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TÓM TẮT 

Giun tròn ký sinh ở cá biển không chỉ gây bệnh cho cá biển, làm giảm sản lượng cá mà một số loài giun tròn ký 

sinh còn có khả năng gây bệnh cho con người. Vì vậy, các kết quả nghiên cứu về khu hệ, sinh học, sinh thái các loài 

giun tròn ký sinh ở cá biển là tiền đề cho việc phòng chống các bệnh giun tròn ký sinh trong thủy sản và y học. Tuy 

nhiên, cho đến nay ở Việt Nam còn quá ít các nghiên cứu về đối tượng này, bài báo đây là dẫn liệu đầu tiên về tình 

hình nhiễm và thành phần loài giun tròn ký sinh của một số loài cá ở biển ven bờ tỉnh Quảng Bình. Kết quả mổ khám 

240 cá thể cá thuộc 40 loài, 26 họ, 8 bộ ở vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 93 cá nhiễm giun tròn với 

tỷ lệ nhiễm chung là 38,75% và cường độ nhiễm từ 1 - 148 giun/cá thể. Kết quả định loại giun tròn bằng phương 

pháp hình thái học đã xác định được 15 loài thuộc 3 bộ, 6 họ, 11 giống, bổ sung 4 loài mới cho khu hệ giun tròn ở 

Việt Nam và 6 loài vật chủ mới của 4 loài giun tròn. Ngoài ra, ấu trùng giun tròn thuộc họ Anisakidae có khả năng gây 

bệnh cho con người cũng được xác định. 

Từ khóa: Cá biển, giun tròn ký sinh, Quảng Bình. 

Primary Research on Parasitic Nematodes  
in Some Coastal Marine Fish of Quang Binh Province 

ABSTRACT 

Parasitic nematodes not only cause disease of marine fish and reduce fish production but also spread to 

humans and cause disease. The results of research on fauna, biology, ecology of the parasitic nematodes in marine 

fishes are the premise for the prevention of parasitic nematode diseases in aquaculture and medicine. This paper 

was the first documented case of parasitic infection and composition of parasitic nematodes in some coastal marine 

fish of Quang Binh province. A total of 240 fish individuals of 40 species, 26 families, 8 orders collected from the 

coastal of Quang Binh province were examined for nematodes. Of these, 93 (38.75%) fish were infected with 

nematodes with the intensity ranged from 1 to 148 nematodes/ fish. Fifteen nematode species of 3 orders, 6 families, 

11 genus were identified by morphology, adding 4 species to the fauna of Vietnam and  six new fish host species of  

these nematode species.. 

Keywords: Marine fish, parasitic nematode, Quang Binh. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, các nghiên cứu về ânh hưởng, 

khâ năng lan truyền các dðch bệnh do ký sinh 

trüng gåy ra đøi với sức khóe cûng đ÷ng và các 

thiệt häi về kinh tế trong ngành nuôi tr÷ng thþy 

sân đang là vçn đề nòng và được các nhà khoa 

hõc trên thế giới rçt quan tâm. Theo thøng kê 

cþa Bû Thþy sân (2005), hàng năm cò khoâng 40 

- 50% các träi nuôi thþy sân ở nước ta bð thiệt 

häi do bệnh ký sinh trùng (Hà Duy Ngõ và cs., 

2009), gây thiệt häi hàng tỷ đ÷ng. Các ký sinh 
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trùng t÷n täi trong tự nhiên cùng với vật chþ, 

gặp điều kiện thuận lợi về möi trường nuôi (mật 

đû dày, möi trường ô nhiễm) và sự mẫn câm cþa 

vật chþ có thể bùng phát thành dðch bệnh. Cho 

đến nay, ở nước ta cñn chưa cò nhiều công trình 

nghiên cứu cþa người Việt Nam về giun tròn ký 

sinh ở cá biển sau các nghiên cứu cþa các nhà 

ký sinh trùng hõc Liên Xô (cÿ) thế kỷ 20. Tuy 

nhiên, các công trình cþa Liên Xô làm chþ yếu 

trên đøi tượng cá đäi dương và chî thøng kê tên 

loài mà không có mô tâ chi tiết, mặt khác cho 

đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về vùng biển 

mà các tác giâ Liên Xö đã thu mẫu. Theo thøng 

kê, các nghiên cứu về giun tròn ký sinh ở cá biển 

Việt Nam do Liên Xô tiến hành (Arthur & Bui 

Quang Te, 2006) läi trùng với thøng kê cþa 

Trung Quøc về giun tròn ký sinh ở cá biển 

Trung Quøc do các nhà ký sinh trùng hõc Liên 

Xô công bø (Wen et al., 2011). 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

240 cá thể cá biển ven bờ thuûc 40 loài, 26 

hõ, 8 bû được thu mua ở vùng biển tînh Quâng 

Bình và giun trñn ký sinh thu được từ các cá thể 

cá bð nhiễm. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu thập và định loại vật chủ 

Thu thập vật chủ: 40 loài cá được mua täi 

các câng cá ở vùng biển ven bờ Quâng B  nh, được 

bâo quân  länh (bằng đá khö) trong thüng xøp, 

sau đò được đưa về nghiên cứu täi phòng thí 

nghiệm. 

Định loại vật chủ: Mẫu cá được chụp ânh, 

đo kích thước và đðnh loäi tên loài bằng cách sử 

dụng cơ sở dữ liệu các loài cá trên thế giới 

(Froese et al., 2007) và ở Việt Nam (Đú Thð Như 

Nhung, 2007; Nguyễn Văn Lục và cs., 2007; 

Nguyễn Hữu Phụng và cs., 1995; Nguyễn Hữu 

Phụng và cs., 1997). 

2.2.2. Nghiên cứu giun tròn ký sinh 

Thu thập và định hình giun tròn: Từng cá 

thể cá biển được nghiên cứu để thu giun tròn 

theo phương pháp mù khám toàn diện Skrjabin 

(1928): räch mût đường từ miệng đến lú huyệt, 

sau đò tách riêng các bû phận cþa đường tiêu hóa 

(thực quân, dä dày, ruût). Với những cá nhó, 

düng panh kéo để mù phanh từng bû phận đường 

tiêu hóa và soi trực tiếp dưới kính hiển vi soi nùi 

để thu thập giun tròn. Với các mẫu cá lớn, dùng 

panh kéo để mở phanh các bû phận đường tiêu 

hóa, gän lõc liên tục đến khi trong, kiểm tra dưới 

kính hiển vi soi nùi để thu giun tròn. 

Mẫu giun trñn được được giết bằng dung 

dðch formalin 10% nóng ở nhiệt 60 - 70oC, sau 

đò bâo quân ở dung dðch formalin 10% để 

nghiên cứu hình thái hõc. 

Làm tiêu bân tạm thời: Mẫu giun tròn được 

làm trong bằng dung dðch hún hợp g÷m 

glycerine + axit lactic + nước theo tî lệ 1:1:1. 

Giun tròn kích thước nhó th   chî làm trong bằng 

glycerine pha loăng, khöng düng axit lactic.  

Đo, vẽ và mô tâ các loài giun tròn kư sinh: 

Các mẫu giun tròn được đo kích thước, vẽ và mô 

tâ h  nh thái, cçu täo bằng kính hiển vi quang 

hõc Olympus CH40. 

Định loại giun tròn theo các tài liệu: 

Systema Helminthum (Volume III The 

nematodes of verterates part I) (Yamaguti, 

1961), Metazoan Parasites of Salmonid Fishes 

of Europe (Moravec, 2004), Keys to the 

Nematode Parasites of vertebrates (Anderson et 

al., 2009) và Trichinelloid Nematodes Parasitic 

in Cold - Blooded Vertebrates (Moravec, 2001). 

Tính tỷ lệ nhiễm và cường đû nhiễm 

 

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun tròn ký 

sinh ở cá biển ven bờ tỉnh Quâng Bình 

Mù khám mût sø loài cá biển ven bờ cþa 

tînh Quâng Bình để thu mẫu giun tròn ký sinh 

 

Tỷ lệ nhiễm (%) =  
 Số cá nhiễm giun tròn 

      Số cá mổ khám 
X 100 

 

Cường độ nhiễm(giun/cá) = 

Tổng số giun thu được 

Số cá nhiễm giun tròn 
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Bâng 1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun tròn ký sinh ở cá biển ven bờ tỉnh Quâng Bình 

Stt Bộ Họ Tên phổ thông Tên La tinh 
Số lượng 
mổ khám 

(con) 

Số nhiễm 
(%) 

Cường độ 
nhiễm Min-Max 

(Giun/cá) 

1 Cá vược (Perciformes) Họ cá tráp (Sparidae) Cá bánh đường Evynnis cardinalis 3 2 (66,67) 1 - 6 
2 Họ cá khế (Carangidae) Cá sòng gió Megalaspis cordyla 10 2(20) 1 
3 Cá ngân Alepes kleinii 5 4 (80) 3 - 11 
4 Cá tráo Atule mate 5 0 0 
5 Cá bè tráo mắt to Selar crumenophthalmus 15 5 (30) 1 -  4 
6 Cá nục heo cờ Coryphaena hippurus 5 3 (60) 2 - 9 
7 Cá bè xước  Scomberoides commersonianus 5 1 (20) 1 
8 Cá khế mõm ngắn  Carangoides malabaricus 5 5 (100) 1 - 11 
9 Cá mục sò Decapterus maruadsi 10 5 (50) 5 - 128 
10 Cá nàng đào Chaetodon modestus 3 0 0 
11 Họ cá chim (Formionidae) Cá chim khoang  Monodactylus argenteus 5 0 0 
12 Họ cá thu ngừ (Scombridae) Cá bạc má  Rastrelliger brachysoma  4 3 (75) 1 - 8 
13 Cá ngừ chù Auxis thazard 5 1 (20) 5 
14 Cá thu chấm Scomberomorus guttatus 5 0 0 
15 Họ cá đù (Sciaenides) Cá nạng bạc Otolithes ruber 7 2 (28,57) 2;8 
16 Họ cá Căng (Terapontidae) Cá căng Terapon jarbua 10 7 (70) 1 - 6 
17 Họ cá hồng (Lutjanidae) Cá hường Lutjanus russelli 5 2 (40) 1;2 
18 Cá hồng vây xiên Pinjalo pinjalo 4 0 0 
19 Họ cá liệt (Leiognataidae) Cá liệt Leiognathus splendens 5 0 0 
20 Họ cá móm (Gerridae) Cá móm gai ngắn  Gerres limbatus 5 0 0 
21 Họ cá mú (Serrannidae) Cá mú  Seriolina nigrofasicata 8 0 0 
22 Họ cá sao (uranoscopidae) Cá sao Uranoscopus oligolepis 5 5 (100) 1 - 40 
23 Họ cá lượng (Nemipteridae) Cá lượng 6 răng  Nemipterus hexodon 5 3 (60) 1 - 6 
24 Cá đổng lượng Scolopsis vosmeri 5 0 0 
25 Họ cá phèn (Mullidae) Cá phèn hang Upeneus ragula 5 2 (40) 1;2 
26 Cá phèn 2 sọc Upeneus sulphureus 5 2 (40) 1;2 
27 Họ cá trác (Priacanthidae) Cá trác đỏ Priacanthus hamrur 10 10 (100) 1 - 28 
28 Họ cá đìa (Siganidae) Cá dìa  Siganus fuscescens 5 5 (100) 30 - 148 
29 Họ cá mù làn (Dactylopteridae) Cá kè Dactyloptena orientalis 4 1 (25) 1 
30 Bộ cá nóc 

(Tetraodontiformes) 
Họ cá bò (Monacanthidae) Cá bò 1 gai lưng  Aluterus monoceros 10 0 0 

31 Cá bò da Paramonacauthus japonicus 3 0 0 
32 Họ cá nóc (Tetraodontidae) Cá nóc tro  Lagocephalus lunaris 5 1 (20) 1 
33 Bộ cá nhói (Beloniformes) Họ cá chuồn (Exocoetidae) Cá chuồn  Cypselurus naresii 10 3 (30) 1 - 12 
34 Họ cá kìm (Hemiramphidae) Cá kìm thân tròn Hyporhamphus quoyi 5 1 (20) 3 
35 Bộ cá đao (Pristiformes) Họ cá đao (Pristidae) Cá đao Chirocentrus dorab 4 2 (50) 1 
36 Bộ cá đối (Mugiliformes) Họ cá đối (Mugilidae) Cá đối Mugil cephalus 5 1 (20) 3 
37 Bộ cá đuối (Raijiformes) Họ cá đuối (Dasyatidae) Cá đuối  Dasyatis bennetti 10 5 (50) 1 - 7 
38 Bộ cá chình (Anguilliformes) Họ cá nhệch (Ophichthidae) Cá nhệch ăn cua Pisodonophis cancrivorus 5 5 (100) 1 - 16 
39 Cá nhệch thường Pisodonophis boro 5 5 (100) 1 - 15 
40 Bộ cá tráp vàng 

(Beryciformes) 
Họ cá sơn đá (Holocentridae) Cá sơn đỏ Sargocentron rubrum 5 0 0 

Tổng  240 93 (38,75) 1-148 
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nhằm đánh giá được tỷ lệ và cường đû nhiễm 

cÿng như xác đðnh được các loài giun tròn ký 

sinh trên các đøi tượng cá đò, kết quâ mù khám 

được thể hiện ở bâng 1 

Bâng 1 cho thçy tỷ lệ nhiễm giun tròn 

chung ở cá biển là 38,75%, cường đû nhiễm dao 

đûng từ 1 - 148 giun/cá thể. Trong sø 240 cá thể 

cá biển nghiên cứu, chþ yếu thuûc bû cá vược 

(173 cá thể), các bû cá khác có sø lượng nghiên 

cứu ít hơn (dưới 20 cá thể). Tỷ lệ nhiễm giun 

tròn ở bû cá vược là 40,46% (70/173); bû cá nóc 

5,56% (1/18); bû cá nhói 26,67% (4/15); bû cá đao 

50% (2/4); bû cá đøi 20% (1/5); bû cá đuøi 50% 

(5/10); bû cá chình 100% (10/10); bû cá tráp mắt 

vàng 0% (0/5). Như vậy, bû cá chình có tỷ lệ 

nhiễm cao nhçt do chýng là nhòm ăn täp, bû cá 

tráp mắt vàng không nhiễm, tuy nhiên đánh giá 

này cÿng mới mang tính tương đøi vì sø lượng cá 

mù khám cþa các bû cá có sự khác nhau. 

+ Tỷ lệ nhiễm theo hõ cá: Hõ cá tráp 

66,67%; hõ cá khế 39,68% (25/63); hõ cá thu ngừ 

28,57% (4/14); hõ cá đü 28,57% (2/7); hõ cá căng 

70% (7/10); hõ cá h÷ng 40% (2/5); hõ cá sao 100% 

(5/5); hõ cá lượng 30% (3/10); hõ cá phèn 40% 

(4/10); hõ cá trác 100% (10/10); hõ cá đìa 100% 

(5/5); hõ cá mù làn 25% (1/4); hõ cá nóc 20% 

(1/5); hõ cá chu÷n 30% (3/10); hõ cá kìm 20% 

(1/5); hõ cá đao 50% (2/4); hõ cá đøi 20% (1/5); hõ 

cá đuøi 50% (5/10); hõ cá nhệch 100% (10/10), 

còn läi mût sø hõ cá không nhiễm giun trñn như 

hõ cá chim, hõ cá liệt, hõ cá móm, hõ cá mú, hõ 

cá bò và hõ cá sơn đá. Tuy nhiên, đåy cÿng là tỷ 

lệ nhiễm tương đøi do sø lượng cá mù giữa các 

hõ có sự khác nhau. 

+ Tỷ lệ nhiễm theo loài cá: Trong sø 40 loài 

cá nghiên cứu có 12 loài chưa thu được giun 

tròn, 28 loài cá bð nhiễm giun tròn với tỷ lệ 

nhiễm từ 20 - 100%, trong đò cò mût sø loài 

nhiễm giun tròn với tỷ lệ cao như loài cá khế 

mõm ngắn, cá trác, cá sao, cá nhệch ăn cua, cá 

nhệch thường với tỷ lệ nhiễm đät 100%. 

Kết quâ nghiên cứu về tỷ lệ và cường đû 

nhiễm giun tròn ở cá biển Quâng Bình là kết 

quâ đæu tiên täi đåy, tuy kết quâ này còn cæn 

tiến hành nghiên cứu thêm trên các đøi tượng cá 

khác nữa và mù với sø lượng đ÷ng đều giữa các 

bû, các hõ và các loài cá, tuy nhiên so với kết 

quâ nghiên cứu cþa Hà Duy Ngõ và cs. (2009) ở 

cá biển Vðnh Hä Long, tînh Quâng Ninh thì tỷ 

lệ và cường đû nhiễm täi 2 đða điểm này khá 

tương đ÷ng nhau.  

3.2. Thành phần loài giun tròn ký sinh ở cá 

biển ven bờ tỉnh Quâng Bình 

Kết quâ đðnh loäi các mẫu giun tròn thu 

được trên mût sø loài cá biển ven bờ cþa tînh 

Quâng Bình được thể hiện trên bâng 2 

Kết quâ phân tích mẫu giun tròn ký sinh ở 

cá täi biển ven bờ tînh Quâng Bình đã xác đðnh 

được 15 loài giun tròn thuûc 3 bû, 6 hõ, 11 giøng 

(Bâng 2).  

+ Hõ Anisakidae (Railliet et Henry, 1912): 

Phát hiện được 8 loài 

1. Loài Hysterothylacium aduncum 

(Rudolphi, 1802) ký sinh trên nhiều loài cá 

(Bâng 2). Loài này cÿng đã được phát hiện ở 

Việt Nam (Arthur & Bui Quang Te, 2006), tuy 

nhiên tác giâ khöng nòi đến loài cá nào nhiễm. 

Trong khi đò Vô Thế Dÿng (2010) cÿng phát 

hiện loài này ký sinh trên 3 loài cá mú ở tînh 

Khánh Hòa. 

2. Loài Hysterothylacium chorinemi 

(Parukhin, 1966) đã được phát hiện ký sinh trên 

Cá ngån và Cá bè xước ở biển Việt Nam (Arthur 

& Bui Quang Te, 2006). Chúng tôi phát hiện 

loài này ở 3 loài vật chþ mới: Cá lượng sáu răng, 

Cá phèn hang, Cá phèn hai sõc. 

3. Loài Hysterothylacium fabri (Rudolphi, 

1819) ký sinh ở cá sao ở vùng biển Hàn Quøc, 

Trung Quøc và Thù Nhï Kỳ (Pekmezci et al., 

2014). Tuy nhiên, đåy là læn đæu tiên loài này 

được phát hiện ở Việt Nam. 

4. Loài Hysterothylacium longilabrum (Li 

et al., 2012) chî tìm thçy ký sinh duy nhçt trên 

cá dìa ở Quâng Bình và ở nhiều vùng biển khác 

cþa Việt Nam. Loài này cÿng đã được tìm thçy 

trên cá dìa ở vùng biển Trung Quøc (Li et al., 

2012), chứng tó loài giun tròn này chî ký sinh 

trên mût vật chþ nhçt đðnh, loài này cÿng chưa 

từng được công bø ở Việt Nam. 
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Phần đầu Hysterothylacium chorinemi Phần đuôi con cái  

Hysterothylacium chorinemi 

Bâng 2. Thành phần loài giun tròn ký sinh ở cá biển ven bờ tỉnh Quâng Bình 

Stt Bộ Họ Loài Vật chủ Nơi ký sinh 

1 Ascaridida Anisakidae (Railliet 
et Henry, 1912) 

Hysterothylacium aduncum 
(Rudolphi, 1802) 

Cá bánh đường; Cá khế mỗm 
ngắn; Cá căng; Cá hường. 

Ruột 

2 Hysterothylacium chorinemi 
(Parukhin, 1966) 

Cá lượng 6 răng**; Cá phèn 
hang**; Cá phèn 2 sọc**. 

Ruột 

3 Hysterothylacium fabri*  

(Rudolphi, 1819) 

Cá sao Dạ dày 

4 Hysterothylacium longilabrum* 

 (Li et al., 2012) 

Cá dìa Ruột; dạ 
dày 

5 Raphidascaris acus (Rudolphi, 
1802) 

Cá bè tráo mắt to; Cá sòng gió; 
Cá mục sò; Cá nạng bạc; Cá 
trác đỏ; Cá đối; Cá nhệch ăn 
cua 

Ruột 

6 Raphidascaris sp.  Cá ngân; Cá bè xước; Cá nóc 
tro; Cá kìm thân tròn; Cá đuối 

Ruột 

7 Raphidascaroides nipponensis* 
(Yamaguti, 1941) 

Cá kè** Dạ dày 

8 Contracaecum osculatum  

(Rudolphi, 1802) 

Cá bè tráo mắt to; Cá bạc má; 
Cá chuồn; Cá đao. 

Ruột 

9 Spirurida Cystidicolidae 
(Skrjabin, 1946) 

Spinitectus echenei (Parukhin, 
1967) 

Cá nục heo cờ** Ruột 

10 Prospinitectus sp*. Cá ngừ chù Dạ dày 

11 Physalopteridae 
(Railliet, 1893) 

Heliconema longissimum 
(Ortlepp, 1923) 

Cá nhệch răng hạt Ruột 

12 Philometridae (Baylis 
et Daubney, 1926) 

Philometra sp. Cá đuối** Ruột 

13 Buckleyella buckeyi (Rasheed, 
1963) 

Cá nhệch ăn cua Dạ dày 

14 Camallanidae 
(Railliet et Henry, 
1915) 

Camallanus carangis (Olsen, 
1954) 

Cá khế mõm ngắn Ruột 

15 Enoplida Capillariidae (Railliet, 
1915) 

Capillaria sp. Cá nhệch ăn cua Ruột 

Chú thích: * Loài giun tròn lần đầu phát hiện ở Việt nam; ** Vật chủ mới 
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Phần đầu Hysterothylacium aduncum Phần đuôi con đực  

Hysterothylacium aduncum 

5. Loài Raphidascaris acus (Rudolphi, 1802) 

đã được chúng tôi phát hiện ở cá nhệch ăn cua 

täi vùng biển Nam Đðnh (Hoàng Văn Hiền và 

cs., 2015). Trong nghiên cứu này chúng tôi phát 

hiện ký sinh ở 7 loäi cá biển (Bâng 2).  

6. Loài Raphidascaris sp. thu được trên khá 

nhiều loài cá (Bâng 2), çu trüng loài này cÿng 

trùng tên với loài do Parukhin phát hiện trên 

loài Cá ép vây trắng (Arthur & Bui Quang Te, 

2006), tuy nhiên do không có mô tâ nên tác giâ 

chưa thể phân biệt được đò là 1 loài hay 2 loài 

khác nhau.  

7. Loài Raphidascaroides nipponensis 

(Yamaguti, 1941) læn đæu tiên được phát hiện ở 

Việt Nam, mới chî tìm thçy duy nhçt mût cá thể 

giun đực trưởng thành ký sinh trên cá kè và loài 

cá kè cÿng là vật chþ mới cþa loài giun tròn này 

vì trước kia loài này chî được tìm thçy ký sinh 

trên loài cá Halieutaea stellata ở vüng biển 

Trung Quøc (Li et al., 2016). 

8. Loài Contracaecum osculatum (Rudolphi, 

1802) cÿng ký sinh phù biến trên nhiều loài cá 

(Bâng 2) và đåy là loài được đánh giá là cò khâ 

năng gåy bệnh. 

Như vậy, giun tròn thuûc hõ Anisakidae ký 

sinh trên nhiều loài cá khác nhau. Trong khi đò, 

hõ Anisakidae läi là hõ có nhiều loài có khâ 

năng gåy bệnh cho con người.  

 

  

Phần đầu Raphidascaris acus Phần đuôi con đực  Raphidascaris acus 
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Phần đầu loài Raphidascaris sp. Phần sau con cái Raphidascaris sp. 

  

Phần đầu Contracaecum osculatum Phần đuôi Contracaecum osculatum 

+ Hõ Cystidicolidae (Skrjabin, 1946): phát 

hiện được 2 loài 

9.  Loài Spinitectus echenei (Parukhin, 1967) 

đã được Parukhin tìm thçy ký sinh trên Cá ép 

vây trắng (Arthur & Bui Quang Te, 2006). Trong 

nghiên cứu này chúng tôi ghi nhận Cá nục heo 

cờ, là vật chþ mới cho loài giun tròn này. 

10. Loài Prospinitectus sp. ký sinh trên cá 

ngừ chù, loài này læn đæu phát hiện ở Việt Nam. 

+ Hõ Physalopteridae (Railliet, 1893): phát 

hiện 1 loài 

11. Loài Heliconema longissimum (Ortlepp, 

1923) ký sinh ở cá nhệch răng hät, loài này đã 

được tác giâ công bø (Hoàng Văn Hiền và cs., 

2015). Loài này cÿng được tìm thçy ở vùng biển 

Thái Lan, Trung Quøc và chî ký sinh duy nhçt 

trên đøi tượng cá nhệch răng hät. 

+ Hõ Capillariidae (Railliet, 1915): phát 

hiện 1 loài 

12. Loài Capillaria sp. tìm thçy trên cá 

nhệch ăn cua, các mẫu cò hình thái tương tự 

cÿng đã được chúng tôi phát hiện ký sinh ở cá 

nhệch täi Nam Đðnh (Hoàng Văn Hiền và cs., 

2015). 

+ Hõ Philometridae (Baylis et Daubney, 

1926): phát hiện được 2 loài 

13. Loài Philometra sp. ký sinh ở cá đuøi, 

trong nghiên cứu trước loài giun tròn däng này 

tìm thçy ở cá trích (Arthur & Bui Quang Te, 

2006) và Cá mý đen (Võ Thế Dÿng, 2010). 
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Phần đầu Spinitectus echenei Phần đuôi Spinitectus echenei 

  

Đỉnh đầu loài Heliconema longissimum Phần đầu Heliconema longissimum 

  

Phần đầu Capillaria sp. Phần đuôi Capillaria sp. 

  

Đuôi con đực Capillaria sp. Trứng giun Capillaria sp. 
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Phần đầu Philometra sp. Đuôi con đực Philometra sp. 

14. Loài Buckleyella buckeyi (Rasheed, 

1963) ký sinh ở loài cá nhệch ăn cua, đåy là vật 

chþ mới đøi với loài này ở biển Việt Nam bởi loài 

giun tròn này ký sinh ở loài cá bè xước (Arthur 

& Bui Quang Te (2006). 

+ Hõ Camallanidae (Railliet et Henry, 

1915): thu được 1 loài 

15. Loài Camallanus carangis (Olsen, 1954) 

ký sinh trên cá khế mõm ngắn, loài này đã được 

phát hiện ký sinh ở cá khế và cá bè xước ở Việt 

Nam (Arthur & Bui Quang Te, 2006). 

  

Phần đầu Buckleyella buckeyi Đuôi con đực Buckleyella buckeyi 

  

Phần đầu Camallanus carangis Phần đuôi Camallanus carangis 
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4. KẾT LUẬN 

Tỷ lệ nhiễm giun tròn ký sinh ở cá biển ven 

bờ tînh Quâng Bình là 38,75%, cường đû nhiễm 

dao đûng từ 1 - 148 giun/cá thể. 

Đã xác đðnh được 15 loài giun tròn 

thuûc 3 bû, 6 hõ, 11 giøng. Trong đò cò 4 loài 

læn đæu tiên phát hiện ở Việt Nam 

(Hysterothylacium fabri; Hysterothylacium 

longilabrum; Raphidascaroides nipponensis; 

Prospinitectus sp.) và bù sung 6 loài cá là 

vật chþ mới cho 4 loài giun tròn ký sinh. 
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