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PROBIOTIC PRODUCT TO PREVENT DISEASE CAUSED BY EDWARDSEILLA 
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TÓM TẮT 
Nhằm tạo sản phẩm probiotic tốt nhất cho việc phòng bệnh gan thận mũ trên cá tra 

một cách hiệu quả, chúng tôi đã chọn chủng Bacillus subtilis B20.1 và tiến hành các thí 
nghiệm như sau: khảo sát điều kiện nuôi cấy thích hợp pH (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), nhiệt độ (250, 
300, 350, 400C), nồng độ muối (0.5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%); khả năng chịu pH thấp của 
dạ dày (pH= 2, 3), và muối mật (0.5%, 1%, 2%); khảo sát khả năng sinh enzyme ngoại bào 
(amylase, lipase, protease, cellulase); khảo sát khả năng phân hủy phân tử tín hiệu HHL; và 
khả năng ức chế vi khuẩn Ewardseilla ictaluri trong điều kiện nuôi chung. Kết quả chúng tôi 
thu được như sau: chủng vi khuẩn Bacillus subtilis B 20.1 phát triển tốt nhất và cho đối kháng 
mạnh nhất trong điều kiện pH=6, nồng độ muối 3%, nhiệt độ 350C; có khả năng chịu pH thấp 
(2 và 3) ở dạ dày, và nồng độ muối mật 2%; có khả năng sinh các loại enzyme ngoại bào 
amylase, lipase, và cellulase; có khả năng phân hủy phân tử tín hiệu HHL trong quá trình 
quorum sensing của vi khuẩn; và cạnh tranh sinh dưỡng mạnh mẽ cũng như ức chế sự phát 
triển của  E. ictaluri. 

ABTRACT 
To produce the best probiotic product for prevention of disease caused by Ewardseilla 

ictaluri on stripe catfish, the investigation was conducted on Bacillus subtilis B20.1 with the 
experiments on pH (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), temperature (250, 300, 350, 400C), salt concentrations 
(0.5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%); low pH in condition of digestion (pH=2, 3), and bile salt 
(0.5%, 1%, 2%); the ability to produce digestive enzyme (amylase, lipase, protease, and 
cellulose), destroy the signal molecule HHL; and inhibit the growth of            E. ictaluri in the 
shared culture media. For the result, B. subtilis B20.1 grew in the best conditions including 
pH= 6, salt concentration 3%, temperature 350C; resisted in low pH (2, 3) and bile salt 
concentration 2%; produced digestive enzyme amylase, lipase, and cellulase; destroyed signal 
molecule HHL in quorum sensing of bacteria; and nutritionally competed to inhibit strongly 
the growth of E. ictaluri. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ngày nay, việc nuôi thâm canh cá tra với quy mô lớn ngày càng phát triển tại các tỉnh 

thành trong cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ra thị trường thế giới của nước ta hiện 
nay. Chính vì thế không thể tránh khỏi những rũi ro xảy ra dịch bệnh trong môi trường nuôi. 
Bên cạnh các loại thuốc kháng sinh dùng để trị bệnh, các nhà khoa học đang tìm ra các sản 
phẩm thay thế nhằm nâng cao hiệu quả trong việc phòng bệnh với mục đích hạn chế các tác 
hại môi trường do thuốc và hóa chất gây ra. Sử dụng liệu pháp sinh học và thân thiện với môi 
trường, probiotic hay cung cấp các vi sinh vật có lợi được xem là giải pháp cần hướng đến để 
ngăn chặn những nguy cơ dịch bệnh xảy ra và từ đó giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi cá tra 
tại các tỉnh Đồng bằng song Cửu Long. Các vi sinh vật có lợi có khả năng cải thiện môi 
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trường nước và ức chế vi sinh vật gây bệnh trong đó vi khuẩn Edwardseilla ictaluri là một 
nguyên nhân. Ngoài ra, các vi sinh vật có lợi còn có khả năng phân hủy phân tử tín hiệu của 
các vi sinh vật gây bệnh nhằm giảm độc lực và khả năng phát triển của chúng. Mục tiêu 
nghiên cứu nhằm thử nghiệm một số đặc tính của chủng Bacillus subtilis B20.1 cho việc chế 
tạo probiotic trong công tác phòng bệnh gan thận mũ do Edwardseilla ictaluri gây ra trên cá 
tra nuôi thâm canh tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.  

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Nghiên cứu được tiến hành tại phòng vi sinh-phòng sinh học thực nghiệm tại Viện 

Nuôi Trồng Thủy Sản 2 từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2011. 

Chủng vi khuẩn được chọn gồm Bacillus subtilis B20.1 được thu tại ao nuôi cá tra thịt 
tại Đồng Tháp; Edwardseilla ictaluri  GLy09 từ phòng lưu giữ mẫu của Trung Tâm Quốc Gia 
Quan Trắc và Cảnh báo Môi Trường và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Thủy Sản khu vực Nam Bộ. 

Các thử nghiệm trên Bacillus subtilis B20.1  
Khả năng sinh enzyme ngoại bào: các chủng vi sinh vật được dùng làm probiotic 

trong thức ăn thủy sản sẽ tiết ra các enzyme ngoại bào giúp hổ trợ tiêu hóa và phân hủy các 
thức ăn dư thừa trong môi trường nước. Các enzyme thử nghiệm gồm amylase, lipase, 
protease, và cellulase. Các phản ứng sẽ được thực hiện bằng một số hóa chất chuyên biệt nhỏ 
vào môi trường nuôi cấy để nhận biết vi sinh vật có sản sinh ra enzyme hay không sau khi 
chúng phân giải các hợp chất như tinh bột, chất béo, gelatine, casein, và cellulose.   

Khảo sát điều kiện nuôi cấy thích hợp cho đối kháng mạnh với E. ictaluri: Bacillus 
subtilis B20.1 được cho nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng với các điều kiện khác nhau 
pH (4, 5, 6, 7, 8, 9,10), nhiệt độ (250, 300, 350, 400), và nồng độ muối (0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 
5%, 6%) trong 24h. Sau đó, dịch vi khuẩn được ly tâm và lấy ra nuôi chung cùng E. ictaluri 
theo phương pháp giếng khuếch tán để khảo sát tính đối kháng.  

 
Sơ đồ 1: Khái quát phương pháp tiến hành theo giếng khuếch tán 

(Chythanya et al., 2002) 

Khảo sát khả năng chịu đựng pH thấp Vi khuẩn Bacillus subtilis B20.1 nuôi tăng sinh 
trong môi trường DSM, sau đó chuyển vào nuôi trong môi trường BHIB có pH thấp 2 và 3 
được xem như pH acid của dạ dày. Tiếp tục tiến hành thu sinh khối và đếm số vi khuẩn còn 
sống trên môi trường LB (Jacobsen et al., 1999) 
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Sơ đồ 2: Thử nghiệm khả năng chịu pH thấp trong dạ dày 

Khảo sát khả năng chịu đựng muối mật Vi khuẩn Bacillus subtilis B20.1 được nuôi 
tăng sinh trong môi trường DMS và tương tự chuyển vào môi trường nuôi có pha hàm lượng 
muối mật 0.5%, 1%, 2%. Sau đó thu sinh khối và đếm số khuẩn lạc còn lại trên môi trường 
LB (Verdenelli et al., 2006).  

 
Sơ đồ 3: Thử nghiệm khả năng chịu muối mật 

Khảo sát khả năng phân hủy phân tử tín hiệu HHL-Hexanoyl Hemoserine Lactone Sử 
dụng vi khuẩn chỉ thị cho HHL Chromobacterium violaceum và dung dịch C6-HHL để khảo 
sát khả năng phân hủy Hexanoyl Hemoserine Lactone của vi khuẩn Bacillus subtilis  

Khảo sát khả năng ức chế của Bacillus subtilis với vi khuẩn Ewardsiella ictaluri trong 
môi trường nuôi chung: Tiến hành nuôi chung 2 chủng vi khuẩn trong môi trường dinh dưỡng 
BHIB với mật độ ban đầu cả hai là 2×107 cfu/ml trong 24h. Tiếp theo, trải đều đếm số lượng 
vi khuẩn còn lại trên môi trường BHIA. Đồng thời tiến hành kiểm tra sự hiện diện dịch tiết 
đối kháng của Bacillus subtilis bằng phương pháp giếng khuếch tán. 
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Sơ đồ 4: Khảo sát khả năng phân hủy phân tử tín hiệu HHL 

 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
 
Kết quả khảo sát khả năng sinh enzyme ngoại bào 
 
Bảng 1: Kết quả khảo sát enzyme ngoại bào của vi khuẩn Bacillus subtilis B20.1 

Từ bảng 1, vi khuẩn Bacillus subtilis B20.1 có khả năng tiết cellulase, amylase, và 
caseinase nhằm phân hủy cellulose, tinh bột và đường trong ruột cá giúp tăng cường tiêu hóa 
thức ăn. So với nghiên cứu của Ngô Tự Thành (2007) trên 236 chủng Bacillus chỉ có 2 chủng 
T20 và M27 thể hiện đầy đủ các hoạt tính như phân hủy cả gelatine và chất béo trong sữa, 
điều này Bacillus subtilis B20.1 không thể thực hiện được. Các chủng còn lại đều chỉ thể hiện 
tính năng phân hủy protein và tinh bột. Như vậy, so với đa số chủng Bacillus của các nghiên 
cứu thì Bacillus subtilis B20.1 có khả năng tiết enzyme ngoại bào tương đối tốt. 

Kết quả khảo sát các điều kiện nuôi thích hợp ảnh hưởng lên khả năng đối kháng của 
Baccilus subtilis B20.1 lên E. ictaluri 
Kết quả trong điều kiện nuôi với các độ mặn khác nhau 

Kết quả từ biểu đồ 1 cho thấy, vi khuẩn Bacillus subtilis B20.1 là loài ưa muối, chúng 
có khả năng chịu đựng và sống xót ở tất cả các nồng độ muối 0.5% và 6% với tỷ lệ mật độ vi 
khuẩn dao động không đáng kể. Ngoài ra, Bacillus subtilis B20.1 phát triển tốt nhất và cho 
khả năng đối kháng mạnh nhất với E. ictaluri ở nồng độ muối 3% trong môi trường nuôi.  

Chủng 
vi 
khuẩn 

LIPASE CELLULASE AMYLASE GELATINASE CASEINASE 

B20.1 - + + - + 
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Biểu đồ 1: Ảnh hưởng của đồ mặn lên tăng trưởng và khả năng đối kháng của               
Bacillus subtilis B20.1 với E. ictaluri 
Kết quả trong điều kiện nuôi với các nhiệt độ khác nhau 

 
Biểu đồ 2: Ảnh hưởng của nhiệt độ lên khả năng tăng trưởng và đối kháng với E. ictaluri của 
vi khuẩn Bacillus subtilis B20.1 

 
Qua biểu đồ 2, vi khuẩn Bacillus subtilis B20.1 thích hợp và phát triển mạnh nhất ở 

nhiệt độ 350C đồng thời cho khả năng đối kháng mạnh nhất với E. ictaluri, thể hiện qua vòng 
vô khuẩn lớn nhất 17.5cm so với các điều kiện nhiệt độ còn lại. 

 
Kết quả trong điều kiện pH khác nhau 

 
Từ biểu đồ 3, ở điều kiện pH 4, 9, 10 cho sức sống và khả năng chịu đựng của Bacillus 

subtilis B20.1 là rất thấp và điều kiện tối ưu duy nhất ở pH 6. Trong điều kiện này, vi khuẩn 
phát triển mạnh và tăng về số lượng đồng thời cho kích thước vòng vô khuẩn lớn nhất về khả 
năng đối kháng với E. ictaluri. 
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Biểu đồ 3: Ảnh hưởng của pH lên khả năng tăng trưởng và đối kháng với E. ictaluri của 
Bacillus subtilis B20.1  
 
Kết quả đánh giá khả năng chịu pH thấp của dạ dày 
 

 
Biểu đồ 4: Khả năng chịu pH thấp của vi khuẩn Bacillus subtilis B20.1 

 
Qua biểu đồ 4, sau khoảng thời gian 24h nuôi ở các giá trị pH 2 3 4, mật đô vi khuẩn 

dao động trong khoản từ 100% giảm xuống giá trị 85-90%. Như vậy, tuy có giảm nhưng tỷ lệ 
này vẫn ở mức khá cao. Trong nghiên cứu của B. Hyronimus và ctv (2000), hầu hết các vi 
khuẩn thuộc nhóm lactic đều nhạy với acid. Chủng B. laevolacticus và B.racemilacticus nhạy 
cảm với pH 2 và 3, chỉ có thể sống xót trong khoản 6h thử nghiệm. Các chủng 
Sporolactobacillus được nghiên cứu nhạy cảm với pH thấp cho tỷ lệ sống xót chỉ 11-26% sau 
3 giờ, 0.2-15% sau 6 giờ. Như vậy so với các chủng vi khuẩn khác Bacillus subtilis B20.1 có 
khả năng chịu đựng pH thấp khá mạnh, cho tiềm năng sản xuất probiotic trong tương lai. 
 
Kết quả đánh giá khả năng chịu đựng muối mật  

 
Theo Gilliland và ctv (1984), nồng độ 0.3% được coi là nồng độ quan trọng để sàn lọc 

các chủng đề kháng. Ở cả 4 nồng độ sau các giờ khảo sát, tỷ lệ sống của vi khuẩn dao động từ 
80-100%. Nhìn chung tỷ lệ này vẫn là khá cao so với các chủng Lactobacillus plantarum chỉ 
với 25% sống xót trong nồng độ muối mật 0.3% (Harutoshi Tsuda và ctv, 2000). Theo nghiên 
cứu của Mariam và Mirlohi và ctv, không một vi khuẩn nào thuộc chủng L. plantarum và 
L. rhamnosus tồn tại trong nồng độ muối mật 2%.  Như vậy, so với các chủng khác, khả năng 
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chịu đựng muối mật của Bacillus subtilis B20.1 là rất tốt, vì nồng độ muối mật cơ thể tiết ra 
trong quá trình tiêu hóa ở giờ đầu khoản 1.5-2%. Bacillus subtilis B20.1 hoàn toàn có tiềm 
năng trong việc sản xuất probiotic. 
 

 
Biểu đồ 5: Khả năng chịu đựng muối mật của Bacillus subtilis B20.1 
 
Kết quả khảo sát khả năng phân hủy phân tử tín hiệu HHL 
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Biểu đồ 6: Khả năng phân hủy HHL của Bacillus subtilis B20.1   

 
Nhìn vào biểu đồ 6, với sự hiện diện của vi khuẩn thì nồng độ HHL giảm đi một cách rõ 

rệt. Sau 24h, nồng độ HHL ở lô đối chứng còn 3mg/l, trong khi đó nồng độ HHL ở lô thí 
nghiệm chứa Bacillus subtilis B20.1 thì lượng còn lại thấp hơn 1mg/l. Điều này chứng tỏ, vi 
khuẩn Bacillus subtilis B20.1 có khả năng tiết ra enzyme AHL-acylase và AHL-lactonase 
phân hủy HHL, bẽ gãy quá trình quorum sensing của vi khuẩn. Dựa vào nghiên cứu của 
Nguyễn Thị Ngọc Tĩnh Viện Nghiên Cứu NTTS 2 (2001), Bacillus subtilis B20.1 là vi khuẩn 
có khả năng phân hủy HHL thuộc nhóm trung bình, sau 12h nồng độ HHL còn lại < 2ppm.  
 
Kết quả khảo sát khả năng ức chế của Bacillus subtilis B20.1 lên sự phát triển của   E. 
ictaluri bằng phương pháp nuôi chung 

 
Từ bảng 2, ta thấy rằng vi khuẩn Bacillus subtilis B20.1 ức chế hoàn toàn sự phát triển 

của E. ictaluri sau 24h và tăng sinh về số lượng. Ngoài ra, lượng Bacillus subtilis khi nuôi 
riêng tăng rất cao 1.9×109 cfu/ml so với trường hợp nuôi chung. Điều này chứng tỏ khi nuôi 
chung giữa hai loài vi khuẩn có sự ức chế lẫn nhau, nhưng Bacillus subtilis mạnh hơn nên có 
khả năng tiêu diệt hoàn toàn E. ictaluri.  
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Bảng 2: Khảo sát khả năng ức chế của Bacillus subtilis B20.1 đối với sự phát triển của E. 
ictaluri bằng phương pháp nuôi chung 

Bacillus subtilis B20.1 + E. ictaluri 
Chủng Bacillus subtilis 

B20.1 E. ictaluri Bacillus subtilis 
B20.1 

Mật độ ban đầu (cfu/ml)  2x107 2x106 2x107 
Mật độ sau 24h (cfu/ml) 1.9x109 0 4.45x108 

 
Kết quả bảng 3, sau khi nuôi chung, thu dịch treo và thực hiện phương pháp giếng 

khuếch tán, ta thấy hoàn toàn không có sự xuất hiện vòng vô khuẩn. Điều đó, chứng tỏ vi 
khuẩn Bacillus subtilis B20.1 không hề tiết ra chất đối kháng với E. ictaluri. Như vậy, sự ức 
chế lẫn nhau diễn ra là do cạnh tranh dinh dưỡng với sự tăng sinh mạnh hơn của         Bacillus 
subtilis B20.1 so với E. ictaluri.  
 
Bảng 3: Khảo sát tính đối kháng của Bacillus subtilis B20.1 đối với E. ictaluri 

Đường kính vòng kháng khuẩn (mm) 
Phương pháp nuôi 

Dịch treo Dịch khuẩn 
Bacillus subtilis B20.1 + E. ictaluri 
(nuôi chung) 0 22.0 ± 1.3 

 
KẾT LUẬN 

 
Vi khuẩn Bacillus subtilis B20.1 rất có tiềm năng trong việc sử dụng để sản xuất 

probiotic, vì chúng có thể tiết ra các enzyme ngoại bào như cellulase, amylase, caseniase giúp 
cải thiện tiêu hóa cho cá nuôi. Để nuôi sinh khối Bacillus subtilis dùng cho việc sản xuất 
probiotic phòng bệnh do E. ictaluri gây ra, ta nên nuôi trong điều kiện pH 6, nhiệt độ 350C, 
nồng độ muối 3%. Ngoài ra, Bacillus subtilis B20.1 có khả năng chịu được pH thấp của dạ 
dày, và nồng độ muối mật cao. Khi gặp các vi sinh vật khác trong cùng một môi trường sống, 
chúng tham gia vào việc bẻ gãy phân tử tín hiệu HHL, và thuộc nhóm vi khuẩn có độ phân 
hủy HHL trung bình. Giữa Bacillus subtilis B20.1 có thể tiêu diệt được E. ictaluri thông qua 
sự cạnh tranh sinh dưỡng và ức chế lẫn nhau.  
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