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MỞ ĐẦU 

Hệ sinh thái rạn san hô là hệ sinh thái có sự đa dạng sinh học cao 

nhất trên trái đất [1]. Nhưng hiện nay, chúng đã và đang bị suy giảm 

rất mạnh bởi sự tác động từ thiên nhiên và con người [2]. Trong đó, 

dịch bệnh cũng là một nguyên nhân chính [3, 4]. Hơn nữa, nguyên 

nhân gây bệnh san hô hiện vẫn đang được nghiên cứu. Do đó, các 

nghiên cứu về quá trình sinh thái và sinh lý dẫn đến các bệnh trên 

san hô, trong đó có vai trò của vi khuẩn, vi rút là hết sức có ý nghĩa. 

Ở trạng thái khỏe mạnh, san hô cùng với các vi sinh vật khác 

trên nó: như vi khuẩn, vi tảo, vi nấm, vi rút… tạo thành một tập đoàn 

sinh vật gọi là holobiont san hô [5]. Trong đó, vi khuẩn sống trong 

lớp chất nhầy san hô được cho là có liên quan mật thiết tới sức khỏe 

và bệnh của san hô [6]. Mặt khác vi rút cũng đã được chứng minh là 

có hiện diện trong mô san hô [7], trong vi tảo cộng sinh trên san hô 

là zooxanthellae [8], nhưng so với các sinh vật khác có trong 

holobiont san hô thì vi rút rất ít được quan tâm nghiên cứu. Đặc biệt, 

vai trò của chúng trên bề các sinh vật như san hô vẫn chưa được biết 

nhiều.  

Hơn nữa, san hô biển Việt Nam cũng đã và đang bị suy thoái 

mạnh mẽ ở khắp các vùng biển. Nhưng cho tới nay, chưa có một 

công trình nghiên cứu nào có liên quan tới bệnh trên san hô và vi 

khuẩn, vi rút liên quan tới sức khỏe san hô. Do vậy, những thông tin 

về vi khuẩn, vi rút trong holobiont san hô, đặc biệt là vai trò và hoạt 

động của chúng có liên quan tới sức khỏe san hô là hết sức cần thiết. 

Chúng sẽ góp phần cung cấp các cơ cở khoa học nhằm hướng tới bảo 

vệ, phục hồi và phát triển bền vững các hệ sinh thái san hô trong thời 

gian tới. 
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Xuất phát từ những lý do trên, luận án “Nghiên cứu vi khuẩn và 

vi rút trong chất nhầy san hô ở hai quần đảo Cát Bà và Long Châu, 

Việt Nam” đã được thực hiện, với các mục tiêu và nội dung nghiên 

cứu đã được đặt ra cụ thể như sau:  

MỤC TIÊU CỦA LUẬN ÁN 

 Có được sự hiểu biết về các đặc điểm của quần xã vi khuẩn, vi 

rút trong chất nhầy san hô ở hai quần đảo Cát Bà và Long Châu, Việt 

Nam. 

 Có được cơ sở khoa học về mối tương quan qua lại giữa các hợp 

phần vi khuẩn, vi rút và môi trường với sức khỏe của san hô.   

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  

 Tìm hiểu các đặc điểm quần xã vi khuẩn và vi rút trong lớp chất 

nhầy của các loài san hô khác nhau, sự khác biệt của chúng theo 

trạng thái sức khỏe của san hô và giữa môi trường chất nhầy so với 

môi trường nước. 

 Xác định sự ảnh hưởng của điều kiện môi trường khác nhau ở hai 

khu vực quần đảo Cát Bà và Long Châu tới quần xã vi khuẩn, vi rút 

trên lớp chất nhầy của các loài san hô khác nhau. 

 Xác định mối tương quan giữa vi rút và vi khuẩn, vi rút và hoạt 

động chức năng của vi khuẩn trong môi trường chất nhầy san hô.  

 Tìm hiểu vai trò và cơ chế hoạt động của vi rút và vi khuẩn trong 

hệ thống phòng vệ của lớp chất nhầy có liên quan tới sức khỏe của 

san hô.      

Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN 

 Bổ xung nhiều thông tin khoa học mới, có tính hệ thống và đồng 

bộ về các đặc điểm quần xã vi khuẩn và vi rút trong lớp chất nhầy 

của 12 loài san hô phân bố tại khu vực quần đảo Cát Bà và Long 

Châu, Việt Nam. 
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 Nhiều cơ sở khoa học mới có liên quan tới vai trò và hoạt động 

của vi khuẩn, vi rút trên san hô, và có liên quan tới sức khỏe san hô 

đã được xác định.   

 Góp phần tiến thêm một bước trong hướng nghiên cứu bệnh trên 

san hô nhằm hướng tới bảo vệ, phục hồi và phát triển bền vững các 

hệ sinh thái san hô đang bị suy giảm trên khắp vùng biển Việt Nam. 

ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1) Đối với thế giới 

Luận án đã đưa ra được các bằng chứng khoa học để minh chứng 

ba vấn đề (với 2 bài báo trên tạp chí quốc tế SCI):  

 Có tồn tại mối tương quan giữa sự phân bố của vi rút với sự 

phong phú và đa dạng (di truyền và chức năng) của vi khuẩn trong 

lớp chất nhầy san hô.  

 Đặc điểm hóa học đặc trưng của lớp chất nhầy trên san hô cùng 

với hệ vi sinh vật trong đó (vi khuẩn, vi rút), có khả năng thích nghi 

với những thay đổi nhất định về điều kiện dinh dưỡng của môi 

trường nước.  

 Điều kiện môi trường có vai trò thúc đẩy hoạt động của vi rút 

cộng sinh trong vi khuẩn trên san hô, làm tăng cường sự ổn định 

hoặc suy giảm sức khỏe của san hô. 

2) Đối với Việt Nam 

Luận án được xem là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam 

liên quan tới vi rút và vi khuẩn trên san hô, bệnh trên san hô, đặc biệt 

là liên quan tới vai trò của vi khuẩn, vi rút trong vấn đề dịch bệnh 

của san hô. Luận án có vai trò như là tiếng chuông đầu tiên thúc đẩy 

hướng nghiên cứu về bệnh trên san hô nhằm bảo vệ, phục hồi và phát 

triển bền vững các hệ sinh thái san hô đang bị suy giảm trên khắp các 

vùng biển Việt Nam.  
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

Hệ sinh thái rạn san hô là hệ sinh thái có sự đa dạng sinh học cao 

nhất trên trái đất [1]. Các rạn san hô còn có nhiều giá trị lớn như giá 

trị du lịch, giá trị bảo vệ bừ biển, giá trị bảo tồn, nguồn cung cấp thực 

phẩm…[9]. Tuy nhiên, các rạn san hô trên toàn cầu hiện đang phải 

đối mặt với sự suy thoái mạnh mẽ [10]. Trong đó, dịch bệnh cũng là 

một trong những nguyên nhân chính [3, 4]. Từ khi bệnh vành đen 

được ghi nhận lần đầu tiên năm 1973 [11] đến nay, hơn 35 bệnh trên 

san hô đang được ghi nhận, nhưng mới có 5 bệnh bệnh là đã xác định 

được tác nhân.  

San hô có sự cộng sinh đa dạng và phong phú với hệ vi sinh vật: 

vi khuẩn, vi rút, vi nấm, vi tảo…, tất cả chúng tạo thành một tập 

đoàn sinh vật gọi là holobiont san hô [12]. Trong đó, lớp chất nhầy là 

một phần của cơ thể san hô [6], chúng có chức năng cung cấp dinh 

dưỡng cho hệ vi sinh vật cộng sinh, có vai trò bảo vệ, vận động trong 

san hô [13]. Mặt khác, sinh vật trong chất nhầy lại có vai trò quan 

trọng với sự sống của san hô [6]: cung cấp dinh dưỡng {cung cấp 

phần lớn nhu cầu nitơ cho san hô; [14]}, vai trò bảo vệ {tổng hợp 

chất kháng sinh ức chế tác nhân gây bệnh, cạnh tranh dinh dưỡng và 

không gian [15, 16]}.  

Hơn nữa, mặc dù vi rút đã được nghiên cứu nhiều trong môi 

trường nước nhưng lại ít được nghiên cứu nhất trong các nhóm sinh 

vật của holobiont san hô. Đặc biệt, vai trò của vi rút trong lớp chất 

nhầy bề mặt cơ thể các sinh vật biển vẫn chưa được biết, đặc biệt là 

mối quan hệ giữa chúng với vật chủ theo hướng hỗ sinh hay có thể 

gây bệnh. Do đó, ý nghĩa sinh thái của vi rút trong sức khỏe san hô 

vẫn chưa được xác định rõ ràng [17].  
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Mặt khác, cho tới nay, ở Việt Nam chưa có một nghiên cứu nào 

đề cập tới vi sinh vật trên san hô và tới sức khỏe của san hô. Vì vậy, 

những nghiên cứu về vi khuẩn, vi rút trên san hô là rất cần thiết, 

nhằm góp phần thiết lập các cơ sở khoa học cho việc xác định cơ chế 

của bệnh lý và tác nhân gây bệnh cho san hô.  

Luận giải các vấn đề và giả thuyết nghiên cứu của luận án 

Mặc dù vi khuẩn và vi rút là hai thành phần chính trong 

holobiont san hô, và vai trò quan trọng của vi khuẩn trong đời sống 

và sức khỏe của san hô đã được xác định. Nhưng sự hiểu biết về vi 

rút còn rất hạn chế, ngoại trừ việc ghi nhận sự có mặt của chúng 

trong các hợp phần khác nhau của san hô: chất nhầy, mô, vi tảo 

zooxanthellae và môi trường nước xung quanh. Do vậy, vấn đề 

nghiên cứu thứ nhất của luận án được đặt ra: xác định các đặc 

điểm của quần xã vi khuẩn và vi rút trong lớp chất nhầy san hô, sự 

khác biệt của chúng giữa các loài san hô, giữa môi trường chất nhầy 

so với môi trường nước. 

Trong môi trường nước, chất dinh dưỡng được xem là yếu tố 

quyết định tới sự tồn tại và phát triển của vi khuẩn. Trong san hô, 

mặc dù nồng độ cao của các chất dinh dưỡng vô cơ đã được chứng 

minh là làm tăng tốc độ nặng của bệnh và tăng mức độ tổn thương 

của bệnh [18, 19]. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có nghiên cứu cứu 

nào đánh giá sự tác động của điều kiện dinh dưỡng trong môi trường 

tự nhiên (in situ) tới hệ vi khuẩn, vi rút trên san hô. Do vậy, giả 

thuyết đã được đặt ra rằng, sự khác biệt về điều kiện môi trường 

giữa hai khu vực nghiên cứu (Cát Bà, Long Châu) sẽ tác động tới 

quần xã vi sinh vật trong lớp chất nhầy san hô, làm xáo trộn cấu trúc 

quần xã của chúng.  
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Đặc biệt, mỗi sinh vật trong holobiont của san hô đều đóng một 

vai trò nhất định vào việc duy trì sức khỏe cho san hô. Vi khuẩn có 

chức năng cung cấp dinh dưỡng, kháng khuẩn cho san hô, ngược lại 

chúng cũng là tác nhân gây bệnh cơ hội truyền nhiễm cho san hô đã 

được ghi nhận. Nhưng với vi rút trong holobiont san hô, vai trò và 

hoạt động của chúng có ảnh hưởng như thế nào lên các sinh vật khác 

trong holobiont: tới các hoạt động chức năng, tới thành phần và tới 

sự phân bố là hoàn toàn chưa được biết. Hơn nữa, trong môi trường 

nước, vi rút đã được ghi nhận là một trong hai yếu tố chính kiểm soát 

(số lượng, thành phần) vi khuẩn, thì trong môi trường chất nhầy san 

hô, vi rút có còn đóng vai trò như vậy hay không. Do vậy, vấn đề thứ 

3 của luận án được đặt ra: có sự tồn tại mối tương quan giữa vi rút 

với vi khuẩn, và với sự hoạt động của vi khuẩn trong môi trường chất 

nhầy san hô hay không ?   

Trong điều kiện môi trường ổn định: các vi khuẩn có lợi sẽ 

chiếm ưu thế trong quần xã vi khuẩn của holobiont san hô, nên 

chúng đảm bảo duy trì sự ổn định các chức năng sinh thái của chúng 

(dinh dưỡng và phòng vệ). Trong khi đó, các vi khuẩn khác (vi 

khuẩn ngoại lai, là tác nhân gây bệnh hoặc không) được duy trì ở mật 

độ thấp trong chất nhầy thông qua sự cạnh tranh (không gian, dinh 

dưỡng), kháng của vi khuẩn có lợi và hoạt động sinh tan của các thể 

thực khuẩn đối với chúng. Do vậy, tổng hợp các quá trình kiểm soát 

và cân bằng động giữa các nhóm vi sinh vật này sẽ đảm bảo cho sự 

ổn định sức khỏe của san hô. Giả thuyết được đặt ra rằng: sự thay 

đổi cấu trúc của hệ vi sinh vật trên san hô sẽ làm cho san hô bị bệnh, 

hay nói cách khác, sự thay đổi cấu trúc hệ vi sinh vật trên san hô là 

chỉ thị cho nguy cơ nhiễm bệnh của san hô. Giả thuyết này phần nào 

sẽ được giải đáp với việc kiểm tra: có hay không có sự thay đổi cấu 
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trúc của hệ vi sinh vật trên san hô giữa trạng thái khỏe mạnh và trạng 

thái bị bệnh của san hô.       

CHƢƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm, thời gian và đối tƣợng nghiên cứu  

2.1.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

 

Hình 2.1. Sơ đồ khu vực thu mẫu (Cát Bà và Long Châu) 

- Địa điểm nghiên cứu là các rạn san hô thuộc hai quần đảo đảo 

Cát Bà và quần đảo Long Châu, Việt Nam (hình 2.1). 

- Thời gian thực hiện nghiên cứu từ năm 2011 đến năm 2014, và 

đề tài đã thực hiện khảo sát và thu mẫu vào năm 2012.  

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu là vi khuẩn và vi rút trong lớp chất nhầy 

của 12 loài san hô ở trạng thái khỏe mạnh và bị bệnh dải trắng (2 

loài) cũng như trong môi trường nước xung quanh ở hai quần đảo 

Cát Bà và quần đảo Long Châu, Việt Nam. 
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- Đề tài đã thu chất nhầy của 12 loài san hô khác nhau (bảng 2.1), 

và các mẫu môi trường nước xung quanh. Trong đó, mỗi loài san hô 

và nước môi trường được thu từ 2 đến 6 mẫu cho phân tích so sánh. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu và xử lý mẫu ngoài hiện trường 

- Thông số môi trường: nhiệt độ, độ muối, độ đục, nồng độ 

chlorophyll a được đo trực tiếp tại hiện trường bằng máy CTD.  

- Mẫu nước được thu bằng dụng cụ chuyên dụng (chai Niskin), 

xy lanh và lặn với khí tài SCUBA 

- Thu mẫu san hô cho phân tích vi sinh vật: San hô được quan 

sát, chụp ảnh, ghi các đặc điểm và thu mẫu. Các mẫu san hô được 

thu chất nhầy ngay ngoài hiện trường theo phương pháp của Garren 

và Azam (2010)  [20]. 

- Xử lý mẫu ngoài hiện trường: Đối với mẫu cho phân tích bằng 

phương pháp PCR-DGGE, nhuộm phân tử (SYBR Gold), xác định tỉ 

lệ tế bào vi khuẩn có hoạt động hô thì được xử lý và cố định, đông 

lạnh và bảo quản -80°C cho tới khi phân tích. Đối với các mẫu cho 

thí nghiệm trên đĩa sinh thái (Biolog Ecoplate), nuôi cấy vi sinh vật 

trên môi trường chọn lọc được bảo quản ở 4°C xử lý trong vòng 4 

giờ. Tất cả được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm hiện 

trường. 

2.2.2. Phương pháp phân tích chất lượng nước  

Các chất dinh dưỡng: phosphate (PO4
3-

), nitrite (NO2
-
), nitrate 

(NO3
-
), amoni (NH4

+
) được xác định bằng phương pháp so mầu trên 

quang phổ kế DR/2000 (hãng HACH, Mỹ).  

2.2.3. Định lượng vi rút và vi khuẩn [21, 22] 

100 ml chất nhầy san hô được cho vào 900ml dung dịch đệm 1% 

kali citrate (10g Kali citrate; 1,44 g.l
-1

 Na2HPO4.7H2O và 0,24 g.l
-1
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KH2PO4), pH 7, lọc qua màng 0,02 µm. Lắc ở tốc độ vừa phải trong 

5 phút. Sau đó, 200-500 ml được lọc và cố định các hạt vi rút và tế 

bào vi khuẩn trên màng Anodisc với kích thước lỗ là 0,02µm, nhuộm 

với mồi phân tử huỳnh quang (SYBR Gold) theo phương pháp của 

Patel, et al. (21].  

Số lượng vi rút, khuẩn tổng cũng như các nhóm hình thái vi 

khuẩn được định lượng trực tiếp trên kính hiển vi huỳnh quang ở vật 

kính dầu với độ phóng đại 1000x. Đối với mẫu nước: 50 ml nước 

biển được lọc và cố định trực tiếp trên màng Anodisc.  

2.2.4. Nuôi cấy vi khuẩn dị dưỡng và nhóm Vibrio 

Mẫu được pha loãng ở 4 độ pha loãng 10
-1

, 10
-2

, 10
-3

, 10
-4

; sau đó 

ở mỗi độ pha loãng được cấy gạt 50µl lên đĩa môi trường, nuôi ở 

28°C trong 24-72 giờ. Vi khuẩn dị dưỡng được nuôi cấy trên môi 

trường MA (marine agar) theo Hayasaka [23], nhóm vi khuẩn Vibrio 

trên môi trường TCBS theo phương pháp của Pfeffer và Oliver [24].  

2.2.5. Xác định tỉ lệ tế bào vi khuẩn có hoạt động hô hấp bằng máy 

đo dòng tế bào  [25] 

Các tế bào vi khuẩn chứa CTC (5-cyano-2,3-ditolyltetrazolium 

chloride) phát màu tại bước sóng kích thích 488 nm và được phát 

hiện dựa vào tia phát sáng ở góc 90
o
 và ánh sáng lạnh màu đỏ (FL3) 

của CTC qua máy đo dòng Flow-cytometry hiệu FACSCalibur. Các 

hạt huỳnh quang (kích thước 1, 2, 6, 10, 20μm) được bổ sung vào 

từng mẫu để thiết lập các nhóm hạt chuẩn với kích thước đã biết. Tỷ 

lệ (%) tế bào có hô hấp được tính toán so với số lượng vi khuẩn tổng 

số thu được bằng nhuộm SYBR Gold trên kính hiển vi huỳnh quang. 

2.2.6. Chức năng chuyển hóa chất hữu cơ của vi khuẩn [26] 

Đĩa sinh thái (Biolog Ecoplate) có 96 giếng (3 giếng đối chứng), 

mỗi giếng chứa 1 loại chất hữu cơ trong 31 chất hữu cơ, thuộc 6 
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nhóm chất được lặp lại ba lần. mỗi giếng thí nghiệm với 150μl mẫu, 

nuôi trong điều kiện tối, 27
o
C trong thời gian 9 ngày. Sau mỗi 24 giờ 

nuôi, mật độ quang được xác định bằng máy Microplate Reader 

(BIO RAD 680) tại bước sóng 590 nm.  

2.2.7. Đa dạng di truyền quần xã vi khuẩn 

2.2.7.1. Tách chiết DNA tổng số [27] 

Vi khuẩn trong 50 ml mẫu nước hoặc 2ml mẫu chất nhầy san hô 

được lọc qua màng polycarbonate có kích thước lỗ 0,2µm, đường 

kính 47mm. DNA tổng số của quần xã vi khuẩn được tách chiết theo 

Muyzer và cộng sự (1993).  

2.2.7.2. Phản ứng chuỗi trùng hợp theo [27] 

Vùng V3 của các gen 16S rRNA được nhân lên bằng kỹ thuật 

PCR với cặp mồi 338f-GC (Lane và cs., 1991) - 518r (Muyzer và cs., 

1993) và bộ kít PuRe Taq
TM

 Ready-To-Go PCR beads. Chu trình 

nhiệt như Muyzer và cộng sự [27]. 

2.2.7.3. Kiểm tra sản phẩm DNA tổng số và sản phẩm PCR 

ADN tổng số, sản phẩm PCR kiểm tra bằng điện di agarose 0,8% 

và 2%, dòng điện 80V trong 45 phút, đệm 0,5X TAE. 

2.2.7.4. Điện di biến tính – DGGE  [28]  

DGGE được thực hiện trên máy - INGENYphorU DNA. Sản 

phẩm PCR được tách biệt trên bản gel 8% (wt/vol) acrylamide/bis-

acrylamide với gradient của chất biến tính DNA từ 35% đến 70%. 

Gel được chạy ở dòng điện 100V trong 18h tại 60C trong đệm 1x 

TAE. Sau 15 phút nhuộm với SYBR Gold 10x, chụp ảnh gel DGGE 

trên hệ thống UV (GelDoc; Bio-Rad).  

2.2.8. Hình thái học so sánh trên kính hiển vi điện tử TEM 

Hình thái và sự phân bố, xâm nhiễm của vi khuẩn, vi rút trong 

lớp chất nhầy san hô được quan sát trên kính hiển vi điện tử xuyên 
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với lát cắt siêu mỏng theo Nguyễn Kim Giao [29].  

2.2.9. Đọc trình tự nucleotide      

Trình tự nucleotide được đọc trên máy tự động ABI PRISM 

3100- Avant Genetic Analyzer. Các trình tự được xử lý bằng các 

phần mềm ChlomasXL, BLAST/NCBI và Geneious R7.  

2.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu 

- Phần mềm Quantity one (Bio-rad) đã được dùng trong phân 

tích da dạng di truyền của quần xã vi khuẩn. 

- Phép kiểm định ANOVA một yếu tố được sử dụng kiểm tra sự 

sai khác giữa các thông số nghiên cứu (α < 0,05).  

- Tương quan Pearson giữa các yếu tố nghiên được tính toán 

bằng phần mềm XLSTAT 2013, với độ tin cậy là α < 0,05. 

- Khả năng chuyển hóa các chất hữu cơ của quần xã vi khuẩn dựa 

trên giá trị trung bình phát triển mầu trên giếng thí nghiệm (AWCD) 

được tính theo công thức sau [26]: 

AWCD(t) = [Σ(C(t)-R(t))]/31 

CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Vi khuẩn trong lớp chất nhầy san hô ở vùng nghiên cứu 

3.1.1. Mật độ vi khuẩn trong lớp chất nhầy của san hô 

Trong chất nhầy san hô phân bố tại khu vực nghiên cứu có mật 

độ vi khuẩn giao động từ 2,5 x 10
6
 tb/ml (A. pulchra ở Long Châu) 

đến 10,2 x 10
6
 tb/ml (F. fungites ở Cát Bà), trung bình đạt 5,4 ± 2,5 x 

10
6
 tế bào/ml. Mật độ trung bình của vi khuẩn trong chất nhầy san hô 

phân bố ở khu vực quần đảo Cát Bà đạt 5,0 x 10
6 
tb/ml và ở khu vực 

quần đảo Long Châu đạt 5,8 x 10
6 

tb/ml. Trong môi trường nước, 

mật độ vi khuẩn trung bình đạt 3,0 x 10
6 
tb/ml tại Cát Bà; 3,9 x 10

6 

tb/ml tại Long Châu. 
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Bảng 3.1. Các thông số về vi khuẩn, vi rút trong chất nhầy san hô và 

môi trường nước khu vực Cát Bà và Long Châu  

 

Ghi chú: Giá trị trong ngoặc là độ lệch chuẩn/trung bình (%) 

Bảng 3.2. Kết quả phân tích ANOVA một yếu tố của các thông số 

nghiên cứu giữa các môi trường và khu vực 

 

3.1.2. Tỉ lệ các nhóm hình thái vi khuẩn 

Trong các nhóm hình thái tế bào vi khuẩn, nhóm xoắn khuẩn có 

tỉ lệ thấp nhất, và trong môi trường nước ít hơn nhiều so với trong 
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môi trường chất nhầy san hô, nhưng nhóm phẩy khuẩn lại có xu 

hướng ngược lại (hình 3.3).  

3.1.3. Mật độ vi khuẩn dị dưỡng và nhóm vi khuẩn Vibrio 

Mật độ trung bình của vi khuẩn Vibrio trong chất nhầy san hô 

đạt 3,6 x 10
3
 CFU/ml; 1,7 x 10

3
 CFU/ml và trong môi trương nước 

đạt 0,04 x 10
3
 CFU/ml; 0,01 x 10

3
 CFU/ml tương ứng tại Cát Bà và 

tại Long Châu (bảng 3.1). Mật độ vi khuẩn dị dưỡng trong chất nhầy 

san hô đạt trung bình 11,8 x 10
3
 và 20 x 10

3
 CFU/ml, trong nước 

biển đạt 2,0 x 10
3
 và 1,6 x 10

3
 CFU/ml tương ứng ở Cát Bà và Long 

Châu (bảng 3.1).  

3.1.4. Đặc điểm hoạt động của vi khuẩn trong chất nhầy san hô 

3.1.4.1. Số lượng vi khuẩn có hoạt động hô hấp 

Tỉ lệ tế bào vi khuẩn có hoạt động hô hấp trong quần xã vi khuẩn 

chất nhầy san hô ở vùng nghiên cứu giao động từ 1,84% (F. fungites 

ở Cát Bà) đến 81,13% (S. robusta ở Cát Bà), trung bình đạt 22,05% 

(trong đó, ở Cát Bà đạt 20,4% và ở Long Châu đạt 23,5%). Tỉ lệ vi 

khuẩn có hoạt động hô hấp trong chất nhầy san hô (22%) cao hơn 

hẳn so với trong môi trường nước xung quanh (4,3%) (ANOVA, p < 

0,05; bảng 3.1; 3.2).  

3.1.4.2. Hoạt động chuyển hóa chất hữu cơ 

Khả năng chuyển hóa chất hữu cơ (AWCD) của vi khuẩn trong 

lớp chất nhầy san hô có sự sai khác lớn: giữa các loài san hô (CV đạt 

48,4%; 52,7% ở Cát Bà và Long Châu, hình 3.6), cao hơn so với 

trong môi trường nước xung quanh (Mmuc = 0,16; Msw = 0,05; 

ANOVA, p < 0,05; bảng 3.2),  

Trong 6 nhóm chất hữu cơ thí nghiệm, nhóm chất phenol và 

amine ít được chuyển hóa nhất, nhưng nhóm polymer, carboxylic-

acid và amino-acid lại được chuyển hóa mạnh hơn. Tất cả 31 chất 
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hữu cơ thí nghiệm đều được vi khuẩn sử dụng. Trong đó, các chất D-

glucosaminic acid, Itaconic Acid, Glycogen, Glycyl-L-glutamic acid, 

N-Acetyl-Dglucosamine là được chuyển hóa mạnh nhất (hình 3.8).  

3.1.5. Đa dạng di truyền của vi khuẩn trong chất nhầy san hô 

3.1.5.1. Số lượng đơn vị phân loại trong quần xã vi khuẩn 

Số lượng đơn vị phân loại di truyền (OTU) của quần xã vi khuẩn 

trong chất nhầy của các loài san hô khu vực nghiên cứu giao động từ 

17 OTU (F. fungites ở Cát Bà) đến 58 OTU (F. pentagona ở Long 

Châu), trung bình đạt 37,3 OTU (hình 3.11; bảng 3.1). Chúng không 

có sự sai khác lớn giữa các loài san hô (CV = 7,1% ở Cát Bà; 8,9% ở 

Long Châu, hình 3.11; bảng 3.1). 

Cat Ba

Seawater 

L. flabelliformis

F. fungites 

L. hemprichii

S. robusta 

G. pectinata

P. frondifera 

P. decussata

-7.E-021.E-013.E-015.E-017.E-019.E-01

Long Chau

Seawater 

P. decussata

F. pentagona

L. flabelliformis

A. pulchra

P. carnosus

P. frondifera

A. hyacinthus

E. lamellosa

2.E-014.E-016.E-018.E-011.E+00
Similarity

Mẫu nƣớcMẫu nƣớc

CÁT BÀ LONG CHÂU

 

Hình 3.12. Cây tương đồng của các quần xã vi khuẩn giữa các mẫu 

nghiên cứu dựa trên thành phần của các đơn vị phân loại 

Hơn nữa, khi phân tích thành phần các OUT từ bản điện di biến 

tính cho thấy, có sự khác biệt rõ rệt về thành phần các OTU của các 

quần xã vi khuẩn trong chất nhầy san hô so với trong môi trường 

nước xung quanh (hình 3.12).  

3.1.5.2. Mật độ DNA của các đơn vị phân loại  

Tổng mật độ DNA từ các đơn vị phân loại di truyền của các quần 

xã vi khuẩn trong môi trường chất nhầy: có sự biến động lớn giữa 
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các loài san hô khu vực nghiên cứu, và có xu hướng cao hơn so với 

trong môi trường nước, và không có sự khác biệt thống kê giữa hai 

khu vực nghiên cứu (ANOVA, p < 0,05). 

3.1.5.3. Sự phân bố của các đơn vị phân loại trong các quần xã 

Có một số đơn vị phân loại (OTU số 17; 18; 38; 42; 48; 52; 71) 

có tần số bắt gặp cao (>80%) trong các mẫu phân tích. Chúng đại 

diện cho sự phân bố rộng trong môi trường chất nhầy san hô ở khu 

vực nghiên cứu, đặc biệt OTU số 17 có tần số bắt gặp cao nhất 

(88,89 %).  

Mặt khác, một số OTU có tần số bắt gặp rất thấp, chúng biểu 

thị cho tính đặc trưng riêng biệt của các quần thể vi khuẩn có trong 

các quần xã nghiên cứu, trong đó OTU số 62 (3,70 %) và 80 

(3,70 %) là hai OTU chỉ bắt gặp 1 lần trong tất cả các mẫu của vùng 

nghiên cứu (mẫu số 15).  

3.1.5.4. Hệ số đa dạng Shannon (H’) của các quần xã vi khuẩn   

Hệ số H’ giao động từ 4 đến 6, trung bình đạt 5 và không có sự 

biến động lớn giữa các loài san hô. Điều này phản ánh: (1) số lượng 

OTU trong chất nhầy không có biến động lớp giữa các loài san hô 

(hình 3.11; CV = 7,1% ở Cát Bà và 8,9% ở Long Châu); (2) tính 

đồng đều cao của mật độ DNA giữa các OTU, tổng DNA giữa các 

quần xã vi khuẩn cũng không sai khác lớn.  

3.1.6. Thông tin về phân loại học của hệ vi khuẩn chất nhầy 

Đặc điểm phân loại của 9 đơn vị phân loại di truyền chiếm ưu 

thế và 24 chủng vi khuẩn nghiên cứu đã được xác định thông qua các 

trình tự nucleotide trên ngân hàng gen có sự tương đồng cao với 

chúng. Sự tương quan di truyền giữa chúng đã được trình bày trên 

cây phả hệ trên hình 3.15 và hình 3.16.   
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3.2. Vi rút trong lớp chất nhầy san hô vùng nghiên cứu 

Trong chất nhầy san hô phân bố tại khu vực nghiên cứu có mật 

độ vi rút giao động từ 5,1 x 10
7 

(G. pectinata ở Cát Bà) đến 14,5 x 

10
7 
hạt/ml (A. pulchra ở Long Châu), trung bình đạt 10,6 ± 2,0 x 10

7 

hạt/ml. Trong môi trường nước, mật độ vi rút đạt 6,0 x 10
7 
hạt/ml ở 

Cát Bà và 4,4 x 10
7 
hạt/ml ở Long Châu. 

Mật độ vi rút trong lớp chất nhầy có sự sai khác: giữa các loài 

san hô (hình 3.17), giữa các họ san hô nghiên cứu (hình 3.18), cao 

hơn so với trong môi trường nước xung quanh (ANOVA, p < 0,05; 

hình 3.17 và 3.2). Mặt khác, mật độ vi rút có trong chất nhầy san hô 

không có sự khác biệt giữa hai khu vực nghiên cứu (ANOVA, p < 

0,05; bảng 3.2). Nhưng trong môi trường nước thì ngược lại (bảng 

3.2). 

3.3. Đặc điểm của quần xã vi sinh vật trên san hô bị bệnh  

Các kết quả về đặc điểm của quần xã vi sinh vật (mật độ của vi 

khuẩn tổng số, vi rút tổng số, vi khuẩn dị dưỡng, nhóm Vibrio, số 

lượng đơn vị phân loại di truyền, tỉ lệ vi khuẩn có hoạt động hô hấp, 

khả năng chuyển hóa chất hữu cơ của vi khuẩn, hình thái phân bố 

của vi khuẩn và vi rút) trong lớp chất nhầy có sự thay đổi rất lớn, và 

theo xu hướng giảm xuống (trừ số lượng OUT) từ trạng thái khỏe 

mạnh tới trạng thái bị bệnh. Các kết quả này cũng là một minh chứng 

cho sự đúng đắn của giả thuyết probiotic san hô [30], cũng là câu trả 

lời cho giả thuyết đặt ra của luận án: quá trình hình thành bệnh trên 

san hô là kết quả của quá trình bị xáo trộn mạnh trong quần xã vi 

sinh vật trong lớp chất nhầy. Do đó, các đặc điểm của quần xã vi sinh 

vật được nghiên cứu có sự biến động theo trạng thái sức khỏe của 

san hô (khỏe mạnh và bị bệnh dải trắng) là cơ sở để tin rằng, vi 

khuẩn và vi rút có liên quan mật thiết tới sức khỏe của san hô. Mặt 
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khác, các đặc điểm quần xã vi sinh vật trong nghiên cứu này có thể 

được xem xét, và sử dụng như là những chỉ thị cho tình trạng sức 

khỏe san hô. 

3.4. Bàn luận về kết quả nghiên cứu 

3.4.1. Quần xã vi sinh vật trong chất nhầy san hô so với môi trường 

nước và vai trò của chúng trong sức khỏe san hô  

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, tất cả các đặc điểm được nghiên 

cứu về quần xã vi khuẩn, vi rút trong môi trường chất nhầy san hô 

đều cao hơn so với trong môi trường nước xung quanh, ngoại trừ số 

lượng đơn vị phân loại của quần xã vi khuẩn thì ngược lại (ANOVA, 

p < 0,05; bảng 3.1; bảng 3.2). Các kết quả này cũng phù phù hợp các 

nghiên cứu trước đây [32, 33]. Kết quả này có thể được lý giải bởi 

các lý do: lớp chất nhầy san hô có thành phần hóa học là các hợp 

chất giàu năng lượng như protein, chất béo, polysaccharides [34, 35]. 

Đặc biệt, glycoprotein là thành phần chính của lớp dịch chất nhầy 

trên san hô [36], chúng đóng vai trò như là các thụ thể gắn kết với vi 

rút trên lớp chất nhầy san hô. Ngoài ra, glucose được xem là thành 

phần carbohydrate phổ biến nhất (80%) trong chất nhầy san hô [37] 

và là một nguồn năng lượng quan trọng cho hầu hết các loại vi khuẩn 

[38, 39]. Do vậy, chất nhầy san hô là môi trường sống thuận lợi, thúc 

đẩy sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật cao hơn so với trong 

môi trường nước xung quanh, giúp tăng cường khả năng trao đổi 

chất của san hô.  

Điều thú vị là, mặc dù phần lớn đặc điểm của quần xã vi sinh vật 

nghiên cứu đều cho thấy trong môi trường chất nhầy san hô có xu 

hướng cao hơn trong môi trường nước xung quanh, nhưng đặc điểm 

về số lượng OTU của quần xã vi khuẩn thì ngược lại (ANOVA, p < 

0,05; hình 3.11). Điều này có thể được chứng minh rằng, chất nhầy 
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san hô là môi trường có tính chọn lọc, có thể chỉ những vi khuẩn hữu 

ích cho san hô mới có thể tồn tại và phát triển, các vi khuẩn ngoại lai 

xâm nhập sẽ bị hệ thống phòng vệ vi sinh vật của san hô ngăn chặn 

[32, 40], dẫn đến tính đa dạng của vi khuẩn trong dịch nhầy thấp hơn 

so với môi trường nước xung quanh. Trong đó, tính chọn lọc của môi 

trường chất nhầy được cấu thành từ các cơ chế khác nhau: hệ enzym 

ngoại bào của vi khuẩn cộng sinh san hô có tính kháng khuẩn, hay 

khả năng cạnh tranh dinh dưỡng và không gian sống với các vi 

khuẩn ngoại lai xâm nhập [41], hoặc chúng phối hợp với hoạt động 

của vi rút qua quá trình sinh tan và tiềm tan như trong mô hình BAM 

của Barr và cộng sự (2013) [42].  

3.4.2. Quần xã vi sinh vật trong chất nhầy san hô giữa hai khu vực 

nghiên cứu và vai trò của chúng trong sức khỏe san hô  

Các đặc điểm lý hóa môi trường nước tại hai khu vực nghiên cứu 

(Cát Bà, Long Châu) đều có sự khác nhau rõ rệt (ANOVA, p < 0,05). 

Đặc biệt, các muối dinh dưỡng ở khu vực Cát Bà đều có giá trị lớn 

hơn nhiều so với khu vực Châu Long (bảng 3.7). Mặt khác, trong 

môi trường nước, dinh dưỡng được xem là yếu tố có tính quyết định 

tới mật độ của vi khuẩn. Tuy nhiên, yếu tố dinh dưỡng trong môi 

trường có tác động tới vi khuẩn, vi rút trên san hô hay không vẫn còn 

là câu hỏi.  

Kết quả cho thấy, tất cả các thông số về đặc điểm của quần xã vi 

sinh vật đã được nghiên cứu trong môi trường chất nhầy san hô đều 

không có sự khác biệt thống kê giữa hai khu vực nghiên cứu Cát Bà 

và Long Châu (ANOVA, p < 0,05; bảng 3.2). Kết quả này có thể 

được giải thích bởi nghiên cứu của Garren and Azam [43], trong đó, 

san hô có thể giải phóng lượng tế bào vi khuẩn dư thừa do sự sinh 

trưởng và phát triển mạnh trong thời gian tăng nguồn chất hữu cơ. 
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Nói cách khác, cơ chế này có thể giúp cho san hô giữ được sự ổn 

định của số lượng vi khuẩn, vi rút trong lớp chất nhầy giữa hai khu 

vực Cát Bà và Long Châu. Ngoài ra, quần xã vi khuẩn trên san hô đã 

được xác định là cũng có sự thích ứng sinh thái riêng của chúng với 

sự thay đổi của môi trường [30, 44]. Cuối cùng, việc duy trì sự ổn 

định của vi khuẩn và vi rút trong chất nhầy san hô có thể đóng vai trò 

quan trọng đối với sự ổn định trạng thái cân bằng giữa chúng với các 

sinh vật khác trong holobiont san hô.  

Như vậy, quần xã vi khuẩn và vi rút trên san hô có sự ổn định 

theo không gian địa lý, chúng ít chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố vật lý, 

hóa học trong môi trường hơn so với quần xã vi sinh vật trong môi 

trường nước xung quanh. Điều này cũng được minh chứng bởi sự 

khác nhau của các đặc điểm quần xã vi sinh vật trong môi trường 

nước giữa hai khu vực nghiên cứu Cát Bà và Long Châu (ANOVA, p 

< 0,05; bảng 3.2). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu trước đây 

[45]. Hơn nữa, chất nhầy san hô là môi trường giàu dinh dưỡng [38] 

nên vi khuẩn sống trong môi trường này ít có nhu cầu dinh dưỡng từ 

môi trường bên ngoài, dẫn đến khả năng ít chịu ảnh hưởng bởi sự 

khác biệt về nồng độ các chất dinh dưỡng trong môi trường nước 

xung quanh. Điều này đã đặt ra câu hỏi, nồng độ và thành phần dinh 

dưỡng ở mức độ nào thì có ảnh hưởng tới sự xuất hiện và tốc độ tiến 

triển của bệnh trên san hô? Đây là nội dung cần tiếp tục được làm rõ 

trong các nghiên cứu tiếp theo.  

3.4.3. Quần xã vi sinh vật trong chất nhầy giữa các loài san hô 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tất cả các thông số nghiên cứu đều 

cho thấy sự khác biệt lớn giữa các loài san hô khác nhau (ANOVA, p 

< 0,05; bảng 3.2). Kết quả này cũng phù hợp với một số nghiên cứu 

trước đây [33, 35, 48, 49]. Sự khác biệt của quần xã vi khuẩn và vi 
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rút giữa các loài san hô có thể được giải thích một phần là do thành 

phần hóa học khác nhau trên các loài san hô khác nhau [46]. Ngoài 

ra, có sự khác nhau lớn giữa khả năng sản sinh chất nhầy trong và 

giữa các loài san hô, và dẫn đến việc pha loãng mật độ vi sinh vật 

trong chúng sẽ khác nhau [47]. Khả năng kháng khuẩn bởi chính chất 

nhầy của san hô [48] cũng là một trong những lý do cho việc điều 

chỉnh sinh học mạnh mẽ trong sự phát triển của vi khuẩn, và có thể 

khác nhau giữa các loài san [49]. Ngoài ra, san hô có thể kiểm soát 

số lượng vi khuẩn của chúng bằng cách đào thải các tế bào từ lớp 

chất nhầy trên bề mặt ra môi trường xung quanh [50] và có thể cũng 

có sự khác nhau giữa các loài san hô. Cuối cùng, tất cả những yếu tố 

có tính chất quyết định đến số lượng của vi khuẩn trên san hô đều 

được cho rằng, chúng là kết quả gián tiếp sự ảnh hưởng của vi rút tới 

sự phát triển và phát tán của vi khuẩn là vật chủ chính của chúng. Độ 

nhớt khác nhau của chất nhầy trên từng loài san hô cũng có thể là 

một trong những nguyên nhân, tác động tới sự chuyển động của vi 

rút, tới cơ hội gặp vật chủ của chúng và tới sự nhiễm vi khuẩn trong 

chất nhầy san hô [39].  

3.4.4. Vi rút và hoạt động của vi khuẩn trong sức khỏe san hô  

Mối tương quan giữa các thông số về đặc điểm quần xã vi khuẩn, 

vi rút trong môi trường chất nhầy san hô trên bảng 3.8 cho thấy, có 

sự tương quan thuận giữa mật độ vi khuẩn và vi rút. Hơn nữa, vi rút 

còn có tương quan nghịch với hoạt động của quần xã vi khuẩn (hoạt 

động hô hấp, chuyển hóa chất hữu cơ) trong chất nhầy san hô (bảng 

3.8). Điều này cho thấy, vi rút không chỉ kiểm soát số lượng tế bào vi 

khuẩn trong lớp chất nhầy san hô mà còn kiểm soát hoạt động của vi 

khuẩn. 
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Bảng 3.8. Hệ số tương quan Pearson giữa các đặc điểm của vi rút và 

quần xã vi khuẩn trong chất nhầy san hô 

 

Mặt khác, hầu hết các công bố về vi rút trên san hô cho tới nay 

chỉ xem xét tới quá trình sinh tan (lysis), trong khi đó quá trình 

nhiễm tiềm tan (lysogeny) trong holobiont san hô lại không được đề 

cập đến. Trong đó, quá trình tiềm tan của vi rút có thể lại là một 

phương thức chính cho vi rút phát tán trong lớp chất nhầy, giống như 

trong màng sinh học [51]. Pha tiềm tan của vi rút được xem như một 

giai đoạn ẩn của chúng trong môi trường sống bất lợi, và cũng là 

phương thức phát tán trong quần xã sinh vật chủ. Kết quả trong 

nghiên cứu này (bảng 3.1) và một số công bố khác [33, 52] cho thấy 

rằng, vi khuẩn cộng sinh với san hô có hoạt tính cao và phong phú, 

nên kết quả này dường như không phù hợp với mình pha sinh tan của 

vi rút. Hơn nữa, do tính chất keo, nhớt… của chất nhầy nên bản thân 

vi rút khuếch tán trong đó bị hạn chế [53], nên nếu theo phương thức 

tiềm tan thì vi rút có thể phát tán nhanh hơn trong môi trường chất 

nhầy so với phương thức sinh tan. Đặc biệt, tạo ra khả năng chống lại 

sự nhiễm vi rút khác cho vi khuẩn chủ [54, 55]. Do đó, có thể tin 
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rằng, phương thức tiềm tan của vi rút là rất quan trọng đối với các 

hoạt động chức năng của chúng và của vi khuẩn trong dịch nhầy và 

trong sức khỏe của san hô.  

3.5. Vi rút, vi khuẩn trong hệ thống phòng vệ của lớp chất nhầy 

Mặc dù đã có một vài nghiên cứu về vai trò của vi khuẩn, vi rút 

trong lớp chất nhầy của các sinh vật khác nhau [56, 57], nhưng vai 

trò của chúng trong hệ thống phòng vệ, miễn dịch của lớp chất nhầy 

thì chưa được biết. Tổng hợp các kết quả đã có trong nghiên cứu này 

và trong các nghiên cứu trước đây, đặc biệt là mô hình BAM của tác 

giả Barr và cộng sự (2013), cơ chế hoạt động của thể thực khuẩn 

trong lớp niêm mạc/chất nhầy trong hệ thống phòng vệ của các sinh 

vật đa bào nói chung và san hô nói riêng được thể hiện trên hình 3.30. 

1) Các tế bào

biểu mô tiết

dịch nhầy

2) Vi rút gắn với

chất nhầy qua Ig

3) Vi rút gắn trên

dịch nhầy tạo khả

năng kháng khuẩn

4) Vi rút nhân lên

thuận lợi hơn khi gắn

trên lớp chất nhầy

5) Vi rút, vi khuẩn

cùng chất nhầy luôn

được giải phóng ra

môi trường

 

Hình 3.30. Mô hình về vai trò của vi rút trong hệ thống phòng vệ 

(kháng khuẩn) của lớp chất nhầy san hô [58] 

Trong đó (hình 3.30): (1) chất nhầy được sản xuất và tiết ra bởi 

lớp tế bào biểu bì; (2) vi rút (phage) gắn với các đầu glycan của sợi 

glycoprotein trong lớp dịch nhầy thông qua các phân tử protein trên 
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vỏ (Ig); (3) các phage gắn vào chất nhầy đã tạo ra lớp kháng khuẩn 

ngoại lai xâm nhập thông qua cơ chế nhiễm sinh tan, đây là chức 

năng cộng sinh với vật chủ (san hô) của phage. (4) quá trình sinh tan 

và sự kết dính đặc hiệu giữa các protein trên vỏ capsid với các sợi 

glycoprotein dịch nhầy giúp duy trì mật độ phage cao trong dịch 

nhầy. (5) cùng với chất nhầy, phage liên tục được giải phóng ra môi 

trường xung quanh. 

Do vậy, khả năng kết dính thực khuẩn thể trên lớp chất nhầy 

động vật đa bào được xem là một phần của hệ thống miễn dịch bẩm 

sinh. Trong đó, quá trình sinh tan của vi rút là một phương thức 

kháng vi khuẩn ngoại lai xâm nhiễm, và là phương thức duy trì mật 

độ cao của chúng trong chất nhầy (luôn được sinh ra và luôn bị đào 

thải ra môi trường). Ngược lại, vi khuẩn trong chất nhầy bị nhiễm vi 

rút ở dạng tiềm tan, chúng có khả năng chống lại sự nhiễm của vi rút 

khác và là phương thức phát tán vi rút trong môi trường dịch nhầy. 

Đây được xem là hình thức cộng sinh gián tiếp giữa vi rút với động 

vật chủ (san hô).    

 KẾT LUẬN 

1) Các đặc điểm quần xã vi sinh vật (mật độ của vi khuẩn tổng 

số, vi rút tổng số, vi khuẩn dị dưỡng, nhóm Vibrio; số lượng đơn vị 

phân loại; tỉ lệ tế bào có hoạt động hô hấp và khả năng chuyển hóa 

chất hữu cơ) trong môi trường chất nhầy có sự khác biệt giữa các loài 

san hô, và có giá trị trung bình lần lượt là 5,4 ± 2,5 x 10
6
 tế bào/ml; 

10,6 ± 0,1 x 10
7
 hạt/ml; 15,9 ± 4,1 x 10

3
 CFU/ml; 2,7 ± 1,0 x 10

3
 

CFU/ml;  38 ±1 OTU; 22,1±1,6% và cả 31 chất thuộc 6 nhóm chất 

hữu thí nghiệm đều được chuyển hóa.  

2) Các đặc điểm đã được nghiên cứu về quần xã vi khuẩn, vi rút 

trong chất nhầy san hô khỏe mạnh đều có giá trị cao hơn so với trong 
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môi trường nước xung quanh, nhưng số lượng đơn vị phân loại di 

truyền của quần xã vi khuẩn thì ngược lại.  

3) Các đặc điểm đã được nghiên cứu về quần xã vi khuẩn, vi rút 

trong chất nhầy san hô khỏe mạnh đều không có sự khác biệt giữa hai 

khu vực (Cát Bà, Long Châu) với sự khác nhau về điều kiện môi 

trường, nhưng quần xã vi sinh vật trong môi trường nước thì ngược 

lại. 

4) Các đặc điểm đã được nghiên cứu về quần xã vi khuẩn, vi rút 

trong chất nhầy san hô khỏe mạnh đều có xu hướng giảm xuống khi 

san hô bị bệnh, nhưng số lượng đơn vị phân loại di truyền thì ngược 

lại.  

5) Trong môi trường chất nhầy san hô, mật độ vi rút có tương 

quan thuận với mật độ vi khuẩn tổng số, tương quan nghịch với hoạt 

động hô hấp và chuyển hóa chất hữu cơ của vi khuẩn. Vi rút có vai 

trò quan trọng trong kiểm soát số lượng, thành phần và hoạt động của 

vi khuẩn trong hệ thống phòng vệ ở lớp chất nhầy san hô. 
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