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Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp  
 
BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH PHÁT SINH BỆNH CỦA VIRUS ĐỐM 
TRẮNG TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) BẰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM 

THỰC NGHIỆM CHUẨN VÀ PHƯƠNG PHÁP HÓA MÔ MIỄN DỊCH 
 

Sinh viên: Phạm Minh Nhựt  Khóa: 2002 – 2006 
 

Bệnh đốm trắng do virus đốm trắng (WSSV) gây ra là nguyên nhân gây chết hàng 
loạt đối với tôm sú nuôi lẫn tôm tự nhiên tại Việt Nam và trên thế giới. Các nghiên cứu về 
quá trình phát sinh bệnh của virus đốm trắng trên tôm hiện nay rất ít. Do đó việc hiểu rõ hơn 
về quá trình phát sinh bệnh của virus đốm trắng sẽ giúp cho việc tạo ra những phương thức 
kiểm soát bệnh. Kết hợp mô hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn và phương pháp hóa mô 
miễn dịch trên tôm sú không mang các virus thông thường nhằm xác định vị trí xâm nhập 
đầu tiên của virus đốm trắng, phân tích sự xâm nhiễm và tìm ra nguyên nhân gây chết trên 
tôm. 

Tiến trình thí nghiệm được thực hiện như sau: tôm không mang các virus thông 
thường được gây nhiễm bằng cách tiêm vào phần cơ với liều thấp (101,5 SID50/ml) và liều 
cao (104,0 SID50/ml). Ở mỗi liều gây nhiễm, tiến hành thu mẫu theo từng thời điểm sau khi 
gây nhiễm. Sử dụng phương pháp hóa mô miễn dịch để khảo sát các mẫu theo từng thời điểm 
nhằm khảo sát quá trình phát sinh bệnh của virus đốm trắng trên tôm sú. 

Các kết quả thu được: 
Các biểu hiện lâm sàng của tôm thí nghiệm bị nhiễm bệnh: hoạt động bất thường, bỏ 

ăn, đỏ thân, xuất hiện đốm trắng, hấp hối và chết, được phát hiện vào thời điểm 36 giờ ở liều 
thấp và 24 giờ ở liều cao.  

Vị trí xâm nhập đầu tiên của virus đốm trắng trên tôm sú ở liều thấp xảy ra vào thời 
điểm 12 giờ sau khi gây nhiễm với tỷ lệ tôm bị nhiễm đốm trắng tại thời điểm này là 33,3 % 
và cơ quan xâm nhiễm đầu tiên của chúng là các tế bào của tim với cường độ nhiễm là (+) 

Ở liều cao, các cơ quan phát hiện dương tính với virus đốm trắng vào thời điểm 12 
giờ sau khi tiêm sau khi nhuộm bằng hóa mô miễn dịch. Tỷ lệ tôm bị nhiễm đốm trắng tại 
thời điểm này là 50 %. Và cơ quan xâm nhiễm đầu tiên của virus đốm trắng ở liều cao là các 
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tế bào của tim, mô tạo máu, mang, tuyến anten và các tế bào của màng bao bên ngoài gan 
tụy với cường độ nhiễm thấp (+). 

Ở thời điểm 36 giờ sau khi gây nhiễm và ở cả 2 liều gây nhiễm tất cả các cơ quan đều 
bị nhiễm virus đốm trắng. 

Cường độ nhiễm virus đốm trắng trên các cơ quan khi gây nhiễm với liều cao và liều 
thấp có sự khác biệt trên các cơ quan lymphoid, mang, ruột trước, tuyến anten, dạ dày, biểu 
mô dưới vỏ và mô liên kết của màng bao gan tụy. 
 


