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HỘI CHỨNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CHẾT ĐỎ THÂN 

 
 

1. Tác nhân gây bệnh: Tác nhân chính gây bệnh gây hội chứng chết đỏ ở tôm thẻ chân trắng ( TTCT) 

nuôi thương phẩm là WSSV (White spot syndrome virus) cùng với các tác nhân gây bội nhiễm là các loài 

vi khuẩn Stapphylococus spl, Vibrio vulnificus, V.anginolyticus. Virus WSSV có độc lực cực mạnh tấn 

công trên nhiều mô tế bào. Virus này gây chết trong mọi giai đoạn phát triển của tôm, từ giai đoạn ấu 

trùng đến giai đoạn tôm thương phẩm. 

2. Dấu hiệu bệnh lý: Tôm bị hội chứng đỏ thân có biểu hiện bên ngoài rất rõ. Tôm ăn yếu, tấp bờ, cơ 

thể tôm bệnh chuyển sang màu hồng hoặc đỏ bầm. Có các đốm trắng với đường kính 0,5 - 2 mm. Khi 

giải phẫu thấy gan tụy một số con có màu trắng xám. Khi nhiễm bệnh tôm chết rải rác hoặc hàng loạt. 

Thậm chí có thể chết 100% sau 4 - 8 ngày cảm nhiễm bệnh. Đây được coi là bệnh tối nghiêm trọng 

trong ngành nuôi tôm. 

3. Phân bố và lan truyền: Bệnh phát triển mạnh hơn trong khi nhiệt độ xuống thấp, do tác nhân gây 

bệnh bao gồm cả virus và vi khuẩn; vì vậy tốc độ lây lan và bùng phát rất nhanh. Virus WSSV có thể lây 

truyền theo chiều dọc và ngang. Khi tôm bố mẹ nhiễm virus WSSV thì sẽ truyền bệnh cho tôm giống 

trong điều kiện bội nhiễm vi khuẩn sẽ gây bệnh chết đỏ rất nhanh. Các vi khuẩn Stapphylococus spl, 

Vibrio vulnificus, V.anginolyticus có thể lây rất nhanh theo chiều ngang trong môi trường nước, lây từ 

con mang mầm bệnh sang con khỏe do tôm có tập tính ăn thịt nhau. Khi TTCT bị nhiễm virus WSSV, 

trong điều kiện môi trường có nhiều vi khuẩn gây bệnh, tôm nhanh chóng bị bội nhiễm, bùng phát hội 

chứng chết đỏ. Hội chứng chết đỏ ở TTCT thường bùng phát khi môi trường ao nuôi bị ô nhiễm đặc biệt 

là mùa đông, kể cả trên những đàn tôm giống đã được chứng nhận sạch bệnh. 

4. Biện pháp ngăn ngừa: Hiện tại hội chứng chết đỏ thân mới chỉ áp dụng các phương pháp phòng 

bệnh, chưa có liệu pháp trị bệnh. Để phòng được hội chứng chết đỏ ở TTCT cần phải chú ý hai yếu tố 

quan trọng nhất là phải chọn con giống sạch bệnh và hạn chế nuôi TTCT trong điều kiện nhiệt độ thấp. 

Sử dụng phương pháp PCR để loại bỏ các con giống bị nhiễm virus WSSV. Chọn mùa vụ nuôi thích hợp. 

Nếu nuôi TTCT vụ đông xuân thì phải chủ động phương pháp điều chỉnh nhiệt độ trong môi trường nuôi 

như phương pháp nuôi tôm trong nhà bạt. 

 Ngoài ra còn phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho tôm, tăng cường sức đề kháng tự 

nhiên cho tôm bằng MP- GLUCAN + MP – CORBIC 10, giảm sự phát triển của các vi sinh vật gây 

bệnh trong nước bằng MP- SEPTIC, tránh hiện tượng bội nhiễm trên tôm nuôi bằng MP- SAMMOL 

thảo mộc chiết xuất từ tinh dầu lá trầu. Cần có biện pháp cải tạo ao nghiêm ngặt, đánh Chlorine cho ao 

để diệt sạch giáp xác hoang dã, động vật đáy có thể mang mầm bệnh. Ổn định môi trường nuôi bằng 

cách đánh vi sinh SOTIBAC hoặc MPT định kỳ thậm chí đánh hằng ngày với liều lượng thấp. 

Sát trùng ao nuôi bằng MP – WATER B để tiêu diệt giáp xác và các mầm bệnh virus, vi khuẩn trong 

môi trường ao nuôi trước khi đưa tôm vào nuôi. Làm lưới chắn cẩn thận để kiểm soát địch hại mang 

mầm bệnh từ bên ngoài vào môi trường nuôi.  
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