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TÓM TẮT 
Nghiên cứu nhằm tuyển chọn các dòng 

Bacillus có khả năng sinh một số enzyme có lợi 
đồng thời kháng Vibrio parahaemolyticus gây hội 
chứng chết sớm trên tôm. Trong nghiên cứu này, 
tổng cộng đã phân lập và sàng lọc được 54 chủng 
BacillIus từ 30 mẫu bùn, nước và tôm ao tại Sóc 
Trăng. Trong đó, 19 chủng có khả năng đối kháng 
với Vibrio parahaemolyticus gây hội chứng chết 
sớm trên tôm (EMS) trên cả 2 phương pháp thử 

nghiệm. Ba chủng là NA2B13, NA10B2, NA8B1 có 
khả năng đối kháng mạnh với V.parahaemolyticus 
gây bệnh EMS trên tôm và sản xuất một đến ba 
loại enzyme ngoại bào mạnh. Kết quả định danh 
16S rDNA và MALDI –TOF cho thấy NA2B13 và 
NA8B1 là Bacillus subtiilis, chủng NA10B2 là 
Bacillus amyloliquefaciens. Đây là hai loài được 
xem là an toàn và có tiềm năng ứng dụng trong 
sản xuất chế phẩm vi sinh phòng bệnh EMS trên 
tôm. 

Từ khóa: hội chứng chết sớm - EMS, hoại tử gan tụy cấp – AHPNS, Bacillus, V. parahaemolyticus 

MỞ ĐẦU 
Thủy sản là một trong những mặt hàng xuất 

khẩu chủ lực của Việt Nam với kim ngạch khoảng 
5 tỷ USD/năm. Trong đó, ngành nuôi tôm sú và 
tôm thẻ chân trắng là một trong những ngành mũi 
nhọn trong xuất khẩu thủy sản ở nước ta. 

Tuy nhiên hiện nay, hiện tượng tôm nuôi bị 
chết hàng loạt được biết đến với tên gọi là hội 
chứng chết sớm (Early mortality syndrome – 
EMS) hay còn gọi là hội chứng hoại tử gan tụy cấp 
(Acute hepatopancreatic necrosis syndrome – 
AHPNS) gây thiệt hại nặng cho ngành nuôi tôm 
của Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. 
Bệnh ảnh hưởng trên cả tôm sú (Penaeus 
monodon) và tôm thẻ chân trắng (Penaeus 
vannamei) với cùng một biểu hiện bệnh tích trên 

cơ quan gan tụy. Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ 
Lightner tại Đại học Arizona xác định được 
nguyên nhân gây hội chứng tôm chết sớm (EMS) 
là do một dòng đặc biệt của vi khuẩn Vibrio 
parahaemolyticus gây ra [11,12]. Cho đến nay, 
hầu như chưa có thuốc trị đặc hiệu để giải quyết 
được vấn đề dịch bệnh tôm EMS/AHPNS. Việc sử 
dụng kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn Vibrio gây 
bệnh vừa không phòng bệnh hiệu quả,lại gây ảnh 
hưởng đến môi trường nuôi tôm vừa ảnh hưởng 
đến sự tăng trưởng của tôm và cũng gây ảnh hưởng 
đến chất lượng tôm. Các vấn đề quan ngại cho sức 
khoẻ người tiêu dùng ở các nước nhập khẩu tôm 
như dư lượng kháng sinh, hóa chất cấm, v.v... 
khiến việc lựa chọn phương pháp điều trị bệnh tôm 
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là rất hạn chế. Nhiều nghiên cứu trong và ngoài 
nước cho thấy việc sử dụng vi sinh để ức chế một 
số loài Vibrio nói chung gây bệnh Vibriosis trên 
tôm đã cho thấy tính hiệu quả của nó, tuy nhiên 
hiện nay các sản phẩm vi sinh trong nước đều có 
nguồn gốc ngoại nhập hoặc không rõ thành phần, 
chủng loại, trong khi đó việc phân lập và sản xuất 
trong nước vẫn còn hạn chế. 

 Đáng chú ý hiện nay là dòng vi khẩn Bacillus 
spp., có vai trò quan trọng vì có khả năng sinh ra 
nhiều sản phẩm biến dưỡng thứ cấp như kháng 
sinh, thuốc trừ sâu sinh học, hóa chất và 
enzyme…đồng thời đã có nhiều nghiên cứu cho 
thấy có khả năng ức chế một số dòng Vibrio gây 
bệnh [2-4,9,10]. Do đó việc lựa chọn dòng vi 
khuẩn Bacillus spp. mang các đặc tính tốt đồng 
thời kháng vi khẩn Vibrio parahaemolyticus gây 
bệnh EMS trên tôm, có nguồn gốc tại địa phương 
làm cơ sở cho việc sản xuất đại trà chế phẩm vi 
sinh phòng ngừa bệnh là một vấn đề cần thiết hiện 
nay.  

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Đối tượng nghiên cứu 

Chủng vi khuẩn V. parahaemolyticus gây hội 
chứng EMS nghiên cứu hiện đang được lưu trữ tại 
Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại 
TP.HCM. 

Chủng Bacillus spp.phân lập từ mẫu đất, mẫu 
nước và hệ tiêu hóa tôm khỏe được lấy trong khu 
vực nuôi tôm khỏe tại tỉnh Sóc Trăng. 

Môi trường sử dụng nghiên cứu 

Môi trường nuôi cấy V. parahaemolyticus: 
TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose) của 
Merk, TSB (Tryptic Soy Broth): casein peptone 15 
g, soya peptone 5 g, NaCl 15 g, nước cất vừa đủ 
1.000 mL. 

Môi trường phân lập và nuôi cấy Bacillus: 
MPA (Malt Peptone Agar): cao thịt 5 g, peptone 
10 g, NaCl 5 g, glucose 2 g, agar 20 g, nước biển 
có độ mặn 10 ‰ (pha với nước cất) vừa đủ 1L; 

Môi trường LB (Luria – Bertani): tryptone 10g, 
cao nấm men 5 g, NaCl 5 g, nước cất vừa đủ 1000 
mL; Môi trường LB – Agar thành phần như trên 
có bổ sung thêm 2 % agar. Các môi trường trên 
được hấp khử trùng ở 121 oC, 15 phút trước khi sử 
dụng. 

Phương pháp phân lập, làm thuần Bacillus 

Trước khi phân lập, mẫu được đun ở nhiệt độ 
cao (80 oC) trong 10 phút để loại bỏ tế bào sinh 
dưỡng, chỉ giữ lại những chủng có sinh bào tử để 
chọn lọc và làm thuần Bacillus. Pha loãng mẫu 
tôm, mẫu nước, mẫu bùn đáy ao nuôi tôm đến 
nồng độ thích hợp bằng nước muối sinh lý 0,85 – 
0,9 ‰, cấy trãi trên đĩa petri có chứa môi trường 
MPA nước biển (độ mặn 10 ‰) nuôi cấy 37 oC 
trong 24 giờ. Chọn khuẩn lạc đặc trưng cho 
Bacillus và tiến hành làm thuần bằng cách cấy ria 
trên môi trường LB - agar, cho tới khi quan sát 
thấy chỉ có một dạng khuẩn lạc duy nhất trên môi 
trường [14]. 

Phương pháp định danh Bacillus 

Xác nhận vi khuẩn Bacillus bằng cách quan 
sát khuẩn lạc trên thạch, nhuộm Gram (+), phản 
ứng catalase (+), phản ứng oxydase (+), khả năng 
di động và khả năng hình thành bào tử. 

Các mẫu vi khuẩn Bacillus mục tiêu thu được 
từ các mẫu đất, nước, tôm được lấy tại Sóc Trăng, 
phân lập trên môi trường MPA được ký hiệu tương 
ứng là: ĐAiBj, NAiBj, TAiBj trong đó i từ 1 đến 
10, j từ 1 đến n. 

Các chủng sau khi định danh sinh hóa được 
lựa chọn và tiến hành định danh đến loài bằng 
phương pháp giải trình tự 16S rDNA: Tách chiết 
bộ gene vi khuẩn bằng bộ kit của QIAgen, khuếch 
đại trình tự 16S rRNA bằng phản ứng PCR với cặp 
mồi có trình tự như sau: 27F (5’-
AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3’). 1492R 
(5’- TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3’). Sản 
phẩm PCR được tinh chế và gửi giải trình tự. Các 
trình tự nucleotide hoàn chỉnh được so sánh với 
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ngân hàng dữ liệu gene của NCBI bằng cách sử 
dụng công cụ BLAST. Sau đó các chủng vi khuẩn 
được định danh khẳng định lại bằng phương pháp 
sử dụng công nghệ khối phổ protein (MALDI – 
TOF). So sánh sự tương đồng của phổ protein từ 
mẫu vi sinh vật mục tiêu với cơ sở dữ liệu của gần 
6000 chủng vi sinh vật khác nhau. 

Phương pháp xác định khả năng sinh enzyme 
ngoại bào của chủng Bacillus 

Khảo sát khả năng sinh enzyme ngoại bào trên 
môi trường LB – agar bổ sung cơ chất thích hợp. 
Tế bào của chủng Bacillusđược nuôi cấy trong môi 
trường LB lỏng ở 37 oC trong 24 giờ. Chấm dịch 
Bacillus sau 24 giờ nuôi cấy lên đĩa môi trường 
LB – agar có bổ sung từng loại cơ chất: 1 % tinh 
bột, 0,5 % CMC (carboxy methyl cellulose), 1 % 
casein tương ứng cho khảo sát khả năng sinh các 
enzyme amylase, cellulase và  protease. Ủ các đĩa 
khảo sát ở 37 oC trong 12 giờ và quan sát vòng 
phân giải trên đĩa [5]. 

Phương pháp khảo sát khả năng đối kháng với 
Vibrio parahaemolyticus 

Sử dụng phương pháp đĩa thạch 2 lớp của 
Dopazo và cộng sự (1988) với một số chỉnh sửa 
nhỏ [1] và phương pháp khuếch tán qua lỗ thạch 

[7,13], để khảo sát đặc tính đối kháng với vi khuẩn 
V. paraheamolyticus. 

Thí nghiệm được lặp lại 3 lần đối với mỗi 
chủng vi khuẩn cần chọn lọc, kết quả là giá trị 
trung bình cộng của các lần lặp lại. 

Dựa vào kích thước vòng đối kháng, chia mức 
độ kháng theo các cấp sau: Không đối kháng (-): 0 
mm; Đối kháng yếu (+): >0 –<2 mm ; Đối kháng 
trung bình (++): 2– ≤4mm; Đối kháng mạnh 
(+++): ≥4 mm 

Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu thí nghiệm được đánh giá bằng các 
phương pháp thống kê phân tích biến lượng 
(Analysis of Variance, ANOVA), so sánh trung 
bình theo phương pháp trắc nghiệm Ducan. Các số 
liệu ghi nhận được xử lý bằng phần mền Statistical 
Program Scientific System (SPSS) phiên bản 19. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Phân lập và sàng lọc sơ bộ chủng Bacillus spp. 

Từ các mẫu đất, mẫu nước, mẫu tôm thu được 
đã lựa chọn được 83 chủng với các đặc điểm nhận 
dạng Bacillus như: khuẩn lạc tròn, bìa răng cưa, 
màu vàng xám để tuyển chọn (Hình 1).  

 

 
Hình 1. Hình dạng khuẩn lạc của một số chủng vi khuẩn phân lập được trên môi trường MPA sau 24 giờ 
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Hình 2. Kết quả nhuộm Gram và nhuộm bào tử của chủng phân lập được trên môi trường MPA. A:Tế bào Gram 

(+); B: Tế bào sinh nội bào tử 
Với 83 chủng vi khuẩn phân lập được, tiến 

hành sàng lọc sơ bộ nhằm xác định sự hiện diện 
của chủng vi khuẩn Bacillus. Đã chọn được 54 
chủng có đặc tính tương ứng với Bacillus: Trực 
khuẩn hình que, Gram dương, catalase và oxidase 
dương tính, sinh nội bào tử, di động. Trong đó số 
chủng phân lập được tại nước ao là 23 chủng 
chiếm tỷ lệ cao nhất 42,59 %, số chủng phân lập 
được từ đất ao là 13 chủng chiếm tỷ lệ 24,07 %, 

các mẫu tôm ao phân lập được 18 chủng Bacilllus 
chiếm tỷ lệ 33,33 % (Hình 2). 

Khả năng sinh enzyme ngoại bào của các chủng 
Bacillus phân lập được 

Việc khảo sát sơ bộ khả năng sinh enzyme 
amylase, cellulase và caseinase của các chủng 
Bacillus được xác định thông qua đường kính 
phân giải tinh bột, CMC và casein (Hình 3). 

 

 
Hình 3. Vòng phân giải tinh bột (1), cellulose (2), casein (3) của một số chủng vi khuẩn Bacillus phân lập được 

 
Kết quả cho thấy hầu hết các chủng đều có khả 

năng sinh cả 3 loại enzyme, trong đó chọn đường 
kính vòng phân giải lớn hơn 6 làm chủng sinh 
enyme mạnh thì đối với thử nghiệm amylase thu 
được 7 chủng với đường kính phân giải từ 6,33–

15 mm, cellulase thu được 30 chủng với đường 
kính phân giải từ 6,5–16,33 mm và caseinase thu 
được 23 chủng với đường kính phân giải từ 6,33–
13 mm (Bảng 1). 

 
Bảng 1. Tổng hợp kết quả đường kính phân giải cơ chất của các chủng Bacillus 

STT 
Đường kính phân giải tinh bột Đường kính phân giải CMC Đường kính phân giải casein 
Tên chủng mm Tên chủng mm Tên chủng mm 

1 NA8B1 15,00 ĐA10B3 16,33 TA2B1 13,00 
2 NA10B4 11,67 NA2B9 11,00 TA4B1 11,83 

3 NA10B2 11,00 NA7B2 10,67 NA4B1 10,67 
4 TA10B2 11,00 NA10B4 10,17 TA1B1 10,50 

)( dD � )( dD � )( dD �
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5 NA7B2 8,33 TA2B1 10,00 NA2B13 9,83 
6 NA8B3 6,83 NA8B1 9,50 TA5B2 9,67 
7 TA7B2 6,33 TA6B3 9,50 NA6B3 8,67 
8 TA6B2 5,83 TA1B1 9,00 NA8B1 8,67 
9 TA7B1 5,82 TA5B1 9,00 NA10B2 8,67 
10 TA7B3 5,50 TA6B1 8,67 ĐA10B3 8,67 
11 TA6B1 5,00 NA10B1 8,17 TA3B1 8,67 
12 NA9B1 4,50 NA10B2 8,17 TA7B1 8,67 
13 NA2B9 4,17 TA7B1 8,17 NA2B9 8,50 
14 ĐA5B2 4,17 TA7B2 8,17 TA5B1 8,50 
15 TA9B1 4,00 NA6B3 8,00 NA2B6 8,33 
16 ĐA7B2 3,83 NA9B1 8,00 NA1B1 7,83 
17 ĐA10B3 3,83 ĐA7B2 8,00 NA2B4 7,50 
18 NA2B13 3,00 TA3B1 8,00 TA6B3 7,33 
19 ĐA10B1 3,00 ĐA5B2 7,67 NA4B3 7,17 
20 NA4B3 2,50 TA7B3 7,67 ĐA5B7 7,00 
21 NA6B3 2,50 ĐA10B1 7,50 NA2B7 6,83 
22 ĐA3B4 2,17 TA5B2 7,50 TA7B2 6,67 
23 NA2B2 2,00 TA10B2 7,50 ĐA3B4 6,33 
24 ĐA2B2 1,83 NA8B3 7,33 NA1B2 6,00 
25 ĐA3B3 1,83 TA6B2 7,33 ĐA2B2 6,00 
26 ĐA3B6 1,83 TA9B1 7,33 TA6B2 6,00 
27 NA2B1 1,50 NA2B5 7,17 ĐA10B1 5,67 
28 NA2B7 1,50 NA2B1 6,83 ĐA6B1 5,50 
29 NA2B5 1,33 NA2B2 6,83 ĐA3B3 5,33 
30 ĐA3B5 1,33 NA2B3 6,50 ĐA5B2 5,33 
 
Kết quả trên cho thấy các chủng Bacillus phân 

lập có khả năng tiết các loại enzyme ngoại bào ở 
các mức độ khác nhau. Các chủng tiếp tục được 
khảo sát khả năng đối kháng với V. 
parahaemolyticus gây bệnh EMS trên tôm. 
Khả năng kháng V. parahaemolyticus gây bệnh 
EMS của các chủng Bacillus phân lập 

Sử dụng phương pháp đối kháng trực tiếp trên 
2 thạch 2 lớp và khuếch tán trên lỗ thạch để kiểm 
tra khả năng đối kháng của các chủng Bacillus 
phân lập được với chủng V. parahaemolyticus gây 
bệnh, việc khảo sát khả năng kháng V. 
parahaemolyticus gây bệnh EMS của các chủng 

Bacillus được xác định thông qua đường kính 
vòng kháng khuẩn. Kết quả thí nghiệm được thể 
hiện trong Bảng 2. 

Kết quả cho thấy với phương pháp đối kháng 
trực tiếp trên 2 lớp thạch, 54 chủng khảo sát có 
đường kính vòng phân giải từ 0 đến 5,83 mm. 
Tổng số chủng có khả năng đối kháng với V. 
parahaemolyticus trên môi trường 2 lớp thạch là 
47 chủng chiếm tỷ lệ 87,04 %. Có 3 chủng 
Bacillus được đánh giá là có khả năng kháng V. 
parahaemolyticus mạnh với ≥4 là 
NA10B2, NA2B13, NA9B1.  

)( dD �
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Hình 4. Khả năng kháng của một số chủng vi khuẩn Bacillus với V. parahaemolyticus gây bệnh EMS bằng phương 

pháp đối kháng trực tiếp 
 

Phương pháp đối kháng trực tiếp trên môi 
trường 2 lớp thạch chỉ cho biết chủng khảo sát có 
đối kháng hay không mà không biết rõ các chủng 
thử nghiệm đối kháng có phải do sinh các hợp chất 
kháng khuẩn hay do cạnh tranh dinh dưỡng (Hình 
4). Trong khi đó phương pháp khuếch tán trên lỗ 
thạch cho cho biết được các chủng có khả năng 
sinh chất kháng khuẩn hay không. Vòng vô khuẩn 

xung quanh lỗ thạch chứng tỏ chủng có tiết chất 
kháng khuẩn ức chế khả năng sinh trưởng của V. 
parahaemolyticus Hình 5. Từ kết quả thí nghiệm 
Bảng 2 đã chọn được 21 chủng có đối kháng với 
V. parahaemolyticus,chiếm tỷ lệ 38,89%. Trong 
đó NA8B1 có khả năng đối kháng mạnh nhất 

= 5,33mm > 4) và có sự khác biệt thống 
kê so với các chủng còn lại. 

 

 
Hình 5. Khả năng kháng một số chủng vi khuẩn Bacillus với V. parahaemolyticus gây bệnh EMS bằng phương 

pháp khuếch tán trên lỗ thạch 

Bảng 2. Đường kính vòng kháng khuẩn của các chủng Bacillus được kiếm tra đối kháng bằng 2 phương pháp 

STT 
Phương pháp đối kháng trực tiếp Phương pháp khuếch tán trên lỗ thạch 

Tên chủng mm Tên chủng mm 
1 NA10B2 5,83a NA8B1 5,33a 
2 NA2B13 4,00b ĐA5B6 3,50b 
3 NA9B1 4,00b ĐA5B3 2,50bc 
4 NA2B4 3,17bc ĐA5B2 1,83cd 
5 ĐA10B3 3,17bc NA1B1 1,50cde 
6 ĐA5B7 3,00bcd NA10B1 1,33cde 
7 TA4B2 3,00bcd NA10B2 1,17cde 
8 NA2B9 2,83bcde NA8B3 1,00cde 
9 NA4B3 2,83bcde NA9B1 1,00cde 
10 ĐA10B1 2,67bcdef TA6B2 1,00cde 
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11 TA1B1 2,67bcdef TA7B3 0,67de 
12 NA8B3 2,50bcdefg NA2B1 0,50de 
13 ĐA7B2 2,33bcdefgh NA2B4 0,33de 
14 TA3B1 2,33bcdefgh NA6B3 0,33de 
15 ĐA3B4 2,17bcdefghi TA7B2 0,33de 
16 ĐA3B6 2,17bcdefghi NA2B2 0,17de 
17 TA10B2 2,00bcdefghij NA2B3 0,17de 
18 TA7B2 1,83cdefghij NA10B4 0,17de 
19 NA2B3 1,67cdefghij ĐA5B7 0,17de 
20 ĐA5B2 1,67cdefghij TA9B1 0,17de 
21 TA6B1 1,67cdefghij TA10B2 0,17de 

Trong cùng một cột, các giá trị trung bình có ký tự theo sau khác nhau có sự khác biệt về mặt thống kê (p<0,05). 

Qua thí nghiệm khảo sát khả năng đối 
khángbằng hai phương pháp đối kháng trực tiếp 
hai lớp thạch và khuếch tán trên lỗ thạch, đã chọn 
được 19 chủng cho kết quả đối kháng trên cả hai 
phương pháp. Các chủng có khả năng đối kháng 
mạnh trên phương pháp đối kháng trực tiếp là 
NA10B2, NA2B13, NA9B1 tuy nhiên trên 
phương pháp khuếch tán trên lỗ thạch lại cho 
chủng NA8B1 có khả năng đối kháng mạnh với V. 
parahaemolyticus. 

Từ khảo sát khả năng sinh enzyme ngoại bào 
và thử nghiệm khả năng đối kháng, 3 chủng 
NA10B2, NA2B13, NA8B1 được chọn là 3 chủng 
tiềm năng do có khả năng đối kháng mạnh đồng 
thời tiết cả ba loại enzyme, trong đó tiết 3 loại 
enzyme mạnh là NA10B2 và NA8B1, tiết 1 loại 
enzyme mạnh là NA2B13. Các chủng này được sử 
dụng để định danh 16S rDNA và MALDI – TOF, 
bước đầu nghiên cứu khả năng đối kháng với V. 
parahaemolyticus hướng đến việc sản xuất chế 
phẩm vi sinh phòng trừ bệnh EMS trên tôm. 

Kết quả định danh bằng phương pháp giải 
trình tự 16S rRNA và MALDI – TOF 

Bộ gene của các chủng tuyển chọn NA10B2, 
NA2B13, NA8B1 được tách chiết. Trình tự 16S 
rDNA trên bộ gene được nhân bản bằng phương 
pháp PCR và chạy điện di trên gel agarose 1 % để 
kiểm tra kết quả. Hình 6 cho thấy ở giếng 
NA10B2, NA2B13, NA8B1 đã thu nhận được các 

đoạn trình tự DNA (~ 1500 bp) mã hóa cho 16S 
rRNA của các chủng tuyển chọn. 

Trình tự 16S rDNA sau khi khuếch đại được 
gửi giải trình tại công ty Macrogen và so sánh độ 
tương đồng di truyền với các loài trên ngân hàng 
gene NCBI bằng công cụ BLAST. Dựa trên kết 
quả phân tích trình tự 16S rDNA và định danh 
khẳng định lại bằng phương pháp MALDI – TOF, 
kết quả cho thấy chủng NA8B1 và NA10B2 là 
Bacillus subtiilis, chủng NA2B13 là Bacillus 
amyloliquefaciens (Bảng 3). Các chủng này được 
khoa học đánh giá là vi khuẩn an toàn (GRAS) [6, 
8] và có tiềm năng ứng dụng trong việc làm chế 
phẩm hoặc thức ăn cho tôm nhằm giúp tôm phòng 
và chống lại bệnh EMS. 

 
Hình 6. Kết quả PCR thu nhận gene 16S rDNA của 

các chủng NA10B2, NA2B13, NA8B1 
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Bảng 3. Tóm tắt kết quả định danh bằng MALDI – TOF của ba chủng NA10B2, NA2B13, NA8B1 

Chủng Rank 
(Quality) Matched Pattern Score 

Value 
NCBI 

Identifier 

NA10B2 1 ( + ) Bacillus amyloliquefaciens CIP 103265T CIP 1.771 1390 

NA2B13 1 ( + ) Bacillus subtilis ssp subtilis DSM 10T DSM 1.762 135461 

NA8B1 1 ( + ) Bacillus subtilis ssp subtilis DSM 5660 DSM 1.923 135461 

KẾT LUẬN 
Từ 30 mẫu đất, nước, tôm thu nhận tại các ao 

nuôi tôm tại Sóc Trăng đã phân lập và sàng lọc 
được 54 chủng vi khuẩn Bacillus có khả năng đối 
kháng với V. parahaemolyticus trên môi trường 
thạch đĩa. Trong đó ba chủng NA10B2, NA2B13, 
NA8B1 đối kháng mạnh  với V. parahaemolyticus 
gây bệnh EMS đồng thời sinh một đến ba loại 

enzyme ngoại bào mạnh. Kết quả định danh dựa 
trên phân tích trình tự 16S rDNA và MALDI – 
TOF cho thấy NA8B1 và NA10B2 là  Bacillus 
subtiilis, chủng NA2B13 là Bacillus 
amyloliquefaciens. Các chủng được đánh giá là an 
toàn và có tiềm năng ứng dụng trong sản xuất chế 
phẩm vi sinh phòng bệnh EMS trên tôm. 

Selection of Bacillus spp. isolates having 
enzyme producing ability and antagonistic 
to Vibrio parahaemolyticus causing the 
early mortality syndrome (EMS) on shrimp  
x Do Thi Thanh Dung 
x Le Thanh Binh 
x Hoang Thi Dang Duong 
x Vo Dinh Quang 

Branch of National Center for Technological Progress in Ho Chi Minh City 
x Phan Thi Phuong Trang 

University of Science, VNU-HCM 
ABSTRACT 

The aim of this study is to select some Bacillus 
isolates which are capable of yielding several 
beneficial enzymes and antagonism to Vibrio 
parahaemolyticus causing the EMS shrimp 
disease. In this study, we isolated and screened 
total of 54 Bacillus isolates from 30 mud, water 
and shrimp samples at shrimp ponds in Soc Trang 
province. Among these, 19 isolates were resistant 
against Vibrio parahaemolyticus strains causing 
the EMS shrimp disease via two testing methods. 

Three of them including NA2B13, NA10B2, 
NA8B1 isolates showed strongresistance and 
strong one to three kinds of extracellular enzymes 
to produce. Result of 16S rDNA sequencing and 
MALDI -TOF showed that NA2B13 and NA8B1 
were Bacillus subtilis and NA10B2 was B. 
amyloliquefaciens. These two species were 
regarded safe and having  potential applications 
in the production of biological products to prevent 
EMS shrimp disease. 
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