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Tóm tắt. Các chủng lợi khuẩn Lactobacillus được sử dụng để tạo chế phẩm sinh học trong nuôi tôm nhờ những đặc tính có lợi như 
hỗ trợ tiêu hóa và ức chế các vi khuẩn gây bệnh ở tôm. Nghiên cứu này nhằm thu nhận một số chủng Lactobacillus có những đặc 
tính probiotic từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai làm cơ sở sản xuất chế
phẩm sinh học cho tôm. Đề tài tiến hành phân lập nhanh các chủng có khả năng sinh acid bằng cách tăng sinh mẫu trên môi trường 
tiền chọn lọc MRS Broth + 50mg/l Nystatin, rồi chọn lọc trên môi trường MRS agar có bổ sung 0,5% CaCO3 và định tính acid 
lactic bằng thuốc thử Uffelman; tuyển chọn các chủng có hoạt tính kháng khuẩn cao; định danh bằng sinh hóa và sinh học phân 
tử. Tiếp theo, khảo sát các đặc tính có lợi của các chủng Lactobacillus đã được định danh. Kết quả đã thu được hai chủng 
Lactobacillus rhamnosus L4 và Lactobacillus salivarius L7 có khả năng sống tốt trong môi trường pH dao động từ 4 đến 8, độ mặn 
từ 0‰ đến 50‰, kháng được chủng gây bệnh Vibrio parahaemolyticus cao (∆D = 10 mm), đáp ứng được yêu cầu sản xuất chế phẩm 
probiotic.

Từ khoá: Lactobacillus rhamnosus; Lactobacillus salivarius; Litopenaeus vannamei; Probiotic; Vibrio parahaemolyticus.

Abstract. The good Lactobacillus bacteria are used to create probiotics in shrimp farming thanks to profitable features such as 
supporting digestion and inhibiting the pathogenic bacteria in shrimp. This study aims to acquire certain strains of Lactobacillus
having probiotic properties from gut of White shrimp (Litopenaeus vannamei) in Nhon Trach district, Dong Nai province as a basis 
for producing probiotic for the shrimp. The research was carried by isolating some strains on pre-selective medium MRS Broth + 
50mg/l Nystatin and seletive medium MRS agar + 0,5% CaCO3; determining lactic acid by the Uffelman reagent; selecting strains 
with high antibacterial activity; identifying by biochemical and molecular biology methods. Next, examining the beneficial 
properties of Lactobacillus spp. have been identified. Two bacterial strains, Lactobacillus rhamnosus L4 and Lactobacillus salivarius 
L7, have been successfully isolated and identified. A wide range of tolerance to pH (4-8), salinity (0-50‰) was also recorded for 
both bacterial strains. Interestingly, these strains performed an excellent activity against Vibrio parahaemolyticus ((∆D = 10 mm). 
This result shows a very promising alternative to achieve a potential probiotic from the white shrimp (Litopenaeus vannamei).

Keywords: Lactobacillus salivarius; Lactobacillus rhamnosus; Probiotic; Vibrio parahaemolyticus

1. GIỚI THIỆU 

Trong những năm gần đây, ngành nuôi trồng thủy sản nói 
chung và nuôi tôm nói riêng phát triển mạnh mẽ do nhu cầu 
các sản phẩm thủy hải sản gia tăng. Việc lạm dụng thuốc 
kháng sinh và chất khử trùng trong nuôi trồng thủy sản để
ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh đã gây nhiều hậu quả nghiêm 
trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng (Dorsey &
Robertson, 2013). Hiện nay, probiotics được sử dụng để thay 
thế chất kháng sinh trong thủy sản, giúp tăng tỉ lệ sống và 
phát triển của động vật thủy sản (Reyes-Becerril et al., 2014; 
Swain et al., 2009). Trong số các vi sinh vật probiotics, 
Lactobacillus spp. đóng vai trò quan trọng trong đường tiêu 
hóa của vật chủ do cải thiện khả năng miễn dịch, cân bằng 
hệ vi sinh đường ruột và tiết ra chất kháng khuẩn như acid 
lactic, acid acetic, bacteriocin… ức chế sự phát triển của các 
vi khuẩn gây bệnh (Ige, 2013; Maeda et al., 2014). Những 
nghiên cứu gần đây cho thấy khi bổ sung Lactobacillus spp. 
như Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helveticus, 
Lactobacillus plantarum… vào thức ăn tôm sú (Penaeus 
monodon) đã hỗ trợ tăng sức đề kháng, chống lại vi khuẩn
gây bệnh Vibrio giúp tôm sinh trưởng khỏe mạnh (Võ Thị
Thứ, 2006; Khuất Hữu Thanh, 2010; Chiu et al., 2007).

Ngoài ra, nguồn gốc của vi sinh vật có ích trong chế phẩm 
probiotic cũng ảnh hưởng tới hiệu quả của chế phẩm 

(Vaseeharan & Ramasamy, 2003). Các chủng probiotic cho 
tôm đã được phân lập từ nước ao nuôi tôm (Vaseeharan &
Ramasamy, 2003; Soundarapandian & Sankar, 2008) hoặc 
từ ruột tôm (Alavandi et al., 2004). Hơn nữa, hiện nay vẫn 
chưa có công trình nào công bố về phân lập Lactobacillus 
spp. trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, địa phương được Ủy ban Nhân 
dân tỉnh chọn để thực hiện đề án nuôi tôm siêu thâm canh 
(http://baodongnai.com.vn). Vì thế, nghiên cứu này được 
thực hiện với mục tiêu phân lập, tuyển chọn và khảo sát các 
đặc tính có lợi của Lactobacillus spp. từ ao nuôi tôm thẻ chân 
trắng ở Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, góp phần nâng cao hiệu 
quả nuôi tôm thẻ chân trắng.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

2.1 Vật liệu

Mẫu: 60 mẫu nội tạng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) khỏe mạnh từ 10 ao nuôi tôm huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai. Chủng vi sinh vật kiểm định Vibrio 
parahaemolyticus phân lập từ ao tôm bệnh chết (được cung 
cấp bởi Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí 
Minh).

Môi trường và hóa chất: MRSA (Man, Rogosa, Sharpe 
Agar) xuất xứ: Biokar - Pháp; MRSB (Man, Rogosa, Sharpe 
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Broth) xuất xứ: Biokar - Pháp; NA (Nutrient Agar) xuất xứ: 
Biokar - Pháp; APW: peptone 10g, NaCl 10g, nước cất vừa 
đủ 1 lít, Nystatin 100.000 UI (Pharmedic, Việt Nam)

2.2 Phương pháp nghiên cứu

2.2.1 Thu nhận mẫu

Thu nhận 500g cá thể tôm đại diện trên 1 ao trong 10 ao 
nuôi tôm. Các mẫu được mã hóa và bảo quản ở 4oC, chuyển 
về phòng thí nghiệm (Trần Linh Thước, 2007). Mẫu tôm 
được rửa bằng cồn 70%, giải phẫu và thu nhận 60 mẫu nội 
tạng (Kongnum, Hongpattarakere, 2012).

2.2.2 Phân lập một số chủng Lactobacillus

Sử dụng phương pháp pha loãng liên tục bằng nước muối 
vô trùng 0.9% để phân lập các chủng Lactobacillus có khả
năng sinh acid (Nguyễn Lân Dũng et al., 1976). Cân chính 
xác 10 g mẫu cho vào túi PE chứa 90 ml môi trường MRS 
Broth có bổ sung 50mg/l Nystatin, ủ kỵ khí ở 37oC (Nguyen, 
2014; Ishola & Adebayo-Tayo, 2012). Sau 24 giờ, tiến hành 
pha loãng mẫu tăng sinh ở độ pha loãng 10-7. Hút 100 µl dịch 
pha loãng trải trên môi trường MRS agar + 0,5% CaCO3

(Khuất Hữu Thanh, 2010), ủ kỵ khí ở 37oC trong 48 giờ. 
Chọn các khuẩn lạc đặc trưng, có vòng phân giải CaCO3 và
quan sát tế bào dưới kính hiển vi. Tiếp theo, khuẩn lạc lựa 
chọn được tăng sinh trong MRS Broth rồi định tính acid 
lactic bằng thuốc thử Uffelman, bảo quản giống trong ống 
nghiệm thạch nghiêng MRS agar ở 4oC. (Kongnum et al., 
2012; Nguyen, 2014; Nguyễn Lân Dũng et al., 1976).

2.2.3 Tuyển chọn và định danh các chủng Lactobacillus

2.2.3.1Tuyển chọn các chủng Lactobacillus có khả năng 
kháng khuẩn

Nhằm lựa chọn các chủng Lactobacillus có khả năng 
kháng Vibrio parahaemolyticus. Hoạt tính kháng khuẩn 
được xác định bằng phương pháp đục lỗ (Schillinger &
Lücke, 1989). 

Môi trường thạch NA bổ sung 15‰ NaCl được trải V. 
parahaemolyticus ở mật độ 105 cfu/ml (Kongnum &
Hongpattarakere, 2012), sau đó tạo các lỗ thạch. Hút 100µl 
phần dịch nuôi cấy của mỗi chủng vi khuẩn vào các lỗ thạch, 
ủ 37oC. Sau 24 giờ, đo đường kính vòng kháng khuẩn (∆D). 
∆D = D - d (mm) với D: đường kính vòng kháng khuẩn 
(mm); d: đường kính lỗ thạch (mm).

2.2.3.2 Định danh bằng sinh hóa

Khả năng sinh Catalase, khả năng lên men các nguồn 
carbohydrate, khả năng di động (Vos et al., 2011; Trần Linh 
Thước, 2007).

2.2.3.3 Định danh bằng phương pháp sinh học phân tử

Định danh bằng phương pháp sinh học phân tử tại công ty 
Nam Khoa, địa chỉ: 793/58 Trần Xuân Soạn, Phường Tân 
Hưng, Quận 7, Thành phố HCM. Khuếch đại và giải trình tự
vùng 16S rRNA bộ gen vi khuẩn phân lập được. So sánh và 
định danh các chủng bằng chương trình BLAST online của 
NCBI.

2.2.4 Khảo sát các đặc tính probiotics

2.2.4.1 Khả năng chịu mặn

Nuôi cấy các chủng Lactobacillus trong canh trường MRS 
Broth có bổ sung 0‰, 10‰, 20‰, 30‰, 40‰, 50‰ muối 
NaCl ở 37oC. Sau 24 giờ, theo dõi sự sinh trưởng thông qua 
chỉ số OD600nm. (Nguyen, 2014)

2.2.4.2 Khả năng thích nghi pH

Các chủng Lactobacillus được cấy vào canh trường MRS 
Broth hiệu chỉnh pH lần lượt là 4, 5, 6, 7 và 8 bằng NaOH và 
HCl, ủ 37oC trong vòng 24 giờ tiến hành đo OD600nm. 
(Nguyen, 2014)

2.2.4.3 Hoạt tính kháng khuẩn

Nhằm đánh giá khả năng kháng vi khuẩn Vibrio 
parahaemolyticus ở các mật độ 106 cfu/ml, 107 cfu/ml của 
các chủng Lactobacillus phân lập được. Hoạt tính kháng 
khuẩn được xác định bằng phương pháp đục lỗ (Schillinger, 
& Lücke, 1989).

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN

3.1 Kết quả phân lập 

Từ 60 mẫu nội tạng tôm, phân lập được 10 chủng vi khuẩn 
L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10 có khả năng phân 
giải CaCO3 (Hình 1).

Hình 1. Khuẩn lạc các chủng vi khuẩn có khả năng phân giải 
CaCO3

Trong đó 3 chủng L2, L4, L7 có hình que, Gram dương 
(hình 2); 7 chủng còn lại bị loại vì nhuộm Gram âm và Gram 
dương nhưng có hình cầu (bảng 1). Quan sát kết quả thử
nghiệm Uffelman cho thấy 3 chủng L2, L4, L7 đều có khả
năng sinh acid lactic (hình 3). Như vậy, ba chủng này được 
tuyển chọn cho những nghiên cứu tiếp sau. Kết quả này cũng 
phù hợp với các nghiên cứu trước đây. (Ashmaig et al., 2009; 
Kongnum & Hongpattarakere, 2012).

Hình 2 . Hình thái tế bào các chủng vi khuẩn L2, L4 và L7 
dưới vật kính 100X

Bảng 1. Đặc điểm hình thái và nhuộm Gram của các chủng vi 
khuẩn phân lập

STT
Kí hiệu 

chủng
Hình thái Gram

1 L1 Que ngắn -
2 L2 Que ngắn +
3 L3 Cầu +
4 L4 Que ngắn +
5 L5 Que dài -
6 L6 Cầu +
7 L7 Quen ngắn +
8 L8 Cầu -
9 L9 Cầu +

10 L10 Cầu +
Đề tài đã cải tiến khi kết hợp tăng sinh mẫu trên môi 

trường tiền chọn lọc MRS Broth + 50mg/l Nystatin, chọn lọc 
lại trên môi trường MRS agar + 0,5% CaCO3. Điều này giúp 
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phân lập nhanh các chủng vi khuẩn có khả năng sinh acid. 
Thử nghiệm Uffelman ngay sau khi quan sát hình thái tế bào 
đặc trưng của Lactobacillus đã giúp định tính nhanh khả
năng sinh acid lactic của các chủng vi khuẩn ngay thời điểm 
phân lập.

Hình 3. Kết quả thử khả năng sinh acid lactic của các chủng 
L2, L4 và L7 với thuốc thử Uffelman

Ống ĐC (-): Môi trường MRS không bổ sung dịch tăng sinh vi
khuẩn, ống L2, L4, L7: dịch tăng sinh các chủng L2, L4, L7, ĐC 

(+): acid lactic
So với nghiên cứu của Ishola và AdebayoTayo (2012), 

quy trình phân lập này đã có sự cải tiến khi bổ sung Nystatin 
trực tiếp vào môi trường tiền chọn lọc, bước đầu kìm hãm sự
phát triển của nấm. Bên cạnh đó, các chủng Lactobacillus
được đặc trưng về khả năng sinh acid, nên việc lựa chọn môi 
trường trải mẫu có bổ sung CaCO3 là thích hợp. Quy trình 
cải tiến đã giúp cho việc quan sát, lựa chọn các khuẩn lạc đặc 
trưng nhờ vòng phân giải CaCO3 được dễ dàng hơn. 

3.2 Kết quả tuyển chọn và định danh các chủng vi khuẩn

3.2.1Kết quả tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng 
kháng khuẩn

Sau 24 giờ, đường kính vòng kháng khuẩn (∆D) chủng L4, 
L7 là 10 mm và L2 là 5 mm (Hình 4).

Hình 4. Đường kính vòng kháng khuẩn của chủng L2, L4 và L7
V. parahaemolyticus trong nước với nồng độ 105 cfu/ml 

được nghiên cứu thử nghiệm in vitro là có khả năng gây bệnh 
hoại tử gan tụy cấp trên tôm (Ariole et al., 2013; Nguyễn
Trọng Nghĩa et al., 2015). Kết quả ở hình 4 cho thấy 3 chủng 
L2, L4 và L7 có khả năng kháng V. parahaemolyticus. Trong 
đó L4 và L7 có khả năng kháng khuẩn cao, được tuyển chọn 
để thực hiện các thử nghiệm sinh hóa tiếp theo.

3.2.2Kết quả định danh sinh hóa các chủng vi khuẩn 

Theo Vos và đồng tác giả (2011), Trần Linh Thước 
(2007), trên cơ sở các thử nghiệm sinh hóa, 2 chủng L4 và 
L7 được nghi ngờ thuộc chi Lactobacillus. Kết quả được chỉ
ra ở bảng 2. Để phân loại đến loài, 2 chủng vi khuẩn này 
được giải trình tự vùng 16S rRNA và so sánh trình tự trên 
chương trình BLAST Online của NCBI.

Bảng 2. Kết quả sinh hóa của các chủng vi khuẩn

Các chỉ tiêu Chủng

L4 L7

Catalase - -

Mantose + +

Lactose + +

Glucose + +

Saccharose + +

Fructose + +

Di động - -

3.2.3 Kết quả định danh phân tử các chủng vi khuẩn phân 
lập

Kết quả giải trình tự đoạn gen 16S rRNA của chủng L4 và 
L7 được trình bày ở hình 5. Trình tự đoạn gen 16S rRNA
chủng L4 và L7 được tra cứu trên BLAST SEARCH cho thấy 
L4 khớp với trình tự 16S rRNA của chủng L. rhamnosus
100% (987/987 bits), L7 khớp với trình tự 16S rRNA của 
chủng L. salivarius 100% (961/961 bits).

TTGATCCTGGCTCAGGATGA
ACGCTGGCGGCGTGCCTAATAC
ATGCAAGTCGAACGAGTTCTGA
TTATTGAAAGGTGCTTGCATCTT
GATTTAATTTTGAACGAGTGGC
GGACGGGTGAGTAACACGTGG
GTAACCTGCCCTTAAGTGGGGG
ATAACATTTGGAAACAGATGCT
AATACCGCATAAATCCAAGAAC
CGCATGGTTCTTGGCTGAAAGA
TGGCGTAAGCTATCGCTTTTGG
ATGGACCCGCGGCGTATTAGCT
AGTTGGTGAGGTAACGGCTCAC
CAAGGCAATGATACGTAGCCGA
ACTGAGAGGTTGATCGGCCACA
TTGGGACTGAGACACGGCCCAA
ACTCCTACGGGAGGCAGCAGTA
GGGAATCTTCCACAATGGACGC
AAGTCTGATGGAGCAACGCCGC
GTGAGTGAAGAAGGCTTTCGGG
TCGTAAAACTCTGTTGTTGGAG
AAGAATGGTCGGCAGAGTAACT
GTTGTCGGCGTGACGGTATCCA
ACCAGAAAGCCACGGCTAACTA
CGTGCCAG

CTGGCTCAGGACGAACGCT
GGCGGCGTGCCTAATACATGC
AAGTCGAACGAAACTTTCTTA
CACCGAATGCTTGCATTCACC
GTAAGAAGTTGAGTGGCGGAC
GGGTGAGTAACACGTGGGTAA
CCTGCCTAAAAGAAGGGGATA
ACACTTGGAAACAGGTGCTAA
TACCGTATATCTCTAAGGATC
GCATGATCCTTAGATGAAAGA
TGGTTCTGCTATCGCTTTTAGA
TGGACCCGCGGCGTATTAACT
AGTTGGTGGGGTAACGGCCTA
CCAAGGTGATGATACGTAGCC
GAACTGAGAGGTTGATCGGCC
ACATTGGGACTGAGACACGGC
CCAAACTCCTACGGGAGGCAG
CAGTAGGGAATCTTCCACAAT
GGACGCAAGTCTGATGGAGCA
ACGCCGCGTGAGTGAAGAAG
GTCTTCGGATCGTAAAACTCT
GTTGTTAGAGAAGAACACGAG
TGAGAGTAACTGTTCATTCGA
TGACGGTATCTAACCAGCAAG
TCACGGCTAACTACGTGC

(A) (B)

Hình 5. Trình tự đoạn gen mã hóa 16s rRNA của chủng 
L4 (A) và L7 (B)

3.3 Kết quả khảo sát đặc tính probiotics

3.3.1 Khả năng chịu mặn chủng L. rhamnosus L4 và L. 
salivarius L7

Đồ thị 1. OD600nm chủng L. rhamnosus, L. salivarius ở các 
nồng độ NaCl khác nhau

Theo Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Bình, (2012) thì nồng 
độ NaCl trong môi trường nuôi cũng ảnh hưởng tới sinh 
trưởng và phát triển của vi khuẩn. Kết quả đo OD600nm sau 24 
giờ ủ 37oC được biểu thị ở Đồ thị 1.

Chủng L. rhamnosus L4 và L. salivarius L7 có khả năng 
sinh trưởng, phát triển trong môi trường từ 0‰ đến 50‰ 
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NaCl. Trong đó, chủng L. rhamnosus L4 sinh trưởng tốt nhất 
ở độ mặn từ 0‰ đến 20‰. Kết quả này cũng phù hợp với 
những nghiên cứu trước đây (Hoque et al., 2010; Võ Thị
Thứ, 2006). Ngưỡng chịu mặn của hai chủng L. rhamnosus
L4, L. salivarius L7 phù hợp với điều kiện ao nuôi tôm nước 
ta (10‰ - 25‰). (Thái Bá Hồ, Ngô Trọng Lư, 2003)

3.3.2 Khả năng thích nghi pH chủng L. rhamnosus và L. 
salivarius

pH là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến 
sự sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn. Trên Đồ thị 2 cho 
thấy hai chủng L. rhamnosus L4, L. salivarius L7 sinh 
trưởng, phát triển trên tất cả các khoảng pH khảo sát và thích 
nghi cao ở pH từ 5 đến 8. Kết quả này cho thấy 2 chủng 
Lactobacillus phân lập có ngưỡng thích nghi pH rộng, phù 
hợp với các công bố trước đây (Hoque et al., 2010; Nguyen, 
2014). Khả năng thích nghi pH của hai chủng L. rhamnosus
L4, L. salivarius L7 thích hợp với điều kiện pH ao nuôi tôm 
ở nước ta dao động từ 7.7 đến 8 (Thái Bá Hồ, Ngô Trọng Lư, 
2003; Võ Thị Thứ, 2006).

Đồ thị 2. Giá trị OD600nm chủng L. rhamnosus L4, 
L.salivarius L7 ở pH khác nhau

3.3.3 Khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh của chủng L. 
rhamnosus L4 và L. salivarius L7

Hoạt tính kháng khuẩn của chủng L. rhamnosus L4 và L. 
salivarius L7 với vi khuẩn kiểm định V. parahaemolyticus ở
những mật độ gây bệnh khác nhau được thể hiện trong hình 
6.

Hình 6. Khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh của chủng L. 
rhamnosus L4 và L. salivarius L7

Chủng L. rhamnosus (A) và L. salivarius (B) đối kháng chủng V. 
parahaemolyticus ở mật độ gây bệnh 106 cfu/ml.

Chủng L. rhamnosus (C) và L. salivarius (D) đối kháng chủng V. 

parahaemolyticus ở mật độ gây bệnh 107 cfu/ml.
Kết quả ở Hình 6 cho thấy, ở mật độ vi khuẩn gây bệnh 

106 cfu/ml, L. rhamnosus L4 và L. salivarius L7 thể hiện sự
đối kháng mạnh, đường kính vòng kháng khuẩn gần như 
bằng nhau (∆D = 10 mm). Ở mật độ vi khuẩn gây bệnh 107

cfu/ml, đường kính vòng kháng khuẩn của hai chủng đã có 
sự thay đổi nhưng vẫn duy trì ở mức cao (L. rhamnosus: 7 
mm và L. salivarius: 8 mm).

Khảo sát trên cho thấy, L. rhamnosus L4, L. salivarius L7 
đều có khả năng kháng V. parahaemolyticus. Tuy nhiên, L. 
salivarius L7 thể hiện sự vượt trội hơn so với L. rhamnosus
khi đánh giá khả năng ức chế V. parahaemolyticus ở mật độ
gây bệnh cao 107 cfu/ml.

Hoạt tính kháng vi khuẩn gây bệnh của các chủng 
Lactobacillus thể hiện ở khả năng tạo ra các hợp chất kháng 
khuẩn có thể là bacteriocin, hydroxy peroxide, diacetyl, 
reuterin (Yang, 2000). Chính khả năng này đã góp phần ức 
chế sự phát triển của vi khuẩn V parahaemolyticus gây bệnh 
hoại tử gan tụy cấp ở tôm. Kết quả này cũng phù hợp với các 
nghiên cứu đã công bố trước đây (Austin et al., 1995; 
Rengpipat et al, 1998; Gram et al., 1999). Ngoài ra, nghiên 

cứu mới đây cho thấy L. rhamnosus giúp ngăn cản E. coli và 
Salmonella hình thành màng sinh học đồng thời ức chế sự
bám dính của V. parahaemolyticus. Đặc biệt, L. rhamnosus
còn có khả năng tiết chất giống Lectin là một protein có tiềm 
năng đặc biệt khan hiếm được tìm thấy ở vi khuẩn (Petrova 
et al., 2016).

Tóm lại, chủng L. rhamnosus L4 và L. salivarius L7 phân 
lập được là những vi khuẩn probiotic tiềm năng, đáp ứng điều 
kiện sản xuất chế phẩm probiotic cho tôm, có thể thay thế
thuốc kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi 
tôm nói riêng.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu này đã cải tiến quy trình phân lập và tuyển 
chọn các chủng Lactobacillus spp. bằng cách tăng sinh mẫu 
trên môi trường tiền chọn lọc MRS Broth + 50mg/l Nystatin,
chọn lọc trên môi trường MRS agar + 0,5% CaCO3 và định 
tính acid lactic bằng thuốc thử Uffelmann. Việc bắt đúng 
khuẩn lạc cũng quyết định đến thành công của quá trình phân 
lập và tuyển chọn vì các bước tuyển chọn và định danh tiếp 
theo chỉ mang tính chất xác định. Hai chủng Lactobacillus 
rhamnosus L4 và Lactobacillus salivarius L7 phân lập được 
có khả năng tiết acid lactic và kháng Vibrio 
parahaemolyticus cao (∆D = 10 mm), có khả năng chịu mặn 
đến 50‰, sống được trong môi trường có pH từ 4 đến 8, thích 
hợp để sản xuất chế phẩm sinh học cho tôm thẻ chân trắng 
phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp gây ra bởi vi khuẩn Vibrio 
parahaemolyticus.
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