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TÓM TẮT 

Edwardsiella ictaluri là tác nhân chính gây bệnh gan thận mủ với tỉ lệ chết từ 90-100% trên cá tra 

(Pangasius hyphophthalmus). Vi khuẩn này phát triển chậm trên môi trường nuôi cấy tổng hợp nên thời 

gian phân lập và định danh thường kéo dài. Do đó, trong nghiên cứu này, kỹ thuật PCR đa mồi (multiplex 

PCR) được áp dụng để định danh vi khuẩn Edwardsiella ictaluri từ các mẫu bệnh phẩm nghi ngờ thu thập 

tại tỉnh Đồng Tháp. DNA genome của Edwardsiella ictaluri được tách chiết và thu nhận bằng phương 

pháp Phenol: Choloroform: Isoamyl alcohol (25:24:1). Kỹ thuật PCR đa mồi khuếch đại sản phẩm có 

kích thước là 191 bp (cặp mồi FserC/RserC) và 407 bp cặp mồi (EiFd/EiRs). Tỉ lệ phát hiện mẫu dương 

tính là 90%. Nồng độ DNA khuôn mẫu sử dụng là 20ng/µL. Kết quả này bước đầu hoàn thiện quy trình 

nghiên cứu sản xuất bộ kit PCR thương mại phát hiện Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên 

thủy hải sản. 

Từ khóa: Bệnh gan thận mủ, Cá tra, Edwardsiella ictaluri, Multiplex PCR. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cá tra (Pangasius hyphophthalmus) hiện nay đang là một trong các đối tượng thủy sản nuôi chủ lực 

ở nước ta. Theo báo cáo của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (NN&PTNT), tính đến ngày 

30/11/2016, diện tích nuôi cá tra thương phẩm đạt 4.552 ha, sản lượng đạt 1,047 triệu tấn, ước tính tổng 

giá trị xuất khẩu đạt 1,67 tỷ USD. Năm 2016, toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long có 108 cơ sở cho 

sinh sản nhân tạo cá tra, tập trung trọng điểm về sản xuất giống tại các địa phương như An Giang, Đồng 

Tháp, Cần Thơ…[1]. Việc mở rộng quy mô nuôi công nghiệp với tốc độ phát triển quá nhanh là một 

trong những nguyên nhân lây lan của các bệnh truyền nhiễm ngày càng nhiều như bệnh do nấm Achya 

sp., bệnh nhiễm trùng máu do vi khuẩn Aeromonas hydrophila. Trong số đó, bệnh gan thận mủ do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri (E. ictaluri) gây ra có tỷ lệ chết có thể lên đến 90-100%, tùy thuộc vào cách 

quản lý và kích thước cá nuôi. Bệnh này xuất hiện quanh năm ở tất cả các lứa tuổi của cá tra. Bên cạnh 

đó, bệnh này đã xuất hiện hiện tượng kháng với thuốc kháng sinh điều trị như streptomycine, tetracycline 

[2,9]. Do đó, nhu cầu cấp thiết đối với các trại cung cấp cá giống là phát hiện kịp thời bệnh gan thận mủ 

để có biện pháp xử lý phù hợp. Việc định danh vi khuẩn E. ictaluri phần lớn sử dụng các phương pháp 

sinh hóa truyền thống. Do vi khuẩn này phát triển chậm trên môi trường nuôi cấy tổng hợp khoảng 48 giờ 

ở 28 °C nên thời gian phân lập, nuôi cấy, định danh kéo dài khoảng 4-7 ngày [3]. Thời gian chẩn đoán 

bệnh dài ngày nên thường không đáp ứng được nhu cầu đề xuất giải pháp trị bệnh cho các ao nuôi cá. Đối 

tượng cá tra thử nghiệm tập trung chủ yếu là cá tra giống nuôi từ 1 đến 30 ngày tuổi vì hầu hết các cơ sở 

sản xuất cá tra giống gặp khó khăn vì chất lượng con giống thấp, dễ thoái hóa, không đồng đều, tỉ lệ 

nhiễm bệnh cao. Điều này ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá tra trong quá trình ương dưỡng. Như vậy, 

kiểm soát khả năng nhiễm bệnh tại các trại cá giống là một trong những yếu tố quyết định gia tăng nâng 

suất chất lượng cá thương phẩm.  
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Hiện nay, ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử hiện đại cho các phương pháp định danh vi sinh 

vật nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đồng thời tăng độ nhạy và độ chính xác cao đang được quan tâm. 

Một trong những ứng dụng rộng rãi nhất trên các quốc gia là kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction) 

và các biến thể của nó như nested PCR, multiplex PCR, Reveserse Transcriptase PCR, Real Time PCR... 

Đây là kỹ thuật khuếch đại trình tự DNA mục tiêu dựa trên sự bắt cặp của các mồi cặp hiệu. Mục tiêu của 

bài báo này là nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện vi khuẩn E. ictaluri phân lập trên các mẫu bệnh 

phẩm gan thận mủ trên cá tra (Pangasius hyphophthalmus) bằng kỹ thuật sinh học phân tử PCR đa mồi 

(Multiplex PCR) tập trung chủ yếu vào 3 trình tự gen mục tiêu là SerC, 16S rRNA và Eip [3,4,5,10]. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn E. ictaluri cung cấp từ Trung tâm Công Nghệ Sinh Học Tp.HCM và 

phân lập từ cá tra nhiễm bệnh. Cá tra giống sử dụng có khối lượng trung bình từ 20-30 g/con, thu thập tại 

các trại cá giống ở xã Tân Khánh Đông, tỉnh Đồng Tháp.  

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu nhận, tách chiết DNA genome của vi khu n Edwardsiella ictaluri  

Thu nhận vi khuẩn E. ictaluri dương tính (Trung tâm CNSH Tp.HCM) trên môi trường tăng sinh 

BHI. Bổ sung 1000 µL dịch sinh khối vào 200 µL đệm TE (10mM Tris-HCL, 1mM EDTA, pH = 8), ly 

tâm 7000 vòng/phút. Sau đó, bổ sung 2 µL proteinase K và 100µL SDS 10% phá vỡ tế bào. Ủ ở nhiệt độ 

phòng trong thời gian 20-30 phút. Tiến hành ly tâm 12000 vòng/phút ở nhiệt độ 4 °C để thu dịch nổi. 

Tiếp theo, dịch nổi được dùng để thu nhận DNA bằng chiết xuất phenol:choloroform:isoamyl alcohol 

(25:24:1) lặp lại 3 lần. Thu phần dịch nổi, DNA genome kết tủa bằng bổ sung 500 µL ethanol (90%) lạnh. 

Ly tâm trong thời gian 5 phút thu tủa, để tủa khô tự nhiên. Bảo quản DNA trong 100 µL đệm TE, ở nhiệt 

độ -20°C [5,10]. 

2.2.2. Khảo sát độ nhạy của các cặp m i đặc hiệu 

Tổng thể tích của phản ứng PCR là 25 µL. Các thành phần tham gia bao gồm: 2,5 µL PCR buffer 

(10X); 1,5 µL MgCl2 (1,5 mM); 0,5 µL dNTPs (200 µM); 0,5 µL Taq DNA polymerase (2,5 IU); 2µL cặp 

mồi (1µL mỗi mồi xuôi/ngược 100 µM); 17 µL nước cất; 1 µL DNA khuôn (20 ng/µL). Các thao tác đều 

thực hiện trên đá. Chu kỳ gồm: (1) biến tính 95 °C, 30 giây; (2) đối với cặp mồi FserC/RserC bắt cặp 54 

°C, 30 giây; đối với cặp mồi EiFd/EiRs bắt cặp 53 °C, 45 giây; đối với cặp mồi Eip18F/Eip18R bắt cặp 

45 °C, 40 giây; (3) kéo dài 72 °C, 1 phút 50 giây; (4) kéo dài chuỗi cuối cùng 72 °C, 10 phút; 30 chu kỳ 

[4,7,10]. 

 Bảng 1: Trình tự các cặp mồi đặc hiệu 

Gen Ký hiệu mồi Trình tự mồi (5’-3’) Sản phẩm PCR (bp) 

SerC FserC/RserC 
F: TCTGGTTCTGGCCGAATATGGACTC 191bp 

[3] R: CGTAATCAAACCAACACCGGGTATT 

16S rRNA EiFd/EiRs 
F: GTAGCAGGGAGAAAGCTTGC 407bp 

[4] R: GAACGCTATTAACGCTCACACC 

Eip18 Eip18F/Eip18R 
F: GATGGGGAATCTACTGATGC 480bp 

[5] R: TAAGACTCCAGCCCTCGG 

2.2.3.  hân lập và thu nhận mẫu cá tra nhiễm bệnh 

Thu nhận 20 mẫu cá tra nghi ngờ bệnh phẩm tại các trại cá giống tỉnh Đồng Tháp dựa trên dấu hiệu 

bệnh lý bên ngoài. Cá bệnh thường xuất hiện các đốm trắng có kích thước khác nhau ở các cơ quan như 

gan, thận, lá lách. Các đốm trắng xuất hiện đầu tiên ở thận, khi cá bệnh nặng mới xuất hiện ở gan và 
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lá lách.  

Phẩu thuật cá và thu nhận mẫu gan. Nghiền mịn mẫu gan trong dung dịch NaCl (0,9%). Cấy trang và 

cấy ria trên môi trường EIM. Ủ 28 °C, trong 18-24 giờ. Quan sát hình thái và chọn khuẩn lạc điển hình. 

Nhuộm Gram quan sát hình ảnh khuẩn lạc đặc trưng. Sau đó, vi khuẩn tiếp tục được tăng sinh trên môi 

trường BHI trong 48 giờ. Sử dụng dịch sinh khối của vi khuẩn tiến hành thu nhận DNA genome [5,6,10]. 

2.2.4. Thử nghiệm quy trình   R đa m i trên  NA tách chiết từ các mẫu bệnh ph m  

Tiến hành áp dụng quy trình PCR đa mồi phát hiện vi khuẩn Edwardseilla ictaluri trên 20 mẫu cá tra 

nghi ngờ nhiễm bệnh. Tổng thể tích của phản ứng multiplex PCR là 25µL. Các thành phần tham gia bao 

gồm: 2,5 µL PCR buffer (10X); 1,5µL MgCl2 (1,5 mM); 0,5 µL dNTPs (2,5 µM); 0,5 µL Taq DNA 

polymerase (2,5IU); 4-6 µL tổng thể tích các cặp mồi (1µL mỗi mồi xuôi/ngược 100 µM); 13-15 µL nước 

cất; 1µL DNA khuôn (20 ng/µL). Các thao tác đều thực hiện trên đá. Chu kỳ gồm: (1) biến tính 95 °C, 30 

giây; (2) bắt cặp 54 °C, 45 giây; (3) kéo dài 72 °C, 1 phút 50 giây; (4) kéo dài chuỗi cuối cùng 72 °C, 10 

phút; 30 chu kỳ [4,7]. 

2.3. Điều kiện thí nghiệm 

Hóa chất và môi trường sử dụng trong nghiên cứu được cung cấp bởi Bioline (UK) và Macrogen 

(USA) và bảo quản trong điều kiện nhiệt độ là -20 °C. Thí nghiệm được thực hiện tại Trung tâm Thí 

nghiệm thực hành, Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. 

2.4. Phƣơng pháp định tính DNA thu nhận 

Kết quả DNA thu nhận được định tính bằng phương pháp điện di trên gel Agarose 1,0%, thời gian là 

20 phút, hiệu điện thế là 120 V. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Kết quả thu nhận, tách chiết DNA genome của vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 

Theo kết quả điện di ở Hình 1, giếng 1,2,3 đều có xuất hiện band DNA sáng, rõ, không thấy nhiễm 

tạp chất nhưng độ sáng giữa các giếng là khác nhau chứng tỏ nồng độ DNA thu nhận là không đồng đều. 

Như vậy, dựa trên cơ sở quy trình thu nhận DNA của tác giả Trần Thị Thanh Huyền [5], quy trình tách 

chiết DNA có điều chỉnh của nhóm tác giả cũng thu nhận được nguồn DNA genome phù hợp với nồng độ 

và độ tinh sạch đạt yêu cầu cho các nghiệm thức tiếp theo. Vì vậy, nhóm tác giả sử dụng quy trình tách 

chiết DNA trên cho tất cả các mẫu thu nhận trên cá tra.  

 

 ình  : Kết quả thu nhận DNA genome của vi khuẩn E. ictaluri. Trong đó M: DNA marker (1kb); 

1,2,3: DNA genome tách chiết từ gan cá tra. 4: DNA genome của vi khuẩn E. ictaluri (đối chứng) 

3.2. Kết quả tiến hành kỹ thuật PCR đa mồi 

3.2.1. Kết quả kiểm tra độ đặc hiệu của từng cặp m i sử dụng 

Kết quả PCR với cặp mồi FserC/RserC ở Hình 2 cho thấy các mẫu trong giếng 1,2,3,4 chỉ xuất hiện 

một sản phẩm PCR khuếch đại có kích thước là 191 bp. So sánh với đối chứng dương (giếng 5) thu nhận 

tại Trung tâm Công Nghệ Sinh Học Tp.HCM [3], kết quả hoàn toàn giống nhau, vạch band DNA sáng 

màu, rõ nét. Có hiện tượng mồi dư. Như vậy, cặp mồi FserC/RserC có độ đặc hiệu cao phát hiện trình tự 

gen SerC ở E. ictaluri. 

Kết quả PCR với cặp mồi EiFd/EiRs nhằm phát hiện trình tự gen 16S rRNA ở Hình 3 cho thấy các 
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mẫu trong giếng 1,2,3 đều xuất hiện sản phẩm PCR khuếch đại có kích thước là 407 bp. So sánh với đối 

chứng dương (giếng 5) thí kết quả hoàn toàn tương đồng, vạch band DNA sáng màu, rõ nét. Chứng tỏ cặp 

mồi EiFd/EiRs khuếch đại đặc hiệu trình tử 16S rRNA (407 bp) của vi khuẩn E. ictaluri. So sánh với 

nghiên cứu của Panangala và cộng sự [4], kết quả thu nhận hoàn toàn tương đồng mặc dù có sự khác biệt 

trong điều kiện thực hiện phản ứng PCR đơn mồi về nồng độ DNA khuôn mẫu, nồng độ cặp mồi và nhiệt 

độ bắt cặp. 

 

 ình 2. Sản phẩm PCR của E. ictaluri với cặp mồi FserC/RserC. Trong đó M: DNA marker (1kb); 

1,2,3,4: mẫu PCR khuếch đại (191 bp); 5: đối chứng dương (191bp); 6: đối chứng âm. 

 

 ình 3. Sản phẩm PCR của E. ictaluri với cặp mồi EiFd/EiRs. Trong đó M: DNA marker (1 kb); 

1,2,3: mẫu PCR khuếch đại (407 bp) ; 4: đối chứng âm; 5: đối chứng dương (407 bp). 

Kết quả PCR với cặp mồi Eip18F/Eip18R khuếch đại trình tự Eip18 ở Hình 4 cho thấy các mẫu 

trong giếng 1,2,3,4 đều xuất hiện vạch band DNA sáng, rõ nét nhưng nồng độ DNA thu nhận giữa các 

giếng là không đồng đều. Điều này được giải thích là do việc sử dụng quy trình thu nhận và tách chiết 

DNA genome có độ tinh sạch chưa cao. Như vậy, cặp mồi Eip18F/Eip18R  đặc hiệu cho trình tự gen mục 

tiêu Eip18 (480 bp) của vi khuẩn E. ictaluri. So sánh với nghiên cứu của Trần Thị Thanh Huyền và cộng 

sự [5], trình tự gen Eip18 được khuếch đại có kết quả giống nhau là 480 bp.  

 

 ình 4: Sản phẩm PCR của E. ictaluri với cặp mồi Eip18F/Eip18R. Trong đó M: DNA marker (1kb); 

1,2,3,4: mẫu PCR khuếch đại (480bp); 5: đối chứng âm. 

3.2.2. Phản ứng   R đa m i với 2 cặp m i 

Kết quả PCR đa mồi với 2 cặp mồi FserC/RserC và EiFd/EiRs được thể hiện tại Hình 5. Kết quả 

điện di được thử nghiệm trên 11 mẫu DNA genome thu nhận ngẫu nhiên tại các trại cá giống xã Tân 

Khánh Đông, tỉnh Đồng Tháp. Ta có thể thấy nồng độ DNA của sản phẩm PCR khuếch đại thu nhận ở 

các giếng này hoàn toàn khác nhau. Cụ thể: giếng 1 và 6 xuất hiện band DNA rất mờ, hầu như không nhìn 

thấy, còn giếng 2,3,4,5 xuất hiện 2 band DNA mờ, nhạt màu. Từ giếng 7 đến giếng 11 xuất hiện 2 band 

DNA rõ nét, sáng màu, có kích thước tương ứng là 407bp và 191bp. Sự khác nhau này được giải thích do 

sự khác biệt về thao tác và kỹ thuật trong quy trình tách chiết và thu nhận DNA genome của người thực 

nghiệm. Như vậy, trong thiết kế PCR đa mồi với 2 cặp mồi đặc hiệu khuếch đại được trình tự gen mục 

tiêu trên 16S rRNA và SerC để phát hiện vi khuẩn E. ictaluri.  

 



Tr n  oàng Ngâu, Nguyễn Th  Ngọc   ch,  ại Th  Th y  ư ng 
 

34 

 

 

 ình 5: Sản phẩm PCR đa mồi của Edwardsiella ictaluri với 2 cặp mồi FserC/RserC và EiFd/EiRs. M: 

DNA marker (1 kb); 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11: mẫu PCR khuếch đại (407 bp và 191 bp); 12: đối chứng âm. 

 3.2.3. Phản ứng   R đa m i với 3 cặp m i 

Tiến hành thu nhận DNA genome của 14 mẫu cá bệnh phẩm bằng phương pháp Phenol: 

Choloroform: Isoamyl alcohol (25:24:1) cải tiến (2.2.1). Các mẫu cá bệnh phẩm được lấy ngẫu nhiên từ 

các trại giống có sự xuất hiện của bệnh gan thận mủ do E. ictaluri gây ra. Sau đó, thử nghiệm phản ứng 

PCR đa mồi để khuếch đại các trình tự gen mục tiêu là 16S rRNA, SerC, Eip18 và thu nhận kết quả theo 

Hình 6. Cụ thể là: từ giếng 1 đến 14 là sản phẩm PCR khuếch đại từ DNA genome của vi khuẩn E. 

ictaluri. Ta thấy các band DNA xuất hiện tại các giếng 1,2,3,4, 9 đều không đúng với kích thước sản 

phẩm PCR mong muốn là 191 bp (SerC), 407 bp (16S rRNA) và 480 bp (Eip18), còn các giếng 5, 6, 7, 8, 

10, 11, 12, 13, 14 không có band DNA xuất hiện. Ở giếng 5, 9 và 10 đều xuất hiện mồi dư. Như vậy, 

trong phản ứng PCR đa mồi với 3 cặp mồi là FserC/RserC; EiFd/EiRs; Eip18F/Eip18R không phát hiện 

được trình tự gen mục tiêu của vi khuẩn E. ictaluri. Nguyên nhân có thể do sự khác biệt về nhiệt độ (Tm) 

của các cặp mồi khác nhau trong giai đoạn bắt cặp của phản ứng PCR, cụ thể là: FserC/RserC (54 °C), 

EiFd/EiRs (53 °C), Eip18F/Eip18R (45 °C). Ngoài ra, nồng độ mồi cũng là một trong các yếu tố quyết 

định đến phản ứng PCR đa mồi. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng nồng độ là 100 µM tương 

ứng cho mỗi cặp mồi (F/R) có thể không phù hợp dẫn đến có sự khuếch đại các locus khác nhau, kết quả 

làm xuất hiện nhiều sản phẩm PCR không mong muốn như ở các giếng 1,2,3,4 và 9. 

 

 ình 6: Sản phẩm PCR đa mồi của E. ictaluri với 3 cặp mồi FserC/RserC; EiFd/EiRs; Eip18F/Eip18R. 

M: DNA marker (1kb); 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14: mẫu PCR khuếch đại; 15: đối chứng âm. 

3.3. Kết quả phân lập và thu nhận mẫu cá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Thu thập 20 mẫu cá tra tại các trại cá giống của tỉnh Đồng Tháp dựa trên các dấu hiệu bên ngoài và 

bên trong để xác định mẫu nghi ngờ nhiễm bệnh (Hình 7). Tất cả các mẫu cá bệnh có hiện tượng xuất 

huyết dưới bụng, mang cá, gốc vây, mắt có bị đục, màu sắc da có bình thường, không có biểu hiện cụ thể 

so với cá tra bình thường.  

 

 ình 7: Dấu hiệu bên ngoài ở cá tra. (A): Cá bệnh; (B): Cá bình thường. 

A B 
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 ình 8. Giải phẩu cơ quan nội tạng cá tra nhiễm bệnh. (A): Cá bệnh; (B): Cá bình thường. 

 

 ình 9. Kết quả phân lập E. ictaluri. (A): BHI; (B): EIM; (C): Nhuộm Gram 

Giải phẩu cơ quan nội tạng cá và quan sát các dấu hiệu bên trong (Hình 8). Ở gan cá nhiễm bệnh có 

dấu hiệu sưng, có hiện tượng nhũn, xuất hiện vài đốm trắng tròn trên bề mặt cơ quan. Gan cá bị sưng to, 

nhũn, không có đốm trắng xuất hiện. Nghiền mẫu gan và tiến hành phân lập khuẩn lạc trên môi trường 

BHI và EIM (Hình 9). Khuẩn lạc trên BHI có màu trắng đục, dạng tròn, còn trên EIM có màu xanh lá, 

trong mờ. Tiến hành nhuộm Gram thì vi khuẩn bắt màu Gram âm, dạng hình que (Hình 9).  

3.4. Kết quả thử nghiệm quy trình PCR đa mồi trên DNA tách chiết từ các mẫu bệnh phẩm 

Tiến hành thực hiện phản ứng PCR đa mồi cho 20 mẫu DNA tách chiết từ các mẫu bệnh phẩm nghi 

ngờ thể hiện ở Hình 10A và Hình 10 B. Ta thấy các giếng 5,6 không có band DNA xuất hiện. Do đó, các 

mẫu này âm tính với vi khuẩn E. ictaluri. Các giếng còn lại 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 

20 xuất hiện 2 band DNA có kích thước tương đồng với đối chứng dương. Các giếng 2, 4 và 16 chỉ xuất 

hiện 1 vạch DNA tương ứng với kích thước sản phẩm 191 bp cho cặp mồi FserC/RserC. Chứng tỏ các 

giếng này dương tính với vi khuẩn E. ictaluri. Như vậy, khi thử nghiệm phản ứng PCR đa mồi trên tổng 

số 20 mẫu cá thử nghiệm thì có 90% số mẫu dương tính với E. ictaluri và 10% số mẫu là âm tính.  

 

 ình 10A: Sản phẩm PCR đa mồi của các mẫu bệnh phẩm. Trong đó M: DNA marker (1kb); 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12: mẫu PCR khuếch đại (407bp và 191bp). 

 

 ình 10B. Sản phẩm PCR đa mồi của các mẫu bệnh phẩm. 13,14,15,16,17,18,19,20: mẫu PCR khuếch 

đại (407bp và 191bp); 21: đối chứng dương; 22: đối chứng âm; M: DNA marker (1kb) 

A B 

A B C 
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4. KẾT LUẬN 

Tóm lại, với 2 cặp mồi FserC/RserC và EiFd/EiRs đặc hiệu, phản ứng PCR đa mồi giúp phát hiện vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra. Trong tổng số 20 mẫu cá tra thu thập tại 

tỉnh Đồng Tháp, tỉ lệ nhiễm bệnh là 90%. Nồng độ DNA khuôn mẫu được sử dụng để phát hiện tác nhân 

gây bệnh là 20ng/µL. Việc sử dụng PCR đa mồi sẽ giúp khắc phục hiện tượng âm tính giả hay dương tính 

giả so với PCR đơn mồi. Nghiên cứu này cũng tạo tiền đề cho sản xuất bộ kit PCR phát hiện nhanh vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri là tác nhân gây bệnh trên đối tượng thủy hải sản. 
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ABSTRACT 

IDENTIFICATION OF Edwardsiella ictaluri CAUSING VISCERAL WHITE SPOT DISEASE OF 

SHARK CATFISH (Pangasius hyphophthalmus) BY MULTIPLEX PCR METHOD   

Tran Hoang Ngau
*
, Nguyen Thi Ngoc Bich, Lai Thi Thuy Duong 

Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*
Email: ngauth@cntp.edu.vn 

Edwardsiella ictaluri is the primary cause of visceral white spot disease of shark catfish (Pangasius 

hyphophthalmus). The mortality rate is approximate 90-100%. The bacterial isolation culturing on 

artificial mediums grows slowly. Therefore, its isolation and identification waste time, 4-7 days. In this 

research, we invesgated mutiplex PCR method in order to identify Edwardsiella ictaluri collecting from 

Dong Thap province. DNA genome is extracted from Phenol: Choloroform: Isoamyl alcohol (25:24:1). 

PCR products consist of the sizes 191bp (FserC/RserC primers) and 407 bp (EiFd/EiRs primers). The 

positive detection rate is 90%. The template DNA concentration utilization is 20 ng/µL. Based on these 

results, the production of commercial PCR kits for Edwardsiella ictaluri causing visceral white spot 

disease on seafood will be achieved and continued rapidly.         

Key words: Visceral white spot disease, Shark catfish, Edwardsiella ictaluri, Multiplex PCR. 

 


