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Tóm tắt
Trong nghiên cứu này, tổng số 380 mẫu thủy hải sản (tôm, cá, mực) tươi sống đã được lấy
ngẫu nhiên tại các chợ truyền thống thuộc các quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tiến
hành định tính Salmonella spp. bằng kỹ thuật nuôi cấy theo ISO 6579-1:2017, chọn khuẩn lạc
điển hình, khẳng định bằng kỹ thuật PCR (TCVN 8342:2010), xác định serovar theo ISO/TR
6579-3:2014 và đánh giá đặc điểm nhạy cảm kháng sinh của chúng bằng phương pháp khuếch
tán trong thạch (Kirby-Bauer). Kết quả cho thấy có 85 mẫu nhiễm Salmonella spp., tỷ lệ nhiễm
là 22,37% (85/380). Khả năng kháng kháng sinh của các chủng Salmonella spp. với ít nhất 01
loại kháng sinh chiếm 85,88% (73/85), kháng từ 02 đến 05 loại kháng sinh 10,59% (09/85) và
từ 06 đến 11 loại kháng sinh 4,71% (04/85). Kháng sinh có tỷ lệ vi khuẩn kháng cao nhất là
tetracycline 43,53% (37/85). Ngược lại, 98,82% (84/85) số chủng Salmonella spp. nhạy cảm với
ceftazidime. Tỷ lệ Salmonella spp. đa kháng là 15,29% (13/85). Kiểu hình kháng kháng sinh phổ
biến là ampicillin, streptomycin, tetracycline, trimethoprim/sulfamethoxazole (AM, STR, TE,
SXT) chiếm 46,15% (6/13). Định danh được 06 kiểu huyết thanh (serovar) khác nhau trong
số 13 chủng Salmonella spp. đa kháng, phổ biến nhất là S. kentucky (05 chủng); S. infantis (02
chủng); S. agona và S. potsdam (01 chủng); S. saintpaul, S. braenderup (01 chủng). Kết quả phát
hiện 92,31% kiểu huyết thanh (serovar) có mang gen đề kháng (blaTEM, strA: 53,85%; blaSHV:
7,69%; tetA: 92,31%; tetB: 7,69% và sul1: 23,08%). Chỉ có 03 kiểu huyết thanh (serovar) có kiểu
gen (blaTEM, strA, tetA, sul1) trùng khớp với kiểu hình đề kháng (AM, STR, TE, SXT) đó là S.
kentucky (02) và S. saintpaul (01) đều được phân lập từ mẫu cá.
Từ khóa: đa kháng; kháng kháng sinh, Salmonella, thủy hải sản.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
An toàn thực phẩm là một trong những vấn đề mà từ lâu chúng ta đặc biệt quan tâm, được
xem là yếu tố có ý nghĩa lớn về kinh tế-xã hội, sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến mục
tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Đặc biệt là tình trạng nhiễm khuẩn kháng kháng sinh
trong các sản phẩm thủy hải sản tươi sống, trong đó có vi khuẩn Salmonella spp. Nguyên nhân
của hiện trạng này là do việc sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng và điều trị bệnh chưa được
kiểm soát hiệu quả. Hiện nay, sử dụng kháng sinh không đúng cách và lạm dụng trong nuôi
trồng góp phần dẫn đến tình trạng vi khuẩn đề kháng kháng sinh trầm trọng như hiện nay. Để
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kiểm soát thực trạng này, các cơ quan chức năng, quản lý nhà nước đã và đang thực hiện nhiều
giải pháp khác nhau, nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, cập nhật để quản lý
việc sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản tốt hơn. Các chương trình theo dõi giám sát
mức độ đề kháng kháng sinh của vi khuẩn trong thực phẩm cũng được thực hiện thường xuyên.
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá (i) mức độ vấy nhiễm và (ii) thực trạng đề kháng
kháng sinh nhóm β-lactam của vi khuẩn Salmonella spp. phân lập từ thủy hải sản tươi sống tại
các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần hoàn thiện các dẫn liệu khoa học về tình hình vấy nhiễm
và đặc điểm kháng kháng sinh của Salmonella spp. phân lập từ thủy hải sản tươi sống, bổ sung
bằng chứng khoa học cho các quyết định cấp nhà nước về quản lý và nâng cao ý thức sử dụng
kháng sinh có hiệu quả tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Các chủng Salmonella spp. phân lập từ thủy hải sản tươi sống tại các chợ truyền thống trên
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Cỡ mẫu nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng công thức tính cỡ mẫu sau:
			

n=

z 2 ( p.q )
e2

Trong đó:
z: giá trị phân phối tương ứng với độ tin cậy 95% thì giá trị z là 1,96;
p: tỷ lệ % ước tính của thực phẩm không đạt chỉ tiêu vi sinh của một nghiên cứu trước đó,
p = 0,4 (với tỷ lệ thực phẩm không đạt chỉ tiêu vi sinh là 43,75%);
e: mức chính xác mong muốn là 0,05 [5].
Cỡ mẫu cần cho nghiên cứu phải lớn hơn hoặc bằng 376 mẫu thực phẩm.
2.2.2. Phương pháp lấy và bảo quản mẫu
Tổng số 380 mẫu thủy hải sản (tôm: 219; cá: 97; mực: 64) đã được lấy ngẫu nhiên tại các
chợ truyền thống thuộc các quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng thời gian
từ 08 đến 09 giờ sáng trong suốt 12 tháng (09/2019 - 09/2020). Lượng mẫu được lấy phục vụ
nghiên cứu khoảng 150 g-1.500 g/mẫu [11]. Mẫu được chuyển đến phòng thí nghiệm không
quá 12 giờ sau khi lấy và được tiến hành phân tích ngay.
2.2.3. Phương pháp phân lập và xác định Salmonella spp.
Phương pháp phân lập Salmonella spp. được thực hiện theo ISO 6579-1:2017 [1], bao
gồm các bước: (i) Chuẩn bị mẫu thử và tăng sinh sơ bộ: đồng nhất khoảng 25 g mẫu thử với
225 mL đệm Pepton Water-BPW (Merck/1.07228) ủ ở 37oC trong 18 ± 2 giờ; (ii) Tăng sinh
chọn lọc: cấy dịch tăng sinh sang canh thang Rappaport Vassiliadis medium with soya-RV
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(Merck/1.07700) 41,5oC trong 24 ± 3 giờ và canh thang Kauffmann tetrathionate novobiocin
- MKTTn (Merck/1.05878) ủ ở 37oC trong 24 ± 3 giờ; (iii) Phân lập: cấy dịch tăng sinh chọn
lọc lên môi trường thạch chọn lọc Xylose Lysine Deoxychonate agar-XLD (Merck/1.05287) và
Mannitol Lysine Crystal Violet Brilliant Green agar - MLCB (Oxoid/CM0783) ủ ở 37oC trong
24 ± 3 giờ; (iv) Khẳng định: các khuẩn lạc nghi ngờ Salmonella spp. được khẳng định bằng kỹ
thuật PCR với cặp mồi invA, được trình bày tại mục 2.2.6.
2.2.4. Phương pháp đánh giá khả năng kháng kháng sinh của Salmonella spp.
Mỗi chủng Salmonella spp. được lấy từ 3 - 5 khuẩn lạc thuần khiết từ thạch Nutrient
Agar (Merck/1.05450) để thực hiện đánh giá khả năng nhạy cảm kháng sinh bằng phương
pháp Kirby-Bauer trên Muller Hinton Agar (Oxoid/CM0337). Dựa vào đường kính vùng ức chế
theo hướng dẫn của CLSI [2] để phiên giải kết quả mức độ nhạy cảm kháng sinh (R/I/S) của
Salmonella.
Các kháng sinh sử dụng trong nghiên cứu này được lựa chọn theo Quyết định 2625/QĐBNN-TY của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn [8]. Các đĩa kháng sinh vô khuẩn (Oxoid,
Anh) có đường kính 6 mm được tẩm dung dịch kháng sinh với nồng độ tương ứng như sau:
ampicillin (AM, 10 μg/mL), amoxicillin/acid clavulanic (AMC, 30 μg/mL), ceftazidime (CAZ,
30 μg/mL), chloramphenicol (C, 30 μg/mL), ciprofloxacin (CIP, 5 μg/mL), ofloxacin (OFX, 5
μg/mL), gentamicin (CN, 10 μg/mL), Streptomycin (STR, 10 μg/mL), nalidixic acid (NA, 30 μg/
mL), tetracycline (TE, 30 μg/mL) và sulfamethoxazole/trimethoprim (SXT, 30 μg/mL).
2.2.5. Phương pháp ly trích ADN tổng số
Dùng que cấy tròn lấy một vòng khuẩn lạc trên thạch Nutrient Agar (Merck/1.05450) cho
vào Eppendorf chứa sẵn 1 mL nước cất vô trùng. Quy trình chiết DNA được thực hiện theo bộ
kit AccuRive pDNA Prep Kit (KT Biotech).
2.2.6. Phương pháp khẳng định Salmonella spp. bằng kỹ thuật PCR
Gen inv (invasion) được khuếch đại dựa trên trình tự các cặp mồi đặc hiệu tương ứng
được trình bày trong Bảng 1.
Thành phần hỗn hợp phản ứng PCR được thực hiện theo TCVN 8342:2010, chương trình
khuếch đại trên máy Mastercycler (Eppendorf) như sau: 95oC/5 phút (1 chu kỳ); 95oC/60 giây;
54oC/45 giây và 72oC/60 giây (35 chu kỳ); 72oC/10 phút (1 chu kỳ).
2.2.7. Phương pháp phát hiện gen kháng kháng sinh bằng kỹ thuật m-PCR
Các gen blaTEM, blaSHV mã hóa kháng ampicillin; gen strA, strB mã hóa kháng
streptomycin; gen tetA, tetB mã hóa kháng tetracycline và gen sul1, sul2 mã hóa kháng
sulfamethoxazole được xác định dựa trên việc sử dụng các cặp mồi đặc hiệu tương ứng cho
từng gen kháng kháng sinh (Bảng 1).
Thành phần phản ứng m-PCR gồm 2 UI AmpliTaq Gold; 0,2 mM dNTP; 1,5 mM MgCl2;
đệm 1X; 0,5 μL mỗi đoạn mồi (nồng độ 0,625 μM); 5 μL DNA khuôn mẫu và nước cất khử ion
vừa đủ thể tích 25 μL, chương trình khuếch đại trên máy Mastercycler (Eppendorf) như sau:
95oC/5 phút (1 chu kỳ); 95oC/30 giây; 60oC/45 giây và 72oC/90 giây (25 chu kỳ); 68oC/10 phút (1
chu kỳ). Sản phẩm PCR được kiểm tra bằng phương pháp điện di trên thạch agarose 1% ở điện
thế 100V trong thời gian 30 phút và kiểm tra kết quả bằng cách soi dưới đèn UV visualizer.
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2.2.7. Điện di và đọc kết quả
Sản phẩm PCR được điện di trên gel agarose 1,5% có chứa 1 µg/mL ethidium bromide
trong TBE. Thang ladder cũng được điện di đồng thời. Thời gian điện di là 35 - 40 phút ở 100 V
và 100 mA. Sau đó chụp hình gel với tia UV bằng máy chụp gel Ingenius
Bảng 1. Trình tự primer sử dụng cho phản ứng PCR
Mục tiêu

Primer

Trình tự 5’-3’

InvA

InvA1

TTGTTACGGCTATTTTGACCA

InvA2

CTGACTGCTACCTTGGCTGATG

blaTEM

GGTCGCCGCATACACTATTCTC

Beta-lactam

TTTATCCGCCTCCATCCAGTC
blaSHV

CCAGCAGGATCTGGTGGACTAC
CCGGGAAGCGCCTCAT

blaCTX

CCCATGGTTAAAAAACACTGC
CAGCGCTTTTGCCGTCTAAG

Streptomycin

strA

CCAATCGCAGATAGAAGGC
CTTGGTGATAACGGCAATTC

strB

GGATCGTAGAACATATTGGC
ATCGTCAAGGGATTGAAACC

Tetracycline

tetA

GGCCTCAATTTCCTGACG
AAGCAGGATGTAGCCTGTGC

tetB

GAGACGCAATCGAATTCGG
TTTAGTGGCTATTCTTCCTGCC

Sulfamethoxazole

sul1

TCACCGAGGACTCCTTCTTC
CAGTCCGCCTCAGCAATATC

sul2

CCTGTTTCGTCCGACACAGA
GAAGCGCAGCCGCAATTCAT

Kích thước (bp) Tham khảo
520

[10]

372
231

[9]

950
608
[1]
256
372
[3]
228
331
[10]
435

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1 Phân lập và xác định các chủng Salmonella spp.
Tiến hành phân tích theo ISO 6579-1:2017 và khẳng định bằng kỹ thuật PCR các mẫu thủy
hải sản tươi sống được lấy tại các chợ để phát hiện Salmonella spp.. Kết quả được thể hiện ở Bảng
2. Qua đó cho thấy: trong số 380 mẫu được thu thập, phát hiện 85 mẫu có nhiễm Salmonella
spp., chiếm tỷ lệ 22,37% (85/380). Mẫu mực có tỷ lệ nhiễm cao nhất 23,44% (15/64), tiếp theo
là mẫu tôm 22,68% (22/97) và cuối cùng mẫu cá có tỷ lệ nhiễm thấp nhất với 21,92% (48/219).
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Bảng 2. Tỷ lệ vấy nhiễm Salmonella spp. phân lập từ thủy hải sản tươi sống
Mẫu

Tổng số mẫu

Cá

Dương tính

Âm tính

Số mẫu

Tỷ lệ (%)

Số mẫu

Tỷ lệ (%)

219

48

21,92

171

78,08

Tôm

97

22

22,68

75

77,32

Mực

64

15

23,44

49

76,56

Tổng số

380

85

22,37

295

77,63

3.2. Kết quả xác định kiểu huyết thanh (serovar) của Salmonella spp. đa kháng
Các chủng Salmonella spp. sau khi phân lập và xác định được kiểu hình đa kháng, tiến
hành xác định kiểu huyết thanh (serovar) của chúng bằng các phản ứng ngưng kết trên phiến
kính và trong ống nghiệm, sử dụng kháng huyết thanh O và H, thực hiện theo ISO/TR 65793:2014 [4]. Kết quả được trình bày ở Bảng 3.
Trong số 13 chủng Salmonella spp. đa kháng, đã xác định được 06 kiểu huyết thanh (serovar),
trong đó nhiều nhất là kiểu huyết thanh (serovar) S. kentucky (05 chủng); S. infantis (02 chủng);
còn lại mỗi chủng cho các kiểu huyết thanh (serovar) S. braenderup, S. potsdam, S. agona và 02
chủng Salmonella có ký hiệu SA07/20 460 và SA07/20 462 phân lập từ mẫu mực, do không nhận
diện được kiểu huyết thanh (serovar), (quá trình thử nghiệm ngưng kết với kháng nguyên H quá
trình chuyển pha không xảy ra) nên chỉ ghi nhận công thức kháng huyết thanh.
Bảng 3. Kết quả xác định serovar các chủng Salmonella spp. đa kháng
Nguồn
phân lập

Cá

Tôm

Mực

Công thức kháng nguyên
Kháng
nguyên O

Kháng nguyên H

Công thức

Serovar

Ký hiệu

Pha 1

Pha 2

8

i

1,z6

8:i:1,z6

S. kentucky

SA11/19 3514

4

eh

1,2

4:eh:1,2

S. saintpaul

SA11/19 3515

7

e,h

e,n,z15

7:e,h:e,n,z15

S. braenderup

SA11/19 4205

8

i

1,z6

8:i:1,z6

S. kentucky

SA12/19 501

8

i

1,z6

8:i:1,z6

S. kentucky

SA12/19 1600

7

l,v

en,z15

7:L,v:en,z15

S. potsdam

SA01/20 66

8

i

1,z6

8:i:1,z6

S. kentucky

SA02/20 1524

7

r

1,5

7:1,5:r

S. infantis

SA05/20 210

4

f,s,g

4:f,s,g

S. agona

SA06/20 1808

7

r

1,5

7:1,5:r

S. infantis

SA06/20 1809

8

i

1,z6

8:i:1,z6

S. kentucky

SA08/20 2058

OMF

1,z6

OMF:1,z6:UT

-

SA07/20 460

7

1,z6

7:1,z6:UTa

-

SA07/20 462

a

Ghi chú: a: Không phân loại
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3.3. Kết quả kháng sinh đồ của các chủng Salmonella spp. phân lập từ thủy hải sản
Mức độ đề kháng của 85 chủng Salmonella spp. phân lập được với 11 loại kháng sinh
thử nghiệm (Bảng 4). Từ đó cho thấy khả năng đề kháng với ít nhất 01 loại kháng sinh của
Salmonella spp. chiếm 85,88% (73/85), kháng từ 02 đến 05 loại kháng sinh 10,59% (09/85) và từ
06 đến 11 loại kháng sinh 4,71% (04/85).
Bảng 4. Mức độ kháng kháng sinh của Salmonella spp.
Tỷ lệ (%) (n = 85)

Số lượng kháng sinh

Đề kháng

Trung gian

Nhạy cảm

Ít nhất 01 kháng sinh

85,88% (73)

52,94% (45)

1,33% (02)

Từ 02-05 kháng sinh

10,59% (09)

12,00% (18)

22,00% (33)

Từ 06-11 kháng sinh

4,71% (04)

0% (00)

62,35% (53)

Bảng 5 cho thấy, tỷ lệ Salmonella spp. kháng nhiều nhất là tetracycline 43,53% (37/85), kế
tiếp là sulfamethoxazole/trimethoprim 35,29% (30/85). Tỷ lệ kháng tetracycline cao là điều dễ
hiểu vì kháng sinh này được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam, cả trong điều trị và chăn nuôi [7].
Hơn 98% số chủng nhạy cảm với ceftazidime. Điều này cho thấy ceftazidime vẫn còn hiệu quả,
nên cần phải có hành động nhằm kiểm soát việc sử dụng có hiệu quả loại kháng sinh này.
Bảng 5. Mức độ kháng từng loại kháng sinh của Salmonella spp.
Cá (n = 48)

Tôm (n = 22)

Mực (n = 15)

Chung (n = 85)

Kháng
sinh

Số chủng
đề kháng

%

Số chủng
đề kháng

%

Số chủng
đề kháng

%

Số chủng
đề kháng

%

AMC

01

2,08

02

9,09

00

0

03

3,53

AM

22

45,83

01

4,55

02

13,33

25

29,41

CAZ

01

2,08

00

0

00

0

01

1,18

C

17

35,42

00

0

04

26,67

21

24,71

NA

19

39,58

01

4,55

00

0

20

23,53

CIP

11

22,92

01

4,55

02

13,33

14

16,47

OFX

07

14,58

00

0

00

0

07

8,24

GN

13

27,08

00

0

01

6,67

14

16,47

STR

19

39,58

06

27,27

02

13,33

27

31,76

TE

25

52,08

08

36,36

04

26,67

37

43,53

SXT

18

37,50

10

45,45

02

13,33

30

35,29

Tỷ lệ Salmonella đa kháng là 15,29% (13/85). Trong số các chủng đa kháng kiểu hình phổ
biến là ampicillin, streptomycin, tetracycline, sulfamethoxazole/trimethoprim (AM, STR, TE,
SXT), tỷ lệ 46,15% (6/13) (Bảng 6).
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Bảng 6. Kiểu hình đa kháng của Salmonella spp.
Ký hiệu

Serovar

Kiểu hình kháng

Số chủng

SA11/19 3514

S. Kentucky

SA11/19 3515

S. Saintpaul

SA11/19 4205

S. Braenderup

SA12/19 501

S. Kentucky

AM, STR, TE, SXT

06

SA05/20 210

S. Infantis

SA07/20 462

7:1,z6:UT

SA01/20 66

S. Potsdam

AM, C, NA, CIP, OFX, GN, STR, TE, SXT

01

SA12/19 1600

S. Kentucky

AM, TE, SXT

01

SA02/20 1524

S. Kentucky

AM, C, NA, GN, STR, TE, SXT

01

SA06/20 1808

S. Agona

AMC, AM, C, NA

01

SA06/20 1809

S. Infantis

SA08/20 2058

S. Kentucky

AM, NA, CIP, GN, STR, TE, SXT

02

SA07/20 460

OMF:1,z6:UT

AM, GN, STR, TE, SXT

01

Chú thích: AMC (Amoxicillin/ Clavunic acid), AM (Ampicillin), C (Chloramphenicol), NA
(Nalidixic acid), CIP (Ciprofloxacin), OFX (Ofloxacin), GN (Gentamycin), STR (Streptomycin),
TE (Tetracycline), SXT (Sulfamethoxazole/Trimethoprim).
3.4. Kết quả phát hiện gen đề kháng của các kiểu huyết thanh (serovar)
Trong số 13 kiểu huyết thanh (serovar) có 92,31% chủng phát hiện gen đề kháng (blaTEM,
strA: 53,85%; blaSHV: 7,69%; tetA: 92,31%; tetB: 7,69% và sul1: 23,08%). 12 trong số 13 chủng có
gen tetA mã hóa kháng tetracycline, trong đó có chủng SA01/20 66 (S. potsdam) phát hiện cả hai
gen tetA và tetB, nhưng SA06/20 1808 (S. agona) lại không phát hiện cả hai gen tetA và tetB. 13
chủng hoàn toàn không phát hiện gen blaCTX và strB. Đối chiếu với kiểu hình hoàn toàn nhạy
cảm với ceftazidime vì gen blaCTX không được phát hiện (Bảng 7). Ceftazidime là kháng sinh
thuộc nhóm cephalosporin thế hệ thứ 3. Các β-lactamase thủy phân nhóm kháng sinh này phần
lớn thuộc nhóm CTX, mã hóa bởi gene blaCTX.
Bảng 7. Tỷ lệ các kiểu huyết thanh (serovar) của Salmonella mang gene đề kháng kháng sinh
Tên kháng sinh
Ampicillin
Streptomycin
Tetracycline
Sulfamethoxazole
58

Gen đề kháng

Số chủng mang gen
đề kháng

Tỷ lệ (%)
(n = 13)

blaTEM
blaSHV
blaCTX
strA
strB
tetA
tetB
sul1
sul2

07
01
0
07
0
12
01
03
0

53,85
7,69
0
53,85
0
92,31
7,69
23,08
0
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Trong số 06 kiểu huyết thanh (serovar) có kiểu hình đề kháng AM, STR, TE, SXT, được
tiến hành khảo sát kiểu gen, kết quả được trình Bảng 8. Qua đó, chúng tôi phát hiện chỉ có 03
kiểu huyết thanh (serovar) có kiểu gen trùng khớp với kiểu hình đề kháng đó là S. kentucky (02)
và S. Saintpaul (01) đều được phân lập từ mẫu cá.
Bảng 8. Kiểu hình gen đa kháng của Salmonella spp.
Ký hiệu

Kiểu huyết thanh
(serovar)

SA11/19 3514

S. kentucky

blaTEM, strA, tetA, sul1

SA11/19 3515

S. saintpaul

blaTEM, strA, tetA, sul1

SA11/19 4205

S. braenderup

tetA, sul1

Kiểu hình kháng

Kiểu gen kháng

AM, STR, TE, SXT
SA12/19 501

S. kentucky

blaTEM, strA, tetA, sul1

SA05/20 210

S. infantis

tetA, sul1

SA07/20 462

7:1,z6:UT

tetA, sul1

Khi so sánh giữa kiểu hình và kiểu gen kháng kháng sinh trên 06 kiểu huyết thanh
(serovar) Salmonella spp. đa kháng có cùng kiểu hình (AM, STR, TE, SXT) chúng tôi nhận thấy:
các serovar của Salmonella spp. phân lập từ thủy hải sản tươi sống tỷ lệ mang nhiều gen kháng
kháng sinh tương ứng cho một kiểu hình kháng kháng sinh là rất thấp. Tuy nhiên, 06 kiểu huyết
thanh (serovar) Salmonella spp. đa kháng có cùng kiểu gen không phát hiện các gen blaSHV,
strB, tetB mã hóa cho kháng sinh ampicillin, streptomycin, tetracycline. Mặt khác, 03 kiểu huyết
thanh (serovar) tuy có cùng kiểu hình kháng đa kháng sinh nhưng lại không mang đầy đủ các
gen kháng kháng sinh mã hóa tương ướng.
4. KẾT LUẬN
Mức độ vấy nhiễm Salmonella spp. từ thủy hải sản tươi sống là 22,37%. Khả năng kháng
kháng sinh của Salmonella với ít nhất 01 loại kháng sinh (85,88%), từ 02 đến 05 loại kháng sinh
(10,59%) và từ 06 đến 11 loại kháng sinh (4,71%). Tỷ lệ Salmonella đa kháng là 15,29%, kiểu hình
kháng kháng sinh phổ biến là AM, STR, TE, SXT (46,15%). Tetracycline có tỷ lệ kháng cao nhất
43,53%. Định danh được 06 kiểu huyết thanh (serovar) khác nhau, phổ biến nhất là S. kentucky
(05 chủng); S. infantis (02 chủng); S. agona và S. potsdam (01 chủng); S. saintpaul, S. braenderup
(01 chủng). Phát hiện 92,31% kiểu huyết thanh (serovar) có gen đề kháng (blaTEM, strA: 53,85%;
blaSHV: 7,69%; tetA: 92,31%; tetB: 7,69% và sul1: 23,08%); chỉ có 03 kiểu huyết thanh (serovar)
có kiểu gen (blaTEM, strA, tetA, sul1) trùng khớp với kiểu hình đề kháng (AM, STR, TE, SXT)
đó là S. kentucky (02) và S. Saintpaul (01) đều được phân lập từ mẫu cá. Ðể đảm bảo an toàn vệ
sinh thực phẩm và giảm khả năng vấy nhiễm các vi sinh vật kháng kháng sinh cần tăng cường
giám sát hiệu quả việc sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng và chế biến. Cần có những nghiên
cứu tiếp theo về dịch tễ học phân tử của các gen kháng kháng kháng sinh của các vi sinh vật lây
truyền bằng đường thực phẩm.
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Abstract
In this study, a total of 380 fresh seafood samples (fish, shrimp, squid) were collected
randomly at conventional markets of districts in Ho Chi Minh city. Salmonella strains were
detected by the traditional method (ISO 6579-1:2017) and conformed by PCR technique
(TCVN 8342:2010), serotyping according to ISO/TR 6579-3:2014 and Kirby-Bauer methods
evaluated antibiotic resistance’s ability. As a result, 85 Salmonella strains were isolated, and the
proportion of infection was 22,37% (85/380). The proportion of Salmonella strains that resisted
01 antibiotics was 85,88% (73/85), and 10,59% (09/85) accounted for that of strains that resisted
02 to 05 antibiotics. Also, strains representing resistance towards 06 to 11 antibiotics occupied
4,71% (04/85). Antimicrobial drugs resisted the most were tetracycline 43.53% (37/85). In
contrast, 98,82% (84/85) of Salmonella strains were sensitive to ceftazidime. The proportion of
multi-drug resistance was 15,29% (13/85). The familiar combinations of antibiotic resistance
were ampicillin, streptomycin, tetracycline, and trimethoprim/sulfamethoxazole (AM, STR,
TE, SXT), with 46,15% (6/13). There were six distinguished serovars, including S. kentucky (05
strains); S. infantis (02 strains); S. agona and S. postdam (01 strain); S. saintpaul, S. braenderup
(01 strain). 92.31% of serovar detected resistance genes (blaTEM, strA: 53.85%; blaSHV: 7.69%;
tetA: 92.31%; tetB: 7.69% and sul1: 23.08%). Three serovars with genotype (blaTEM, strA, tetA,
sul1) matched the antibiotic resistance phenotype (AM, STR, TE, SXT), namely S. kentucky (02)
and S. saintpaul (01), the both isolated from fish samples.,
Keywords: Multi-drug resistance, antimicrobial resistance, Salmonella, seafood.
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