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Đề tài “Xác định sự ảnh hưởng của ký sinh dạng Vermi (Vermiform) đến đường ruột của
tôm nuôi nước lợ tại tỉnh Cà Mau” đã khảo sát 30 mẫu tôm thu được ở các mô hình nuôi
tôm ở tỉnh Cà Mau, sơ bộ đã phân tích được một số thông tin liên quan đến bệnh đường
ruột trên tôm nuôi ở tỉnh Cà mau.

Bệnh đường ruột là một trong những bệnh điển hình thường xuyên xảy ra ở mô
hình nuôi tôm thâm canh và bán thâm. Bệnh xảy ra trên cả tôm sú và tôm thẻ nuôi ở các
tỉnh vùng ven biển ở Việt Nam nói chung và ở tỉnh Cà Mau nói riêng. Một số tác nhân
gây bệnh đường ruột được biết như virus HPV, vi khuẩn Vibrio sp.(V. proteolyticus; V.
alginolyticus, V. harveyi), tảo độc, nhóm nguyên sinh động vật Gregarine. Gần đây nhất,
theo kết quả nghiên cứu của Sriurairatana và ctv (2014) Vermiform là một trong những
tác nhân được tìm thấy trong gan và ruột tôm nuôi bị bệnh đường ruột và cụ thể là hội
chứng bệnh phân trắng trên tôm.Vấn đề bệnh đường ruột trên tôm nuôi cho đến nay vẫn
còn là nỗi lo lớn đối với nghề nuôi tôm trên cả nước nói chung và đối với người nuôi tôm
ở tỉnh Cà Mau nói riêng hiện đang rất cần nghiên cứu sâu và tìm giải pháp phòng trị hiệu
quả.

Qua phân tích trên 30 mẫu tôm có 50% mẫu tôm xuất hiện tình trạng phân lỏng,
ruột rỗng; 20% có dấu hiệu ruột rỗng, phân lỏng kèm theo gan có màu nhợt nhạt teo chai
(Hình 2); 10% mẫu tôm bình thường với ruột phân đầy màu phân nâu đen, gan săn chắc
màu vàng nâu (Hình 1).
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Hình (1). Gan ruột của tôm khỏe và (2) Gan, ruột tôm bệnh đường ruột
Kết quả nghiên cứu phân tích tìm tác nhân trong những mẫu tôm thu được cho

thấy có hai loại kí sinh hiện diện trong ruột tôm là kí sinh dạng Vermiform (Hình 4)
chiếm tỉ lệ 90% mẫu thu và Gregarine (Hình 3) hiện diện 10% trong mẫu thu và
Gregarine chỉ xuất hiện trong ruột tôm sú.



(3) (4)
Tỉ lệ kí sinh Vermiform hiện diện trên gan tôm cao (75,6%) và mức độ nhiễm nhẹ

là 36,7%, mức độ nhiễm trung bình là 60%. Ngoài một số tác nhân gây bệnh thường gặp
trên tôm nuôi còn tìm thấy kí sinh Vermiform kí sinh trong ruột, gan tôm sú và tôm thẻ.
Trên tôm giống, tỉ lệ nhiễm Vermiform là rất thấp (trên tôm thẻ là 2,1% và tôm sú giống
là 2,4%). Kí sinh này chủ yếu tìm thấy nhiều trên tôm sú và tôm thẻ thương phẩm (tôm
thẻ nhiễm Vermiform là 39,3%, trên tôm sú là 67,7%).

Cơ quan mà kí sinh Vermiform được tìm thấy nhiều nhất là ở hệ tiêu hóa của tôm
mà chủ yếu là ruột và gan tụy. Vermiform có dạng hình ống kéo dài trong ống lượn gan
tụy (Hình 4, 5), kích thước của Vermiform không ổn định, có thể chỉ vài chục đến hơn
100 micromet, đường kính cũng có thể thay đổi từ 10-40 µm. Về khả năng tiết độc tố
hoặc ảnh hưởng của kí sinh Vermiform đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng của
vật chủ chưa có kết quả nghiên cứu nào được công bố vì vậy cần phải có những nghiên
cứu sâu hơn.

Ảnh hưởng của kí sinh Vermiform đến cấu trúc gan tôm rõ ràng hơn. Ở những
mẫu tôm bình thường và mẫu tôm có bệnh đường ruột đều tìm thấy kí sinh Vermiform
trong ống lượn tuy nhiên những mẫu tôm có bệnh đường ruột có cấu trúc ống gan bị tổn
thương nặng (Hình 6) hơn so với mẫu tôm chưa bệnh đường ruột (Hình 5).
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Từ kết quả nghiên cứu cho thấyVermiform có sự ảnh hưởng nhất định đến cấu trúc
ống lượn gan tụy của tôm nuôi (cả tôm thẻ và tôm sú). Mức độ ảnh hưởng còn tùy thuộc
vào giai đoạn phát triển của kí sinh này trong ống lượn gan tụy tôm. Kí sinh này gây ảnh
hưởng đến quá trình tiêu hóa của tôm và đặc biệt là gây ra hiện tượng gan tôm bị sưng và
tiết dịch vàng nâu (tôm bị dịch hóa ống gan) đổ thẳng vào ruột gây ra hiện tượng phân
không liền mạch, phân lỏng có dịch vàng nâu trong ruột tôm. Nếu tách lấy riêng khối gan
tụy ra khỏi giáp vỏ đầu ngực tôm thì dễ dàng thấy khối gan tụy bị chảy vữa thành dịch
vàng nâu trong thời gian ngắn. Nếu tôm bị bệnh nặng thì dịch nâu vàng thường xuyên tiết
ra đổ vào ruột và dần dần gan tụy trở nên teo chai và trắng nhạt. Đây là một trong những
nguyên nhân gây ra hiện tượng trắng gan, teo gan ở tôm nuôi.

Qua kết quả khảo sát cho thấy có 93,3% hộ nuôi có biện pháp phòng bệnh cho tôm
từ ban đầu. Hình thức phòng bệnh cũng đa dạng như dùng kháng sinh, thảo dược riêng lẻ
trong đó đa phần dùng phối hợp đan xen định kỳ giữa thuốc và thảo dược (73,3%). Một
số men, thuốc và thảo dược được dùng nhiều như: Nanocine, Berbenin, Xpara, EM4900,
men gan, ruột,...Một số thảo dược có vị cay, đắng như gừng, nghệ, chó đẻ,... thảo dược vị
chát: lá ổi, bần, chuối non, trâm bầu,... được sử dụng để phòng bệnh đường ruột.

Hiệu quả trong phương pháp xử lý này đạt 63,3%- 73,3% trên tổng số các ao có
xử lý. Theo dữ liệu điều tra, có 86,7% nông hộ ứng dụng các giải pháp xử lý bệnh đường
ruột có tỉ lệ tôm còn sống từ trên 50%. Tuy nhiên, bệnh đường ruột thường tái phát lại
trong cùng vụ nuôi, tôm chậm lớn bệnh trở nên nặng hơn và khó xử lý. Việc dùng thuốc
và thảo dược chưa đạt hiệu quả ổn định trong việc hạn chế bệnh đường ruột xảy ra, đặc
biệt đối với kí sinh Vermiform. Dạng kí sinh này vẫn hiện diện và phát triển ở những ao
nuôi đã được phòng bệnh định kỳ ngay từ ban đầu vụ nuôi. Một số nhóm thuốc và thảo
dược sử dụng qua khảo sát nông hộ chưa hiệu quả và không có ý nghĩa thống kê (P =
0,2).

Tóm lại, bệnh đường ruột là một trong những bệnh đã và đang gây nhiều khó khăn
trong nghề nuôi tôm ở tỉnh Cà mau trong năm qua. Qua nghiên cứu nhận thấy bệnh xảy
ra quanh năm (nhưng thường tập trung cao nhất vào thời điểm tháng 6-8 dl khi thời tiết
thay đổi bất thường) trên tôm nuôi thâm canh ở giai đoạn 30-45 ngày tuổi. Tác nhân hiện
diện chiếm tỉ lệ cao trên cả tôm sú và tôm thẻ là kí sinh Vermiform (được tìm thấy trong
cả tôm chưa có dấu hiệu bệnh và tôm bị bệnh đường ruột). Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của
Vermiform đến cấu trúc mô gan tụy tôm có sự khác nhau và tùy theo giai đoạn phát triển
của tác nhân mà dẫn đến hiện tượng bệnh đường ruột. Bệnh đường ruột có nguồn gốc ban
đầu là do biến đổi bất thường ở gan, khi gan bị tổn thương, dịch gan tiết ra đổ vào ruột, kí
sinh Vermiform thường xuyên thải vào ruột dẫn đến những dấu hiệu như đường phân uốn
khúc như hình ruột gà, đứt đoạn, phân trắng, phân lỏng,...Theo kết quả nghiên cứu bước
đầu cho thấy sự hiện diện và gây ra bệnh đường ruột trên tôm của Vermiform là có cơ sở
khoa học tuy nhiên cần có những thí nghiệm chuyên sâu hơn mới xác định được ảnh
hưởng của Vermiform đến bệnh đường ruột trên tôm nuôi. Kết quả khảo sát sơ bộ các mô
hình nuôi nhận thấy bệnh đường ruột vẫn đang xảy ra trên ao nuôi nhưng vẫn các giải
pháp kỹ thuật hiện hành đang ứng dụng hiệu quả. Đây vẫn còn vấn đề cần tập trung
nghiên cứu và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
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