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TÓM TẮT: Hiện tượng vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh đang là vấn đề quan tâm của toàn thế
giới, khi ngày càng xuất hiện nhiều vi khuẩn gây bệnh ở người có khả năng kháng lại với nhiều
thuốc kháng sinh. Đánh giá vi khuẩn biển ở những vùng nuôi trồng có khả năng kháng thuốc hay
không thực sự là cần thiết, để kịp thời đưa ra những cách quản lý việc sử dụng thuốc kháng sinh
trong nuôi trồng thủy sản. Sự kháng thuốc của vi khuẩn phân lập tại vùng nuôi thủy sản tại Hòn
Một, vịnh Nha Trang được thực hiện với 5 loại kháng sinh chloramphenicol, tetracycline, cefazolin,
streptomycin và gentamicin trên môi trường Mueller Hinton Agar. Tổng số 18 chủng phân lập từ
mẫu trầm tích có 14 chủng Gram dương, 4 chủng Gram âm đều nhạy cảm với các loại kháng sinh.
Chủng KH1 ít nhạy cảm với tetracycline nhất với bán kính vòng vô khuẩn trung bình là 4,0 mm,
chủng T1 ít nhạy cảm với streptomycin nhất với vòng vô khuẩn trung bình là 4,2 mm. Chủng KH6
và chủng T7 kháng lại cefazolin với bán kính vòng vô khuẩn trung bình tương ứng là 0 mm và
2 mm. Chủng KH6 được xác định là Bacillus sp.. Vi khuẩn kháng thuốc đã xuất hiện ở vùng nuôi
trồng và du lịch tại Hòn Một, rất có thể có nhiều vi khuẩn đã kháng thuốc thậm chí kháng đa thuốc
đã xuất hiện ngoài môi trường tự nhiên. Đây cũng là một vấn đề cần nghiên cứu sâu hơn để có thể
đưa ra những giải pháp nhằm góp phần hạn chế vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh đang ngày một gia
tăng như hiện nay.
Từ khóa: Vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh, Hòn Một, Nha Trang.

MỞ ĐẦU
Vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh đang là
vấn đề được toàn thế giới quan tâm. Đặc biệt ở
những nước đang phát triển trong đó có Việt
Nam, việc sử dụng kháng sinh sai mục đích,
không đúng cách hay lạm dụng thuốc kháng
sinh là vấn đề khó tránh khỏi. Tất cả những vấn
đề trên lại là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hiện
tượng kháng thuốc kháng sinh ngày một gia tăng
ở vi khuẩn [1]. Vi khuẩn mang tính kháng thuốc
có thể truyền các đặc tính này cho những vi
khuẩn cùng loài hoặc không cùng loài, chẳng
hạn như vi khuẩn có nguồn gốc động vật truyền
tính kháng thuốc cho vi khuẩn có nguồn gốc ở
người [2]. Hậu quả là thuốc kháng sinh đang dần
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trở nên mất tác dụng, do đó ngay cả việc điều trị
những bệnh đơn giản thông thường sẽ trở thành
khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều [3].
Thực sự, gen kháng thuốc kháng sinh
sulfonamid và những vi khuẩn kháng thuốc đã
xuất hiện ngoài môi trường nuôi tôm và các
trang trại chăn nuôi ở các tỉnh Hà Tây, Hà Nội
và Hải Phòng [4, 5]. Tại các tỉnh Đồng Tháp, An
Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long và Bến Tre đã tìm
thấy sự kháng thuốc chloramphenicol,
tetracycline, streptomycin, gentamicin,... ở
những vi khuẩn Pseudomonas và Aeromonas
thường gây bệnh cho cá da trơn xuất khẩu [6].
Hòn Một nằm về phía đông nam của thành phố
Nha Trang, cách bờ chừng 9 km, là đảo nhỏ nhất
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trong vịnh Nha Trang, với diện tích dưới 1 km2.
Tại đây, nghề nuôi hải sản chủ yếu là nuôi tôm
hùm đang diễn ra bên cạnh các hoạt động du
lịch. Hoạt động nuôi trồng thủy sản không thể
tránh khỏi việc dùng đến chất kháng sinh để trị
bệnh cho vật nuôi, nhất là ở những cơ sở nuôi
nhỏ lẻ, không nuôi theo một quy trình nghiêm
ngặt và không có sự kiểm soát chặt chẽ về quy
cách sử dụng kháng sinh cho nuôi trồng, do đó
có thể thấy được chất kháng sinh đã xâm nhập
môi trường biển [7]. Đồng thời, Hòn Một còn là
một điểm đến du lịch hấp dẫn trong vịnh Nha
Trang, chính vì thế những hoạt động do con
người tác động đến vùng này là khó tránh khỏi.
Hệ vi sinh vật trên mẫu trầm tích là một trong
những chỉ thị sinh học cho biết tác động của
hoạt động con người hay các chất ô nhiễm ảnh
hưởng đến môi trường biển. Cho đến nay chưa
có một công trình nghiên cứu khoa học về vấn
đề này tại trầm tích ở khu vực nuôi thủy sản,
vịnh Nha Trang. Với mục tiêu tìm hiểu vi khuẩn
biển trên mẫu trầm tích thu tại Hòn Một nhạy
cảm với kháng sinh hay đã kháng lại thuốc
kháng sinh, từ đó có thể đưa ra những khuyến
cáo nhằm bảo vệ cộng đồng, đồng thời nhằm
bảo vệ hệ sinh thái biển tránh những tác động
tiêu cực của con người.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Địa điểm và thời gian thu mẫu

Hình 1. Bản đồ vị trí lấy mẫu
Mẫu trầm tích được thu qua thợ lặn có khí
tài (SCUBA) ở độ sâu 5 m tại vị trí có tọa độ

109°16’22,9” kinh độ đông, 12°10’54,8” vĩ độ
bắc, tại Hòn Một, vịnh Nha Trang (hình 1)
ngày 23/2/2016. Nhiệt độ nước biển tại thời
điểm thu mẫu là 28oC±1, độ mặn nước biển là
31‰. Mẫu trầm tích được thu trong ống ly tâm
50 ml vô trùng, sau đó được bảo quản trong
bình đá và vận chuyển về phòng thí nghiệm
Sinh thái biển, Viện Hải dương học để tiến
hành các thí nghiệm tiếp theo.
Phương pháp nuôi cấy và kiểm tra khả năng
kháng kháng sinh
Vi khuẩn từ mẫu trầm tích Hòn Một được
phân lập đến thuần trên môi trường Nutrient
agar (NA-Himedia, Ấn độ). Hình dạng khuẩn
lạc và các đặc điểm hình thái được ghi chú, xác
định Gram dựa trên kết quả phản ứng KOH [8].
Nhuộm đơn tế bào vi khuẩn, soi dưới kính hiển
quang học (LEICA-DMLB), hình ảnh tế bào
được chụp và xử lý bằng phần mềm chụp ảnh
kỹ thuật số (Olympus-DP71). Vi khuẩn được
kiểm tra khả năng di động, phản ứng catalase,
oxidase và đối chiếu kết quả với bảng phân loại
của Bergey [9]. Môi trường chuẩn Mueller
Hinton Agar (MHA-Himedia, Ấn độ) được
dùng để thực hiện khả năng kháng kháng sinh
của vi khuẩn, dựa theo nguyên lý phương pháp
khuyếch tán thạch của Bauer [10], chuẩn bị môi
trường canh thang tăng sinh vi khuẩn được thực
hiện theo Phạm Thị Miền và nnk., [11], thao
tác đặt đĩa (disc) có kháng sinh và đọc kết quả
theo hướng dẫn kèm theo của nhà sản xuất
(BioRad - Pháp). Thí nghiệm kháng kháng sinh
được tiến hành với 5 loại kháng sinh gồm
chloramphenicol (30 µg), tetracycline (30 µg),
cefazolin (30 µg), streptomycin (300 µg) và
gentamicin (10 µg). Mỗi loại kháng sinh được
thực hiện với 3 đĩa (n = 3), vòng kháng khuẩn
được tính bằng giá trị trung bình xuất hiện trên
3 đĩa. Những chủng có bán kính vòng vô khuẩn
≤ 2 mm, hoặc không xuất hiện vòng vô khuẩn ở
cả 3 đĩa được làm thí nghiệm lặp lại, với đối
chứng dương là chủng vi khuẩn (trong nghiên
cứu này) có vòng kháng khuẩn ở cả ba đĩa, và
đối chứng âm là không đặt các đĩa có kháng
sinh. Độ nhạy kháng sinh được tính bằng bán
kính vòng kháng khuẩn trung bình (mm).
Những chủng vi khuẩn không xuất hiện vô
khuẩn tại các vị trí đặt đĩa kháng sinh thì chủng
vi khuẩn đó được coi là kháng lại kháng sinh
được thử nghiệm.
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Phương pháp xử lý số liệu
Toàn bộ số liệu được xử lý trên phần mềm
thống kê R [12], bản đồ trạm vị thu mẫu được
xây dựng trên phần mềm Surfer và MapInfo.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Đặc điểm hình thái, kích thước của các
chủng vi khuẩn biển phân lập được
Từ các kết quả cấy trên các nồng độ pha
loãng, chọn 2 nồng độ 10-3 và 10-4 để tính tổng
số vi sinh vật hiếu khí. Kết quả cho thấy số
lượng khuẩn lạc mọc trên 2 đĩa của nồng độ
10-3 lần lượt là 247, 103 khuẩn lạc và 10-4 là

238, 78 khuẩn lạc, do đó tổng số vi sinh vật
hiếu khí trong 1 g mẫu trầm tích là 1,5 ×
106 Cfu/g.
Từ các nồng độ pha loãng, chọn những
khuẩn lạc có hình dạng, kích thước khác nhau
để phân lập, giữ giống và dùng cho các thí
nghiệm tiếp theo. Tổng số 18 chủng vi khuẩn
với hình dạng, kích thước khác nhau được phân
lập và ký hiệu là KH1, KH2, KH4, KH5, KH6,
KH7, KH8, KH9, KH10, T1, T3, T4, T7, T9,
T10, T11, T12 và T14. Đặc điểm hình dạng,
kích thước, màu sắc khuẩn lạc (sau 24 giờ nuôi
cấy trên môi trường NA) và các đặc điểm tế
bào được trình bày chi tiết trong bảng 1.

Bảng 1. Hình dạng, kích thước tế bào và khuẩn lạc
STT

Mô tả

Tế bào hình que, có bào tử.
KH1
(+)

Kt: 0,8 x 2,5 µm.
Khuẩn lạc tròn, màu trắng,
mép răng cưa, VTĐT.
Đk: 2 - 3 mm.

Tế bào hình que, có bào tử,
đậm màu ở 2 đầu.
KH2
(+)

Kt: 0,5 x 2,5 µm.
Khuẩn lạc tròn dẹt, gọn,
VTĐT.
Đk: 2 - 3 mm.

Tế bào hình que, hai đầu
đậm màu.
KH4
(+)

Kt: 0,8 x 2,0 µm.
Khuẩn lạc tròn, màu kem,
lồi, bề mặt trơn.
Đk: 2 - 3 mm.

Tế bào hình que, có bào tử.
Kt: 0,6 x 2,0 µm.
KH5
(+)

Khuẩn lạc tròn, trắng, bề
mặt lồi và khô giống giọt
nến.
Đk: 1,0 - 1,5 mm.
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Hình ảnh tế bào

Hình ảnh khuẩn lạc
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Tế bào hình que, bào tử.
KH6
(+)

Kt: 0,8 x 2,5 µm.
Khuẩn lạc dẹt, mép loang,
trơn, bề mặt khô.
Đk: 2 - 4 mm.

Tế bào hình cầu, đơn, đôi,
bốn.
KH7
(+)

Kt: 0,6 - 0,8 µm.
Khuẩn lạc tròn, bóng, bề
mặt lồi.
Đk: 1 - 2 mm.

Tế bào hình que, tế bào đầy
đặn.
KH8
(+)

Kt: 0,5 x 2,0 µm.
Khuẩn lạc tròn, VTĐT, bóng
ướt.
Đk: 2 - 3 mm.

Tế bào hình que.
KH9
(+)

Kt: 0,6 x 2,0 µm.
Khuẩn lạc tròn, dẹt, trắng,
mép có rìa xung quanh.
Đk: 1,5 - 3,0 mm.

Tế bào hình que.
Kt: 0,8 x 2,5 µm.
KH10
(+)

Khuẩn lạc tròn, mép răng
cưa, VTĐT, bóng ướt ở
ngoài rìa.
Đk: 2 - 3 mm.

Tế bào que ngắn, elip.
Kt: 0,8 x 1,6 µm.
T1
(-)

Khuẩn lạc tròn, màu trắng
kem, VTĐT, gọn, bóng ướt,
rìa bóng trong.
Đk: 2 - 3 mm.
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T3
(-)

Tế bào hình que.
Kt։ 0,2 x 1,5 µm.
Khuẩn lạc tròn, trắng kem,
bóng ướt, rìa bóng trong.
Đk: 1,5 - 3,0 mm.

T4
(+)

Tế bào hình cầu, đôi, bốn.
Kt: 1,0 µm.
Khuẩn lạc tròn, màu vàng
chanh, bề mặt lồi và bóng.
Đk: 2 - 3 mm.

T7
(-)

Tế bào hình que, nhỏ,
mảnh.
Kt: 0,5 x 1,0 µm.
Khuẩn lạc tròn, trắng sữa,
bóng, ướt, nhầy.
Đk: 2 - 3 mm.

T9
(-)

Tế bào hình que, tạo thành
chuỗi.
Kt: 0,8 x 1,6 µm.
Khuẩn lạc tròn, màu trắng
kem, bóng trong, VTĐT.
Đk: 1 - 2 mm.

T10
(+)

Tế bào hình que, mảnh,
thon.
Kt: 0,6 x 2,5 µm.
Khuẩn lạc tròn, vàng nâu,
trơn bóng.
Đk: 3 - 4 mm.

T11
(+)

Hình que thon, dài, chuỗi.
Kt: 0,8 x 2,9 µm.
Khuẩn lạc tròn, màu trắng
VTĐT, bóng, mép gọn.
Đk: 3 - 4 mm.
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Tế bào que lớn, tạo chuỗi.
T12
(+)

Kt: 0,5 x 2,1 µm.
Khuẩn lạc tròn, màu vàng,
lồi, mép gọn.
Đk: 2 - 3 mm.

Tế bào hình que dài, tạo
chuỗi.
T14
(+)

Kt: 0,8 x 3,0 µm.
Khuẩn lạc tròn, màu vàng,
VTĐT, lồi giữa rìa bóng
trong.
Đk: 2 - 3 mm.

Ghi chú: VTĐT- Vòng tròn đồng tâm, Kt- kích thước tế bào, Đk- đường kính khuẩn
lạc, (+) Gram dương, (-) Gram âm.
Qua bảng 1 cho thấy 18 chủng vi khuẩn
phân lập từ mẫu trầm tích có sự đa dạng về
hình dạng, màu sắc khuẩn lạc, cũng như kích
thước tế bào. Tổng số 18 chủng vi khuẩn phân
lập có 14 chủng vi khuẩn Gram dương chiếm
17,8% đa số là hình que. Chủng KH6 là vi
khuẩn Gram dương hiếu khí, có khả năng di
động, khuẩn lạc có màu trắng, mép loang ra
xung quanh, bề mặt khuẩn lạc phẳng trơn láng,
tế bào hình que, kích thước tế bào khoảng 0,8 ×
2,5 µm, có bào tử (bảng 1). Theo hệ thống phân
loại hình thái của Bergey (1984) thì chủng KH6
được xác định là Bacillus sp.
Khả năng kháng kháng sinh của các chủng
vi khuẩn
Khả năng kháng kháng sinh của các chủng
vi khuẩn đối với 5 loại kháng sinh
chloramphenicol,
tetracycline,
cefazolin,
streptomycin và gentamicin lần lượt được thể
hiện trên hình 2A, 2B, 2C, 2D, 2E và 2F.
Chủng vi khuẩn Gram âm T1 nhạy cảm nhất
với 15 mm (hình 2A). Đối với
chloramphenicol, chủng KH9 có vòng vô
khuẩn nhỏ nhất (6 mm) so với các chủng còn
lại. Trong khi chủng KH1 ít nhạy cảm với
kháng sinh tetracycline nhất với bán kính vòng
vô khuẩn là 4 mm (hình 2B). Theo CLSI [13],
đại diện cho vi khuẩn Gram dương Staphylococcus spp. - được xác định là kháng

chloramphenicol (30 µg) khi đường kính vòng
vô khuẩn D ≤ 12 mm và kháng tetracycline
(30 µg) khi D ≤ 14 mm. Do đó cho thấy vi
khuẩn Gram dương KH9 có thể đã kháng
chloramphenicol và vi khuẩn Gram dương KH1
đã kháng lại tetracycline. Gen kháng thuốc
kháng sinh đã được phát hiện ở 6 trang trại
nuôi thủy sản thuộc tỉnh Thiên Tân (Tianjin)
phía đông bắc Trung Quốc. Trong đó có đến
57,14% vi khuẩn kháng tetracycline đa số
thuộc chi Bacillus. Ngoài ra các chủng Bacillus
cereus, Bacillus subtilis, Bacillus megaterium
còn phát hiện cả gen kháng tetracycline và
sulfadiazine. Việc tìm ra 6 gen (tetM, tetO,
tetT, tetW, sul1 và sul2) trong B. cereus cho
thấy chủng này đã thể hiện sự kháng đa thuốc
[14]. Gen kháng thuốc, nhiều nhất là kháng
tetracycline cũng đã được phát hiện tại những
vùng nuôi trồng hải sản ở Úc [15].
Đối với cefazolin, trừ KH6 (0 mm) và T6
(2,0 mm), các chủng được thử nghiệm đều có
xu hướng nhạy cảm với vòng vô khuẩn nhỏ
nhất là chủng T10 (9,5 mm) và lớn nhất là KH1
(14,5 mm). Chủng KH6 không xuất hiện vòng
vô khuẩn xung quanh các đĩa kháng sinh
cefazolin ở cả hai lần thí nghiệm mỗi lần với 3
đĩa (hình 2C, 2D). Chủng KH6 là vi khuẩn
Bacillus sp. và về bản chất tự nhiên thì các
chủng Bacillus chưa được phát hiện là có đặc
tính kháng kháng sinh cefazolin, do đó có thể
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khẳng định KH6 phân lập từ Hòn Một trong
nghiên cứu này kháng kháng sinh cefazolin.
Trước đó, theo kết quả nghiên cứu của Phạm
Thị Miền và nnk., (2010) [11], 28 chủng vi
khuẩn phân lập từ san hô mềm Sinularia spp.
tại Hòn Tằm được thử nghiệm kháng
tetracycline, gentamicin và cefazolin, duy nhất
có 1 chủng được định danh là Bacillus cereus
kháng cefazolin. Ngoài ra, chủng vi khuẩn
Gram âm T7 có vòng vô khuẩn rất nhỏ là 2 mm
(tương đương đường kính 4 mm) cũng cho thấy

chủng này cũng nằm trong vùng R-“kháng
kháng sinh”, đa số vi khuẩn Gram âm được coi
là kháng kháng sinh khi đường kính vòng vô
khuẩn D ≤ 12 mm đối với các kháng sinh đang
dùng trong xét nghiệm (CLSI, 2014). Kháng
sinh cefazolin thuộc thế hệ thứ nhất của
nhóm beta-lactam, đã được dùng từ rất lâu và
có thể nó đã được sử dụng cho nuôi thủy sản
trong vịnh Nha Trang và do đó việc xuất hiện
vi khuẩn kháng kháng sinh này là hoàn toàn
có thể xảy ra.

D. KH6 và T7 kháng Cefazolin

Hình 2. Bán kính vòng kháng khuẩn của các chủng vi khuẩn đối với kháng sinh
Chloramphenicol -A, Tetracycline -B, Cefazolin -C,D, Streptomycin-E và Gentamicin-F
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Trong nghiên cứu này, các kháng sinh
chloramphenicol,
tetracycline,
cefazolin,
gentamicin được thử nghiệm với các nồng độ
tương tự các nghiên cứu khác đã đề cập, riêng
streptomycin được thử nghiệm ở 300 µg
(hình 2E). Kết quả cho thấy chủng vi khuẩn
Gram âm T3 nhạy cảm nhất với bán kính vòng
vô khuẩn gần 14,5 mm. Vi khuẩn Gram dương
KH5, KH2, T10 lần lượt là 7; 8,5; 9,5 mm. Các
chủng còn lại có vòng vô khuẩn ≥ 10 mm,
trong khi vi khuẩn Gram âm T1 có vòng kháng
khuẩn nhỏ nhất với 4 mm. Vi khuẩn kháng lại
streptomycin 10 µg đã được công bố tìm thấy ở
những vùng nuôi thủy sản, nghiên cứu của
Nguyen và nnk., [6] công bố 27,6% trong tổng
số 116 chủng thuộc chi Pseudomonas có khả
năng kháng streptomycin 10 µg, 88,8% kháng
lại chloramphenicol, 30,2% kháng tetracycline,
và 16,4% kháng gentamicin. Trong tổng số 92
chủng Aeromonas được kiểm tra, các chủng
kháng chloramphenicol chiếm 31,5%, kháng
tetracycline chiếm 34,2%, và gentamicin là 5%.
Bên cạnh đó, tác giả Từ Thanh Dung và nnk.,
[16] cũng đã đánh giá sự kháng kháng sinh của
64 chủng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây
bệnh trên gan, thận mủ cá tra Pangasianodon
hypophthalmus ở đồng bằng sông Cửu Long,
kết quả cho thấy E. ictaluri nhạy cảm với
amoxicillin, chloramphenicol, florfenicol,
gentamicin,
kanamycin,
neomycin
và
nitrofurantoin. Tuy nhiên, đa số vi khuẩn E.
ictaluri đã kháng với mạnh với streptomycin
(10 µg) với 83%, trong khi kháng enrofloxacin
chiếm 5%.
Trong hình 2F cho biết vi khuẩn kiểm định
với gentamicin, chủng T9 thể hiện tính nhạy
cảm với gentamicin nhất với 12,3 mm. Vi
khuẩn Gram âm T7 có vòng kháng khuẩn
(7 mm) nhỏ nhất trong 4 vi khuẩn Gram âm.
Theo (CLSI, 2014), đại diện cho vi khuẩn
Gram âm Pseudomonas aeruginosa được xác
định là kháng gentamicin (10 µg) khi D ≤
14 mm. Trong khi chủng chuẩn Gram dương
Staphylococcus spp. được xác định là kháng
gentamicin (10 µg) khi D ≤ 12 mm. Vi khuẩn
Gram dương KH2, KH5, T14 cùng có vòng vô
khuẩn như nhau và bằng 6 mm đối với
gentamicin. Điều đó cho thấy, các chủng T7,
KH2, KH5 và T14 nằm ở “ngưỡng” kháng lại
kháng sinh gentamicin. Thực hiện trên 1.050

chủng vi khuẩn phân lập trong nước biển vùng
nuôi hàu và trong ruột non hàu Crassostrea
hongkongensis kháng lại 10 loại kháng sinh
theo phương pháp của Bauer và Kirby chỉ ra vi
khuẩn từ nguồn nước vùng nuôi có tỷ lệ kháng
gentamicin là 20%, tetracycline là 15%, trong
khi tỷ lệ kháng chloramphenicol tương đối thấp
là 5%. Vi khuẩn từ ruột hàu có tỷ lệ kháng
tetracycline (18%) cao hơn chloramphenicol
(9%) và gentamicin (9%) [17].
Kiểm định ANOVA một chiều cho thấy sự
khác biệt giữa bán kính của các chủng vi sinh
vật với các kháng sinh là có ý nghĩa thống kê
(Chloramphenicol: mean sq = 16,590, Fvalue =
74,65 và P < 0,001; Tetracycline: mean sq =
17,158, Fvalue = 161,10 và P < 0,001).
Cefazolin: mean sq = 43,00 Fvalue = 122,2 và
P < 0,001; Gentamicin: mean sq = 9,338,
Fvalue = 84,04 và P < 0,001; Streptomicin:
mean sq = 18,022, Fvalue = 229,0 và P <
0,001). Kết quả kiểm định ANOVA 2 chiều về
sự ảnh hưởng của các loại kháng sinh và các
chủng vi khuẩn lên bán kính vòng vô khuẩn
cho thấy, bán kính vòng vô khuẩn này chịu ảnh
hưởng bởi các loại kháng sinh nhiều hơn so với
các chủng vi khuẩn. Và đặc biệt, cả hai yếu tố
ảnh hưởng này đều rất có ý nghĩa về mặt thống
kê, với p < 0,001.
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Từ mẫu trầm tích vùng nuôi thủy sản và du
lịch ở Hòn Một, đã phân lập được 18 chủng vi
khuẩn, trong đó có 14 chủng Gram dương, 4
chủng Gram âm. Chủng Bacillus sp. (KH6)
được xác định là kháng kháng sinh cefazolin.
Những chủng có vòng vô khuẩn nằm ở vùng R“kháng kháng sinh” gồm chủng KH1 đối với
tetracycline, chủng KH2, KH5 đối với
gentamicin, KH9 đối với chloramphenicol, T1
đối với streptomycin, T7 đối với cefazolin và
gentamicin, và T14 đối với gentamicin thực sự
cần có những nghiên cứu sâu hơn, xác định đến
loài các chủng vi khuẩn bằng 16rRNA, kiểm tra
và so sánh mức độ kháng kháng sinh với các
chủng chuẩn (theo BioRad) để khẳng định
chúng đã kháng các kháng sinh trên hay không.
Có thể ngoài tự nhiên đã có nhiều hơn các vi
khuẩn kháng thuốc, kể cả kháng các kháng sinh
khác với 5 kháng sinh đã chọn. Do đó việc
nghiên cứu tính kháng thuốc của nhiều chủng
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vi khuẩn đối với các loại kháng sinh sẽ góp
phần vào việc cảnh báo cho cộng đồng, hơn thế
có thể giúp các nhà quản lý trong việc hạn chế
việc sử dụng thuốc kháng sinh trong nuôi thủy
sản tại Hòn Một.
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ANTIBIOTIC RESISTANCES OF MARINE BACTERIA
FROM HON MOT, NHA TRANG BAY
Pham Thi Mien, Dao Viet Ha, Nguyen Kim Hanh
Institute of Oceanography, VAST
ABSTRACT: Drug resistance is now an issue of deep scientific concern all over the world as
more antibiotic resistant bacteria have been detected in many regions and countries in recent years.
Using of antibiotics for aquaculture is quite common in developing countries including Vietnam.
This causes the spread of antibiotic resistant bacteria in the environment. Testing of antibiotic
resistant bacteria was carried out in commercial marine aquaculture and tourist zones in Hon Mot in
the Nha Trang bay with five different antibiotics namely chloramphenicol, tetracycline, cefazolin,
streptomycin, and gentamicin on Mueller Hinton Agar. A total of 18 strains composed of 14 Gram
positive strains, 4 Gram negative strains were tested for antibiotic resistance. Strain KH1 showed
the least sensitive to tetracycline with average radius of 4.0 mm, while strain T1 showed the least
sensitive to streptomycin with average radius of 4.2 mm. The strains KH6 and T7 showed resistance
to cefazolin with radius of inhibition zone of 0 mm and 2 mm, respectively. The strain KH6 was
confirmed as Bacillus sp. Antibiotic resistant bacteria were now found in Nha Trang bay, so there
may be additional resistant bacteria, even multi-antibiotic resistant bacteria outside the marine
environment. This is a matter for further research that should provide solutions to limit the rise of
antibiotic resistant bacteria.
Keywords: Antibiotic resistant bacteria, Hon Mot, Nha Trang.
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