệu bìng 

phæn mềm Excel 2003. Ảnh hþởng cûa tỷ lệ pha 

loãng và nồng độ kháng sinh đến hoät lực và 

vên tốc tinh trùng đþợc phån tích phþơng sai 

một yếu tố (One-way ANOVA) bìng so sánh 

Duncan với mức ý nghïa P < 0,05 thông qua 

phæn mềm SPSS 18.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Một số thông số lý học của tinh dịch cá 

chẽm mõm nhọn 

Qua bâng 1, các thông số cho thçy tinh dðch 

cá chẽm thu đþợc vào đæu, giữa và cuối vý sinh 

sân không cò sự khác biệt nhiều và tốt nhçt ở 

giữa vý sinh sân với hoät lực là 91,67%. So với 

các đối tþợng khác, hoät lực cûa tinh trùng cá 

chẽm mõm nhọn cao hơn so với tinh trùng cá hồi 

nâu Capsian (59,4%) (Hajirezaee et al., 2010b), 

cá hồi Salmo trutta (80,37%) (Bozkurt et al., 

2011), cá bơn chåu Âu (86%) (Sahin et al., 2012). 

Thông số thời gian hoät lực tinh trùng cûa cá 

chẽm cao nhçt ở cuối vý sinh sân với 234,67s 

nhþng thçp hơn so với tinh trùng cá bơn chåu 

Âu (1320s) (Sahin et al., 2012). Tuy nhiên so với 

tinh trùng cá chäch Capsian (39s) (Golpour and 

Hosseini, 2011), cá hồi Salmo trutta (81,47s) 

(Hajirezaee et al., 2010a) thì thời gian hoät lực 

cûa cá chẽm läi cao hơn đáng kể. 

Bâng 1. Khối lượng, chiều dài và đặc tính lý học của tinh dịch cá chẽm mõm nhọn đực 

được thu ở đầu, giữa và cuối vụ sinh sân 

Thông số 
Đầu vụ (n=3) Giữa vụ (n=3) Cuối vụ (n=3) 

Trung bình Độ lệch chuẩn Trung bình Độ lệch chuẩn Trung bình Độ lệch chuẩn 

Khối lượng (g) 523,67 116,32 529,67 53,68 518,33 27,54 

Chiều dài cá (cm) 26,2 0,9 26,1 0,46 26,2 0,85 

Thể tích tinh dịch (ml/cá đực) 1,43 0,06 1,43 0,06 1 0,17 

Mật độ tinh trùng (x10
9
 tb/ml) 30,93 2,74 30,3 1,65 28,8 0,95 

Độ quánh (%) 86,67 2,89 86,67 2,89 76,67 5,77 

Số lượng tinh trùng (x10
9 
tb/cá đực) 44,28 3,30 43,40 2,02 28,91 5,85 

Hoạt lực tinh trùng (%) 90,33 5,51 91,67 2,89 91,33 4,51 

Vận tốc tinh trùng (µm/s) 143 2,65 140 6,56 141,33 5,51 

Thời gian hoạt lực (s) 230,33 2,31 225,67 5,51 234,67 6,66 
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Hình 1. Ảnh hưởng của tỷ lệ pha loãng đến hoät lực (cột) và vận tốc (đường) tinh trùng  

cá chẽm mõm nhọn bâo quân trong tủ länh đầu vụ sinh sân 

3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ pha loãng lên hoät 

lực và vận tốc tinh trùng cá chẽm mõm 

nhọn bâo quân trong tủ länh ở đầu, giữa và 

cuối vụ sinh sân 

3.2.1. Ở đầu vụ sinh sản 

Kết quâ đo hoät lực và vên tốc tinh trùng cá 

chẽm mõm nhọn bâo quân trong tû länh ở đæu 

vý sinh sân đþợc thể hiện ở hình 1. 

Hoät lực và vên tốc cûa tinh trùng đät mức 

tốt nhçt khi pha loãng ở tỷ lệ 1:3 (9,44% và 

56,44 µm/s) kéo dài đến ngày thứ 24, trong khi 

đò tinh dðch đþợc pha loãng ở tỷ lệ 1:7 cho kết 

quâ thçp nhçt với hoät lực và vên tốc tinh trùng 

læn lþợt là 20% và 67,78 µm/s chî kéo dài thời 

gian sống đến ngày thứ 9. Ở nghiệm thức đối 

chứng, hoät lực và vên tốc tinh trùng đät đþợc 

khá cao tuy nhiên thời gian sống cûa tinh  

trùng chî kéo dài đến ngày thứ 15 (12,22% và  

60,11 µm/s). 

3.2.2. Ở giữa vụ sinh sân 

Kết quâ thu đþợc tþơng tự với tinh trùng 

đþợc thu ở đæu vý sinh sân, tinh dðch đþợc pha 

loãng với tỷ lệ 1:3 cho kết quâ tốt nhçt; hoät lực 

và vên tốc læn lþợt là 8,89% và 55,33 µm/s với 

thời gian sống kéo dài đến 24 ngày (Hình 2). 

Sau 3 ngày bâo quân, hoät lực tinh trùng ở các 

tỷ lệ pha loãng 1:3 và nghiệm thức đối chứng có 

sự sai khác so với các tỷ lệ cñn läi. Đến ngày thứ 

6 thì kết quâ ở tỷ lệ pha loãng 1:3 sai khác so 

với tçt câ các nghiệm thức cñn läi (P < 0,05). 

Hoät lực và vên tốc quan sát đþợc thçp nhçt ở 

thí nghiệm cò tỷ lệ pha loãng 1:7, chî kéo dài 

thời gian sống tinh trùng 9 ngày (19,33% và 

66,44 µm/s). 

3.2.3. Ở cuối vụ sinh sản 

Kết quâ quan sát đþợc cho thçy hoät lực và 

vên tốc cûa tinh trùng khi đþợc pha loãng ở tỷ lệ 

1:5 là tốt nhçt (8% và 46,78 µm/s) với thời gian 

sống kéo dài đến ngày thứ 24 và thçp nhçt ở tỷ 

lệ 1:7 (18,56% và 66,22 µm/s). Sau 9 ngày bâo 

quân, hoät lực ở nghiệm thức 1:5 cò sự sai khác 

với các nghiệm thức cñn läi (P < 0,05). Trong khi 

đò, vên tốc tinh trùng ở tỷ lệ pha loãng 1:5 sai 

khác với các tỷ lệ cñn läi sau 12 ngày bâo quân. 

Kết quâ thu đþợc cho thçy, ở thời điểm thu 

méu đæu và giữa vý sinh sân tinh dðch đþợc pha 

loãng ở tỷ lệ 1:3 cho kết quâ tốt nhçt, trong khi 

đò ở cuối vý sinh sân thì tỷ lệ 1:5 läi cho kết quâ 

tốt nhçt. Tỷ lệ pha loãng là một yếu tố ânh 

hþởng lớn đến thời gian bâo quân tinh trùng, vì 

khi pha loãng sẽ làm giâm mêt độ tinh trùng so 

với lúc ban đæu. Theo nghiên cứu cûa Le et al. 

(2011), tinh trùng cá đù vàng (Larimichthys 

polyactis) bâo quân ở tỷ lệ 1:3 cho thời gian sống 

låu nhçt (14 ngày), tỷ lệ 1:1 (10 ngày) và tỷ lệ 

1:5 (12 ngày). Đối với tinh trùng cá tuyết Đäi 

Tåy Dþơng (Gadus morhua), cá tuyết chçm đen 
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(Melanogrammus aeglefinus) và cá mþớp vån 

(Osmerus mordax), tỷ lệ pha loãng 1:3 tốt hơn 

so với các tỷ lệ 1:1, 1:2, 1:5 và 1:10 (DeGraaf and 

Berlinsky, 2004a; 2004b). Ở tinh trùng cá trê 

Phi (Clarias gariepinus) tỷ lệ pha loãng 1:5 tốt 

hơn so với tỷ lệ 1:3 hay 1:10 (Erdahl et al., 

1987). Nëm 1984, Erdahl et al. đã công bố với tỷ 

lệ pha loãng lớn hơn tỷ lệ 1:3 tinh trùng cá hồi 

nåu Salmo trutta fario và cá hồi Chinook 

Oncorhynchus tschawytscha sẽ giâm chçt lþợng 

sau 48h bâo quân so với các tỷ lệ 1:1, 1:2 hoặc 

1:3 (Erdahl et al., 1984). Nghiên cứu bâo quân 

länh tinh trùng cá hồi vån bân đða 

(Oncorhychuss mykiss nelson) đþợc tiến hành 

bìng cách pha loãng tinh dðch với các tỷ lệ 1:3, 

1:6 và 1:9 trong chçt pha loãng khác nhau đþợc 

bâo quân ở nhiệt độ 4oC trong vñng 9 ngày. Kết 

quâ cho thçy tinh dðch đþợc pha loãng ở tỷ lệ 1:9 

cho phæn trëm tinh trùng hoät lực tốt nhçt 

(>80% trong 7 ngày) (Aguilar-Juárez et al., 

2014). Nëm 2014, đề tài nghiên cứu bâo quân 

tinh trùng cá mú cọp Epinephelus fuscoguttatus 

cûa Đặng Hoàng Trþờng cüng cho kết quâ hoät 

lực và vên tốc tinh trùng cao nhçt (4,56% và 

12,33 µm/s) với tỷ lệ pha loãng 1:3 (Đặng Hoàng 

Trþờng, 2014). Nhþ vêy cò thể thçy với mỗi loài 

cá và mỗi thời điểm thu méu sẽ cò tỷ lệ pha 

loãng khác nhau phù hợp với tÿng đối tþợng. 

 

 

Hình 2. Hoät lực (cột) và vận tốc (đường) tinh trùng giữa vụ sinh sân  

được bâo quân trong tủ länh với các tỷ lệ pha loãng khác nhau  

 

Hình 3. Hoät lực (cột) và vận tốc (đường) tinh trùng cuối vụ sinh sân  

được bâo quân trong tủ länh với các tỷ lệ khác nhau 
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3.3. Ảnh hưởng của việc bổ sung kháng sinh 

Gentamycin đến hoät lực và vận tốc tinh 

trùng cá chẽm mõm nhọn bâo quân trong tủ 

länh ở đầu, giữa và cuối vụ sinh sân 

3.3.1. Ở đầu vụ sinh sản 

Kết quâ quan sát đþợc cho thçy sau khi bâo 

quân hoät lực và vên tốc tinh trùng đät cao nhçt 

ở nghiệm thức bổ sung kháng sinh Gentamycin 

nồng độ 100ppm, tuy nhiên sau 6 ngày thì ở 

nghiệm thức bổ sung Gentamycin nồng độ 

200ppm cho hoät lực và vên tốc tốt nhçt cho đến 

ngày 18 và cò sự sai khác so với các nồng độ cñn 

läi (P < 0,05). Với nồng độ này, tinh trùng cò thể 

kéo dài thời gian sống lên đến 36 ngày (3,33% 

và 52,89 µm/s). Kết quâ thçp nhçt ở nghiệm 

thức bổ sung 300ppm Gentamycin với thời gian 

sống cûa tinh trùng là 30 ngày, hoät lực 8,22% 

và vên tốc 60,56 µm/s (Hình 4). 

3.3.2. Ở giữa vụ sinh sản 

Tinh trùng đþợc bâo quân ở các điều kiện 

tối þu cộng với việc bổ sung Gentamycin nồng 

độ 200ppm cho hoät lực và vên tốc tinh trùng 

cao nhçt và kéo dài tới ngày thứ 36 (3,33% và 

52,89 µm/s). Sau 6 ngày bâo quân, kết quâ ở 

nghiệm thức bổ sung 200ppm Gentamycin cò sự 

sai khác cò ý nghïa với các nồng độ cñn läi (P < 

0,05). Kết quâ thçp nhçt quan sát đþợc khi bổ 

sung Gentamycin 300ppm với hoät lực và vên 

tốc là 8,22% và 53,78 µm/s với thời gian sống là 

30 ngày (Hình 5). 

 

Hình 4. Hoät lực (cột) và vận tốc (đường) tinh trùng đầu vụ sinh sân  

có bổ sung Gentamycin bâo quân trong tủ länh  

 

Hình 5. Hoät lực (cột) và vận tốc (đường) tinh trùng giữa vụ sinh sân 

có bổ sung Gentamycin bâo quân trong tủ länh 
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Hình 6. Hoät lực (cột) và vận tốc (đường) tinh trùng cuối vụ sinh sân  

có bổ sung Gentamycin bâo quân trong tủ länh 

3.3.3. Ở cuối vụ sinh sản 

Hoät lực và vên tốc tinh trùng đät tốt nhçt 

khi bổ sung 300ppm Gentamycin (2,89% và 

50,44µm/s) với thời gian sống lên đến 36 ngày. 

Trong khi đò ở nghiệm thức bổ sung 100ppm 

Gentamycin cho kết quâ thçp nhçt, hoät lực 

8% và vên tốc là 60,22 µm/s, thời gian sống  

30 ngày. 

Kháng sinh là chçt rçt cæn thiết để kéo dài 

thời gian bâo quân vì chúng cò vai trñ hän chế 

sự phát triển cûa vi khuèn täp nhiễm trong 

quá trình thu thêp méu và bâo quân länh 

(Chang et al., 2002; Le et al., 2011; Le et al., 

2013). Theo nghiên cứu cûa Chao et al. (1992), 

hoät lực tinh trùng cá mú (Epinephelus 

malabaricus) cò thể duy trì đến ngày thứ 8 khi 

chúng đþợc bâo quân trong dung dðch Ringer 

dùng cho cá biển và bổ sung 500ppm 

Streptomycin. Việc bâo quân länh tinh trùng 

cá bơn Đäi Tåy Dþơng (Hippoglossus 

hippoglossus) trong tû länh với chçt bâo quân 

là dung dðch nþớc muối cån bìng cûa Hanks 

sau khi đã điều chînh tî lệ pha loãng 1:9 với 

Penicillin kết hợp Streptomycin ở nồng độ 200 

IU/ml, tinh trùng cò thể đþợc duy trì hoät lực 

cho đến ngày thứ 70 (Igor et al., 2006). Đối với 

cá tuyết Đäi Tåy Dþơng (Gadus morhua) và cá 

Melanogrammus aeglefinus, việc bổ sung kết 

hợp 50 IU/ml Penicillin và 50 g/ml 

Streptomycin vào quá trình bâo quân länh cho 

thçy khâ nëng thý tinh và hoät lực tinh trùng 

đþợc gia tëng (DeGraaf and Berlinsky, 2004a). 

Ở cá hồi Đäi Tåy Dþơng (Salmo salar), bổ sung 

hàm lþợng kháng sinh cao hơn (125 IU/ml 

Penicillin + 125g/ml Streptomycin) không gây 

độc đối với tinh trùng mà cñn kéo dài đþợc thời 

gian bâo quân länh (Stoss and Refstie, 1983). 

Theo báo cáo cûa Le et al. (2011), tinh trùng cá 

đù vàng (Larimichthys polyactis) đþợc bâo 

quân länh trong chçt bâo quân là dðch tþơng 

nhån täo tî lệ 1:3 cò bổ sung 600ppm 

Gentamycin hoặc 200ppm Neomycin cò thể gia 

tëng thời gian hoät lực tinh trùng đến ngày thứ 

26. Theo Le et al. (2013), bâo quân länh tinh 

trùng cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca 

waigiensis) trong dðch tþơng nhån täo ở tî lệ 

1:3 cò bổ sung 200ppm Gentamycin cò thể kéo 

dài thời gian hoät lực cho đến ngày thứ 36. Đối 

với nghiên cứu này, tinh trùng cüng kéo dài 

thời gian hoät lực cho đến ngày thứ 36 nếu bổ 

sung thêm 200ppm Neomycin. Ngoài ra, 

nghiên cứu vai trñ cûa kháng sinh đến hoät lực 

tinh trùng cá mú cọp (Epinephelus 

fuscoguttatus) sau khi bâo quân trong tû länh 

cho kết quâ hoät lực và vên tốc tinh trùng tốt 

nhçt khi bổ sung kháng sinh Neomycin với 

nồng độ 200ppm và kéo dài thời gian sống cûa 

tinh trùng lên đến 36 ngày (Lê Minh Hoàng và 

Đặng Hoàng Trþờng, 2015). 
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4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Hoät lực và vên tốc tinh trùng tốt nhçt khi 

pha loãng với tỷ lệ 1:3 và duy trì thời gian sống 

lên đến ngày thứ 27 đối với tinh trùng thu ở đæu 

và giữa vý sinh sân. Trong khi đò, ở tỷ lệ pha 

loãng 1:7 tinh trùng chî sống đến ngày thứ 9. 

Đối với tinh trùng ở cuối vý sinh sân, tỷ lệ pha 

loãng 1:5 cho kết quâ tốt nhçt với thời gian sống 

kéo dài đến ngày thứ 27 và thçp nhçt ở tỷ lệ 1:7. 

Việc bổ sung kháng sinh Gentamycin ở 

nồng độ 200ppm cho kết quâ tốt nhçt đối với 

tinh trùng thu ở đæu và giữa vý sinh sân và kéo 

dài thời gian sống cûa tinh trùng lên 36 ngày; 

thçp nhçt là 30 ngày với nồng độ 300ppm 

Gentamycin. Tuy nhiên, tinh trùng thu ở cuối 

vý sinh sân läi cho kết quâ tốt nhçt khi bổ sung 

300ppm Gentamycin cüng với thời gian sống là 

36 ngày và thçp nhçt ở nồng độ 100ppm. 

4.2. Kiến nghị 

Tỷ lệ thý tinh là yếu tố đánh giá đþợc chính 

xác chçt lþợng tinh trùng. Vì vêy, đối với các 

nghiên cứu sau này nên tiến hành thí nghiệm 

thý tinh nhìm đánh giá đþợc chçt lþợng tinh 

trùng một cách chính xác hơn. 

Hiện nay, việc kích thích sinh sân bìng 

cách sử dýng hormone là khá phổ biến. Do đò, 

việc nghiên cứu ânh hþởng cûa tiêm hormone 

lên chçt lþợng tinh trùng cüng là cæn thiết thực 

hiện trong các nghiên cứu tiếp theo. 
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