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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án 

- Vi khuẩn sử dụng trong nghiên cứu kí hiệu E5, E7, E40 được phân lập từ các mẫu gan thận, tỳ tạng 

cá tra có biểu hiện bệnh và được xác định là vi khuẩn E. ictaluri dựa vào việc phân tích trình tự gen 

rADN 16S. Đã chứng minh được các mẫu vi khuẩn E. ictaluri này là một trong những tác nhân chính 

gây bệnh gan thận mủ trên cá tra Việt Nam Pangasius hypophthalmus bằng định đề Koch.   

- Gen eip18 đặc hiệu vi khuẩn E. ictaluri đã được phân lập, tách dòng được sử dụng như một chỉ thị 

phân tử để phân loại E. ictaluri và E. tarda: Gen eip18 của các mẫu vi khuẩn phân lập tại Việt Nam 

tương đồng 100% với nhau, tương đồng 98% với vi khuẩn E. ictaluri ATCC 33202, 99 % với gen eip18 

của vi khuẩn E. ictaluri được công bố trên NCBI với số đăng ký NC_012779.1 và khác biệt khá lớn 

(tương đồng 87%) với trình tự gen evpC của vi khuẩn E. tarda với số đăng ký trên NCBI là 

NC_013508.1). 



 2 

- Dựa trên trình tự gen eip18 đặc trưng của vi khuẩn E. ictaluri, đã thiết kế được bộ mồi đặc hiệu phát 

hiện vi khuẩn E. ictaluri phân lập tại Việt Nam bằng kỹ thuật LAMP với thời gian phản ứng tối thiểu là 

35 phút ở nhiệt độ từ 55 đến 69oC, nồng độ dNTPs 0,5 mM, Betain 0,1 M,  tỷ lệ về nồng độ mồi ngoài 

bằng ½ đến 1/8 mồi trong. Đồng thời đã ứng dụng thành công việc phát hiện phản ứng bằng mắt 

thường với sự có mặt của Calcein kết hợp với nồng độ Mg2+ ban đầu trong phản ứng tối thiểu là 4 mM. 

Bộ mồi LAMP khuếch đại gen eip18 là hoàn toàn đặc hiệu cho vi khuẩn E. ictaluri với giới hạn phát 

hiện là 9,4 fg tương ứng với 3 cfu/ml (1,98 x 104 bản copy), cao gấp 100 lần so với phương pháp PCR 

và có độ đặc hiệu 100%. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn 

- Kỹ thuật LAMP với chỉ thị Calcein lần đầu tiên được nghiên cứu và chuẩn hóa có thể được sử dụng 

để áp dụng cho các nghiên cứu chẩn đoán các tác nhân gây bệnh khác như vi khuẩn, nấm, nguyên 

sinh động vật… 

- Kit chẩn đoán vi khuẩn E. ictaluri đơn giản, dễ thao tác, không cần các thiết bị máy móc đắt tiền, cồng 

kềnh đi kèm nên có khả năng ứng dụng thực tế ngoài đồng ruộng, cho kết quả nhanh và chính xác với 

giá thành rẻ hơn hẳn so với các phương pháp chẩn đoán khác hiện có. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo 

- Tiếp tục nghiên cứu sản xuất thử nghiệm bộ sinh phẩm phát hiện vi khuẩn Edwardsiella ictaluri. 

- Hoàn thiện quy trình sử dụng LAMP kit và thử nghiệm với số mẫu lớn hơn trong phòng thí nghiệm và 

trực tiếp tại một số tỉnh nuôi trồng cá tra khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 
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