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TÓM TẮT
Cá chẽm (Lates calcarifer) là một trong những đối tượng nuôi biển phổ biến ở khắp khu vực Châu Á
- Thái Bình Dương. Bệnh ký sinh trùng là một mối đe dọa lớn đối với nghề nuôi cá chẽm. Mối quan hệ tiến
hóa của 5 loài sán lá song chủ ký sinh trên cá chẽm được khảo sát dựa trên thuật toán Maximum Pasimony,
Maximum Likelihood và Bayesain Inference. Cây phát sinh loài cho thấy các loài sán lá song chủ được sắp xếp
chung với các loài cùng giống và cùng họ. Riêng có loài Erilepturus hamati được xếp vào họ Cryptogonimidae
dựa vào gen 18S rRNA, trong khi đó cây phát sinh loài dựa trên gen 28S rRNA cho thấy sự sắp xếp phù hợp với
các loài cùng giống thuộc họ Hemiuridae. Cần tiến hành nghiên cứu trên các chỉ thị gen ti thể, cũng như khảo
sát các đặc điểm hình thái đặc trưng cho các loài sán lá song chủ ký sinh trên cá chẽm.
Từ khóa: Sán lá song chủ, cá chẽm, Lates calcarifer, phát sinh loài, 18S rRNA, 28S rRNA
ABSTRACT
Seabass (Lates calcarifer) is one of the popular marine cultured species across Asia-Paciﬁc. Parasitic
diseases are a major threat of seabass farming. Evolutionary relationships of 5 digenea species that infected
seabass were investigated based on three approaches: Maximum Pasimony, Maximum Likelihood and Bayesain
Inference. Both 18S and 28S rRNA phylogenetic trees show digenea species were clustered to species with
the same genus and family. Species Erilepturus hamati has been, however, categorized as species of family
Cryptogonimidae in the 18S rRNA, while the 28S rRNA phylogram showed the matching of this species to those
belong to family Hemiuridae. It is suggested that further research need to be conducted on the mitochondrial
DNA markers, as well as study the morphological characteristics for digenea species infected seabass.
Keywords: Digenea, seabass, Lates calcarifer, phylogeny, 18S rRNA, 28S rRNA
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá chẽm (Lastes calcarifer) là loài rộng
muối, có thể nuôi trong môi trường nước mặn,
nước ngọt, nước lợ. Với qui trình sản xuất giống
và nuôi thương phẩm cá chẽm đã hoàn thiện
nên việc phát triển nuôi loài cá này theo qui mô

công nghiệp, nhằm cung cấp thực phẩm trong
nước và phục vụ xuất khẩu là khả thi, góp phần
nâng cao GDP thủy sản nước ta. Bên cạnh
đó, việc thuần hóa cá chẽm để nuôi ở nước
ngọt có thể giúp cải thiện đời sống của người
dân ở nhiều vùng địa lý khác nhau. Tuy nhiên,
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cũng như nhiều đối tượng thủy sản khác, khi
được nuôi với qui mô công nghiệp thì vấn đề
bệnh và tác hại của bệnh trong quá trình nuôi
vẫn là một khó khăn không nhỏ cho người nuôi.
Các tác nhân gây bệnh thông thường như virus,
vi khuẩn và ký sinh trùng (KST),…. Ký sinh
trùng gây bệnh ở cá chẽm nuôi có nhiều nhóm
khác nhau: động vật đơn bào-Protozoa, Sán
lá đơn chủ -Monogenea, giáp xác bậc thấp ký
sinh - Crustacae, giun tròn - Nemathelminthes
và sán lá song chủ (SLSC) - Digenea. Các ký
sinh trùng là sán lá song chủ (SLSC) ở giai
đoạn trưởng thành chủ yếu sống nội ký sinh ở
dạ dày, ruột, mạch máu, gan, thận… của động
vật có xương sống như cá, động vật trên cạn,
trong đó có con người.. Nghiên cứu ký sinh
trùng trên cá chẽm được tiến hành ở qui mô
rộng trong khu vực châu Á và Úc [10], [17],
[18], [19], [25]. Khoảng 75 loài ký sinh trùng
được ghi nhận ký sinh trên loài cá này. Đối với
lớp sán lá song chủ, các nghiên cứu ghi nhận
khoảng 8 loài phổ biến thuộc 6 giống. Các loài
chủ yếu ký sinh trong ruột và dạ dày, riêng các
loài thuộc giống Transversotrema ký sinh trên
mang và da.
Nghiên cứu thành phần loài sán lá song
chủ ký sinh trên cá chẽm nuôi thương phẩm tại
Khánh Hòa ghi nhận 5 loài phổ biến bao gồm
Transversotrema patialense, Pseudometadena
celebesensis, Erilepturus hamati, Helicometra
fasciata và Bucephalus margaritae [2], [4]. Tuy
nhiên, phần lớn các nghiên cứu chỉ dừng lại ở
mức độ khảo sát thành phần loài đựa vào đặc
điểm hình thái.
Mục đích của nghiên cứu này là ứng dụng
kỹ thuật di truyền kiểm chứng phân loại hình
thái và khảo sát mối quan hệ tiến hóa của các
loài sán lá song chủ ký sinh trên cá chẽm dựa
trên gen 18S rRNA và 28S rRNA.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp thu mẫu
Cá chẽm (Lates calcarifer) được thu tại
các ao, lồng bè nuôi ở ven hoặc trong các vịnh
Cam Ranh, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
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Cá được vận chuyển sống về phòng thí nghiệm
để tiến hành nghiên cứu.
2. Phương pháp thu ký sinh trùng
Sán lá song chủ ký sinh trên cá chẽm
(Lates calcarifer) được thu và xử lý gồm các
bước chính sau [1], [5]:
- Cá được cân trước khi đưa vào kiểm tra
KST. Nhớt da và mang cá chẽm được thu bằng
dao giải phẫu, phết mỏng trên lam và quan sát
dưới kính hiển vi ở độ phóng đại 40x đến 100x.
- Máu từ tim cá được thu bằng xilanh 1 ml,
nhỏ lên các lam sạch để soi tươi hoặc làm tiêu
bản nhuộm, quan sát dưới kính hiển. Trong
máu cá có thể bị nhiễm SLSC thuộc giống
Sanguinicola (họ Sanguinicolidae).
- Vây và xương nắp mang cá chẽm được
cắt rời cho vào hộp lồng chứa nước biển, dưới
kính hiển vi soi nổi có thể phát hiện KST.
- Mang cá được cắt rời từng lá cho vào
hộp lồng có nước biển và soi tươi. Khi phát
hiện KST, cắt các tơ mang có trùng cho vào
hộp lồng khác, tách trùng cho lên lam kính,
đậy lamen và quan sát dưới kính hiển vi với độ
phóng đại 100 - 400 lần.
- Nội quan cá được quan sát, ghi nhận
các dấu hiệu bất thường và thu thập các KST
kích thước lớn (nếu có). Kiểm tra túi mật, dùng
xiranh hút dịch mật nhỏ lên lam kính, đậy
lamen và quan sát dưới kính hiển vi. Ruột, dạ
dày được cho vào các hộp lồng riêng biệt có
chứa nước muối sinh lý và đem kiểm tra SLSC
dưới kính soi nổi. Sau đó, ống tiêu hóa của các
mẫu cá được giải phẫu để thu nhớt dạ dày và
ruột, đem kiểm tra dưới kính hiển vi để phát
hiện SLSC có kích thước nhỏ.
- Các mẫu gan, thận, não và cơ của cá
được ép mỏng bởi 2 lam kính và quan sát dưới
kính giải phẫu có độ phóng đại thấp.
- Khi phát hiện KST là sán lá song chủ ký
sinh trong các nội tạng của cá, kim giải phẫu và
ống hút nhỏ được sử dụng để tách từng cá thể
của SLSC ra khỏi cơ thể vật chủ, ngâm và rửa
SLSC trong nước muối sinh lý (0,85%). Dưới
kính hiển vi một số mẫu sán tươi được đưa
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lên lam kính để quan sát, đo đạc và vẽ lại hình
dạng, cấu tạo các cơ quan của sán. Ngoài ra,
các thông tin quan sát được ghi chép cụ thể
làm cơ sở cho việc phân loại sán bằng phương
pháp hình thái học.
3. Phân loại hình thái sán lá song chủ
Các đặc điểm chính để phân loại sán lá
song chủ: hình dạng và kích thước cơ thể sán.
Số lượng, hình dạng, kích thước, vị trí của các
giác bám và tỷ lệ về kích thước giữa 2 giác
bám miệng và bụng. Hình dạng, kích thước, vị
trí của cơ quan sinh dục (gồm buồng trứng, tinh
hoàn, noãn hoàng và các ống dẫn sinh dục)
và vị trí lỗ sinh dục. Hệ thống tiêu hóa: gồm
ruột kín hay hở, phân nhánh hay không, ngắn
hay dài so với chiều dài thân, thẳng hay gấp
khúc. Sán lá song chủ được định danh theo
các nghiên cứu của Velasquez và Yamaguti
[27][28].
4. Tách chiết DNA, nhân gen bằng kỹ thuật
PCR và giải trình tự
DNA của từng cá thể sán lá song chủ thu từ
cá chẽm được tách chiết bằng bộ kit DNeasy®
Blood & Tissue (Qiagen) theo hướng dẫn của
nhà sản xuất. Sản phẩm PCR gen 18S rRNA và
28S rRNA được khuếch đại với các đoạn mồi lần
lượt là A: 5’AMCTGGTTGATCCTGCCAG 3’;
B: 5’AGGTGAACCTGCAGATGGAC 3’ [20], và
LSU 5: 5’TAGGTCGACCCGCTGAATTTAAGCA 3’;
1500R: 5’GCTATCCTG AGGGAAACTTCG 3’ [22].
Phản ứng PCR được tiến hành với tổng thể
tích 50µl (bao gồm 9 μL khuôn DNA, 5 μL 10X
Dream Taq Buffer, 1 μL dNTP (10 mM), 1 μL
mỗi mồi (10 µM), 0,25 μl Taq DNA polymerase
(5U/µl) và 32,75 nước cất cho đủ thể tích),
phản ứng được tiến hành theo chu trình nhiệt
gồm 940C trong 3 phút; 35 chu kỳ của 940C
trong 30 giây, 480C (gen 18S), 520C (gen 28S)
trong 45 giây, 720C trong 1 phút; chu kỳ cuối
720C trong 7 phút.
Sản phẩm PCR được tiến hành phản ứng
giải trình tự theo nguyên tắc Dye – labelles
dideoxy terminator (Big Dye Terminator v.3.1,
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Applied Biosystems) với các đoạn mồi tương
tự như phản ứng PCR theo chương trình
luân nhiệt như sau: 96oC trong 20 giây, 50oC
trong 20 giây, cuối cùng là 600C trong 4 phút.
Sản phẩm sau đó được phân tích bằng thiết
bị ABI Prism 3.700 DNA Analyser (Applied
Biosystems).
5. Phân tích mối quan hệ phát sinh loài
Các trình tự gen 18S rRNA và 28S rRNA
của các loài sán lá song chủ thu được trên
cá chẽm được xử lý và kết nối bằng phần
mềm Geneious R7.1 (http://www.geneious.
com) [14] và kiểm chứng bằng chương trình
BLAST (ncbi.nlm.nih.gov/Blast). Các trình
tự được dóng hàng bằng phần mềm Bioedit,
sau đó được kiểm tra, chỉnh sửa bằng mắt
thường [11].
Đối với gen 18S, trình tự của 4 loài
nghiên cứu và 7 loài từ Ngân hàng gen
(GenBank) được sử dụng, trong khi đó, 17
trình tự từ Genbank được sử dụng trong phân
tích gen 28S. Eudiplozoon nipponicum và
Demidospermus mortenthaleri lần lượt được
sử dụng làm nhóm ngoại trong các phân tích
dựa trên gen 18S rRNA và 28S rRNA.
Cây phát sinh loài được xây dựng dựa
trên 3 thuật toán Maximum Parsimony (MP),
Maximum Likelihood (ML) và Bayesian
Inference (BI) bằng các phần mềm PAUP 4.0,
Mega 5.0 và MrBayes 3.1.2 [13], [15], [26]. Đối
với thuật toán MP và ML, 1.000 độ lặp lại ngẫu
nhiên được áp dụng. Trước khi tiến hành thuật
toán ML và BI, các mô hình tiến hóa phù hợp
được kiểm tra bằng phần mềm Modeltest 3.7
[21] và MrModeltest 2.2 [21].
Đối với thuật toán BI, các mô hình thay thế
được tính toán. Chương trình được chạy trên
4 kênh với 1 triệu thế hệ, với tần suất tính toán
trên 100 thế hệ. Phân tích được lặp lại 2 lần để
xác định độ chính xác của phương pháp phân
tích (so sánh sự tương tự của các thông số
likelihood). Các cây đạt được trước khi thông
số likelihood đạt độ ổn định sẽ bị loại bỏ bằng
chức năng burnin (10,000 cây). Giá trị tin cậy
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(Posterior probability) được biểu hiện trên các

hiện. Nhóm 1 gồm loài P. celebesensis có

nhánh của cây tiến hóa [13].

quan hệ gần gũi với loài Caecincola parvulus

Giá trị bootstrap (BT) được tính toán để

và Siphodera vinaledwardsii (3 loài này thuộc

xác định tính chính xác của thuật toán MP với

họ Cryptogonimidae) và E. hamati (thuộc họ

độ lặp lại 1000. Cây đa dạng loài được hiển

Hemiuridae); Nhóm 2 gồm loài Helicometra

thị và hiệu chỉnh bằng phần mềm TreeView

fasciata từ nghiên cứu hiện tại được sắp xếp

1.6.6 [23].

cùng nhánh với loài Helicometra boseli, và

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
1. Cây phát sinh loài dựa trên gen 18S rRNA
Sau khi so sánh và dóng hàng trình tự, 935
bp được sử dụng cho việc phân tích mối quan
hệ tiến hóa. Kết quả phân tích đối với dữ liệu
trình tự gen 18S rRNA dựa theo phương pháp
ML được trình bày ở Hình 1 với giá trị Bootstrap
của phương pháp MP, ML và PP được thể hiện
trên các nhánh.
Qua Hình 1 cho thấy các loài SLSC ký
sinh trên cá chẽm phân thành 1 nhóm với
giá trị BT và giá trị tin cậy tương đối (ML/MP/
PP=100/100/100). Bốn nhóm phụ được phát

nhóm này có quan hệ gần gũi với Peracreadium
idoneum, 3 loài này đều thuộc họ Opecoelidae;
Nhóm 3 gồm loài Lecithochirium caesionis và
loài Plerurus digitatus (thuộc họ Hemiuridae);
Nhóm 4 bao gồm loài Transversotrema
patialense và loài Transversotrema haasi từ
GenBank (thuộc họ Transversotrematidae).
Kết quả này cũng cho thấy kết quả phân loại
dựa trên đặc điểm hình thái khá chính xác,
các loài đều được sắp xếp với các loài cùng
giống hoặc các giống cùng một họ. Tuy nhiên,
loài Erilepturus hamati thuộc họ Hemiurida
(Nhóm 3) lại được sắp xếp với các loài thuộc
họ Cryptogonimidae (Nhóm 1).

Hình 1. Cây phát sinh loài dựa trên gen 18S rRNA theo phương pháp ML
của các loài SLSC ký sinh trên cá chẽm
Loài Ediplozoon nipponucun được sử dụng làm nhóm ngoại - outgroup. Giá trị BT và PP được biểu hiện trên các nhánh.
Hình thái ngoài và hệ thống phân loại của các loài ký sinh trùng được biểu hiện
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Blair và cộng sự nghiên cứu về mối quan

2. Cây phát sinh loài dựa trên gen 28S rRNA

hệ phát sinh loài của các loài SLSC Digenea

Sau khi so sánh và dóng hàng trình tự,

thuộc trên họ (superfamily) Hemiuroidea

1325 bp được sử dụng cho việc phân tích mối

dựa vào đặc điểm hình thái và di truyền,

quan hệ tiến hóa. Kết quả phân tích đối với dữ

cây phát sinh loài dựa trên vùng V4 của gen

liệu trình tự gen 28S rRNA dựa trên phương

18S rRNA của các loài SLSC cho thấy sự thiếu

pháp ML với giá trị BT và PP được thể hiện

phù hợp về đặc điểm hình thái và di truyền (do

trên các nhánh (Hình 2).

thiếu các đặc điểm hình thái đặc trưng), các

Qua hình 2 cho thấy, cây phát sinh loài

loài khác giống nằm trên các nhánh khác nhau.

dựa trên gen 28S rRNA chia thành 2 nhánh

Họ Hemiuridae thể hiện sự đồng nhất, trong

chính. Nhánh 1 lại được chia thành 4 nhóm

đó loài thuộc giống Erilepturus được xếp với

phụ. Nhóm 1.1 gồm loài Helicometra fasciata

các loài thuộc giống Plerurus, và nhóm này

từ nghiên cứu hiện tại, thể hiện sự tương đồng

có quan hệ gần gũi với các loài thuộc giống

cao với loài cùng giống từ Genbank, được

Lecithochirium,

sắp xếp cùng với 2 loài thuộc họ Opecoelidae

Hemiurus,

Lechithocladium

trên cây phát sinh loài. Nhóm tác giả cũng thảo

(Peracreadium

luận về đặc điểm hình thái quan trọng để phân

crassigula). Tiếp đó là nhóm 1.2 với các loài

loại họ Hemiuridae là túi bài tiết hình phễu

thuộc giống Bucephalus spp (Họ Bucephalidae).

lớn có thể đưa ra ngoài hay kéo vào trong cơ

Nhóm 1.3 là loài P. celebesensis sắp xếp với

thể chưa đủ để phân biệt các giống trong họ.

các loài cùng họ Cryptogonimidae. Cuối cùng

Nghiên cứu hiện tại dựa vào một phần gen

là nhóm 1.4 phân tách khỏi 3 nhóm gồm các

18S rRNA có bao gồm vùng V4 cho thấy loài

loài thuộc giống Transversotrema. Nhánh 2

E. hamati được xếp chung với các loài thuộc

bao gồm loài E. hamati nằm cùng nhánh với

họ Cryptogonimidae và phân tách với các loài

loài Plerurus digatatus, và nhánh này có quan

thuộc họ Hemiuridae (Hình 1).

hệ gần gũi với các loài thuộc giống Plerurus

Bray và cộng sự khi xây dựng cây phát sinh
loài đối với các loài thuộc họ Opecoelidae dựa

idoneum

và

Macvicaria

và Lecithochinium, các loài này đều thuộc họ
Hemiuridae.

vào trình tự gen 18S cho thấy sự không phù

Dựa vào cây phát sinh loài của trình tự gen

hợp về mặt hình thái và di truyền, ví dụ liên họ

28S rRNA cho thấy các loài được sắp xếp phù

Plariopoginae là không đồng nhất. Nhóm tác

hợp với hệ thống phân loại dựa vào đặc điểm

giả đã đề xuất liên họ Helicometrinae bao gồm

hình thái. Các loài thuộc cùng 1 giống đều nằm

giống Helicometra, Helicometrina và giống

trên 1 nhánh chung và có sự sắp xếp hợp lý

Neohelicometra. Tác giả cũng chỉ rõ sự phân

với các loài cùng một họ. Đặc biệt, đối với gen

tách của các nhóm thuộc giống khác nhau và

28S rRNA, loài E. hamati được sắp xếp cùng

trong đó các loài thuộc giống Helicometra đều

với các loài cùng họ Hemiuridae, trong khi ở

có đặc điểm chung (trứng có lông tơ, đặc điểm

cây phát sinh loài dựa trên gen 18S rRNA,

của tử cung) và được sắp xếp trên cùng 1

chúng lại được sắp xếp với các loài thuộc họ

nhánh của cây phát sinh loài [7].

Cryptogonimidae.
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Hình 2. Cây phát sinh loài dựa trên gen 28S rRNA của các loài SLSC ký sinh trên cá chẽm
Dendritobilharzia pulverulenta được sử dụng làm nhóm ngoại –outgroup; Giá trị BT (MP, ML)
và PP được biểu hiện trên các nhánh.
Hình thái ngoài và hệ thống phân loại của các loài ký sinh trùng được biểu hiện.

Các loài thuộc họ Transversotrematidae là
nhóm SLSC ký sinh tại các vị trí đặc trưng của
vật chủ (dưới vảy) và có cấu trúc cơ thể khác
với các loài SLSC khác. Trên cây phát sinh loài
dựa trên gen 28S rRNA, các loài thuộc giống
Transversotrema có quan hệ gần gũi với nhau và
nằm trên cùng một nhánh riêng biệt (Nhóm 1.3).
Kết quả phù hợp với kết quả nghiên cứu của
Cribb và cộng sự năm 2014 khi khảo sát mối
quan hệ tiến hóa dựa vào trình tự gen ITS2
rRNA của các loài thuộc giống Transversotrema
trên một số loài cá hồng và cá bướm tại vùng
biển nước Pháp và các trình tự trên GenBank.
Kết quả cho thấy giống này chia nhành 3 nhóm
(Clade) gồm các loài từ họ cá đối (Mullidae), cá
hồng/cá mó/cá bàng chài và nhóm cuối cùng là
loài T. polynesia và các loài còn lại [8]. Cutmore
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và cộng sự cũng cho thấy mối quan hệ gần gũi
của các loài thuộc giống Transversotrema đối
với trình tự gen 28S và ITS2 khi xây dựng cây
phát sinh loài [9].
Nghiên cứu về hệ ký sinh trùng trên cá
chẽm còn nhiều hạn chế, đặc biệt các nghiên
cứu về di truyền học. Một số loài được phát
hiện trên cá chẽm chưa có trình tự trên
GenBank để so sánh (ví dụ Erilepturus hamati,
Pseudometadema celebesensis). Tuy nhiên,
phân tích cây phát sinh loài 18S rRNA và
28S rRNA cho thấy sự gần gũi với các giống
trên GenBank (Plurerus và Caesincola). Nhìn
chung, cả 2 cây phân loại đều cho thấy sự phù
hợp giữa hệ thông phân loại dựa trên hình
thái và di truyền, tuy nhiên, loài Erilepturus
hamati thể hiện sự không phù hợp giữa 2 cây
phân loại.
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IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Cây phát sinh loài dựa trên gen 18S
rRNA và 28S rRNA cho thấy 5 loài ký sinh
trùng (Erilepturus hamati, Pseudometadema
celebesensis,
Helicometra
fasciata,
Bucephalus margaritae và Transversotrema
patialense) tìm thấy trên cá chẽm (Lates

Số 2/2017
calcarifer) được sắp xếp chung với các loài
cùng giống và cùng họ. Riêng có loài E. hamati
được xếp vào họ Cryptogonimidae thay vì Họ
Hemiuridae dựa vào gen 18S rRNA.
2. Kiến nghị
Cần tiếp tục tiến hành nghiên cứu trên các
chỉ thị gen nhân và khảo sát cụ thể hơn các
đặc điểm hình thái ở mức độ giống và họ.
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