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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm xác định một số đặc điểm hình thái đại thể và vi thể tuyến muối của vịt biển 15 Đại Xuyên 

(VB15) và của vịt lai giữa VB15 với vịt trời. Kết quả cho thấy VB15 có đôi tuyến muối hình trăng khuyết nằm trong 

lõm của xương trán phía bờ trên hố mắt. Chiều dài, chiều rộng và khối lượng tuyến tăng nhanh trong giai đoạn 1 

ngày tuổi đến 6 tuần tuổi. Không có sai khác về kích thước và khối lượng tuyến muối giữa 3 nhóm vịt ở 1 ngày, 6 

tuần và 22 tuần tuổi. Khối lượng tuyến muối của VB15 nuôi trong môi trường nước biển cao hơn của nhóm VB15 

nuôi trong môi trường nước ngọt. Tuyến muối gồm hai thùy trái và phải với các phân thùy hình đa giác xếp thành các 

hàng và được ngăn cách bởi tổ chức liên kết nhiều mạch máu. Mỗi phân thùy có những ống khía với các tế bào biểu 

mô hình trụ, phía dưới là tổ chức liên kết. Các ống khía đổ vào ống trung tâm, từ đó dẫn vào ống chính rồi đổ ra 

phần trước của xoang mũi. Đây là những dữ liệu đầu tiên về tuyến muối động vật nước mặn ở Việt Nam nói chung 

và của VB15 nói riêng, là cơ sở cho những nghiên cứu làm rõ chức năng tuyến muối VB15 ở các giai đoạn phát triển 

từ đó có thể ứng dụng trong chăn nuôi những loại vịt này. 

Từ khóa: Cấu trúc đại thể, cấu trúc vi thể, thích nghi, tuyến muối, vịt biển 15 Đại Xuyên. 

Gross and Microscopic Morphology of Salt Glands in Sea Duck 15 Dai Xuyen 

ABSTRACT 

Gross and histological structures of the salt glands of the sea duck 15 (VB15) and the F1 (VB15 x mallards) 

ducklings were investigated in this study. The ducks had bilateral crescent salt glands under the skin in the 

supraorbital depression of the frontal bone. The measurements of the gland length, width and weight showed that the 

gland development was faster from post-hatching to 6 weeks of age. There were no differences of the three values 

among three duck groups raised in fresh water. The salt glands of VB15 raised in sea water had higher weight than 

that of the counterparts in fresh water. The glands of VB15 consisted of concentric polygonal lobes arranged in rows 

and separated by interlobular connective tissues that contain vasculature system. Each lobe had branched striated 

secretory tubules lining with single layer of cuboidal cells. Connective tissue was underneath the cuboidal cell 

epithelia. The branched ducts opened into the central canal that drain in a main duct leads to the anterior of the nasal 

cavity. This is the first study on salt glands of Vietnam marine animals, especially of VB15 breed and can be 

considered as the basis for further studies on age-dependent functions of the salt glands and the optimal age of 

VB15 for shifting from fresh water to salty water as well as appropriate salinity for VB15.  

Keywords: adaptation, gross morphology, microscopic structure, salt gland, sea duck. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Những nghiên cứu gæn đåy cho thçy nguy 

cơ xåm lçn mặn do nhiều nguyên nhân khác 

nhau ngày càng thçy rõ täi Việt Nam (Nguyễn 

Vën Hoàng và cs., 2014; Nguyễn Thð H÷ng Điệp 

cs., 2015), ânh hưởng đến sân xuçt nông nghiệp 

và sinh kế của người dân (Vu et al., 2018). Gæn 

đåy, vðt biển 15 Đäi Xuyên (VB15) do trung tâm 

nghiên cứu vðt Đäi Xuyên (TT Đäi Xuyên) chõn 
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täo đã được công nhên giøng quøc gia theo 

Thöng tư 18 nëm 2014 của Bû Nông nghiệp và 

PTNT. Đåy là giøng thích nghi với điều kiện 

nuöi nước ngõt, nước lợ và nước mặn, trở thành 

mût trong những giâi pháp chën nuöi thích nghi 

sinh thái cho người dân vùng ven biển và vùng 

xâm lçn mặn. 

N÷ng đû muøi của nước biển khoâng 3% 

trong khi các dðch thể trong đûng vêt cò xương 

søng, khoâng 1% (Schmidt-Nielsen, 1960), vì vêy, 

đûng vêt biển phâi cò cơ chế chøng läi quá trình 

thçm lõc (thâi lượng muøi dư thừa được bìng 

bơm của mang ở cá nước mặn; cö đặc). Thên mût 

sø loài thú (hâi cèu, cá voi) có khâ nëng täo nước 

tiểu có n÷ng đû muøi cao nên thích nghi với đời 

søng trong nước mặn (Hughies et al., 1983). Thên 

các loài chim không có khâ nëng cö đặc nước tiểu. 

Chính vì vêy, chim søng ở biển không thể dựa 

vào thên để điều hòa áp suçt thèm thçu nên phâi 

thích nghi bìng các cơ chế bài tiết muøi khác. 

Mût sø loài chim ën đûng vêt khöng xương søng ở 

biển có áp xuçt thèm thçu cân bìng với nước 

biển (Bennet, 2002) và có mût tuyến phụ ở đæu có 

khâ nëng tiết dðch có n÷ng đû muøi cao theo øng 

dén đù ra ở đînh của mó. Các nhà giâi phéu coi 

đò là tuyến mũi (glandula nasalis), sau này được 

gõi là tuyến muøi (salt gland), phát triển ở các 

loài chim nước mặn (Bennet et al., 2000). Như 

vêy, cçu täo và chức nëng của tuyến này chíc 

chín đòng vai trñ khöng nhó trong thích nghi với 

các möi trường nước khác nhau (nước lợ hay nước 

mặn). Mục tiêu của nghiên cứu này là (i) xác 

đðnh vð trí và mût sø đặc điểm hình thái đäi thể 

tuyến muøi của VB15; (ii) ânh hưởng của tuùi vðt 

đến sự phát triển của tuyến, (iii) so sánh kích 

thước, khøi lượng và mût sø đặc điểm cçu täo vi 

thể của tuyền muøi của VB15 và con lai VB15 với 

vðt trời. Kết quâ của nghiên cứu có thể là cơ sở để 

làm rõ chức nëng và tính thích nghi của tuyến 

muøi với các möi trường nước có n÷ng đû muøi 

khác nhau, là cën cứ cho quy trình nuôi VB15 

phù hợp từng vùng sinh thái.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Xác định độ mặn của nước  

Täi trung tåm Đäi Xuyên, vðt được nuôi 

trong các ô chu÷ng và được cho uøng nước đã qua 

lõc dén theo các øng dén đến từng máng uøng. 

Méu nước được lçy täi ô chu÷ng nuôi vðt để lçy 

tuyến muøi. Méu nước “mặn” được lçy täi đæm 

nuôi vðt ven biển thuûc huyện Tiên Lãng, Hâi 

Phòng. Sử dụng khúc xä kế đo đû mặn MASTER-

S28M (Salt Water), Atago®Japan. Đû mặn (n÷ng 

đû muøi) của méu nước được xác đðnh theo hướng 

dén sử dụng thiết bð g÷m: (i) mở hiệu chînh khúc 

xä kế bìng 3 giõt nước cçt, (ii) làm khô bìng giçy 

thçm và (iii) nhó 3 giõt của méu nước cæn kiểm 

tra lên thước đo và đõc kết quâ.  

2.2. Tách và xác định khối lượng, kích 

thước tuyến muối 

2.2.1. Chuẩn bị vịt cho nghiên cứu 

(i) Thí nghiệm đánh giá biến đùi của tuyến 

muøi theo tuùi của VB15:  

- 6 vðt 1 ngày tuùi; 

- 6 vðt 6 tuæn tuùi;  

- 6 vðt 22 tuæn tuùi. 

(ii) Thí nghiệm so sánh tuyến muøi của 

VB15 nuöi trong hai möi trường nước 

- 6 vðt 22 tuæn tuùi nuöi trong nước ngõt 06 

của thí nghiệm 1; 

- 6 vðt 22 tuæn tuùi nuöi trong đæm nước mặn. 

(iii) Thí nghiệm so sánh đặc điểm của tuyến 

muøi giữa các giøng vðt:  

- 6 VB15 22 tuæn tuùi;  

- 6 vðt lai giữa bø vðt trời và mẹ VB15 

(VTxVB);  

- 6 vðt lai giữa bø VB15 và mẹ vðt trời 

(VBxVT). 

2.2.2. Bóc tách tuyến muối 

Tuyến muøi được bóc tách theo các bước: (1) 

loäi bó lông, da và các loäi mô xung quanh vùng 

cæu mít; (2) bûc lû tuyến muøi nìm trong lõm 

của bờ trên hø mít thuûc các phæn xương trán 

và xương lệ và (3) dùng dao mù sø 11 mũi nhõn 

tách tuyến theo chiều cong của hø mít để tách 

tuyến ra khói lôm, sau đò chờ khoâng 1 phút để 

tù chức quanh tuyến khô sau khi tách. 

Các chî sø hình thái đäi thể được xác đðnh 

g÷m: khoâng cách giữa hai đæu tuyến; chiều 

rûng tuyến (vð trí có chiều rûng lớn nhçt) được 
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đo bìng thước (đû chia nhó nhçt đến milimet). 

Khøi lượng của tuyến được cân bìng cân với đû 

chính xác đến miligam. 

2.3. Làm tiêu bân vi thể tuyến muối 

Các bước được thực hiện để có tiêu bân vi thể 

bao g÷m: (1) cø đðnh méu trong dung dðch 

formalin 10%; (2) vùi méu và đưa méu vào hệ 

thøng máy chuyển đúc méu tự đûng Leica Tissue 

Processing; (3) đúc block trong parafin nòng chây 

Leica Embedding Center; (4) cít dán mânh và cø 

đðnh tiêu bân; (5) nhuûm HE với thuøc nhuûm 

Hematoxylin và Eosin và (6) gín lamen. Tiêu 

bân gín trên lam kính được quan sát dưới kính 

hiển vi Kniss MBL-2000T (Olympus, Japan) ở đû 

phòng đäi 40, 100 và 200 læn. 

2.4. Phân tích số liệu 

Sai khác được khîng đðnh bìng phân tích 

phương sai mût nhân tø (one-way ANOVA) với 

so sánh Dunnett’s multiple comparison post-hoc 

test sử dụng PrismTM; GraphPad, San Diego, 

CA, USA. Sai khác cò ý nghïa được xác đðnh với 

P <0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quâ xác định độ mặn 

Với khúc xä kế MASTER-S28M, giá trð các 

læn đo đû mặn của nước khu vực nuôi vðt (18 con 

ở 3 lứa tuùi) cho giá trð 0%. Đåy được coi là chî 

sø đû mặn của nước ngõt. 

Đû mặn của nước täi đæm nuôi ven biển (nơi 

lçy 6 con vðt cho nghiên cứu) thuûc huyện Tiên 

Lãng là 3,2 ± 0,1%. Đû mặn nước biển phụ thuûc 

nhiều yếu tø đða lý, khí hêu và biến đûng lớn. 

Theo Phäm Sỹ Hoàn và cs. (2013), đû mặn của 

nước biển täi Vðnh Quy Nhơn biến đûng từ 1,1 

đến 3,01%. Vũ Duy Vïnh và cs. (2013) đo đû 

mặn vùng ven biển châu thù sông H÷ng cho kết 

quâ đû mặn đät 3,5%.. Như vêy, nước đæm ven 

biển nơi lçy méu tuyến muøi cho nghiên cứu 

này cò đû mặn trong khoâng biến đûng của đû 

mặn nước biển.  

 

Hình 1. Tuyến muối của VB15 một ngày tuổi (hàng trên); 6 tuần tuổi (hàng giữa)  

và 22 tuần tuổi (hàng dưới) sau khi tách và cố định 2 phút trong formalin 10% 

Bâng 1. Kích thước và khối lượng tuyến muối của VB15 trong môi trường nước ngọt 

 Vịt 1 ngày tuổi Vịt 6 tuần tuổi Vịt 22 tuần tuổi 

Chiều dài tuyến (mm) 4,6 ± 0,57
a
 12,2 ± 0.54

b
 15,1 ± 0,82

c
 

Chiều rộng tuyến (mm) 0,26 ± 0,05
a
 2,3 ± 0,44

b
 3,4 ± 0,55

c
 

Khối lượng tuyến (mg) 1,1 ± 0,21
a
 2,5 ± 0,35

b
 3,2 ± 0,53

c
 

Ghi chú: Các giá trị mang chữ cái khác nhau trong cùng hàng thì sai khác có ý nghĩa (P <0,05) 
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Hình 2. Chiều dài, chiều rộng và khối lượng tuyến muối (Mean ± SD) 

của VB15 và các nhóm vịt lai giữa vịt trời bố với VB15 (nhóm VTxVB) 

và nhóm vịt lai giữa VB15 bố với vịt trời mẹ (VBxVT)  

 

Hình 3. Kích thước và khối lượng tuyến muối của VB15 nuôi trong nước ngọt (VB15NN)  

và trong nước mặn (VB15NM) (Mean ± SD) 

3.2. Một số đặc điểm giâi phẫu đại thể của 

tuyến muối VB15 

3.2.1. Vị trí và hình thái  

Tuyến muøi của VB15 nìm trong lõm ở bờ 

trên của hø mít, phæn của hø mít täo bởi phæn 

trước và bên của xương trán, phæn sau của 

xương lệ. Đáy của lôm hướng về bờ trên của hø 

mít. Tuyến muøi in hình của lôm này và được cø 

đðnh vào thành lõm bìng tù chức liên kết, dai và 

chíc. Tuyến được tách khói lôm xương cò hình 

trëng khuyết. Tuyến muøi của vðt con có màu 

tríng sữa, của vðt lớn cò màu nåu đen (Hình 1). 

3.2.2. Kích thước và khối lượng tuyến muối 

Chiều rûng và khøi lượng tuyến muøi của 

VB15 ở ba đû tuùi nuöi trong möi trường nước 

ngõt täi trung tâm nghiên cứu vðt Đäi Xuyên đã 

được xác đðnh (Bâng 1). Chiều dài tuyến muøi 

VB15 ở 6 tuæn tuùi tëng gçp 2,65 læn so với tuyến 

này của vðt 1 ngày tuùi trong khi chiều rûng của 

tuyến tëng 2,68 læn và khøi lượng tëng 2,27 læn. 

Như vêy, trong những tuæn tuùi đæu tiên, tøc đû 

tëng chiều dài và chiều rûng tương đương nhau 

và nhanh hơn mức tëng của khøi lượng tuyến. 

Nòi cách khác, tëng kích thước nhanh hơn tëng 

khøi lượng. Đặc điểm này có thể liên quan đến 

Chiều  dài (mm) 

Chiều rộng (mm) 

Khối lượng (mmg) 

Chiều  dài (mm) 

Chiều rộng (mm) 

Khối lượng (mmg) 
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biến đùi cçu trúc vi thể của tuyến như mêt đû tế 

bào tuyến, thành phæn tế bào hay kích thước của 

các xoang trong tuyến. Chiều dài và chiều rûng 

và khøi lượng tuyến muøi của VB15 ở 22 tuæn 

tuùi gçp 1,27; 1,28 và 1,47 læn các chî sø tương 

ứng của VB16 ở 6 tuæn tuùi. Như vêy có thể thçy 

tøc đû tëng kích thước và khøi lượng tuyến muøi 

ở giai đoän trưởng thành chêm hơn ở giai đoän 

vðt con. Theo hiểu biết của chúng töi, đåy là 

nghiên cứu đæu tiên so sánh tøc đû thay đùi kích 

thước và khøi lượng tuyến muøi của vðt ở giai 

đoän vðt con và vðt trưởng thành. 

3.2.3. Kích thước và khối lượng tuyến muối 

của VB15 và vịt lai F1 (VB15 x Vịt trời) 

trưởng thành 

Kích thước và khøi lượng tuyến muøi của 

các nhóm vðt được đánh giá ở 22 tuæn tuùi. Các 

chî sø chiều dài, chiều rûng và khøi lượng tuyến 

muøi của câ ba nhóm vðt này không có sự sai 

khác. Bước đæu có thể thçy không có ânh hưởng 

của giøng lai đến chî sø hình thái đäi thể của 

VB15 (Hình 2). 

3.2.4. Ảnh hưởng của môi trường nước đến 

tuyến muối VB15 trường thành 

Chiều dài và chiều rûng tuyến muøi của 

VB15 nuôi trong môi trường nước mặn (VN15 

NM) là 16,8 ± 0,63 mm và 3,9 ± 0,7 mm, cao hơn 

các kích thước tương ứng của VB15 nuôi trong 

möi trường nước ngõt (15,10 ± 1,02 mm và 3,2 ± 

0,54 mm). Tuy vêy, những sai khác này không 

cò ý nghïa. Riêng khøi lượng tuyến muøi của 

nhóm nuöi trong möi trường nước mặn đät 4,4 ± 

0,3 mg cao hơn cò ý nghïa (P <0,05) nhòm được 

nuöi trong möi trường nước ngõt (3,1 ± 0,5 mg). 

Có thể kết luên möi trường nước mặn có xu 

hướng làm tëng kích thước tuyến muöi và đặc 

biệt có ânh hưởng rô đến khøi lượng của tuyến 

này (Hình 3). 

Câu hói được đặt ra là những loài chim ở 

biển bài tiết muøi như thế nào khi thức ën và 

nước uøng cò hàm lượng muøi cao và thên 

không có khâ nëng tøi ưu như thú trên cän? 

Tuyến muøi được phát hiện đã trâ lời cho câu 

hói này (Peaker & Linzell, 1975). Mût điều thú 

vð là kích thước của tuyến không chî lớn ở các 

loài chim biển mà cñn thay đùi phụ thuûc n÷ng 

đû của NaCl trong möi trường nước. Trước đò 

rçt lâu, Schmidt-Nielsen (1960) cho thçy vðt 

chuyển vào möi trường nước có n÷ng đû muøi 3% 

làm tuyến to ra nhưng sau đò giâ thiết tuyến chî 

có tác dụng bâo vệ xoang mũi khói bð kích thích 

của nước mặn. Có ý kiến cho rìng sự thay đùi 

kích thước của tuyến do tëng n÷ng đû muøi 

trong nước. Tuy nhiên, suy luên tuyến to lên 

nếu cæn sử dụng và teo nhó nếu không cæn đ÷ng 

nghïa với việc các loài chim trên cän cæn phát 

triển tuyến muøi từ xoang mũi của chúng và 

cũng khöng đ÷ng nghïa với suy luên các loài 

chim có lðch sử tiến hóa từ cuûc søng ở biển mới 

có tuyến với kích thước và khâ nëng tiết dung 

dðch NaCl (Schmidt-Nielsen, 1960). Gregory& 

Thomas (1991) đánh giá khâ nëng dung näp 

muøi của vðt trời và vðt đen chåu Mỹ cho thçy 

kích thước và khøi lượng tuyến muøi thay đùi tỷ 

lệ thuên với n÷ng đû NaCl trong nước. Tranh 

luên về sự ânh hưởng của n÷ng đû muøi trong 

nước đến kích thước tuyến muøi vén còn tiếp 

diễn. Nghiên cứu này cho thçy n÷ng đû muøi cao 

có thể không ânh hưởng đến kích thước nhưng 

làm thay đùi khøi lượng tuyến muøi. Đåy cò thể 

là tiền đề cho nghiên cứu về mêt đû tế bào, kích 

thước tế bào trong múi loäi mô của tuyến và 

thêm chí là sự thay đùi kích thước xoang, øng 

tiết ở möi trường nước khác nhau 

3.2.5. Cấu trúc vi thể tuyến muối VB15 ở 22 

tuấn tuổi 

Quan sát cçu trúc vi thể tuyến muøi của 

VB15 ở tuæn tuùi 22 cho thçy những đặc điểm 

điển hình của mût tuyến ngoäi tiết. Tuyến được 

bao xung quanh bìng mô liên kết, lớp này gín 

tuyến với lôm xương thuûc xương trán. Trong 

lớp mô liên kết có lớp móng cơ trơn (cơ vñng) với 

các nhân tế bào hình thoi. Bên trong tuyến g÷m 

các phân thùy tuyến hình đa giác. Khoâng giữa 

các phân thùy tuyến có mô liên kết giàu mäch 

quân. Các tế bào tuyến xếp thành hình bè (hay 

cût) có chiều dài khác nhau do lát cít tiêu bân vi 

thể. Từ múi thùy tuyến có øng dén chçt tiết đù 

vào øng trung tâm. Các øng trung tåm đù vào 

øng tiết chính. Lòng của các øng được lát bởi lớp 

tế bào biểu mö đơn trụ (Hình 4a đến 4f). 

Tiết diện cít ngang cho thçy hình ânh các 

øng xếp theo hình tia tóa ra từ kênh dén trung 
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tâm. Ở phæn tuyến xa øng trung tâm, các nhánh 

và các øng tuyến có cçu trúc đ÷ng nhçt hơn 

trong suøt chiều dài của tuyến. Cçu trúc däng 

øng cho thçy đåy là tuyến tiết, không phâi là 

däng lõc như ở thên. Hình ânh vi thể trong 

nghiên cứu này tương tự như kết luên của các 

nghiên cứu trước đåy về tuyến muøi của các loài 

chim biển (Ernst & Elli, 1960; Woodin & Michot 

2002; Hughes, 2003). 

Các nghiên cứu trước đåy cho rìng đûng 

mäch phån đến tuyến muøi từ đûng mäch mít 

trong, täo các nhánh đûng mäch liên thùy, tiếp 

tục phån thành các đûng mäch thùy tuyến, vào 

øng trung tâm r÷i täo các mao mäch chäy song 

song với các tuyến däng túi ra vùng ngõai vi 

của tuyến và tên cùng täo các mao mäch râi 

rác giữa các tuyến, nhiều như trong các nhú 

của thên. Như vêy, mäch quân phân bø song 

song nhưng ngược chiều với tuyến däng túi 

nhưng ngược chiều với dòng chçt tiết (Holmes 

& Phillips, 1985). Hình ânh vi thể trong nghiên 

cứu này cho thçy sự hiện diện của các mäch 

máu trong các khoâng gian thùy mût phæn 

chứng minh rìng cçu trúc tuyến muøi của 

VB15 tương tự cçu trúc tuyến muøi của các loài 

chim khác. 

  

Hình 4a. Tuyến muối VB15 cắt ngang.  

Lớp ngoài cùng là mô liên kết (a) nối tiếp  

với các vách ngăn (b) giữa các phân thùy  

của tuyến (c); mỗi phân thùy tuyến  

có ống dẫn ở giữa (d) đổ ra ống chính (e).  

Giữa các tuyến có mạch máu (f) (HE X40) 

Hình 4b. Một phân thùy của tuyến muối 

VB15: ở giữa có một ống dẫn chất tiết 

(mũi tên chî) (HE X100) 

  

Hình 4c. Bao ngoài tuyến muối gồm  

mô liên kết ngoài cùng (a) và lớp cơ trơn 

 vòng (các mũi tên chî) (HE X400) 

Hình 4d. Các tế bào tuyến có hình khối 

(a); các mũi tên chî nhân tế bào (HE X400) 
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Hình 4e. (a) Ống khía trong phân thùy;  

(b) phân thùy tuyến; các mũi tên chî  

mạch máu trong mô liên kết  

khoâng giữa các phân thùy (HE X200) 

Hình 4f. Phần ngăn cách giữa các phân 

thùy giàu tổ chức liên kết và mạch máu 

(a). Sắp xếp của các tế bào tuyến tạo các 

cột hay hình tia (mũi tên chî) (HE X200) 

  

Hình 4g. Ống dẫn chính tập hợp  

các ống trung tâm của mỗi thùy. 

Các tế bào biểu mô (mũi tên chî)  

lát thành ống có hình trụ (HE X200) 

Hình 4h. Lòng ống dẫn chính (a) có biểu 

mô gốm các tế bào hình trụ (b); dưới biểu 

mô là tổ chức liên kết (c) nối với các tổ 

chức liên kết tạo vách ngăn (d) ngăn 

cách các phân thùy (e) (HE X400) 

 Thên là cơ quan được chú trõng trong sinh 

lý hõc so sánh giữa các nhòm đûng vêt như bñ 

sát, lưỡng cư, cá, chim và thú. Tuy nhiên, chî ở 

đûng vêt cò xương søng, thên là cơ quan chính 

điều hóa áp suçt thèm thçu (Braun, 1998; 

Bennet & Hughes, 2003). Các đûng vêt cò xương 

søng trên cän có thên đòng vai trñ quan trõng 

trong bài tiết, đặc biệt ở thú do thên có khâ 

nëng cö đặc cao nhờ có các quai Henle. Mût sø 

loài thú, chim và bò sát có quá trình tiến hóa 

thích nghi với đời søng trong nước mặn cũng 

nhờ cơ nëng của thên của những đûng vêt này 

(Goldstein, 2002). Thên của người không có khâ 

nëng này, do vêy nước biển có khâ nëng gåy đûc 

với người (Albrecht, 1950).  

Chim và bó sát søng ở biển không thể dựa 

vào thên để điều hòa áp suçt thèm thçu nên 

phâi lựa chõn, hoặc không uøng nước biển hoặc 



Một số đặc điểm hình thái và cấu trúc vi thể tuyến muối của giống vịt biển 15 Đại Xuyên 

1066  

phâi thích nghi bìng các cơ chế bài tiết muøi 

khác ngoài thên (Andresson, 1980). Đò chính là 

cơ chế bài tiết qua tuyến muøi. Dðch tiết từ 

tuyến muøi không màu, trung tính, có các chçt 

tan g÷m Na và Cl với n÷ng đû tương đương; mût 

lượng nhó Kali bicarbonate ngoài ra không có 

thành phæn nào khác. Magie và sulfate có n÷ng 

đû cao trong nước biển nhưng hoàn toàn khöng 

có trong dðch tiết tuyến muøi. Đó phenol (được 

tiết từ thên) không xuçt hiện trong dðch tiết 

tuyến muøi. Ngoài ra, trong tuyến có mût sø tế 

bào biểu mô và các mânh mö được phát hiện 

trong méu lçy ngay sau khi tuyến bít đæu tiết 

(Ernst & Elli, 1960). Tuyến muøi có khâ nëng cö 

đặc cao hơn thên, dðch tiết luön cò tính ưu 

trương so với máu. Hoät đûng toàn thể hoặc 

nghî hoàn toàn (khác với thên hoät đûng liên 

tục) nhưng khöng tiết nhiều chçt có trong thành 

phæn của nước tiểu (Skoruppa & Woodin, 2000; 

Tunnell et al. 2002; Woodin & Michot 2002).  

Đåy là nghiên cứu đæu tiên chứng minh cçu 

trúc tuyến muøi của VB15 tương tự như của 

nhiều loài chim biển. Khøi lượng của tuyến phụ 

thuûc vào n÷ng đû muøi. Dựa trên những kết 

quâ nghiên cứu này, đánh giá chức nëng của 

tuyến muøi VB15 trong möi trường nước với 

n÷ng đû muøi khác nhau có thể được thực hiện 

trong thời gian tới, làm cơ sở xác đðnh môi 

trường nước thích hợp nhçt với VB15 và thời 

điểm chuyển möi trường nuôi tøi ưu với giøng 

vðt này. Những nghiên cứu đò sẽ là cën cứ cho 

việc xây dựng quy trình nuôi vðt biển Đäi Xuyên 

15 cho người nông dân từng vùng ven biển.  

4. KẾT LUẬN 

VB15 cò đöi tuyến muøi nìm trong lõm 

xương trán ở phæn trên hø mít. Tuyến có hình 

trëng khuyết, màu síc thay đùi theo tuùi (màu 

nâu sém ở tuùi trưởng thành). Kích thước tuyến 

tëng nhanh từ sau nở đến 6 tuæn tuùi sau đò 

chêm dæn. 

Lai VB15 với vðt trời không làm ânh hưởng 

đến kích thước và khøi lượng tuyến ở con lai.  

Möi trường nước mặn làm tëng khøi lượng 

tuyến muøi nhưng không ânh hưởng rô đến 

chiều dài và chiều rûng của tuyến.  

Hình thái vi thể cho thçy tuyến muøi là mût 

tuyến tiết, không phâi là tuyến lõc. 

Các nghiên cứu về tế bào hõc và chức nëng 

của tuyến muøi trên VB15 ở múi giai đoän sinh 

trưởng và trong các möi trường nước với đû mặn 

khác nhau hứa hẹn cò ý nghïa thực tiễn. 
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