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TÓM TẮT
Trong nghiên cứu trước đây, chúng tôi nhận thấy hai loài vi khuẩn Vibrio shilonii và Vibrio vulnificus xuất hiện khá
phổ biến trên tôm nuôi bị hoại tử gan tuy cấp và cá nuôi bị xuất huyết ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Các loại vi khuẩn
này gây bệnh trên tôm và cá làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, chúng tôi thực
hiện nghiên cứu nhằm phát triển một chỉ thị phân tử dựa trên kỹ thuật đa hình các đoạn khuếch đại ngẫu nhiên
(RAPD) để xác định nhanh chóng loài V. shilonii và V. vulnificus. Tổng cộng có 20 mồi ngẫu nhiên đã được sử
dụng cho phản ứng PCR-RAPD để phát hiện đa hình DNA giữa các loài Vibrio. Trong đó, mồi OPN-06 tạo ra một
sản phẩm khuếch đại đặc hiệu cho loài V. shilonii có chiều dài là 468 bp; mồi OPA-09 tạo ra một sản phẩm
khuếch đại đặc hiệu cho loài V. vulnificus có chiều dài là 1356 bp. Hai trình tự này được thiết kế mồi đặc hiệu và
chuyển thành chỉ thị SCAR cho loài V. shilonii dài 441 bp (N6-441) và loài V. vulnificus dài 938 bp (A9-938). Cặp
mồi đặc hiệu Vshi-441F/Vshi-441R phát triển cho loài V. shilonii khuếch đại một băng duy nhất ở tất cả các chủng
V. shilonii nhưng không xuất hiện ở các loài Vibrio khác. Cặp mồi đặc hiệu Vvul-1F/Vvul-938R phát triển cho loài
V. vulnificus khuếch đại một băng duy nhất ở tất cả các chủng V. vulnificus nhưng không xuất hiện ở các loài
Vibrio khác. Đây là các chỉ thị có độ đặc hiệu cao và có thể sử dụng để nhận diện sự có mặt của V. shilonii và
V. vulnificus có trong các mẫu bệnh phẩm tôm cá.
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SUMMARY
In the previous study, we found that two species of Vibrio shilonii and Vibrio vulnificus appeared quite commonly
in cultured shrimp with acute hepatopancreatic necrosis disease in Thua Thien Hue province, Vietnam. These
bacteria cause diseases in shrimp and fish that seriously affect the aquaculture industry. Therefore, we performed
to develop a diagnostic molecular marker generated by random amplified polymorphic DNA (RAPD) for V. shilonii
and V. vulnificus rapid detection. Twenty random primers were evaluated for RAPD to identify DNA
polymorphisms between Vibrio species. The random primer OPN-06 generated a 468-bp DNA fragment specific
for V. shilonii. The random primer OPA-09 generated a 1356-bp DNA fragment specific for V. vulnificus. These
was then converted into the sequence-characterized amplified regions (SCAR) marker designated N6-441 for
V. shilonii and A9-938 for V. vulnificus. The specific primers Vshi-441F / Vshi-441R developed for V. shilonii
amplified a unique DNA fragment in all V. shilonii isolates but not in the other Vibrio spp. The specific primers
Vvul-1F / Vvul-938R developed for V. vulnificus amplified a unique DNA fragment in all V. vulnificus isolates but
not in the other Vibrio spp. This PCR assays showed significantly sensitive to the target DNA and reliably for the
amplification the V. shilonii and V. vulnificus genomes.
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