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TÓM TẮT

Mục tiêu của bài viết là tổng hợp một số vấn đề về cơ chế kích thích sinh sản ở động vật thân mềm Chân bụng
sống trong môi trường nước mặn và nước ngọt. Các yếu tố dinh dưỡng, môi trường (chiếu sáng, nhiệt độ và chu kỳ
thủy triều) ảnh hưởng đến việc thay đổi hệ thống nội tiết ở các loài động vật thân mềm Chân bụng, những thay đổi
trong điều kiện môi trường tác động đến sự thay đổi của cấu trúc sinh sản. Kích thích sinh sản bằng chu kỳ chiếu
sáng, nhiệt độ, thay đổi nguồn nước, dung dịch oxy già (H2O2) đều ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, kích
thích quá trình đẻ trứng của đa số các loài động vật thân mềm Chân bụng. Đối với các loài thuộc Lớp Chân bụng
sống trong nước mặn, phương pháp kích thích bằng H2O2, tia cực tím hay sốc nhiệt đều cho hiệu quả sinh sản tốt.
Trong khi đó các loài Chân bụng sống trong nước ngọt được kích thích sinh sản bằng phương pháp mang lại hiệu
quả là thay đổi chiều cao cột nước hoặc kết hợp với phun mưa, tiêm não thùy và cắt xúc tu.
Từ khóa: Cơ chế kích thích sinh sản, điều kiện môi trường, lớp Chân bụng, phương pháp kích thích sinh sản.

Methods of Spawning Induction In Gastropoda - A Review
ABSTRACT
The goal of this article was to summarize some of the mechanisms of spawning induction in gastropoda in the
marine and freshwater environment. Nutritional and environmental factors (lighting, temperature, and the tidal cyclefor marine species) affected the changes of the endocrine system in gastropoda. The changes in environmental
conditions also affected the change of reproductive structure. Illumination cycle, temperature, change of water
source, and hydrogen-peroxide solution (H2O2) affected the central nervous system, stimulating the egg-laying
process of most gastropoda. For marine gastropods, using H 2O2 solution and ultraviolet or heat shock all gave good
spawning efficiency. However, other methods such as changing the water depth or combined with rain spraying,
pituitary gland injections, and tentacle cutting were more effective in spawning induction for freshwater gastropoda.
Keywords: Environmental conditions, fertility, stimulation mechanism, gastropoda, methods of spawning induction.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chân býng Gastropoda là lĆp có thành
phæn loài phong phú nhçt, chiếm khoâng
75-80% số loài trong ngành động vêt thân mềm
hiện nay (McArthur & Harasewych, 2003). Ở
Việt Nam có khoâng 70.000 loài thuộc lĆp Chân
býng đang hiện hĂu. Trong đò cò khoâng 45.000
loài sống dþĆi nþĆc ć câ 3 loäi thûy văc nþĆc
mặn, lĉ, ngọt (Nguyễn Chính, 1996). Đến nay,
các nghiên cĀu về sân xuçt giống nhân täo các
loài thuộc lĆp Chân býng mĆi chî têp trung vào
một số đối tþĉng có giá trð kinh tế cao nhþ ốc

hþĄng, bào ngþ, ốc nhây và ốc đïa (Moss & cs.,
1995; Nguyễn Thð Xuân Thu & cs., 2004;
Sreejaya, 2008; Hà Vën Ninh, 2015). Theo
Visser & cs. (2010), các yếu tố môi trþąng bên
ngoài (nhiệt độ, ánh sáng, hàm lþĉng oxy hòa
tan, thĀc ën, dñng chây, măc nþĆc và mùa vý)
kết hĉp vĆi yếu tố bên trong đòng vai trñ thiết
yếu trong việc điều chînh sinh sân ć động vêt
thân mềm Chân býng và có thể tþĄng tác vĆi
nhau cüng nhþ vĆi các cĄ chế nội tiết và thæn
kinh điều khiển hệ thống sinh sân (Koene,
2010). NhĂng thay đổi cûa điều kiện môi trþąng
dén đến să thay đổi cûa cçu trúc sinh sân
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(Gomot, 1990) và có tác dýng kích thích màng tế
bào thæn kinh nội tiết kích thích quá trình đẻ
trĀng (Dogterom & cs., 1983; Joosse, 1984). Các
nghiên cĀu đã chî ra rìng chu kĊ chiếu sáng,
thay đổi nguồn nþĆc và hàm lþĉng oxy hòa tan
sẽ kích thích chĀc nëng sinh sân, trong khi thĀc
ën và mùa vý có tác dýng Āc chế khâ nëng sinh
sân cûa một số loài thuộc lĆp Chân býng
(Dogterom & cs., 1983); mặt khác, cþąng độ và
thąi gian chiếu sáng có tác dýng kích thích
màng tế bào thæn kinh nội tiết tiết ra
caudodorsal kích thích quá trình đẻ trĀng
(Joosse, 1984) hay nhiệt độ là yếu tố hän chế să
phát triển cûa tinh trùng trong quá trình ngû
đông ć một số loài Chân býng (Gomot & cs.,
1989; Hunter & Stone, 1986). Bài báo này trình
bày tổng quan các thông tin về hệ thống nội tiết,
cĄ chế sinh sân và các phþĄng pháp kích thích
sinh sân cûa động vêt thân mềm Chân býng.

vĆi các tín hiệu môi trþąng (Hình 1A, B) so vĆi
động vêt cò xþĄng sống (Joosse, 1984).
2.2. Một số cơ chế tác động đến quá trình
sinh sân của lớp Chân bụng

Hệ thæn kinh trung þĄng cûa động vêt thân
mềm (ĐVTM) tþĄng đối đĄn giân, do tế bào thæn
kinh cûa ĐVTM cò kích thþĆc lĆn (một số có
đþąng kính tĆi 1mm) và có thể biểu hiện các
phân Āng sinh lý tế bào (sinh lý sinh sân) đối

Các yếu tố môi trþąng bên ngoài (nhiệt độ,
ánh sáng, hàm lþĉng oxy hòa tan, thĀc ën, dñng
chây và mùa vý) kết hĉp vĆi yếu tố bên trong
đòng một vai trò thiết yếu trong việc điều chînh
sinh sân (Hình 2) ć động vêt thân mềm Chân
býng (Goldman & cs., 2004; Visser & cs., 2010).
Các yếu tố môi trþąng và sinh học có thể tþĄng
tác vĆi nhau (Hình 2), cý thể nhþ: ânh hþćng
cûa nhiệt độ đến să hoà tan oxy làm thay đổi
khối lþĉng trĀng (Kranenbarg & cs., 2001), ánh
sáng có ânh hþćng đến khối lþĉng cĄ thể
(Biermann & cs., 1992) hay ánh sáng có ânh
hþćng đến têp tính ën cûa loài (Williamson &
cs., 1999),… và cüng nhþ vĆi các cĄ chế nội tiết
và thæn kinh điều khiển hệ thống sinh sân
(Koene, 2010; Visser & cs., 2010). Các điều kiện
môi trþąng thay đổi sẽ dén đến să thay đổi cûa
cçu trúc sinh sân (Gomot, 1990). Các nghiên
cĀu đã chî ra rìng chu kĊ ánh sáng, thay đổi
nguồn nþĆc và oxy hòa tan sẽ làm kích thích
chĀc nëng sinh sân, trong khi thĀc ën và mùa
vý có tác dýng Āc chế khâ nëng sinh sân cûa ốc
Lymnaea stagnalis (Dogterom & cs., 1983). Ánh
sáng có tác dýng kích thích màng tế bào thæn
kinh nội tiết tiết ra caudodorsal kích thích quá
trình đẻ trĀng (Joosse, 1984; Goldman, 2001).

(A)

(B)

2. HỆ THỐNG NỘI TIẾT VÀ CƠ CHẾ KÍCH
THÍCH SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT THÂN
MỀM CHÂN BỤNG
2.1. Hệ thống nội tiết ở động vật thân mềm
Chân bụng

Nguồn: Joosse & Geraerts (1983); Ruppert & cs. (2004)

Hình 1. Mô hình điều hòa thể nội tiết của động vật thân mềm Chân bụng,
chuyển hóa và các quá trình sinh lý
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Ghi chú: : Chỉ ảnh hưởng một bên;  : Hai bên ảnh hưởng lẫn nhau.
Nguồn: Przeslawski (2004)

Hình 2. Mối liên hệ giữa các yếu tố môi trường
và sinh học có thể ânh hưởng đến sự phát triển trứng ở lớp Chân bụng
2.2.1. Phương pháp kích thích sinh sản
bằng chu kỳ chiếu sáng
Thąi gian chiếu sáng ânh hþćng đến hæu
hết các chu kĊ sinh sân cûa động vêt ć các vùng
ôn đĆi. Ảnh hþćng cûa thąi gian chiếu sáng đến
quá trình sinh sân đã đþĉc nghiên cĀu ć các loài
thuộc họ Lymnaeidae và Planorbidae, ć một số
loài ốc Melampus sp., ốc ma Lymnaea stagnalis
và ốc Bulinus truncatus (Joosse, 1984; Bayomy
& Joosse, 1987), trong khi Sokolove & McCrone
(1978) cho thçy vai trò chính cûa thąi gian chiếu
sáng (ngày dài) đến să trþćng thành cûa hệ
thống sinh dýc ć ốc Limax maximus. Nghiên
cĀu trên loài ốc sên Helix aspersa có phân bố
đða lý rộng, cho thçy tæm quan trọng cûa thąi
gian chiếu sáng đối vĆi quá trình sinh sân. Ở ốc
Helix aspersa nhiệt độ thçp là yếu tố hän chế să
phát triển tinh trùng trong quá trình ngû đông,
nhþng să Āc chế sinh sân bći nhiệt độ thçp ć
loài này có thể đþĉc khíc phýc bìng cách kéo
dài chu kĊ chiếu sáng (Gomot & cs., 1989)
Trong nghiên cĀu cûa Hunter & Stone
(1986), thąi gian chiếu sáng hæu nhþ ít cò hiệu

quâ đối vĆi hoät động đẻ trĀng cûa loài ốc
Cepaea nemoralis so vĆi loài Helix aspersa. Các
tác giâ cüng đã thu đþĉc kết quâ là hoät động đẻ
trĀng cûa loài ốc này trong các chu kĊ chiếu
sáng là nhþ nhau, tuy nhiên nếu thay đổi nhiệt
độ tÿ 23-28°C thì kết quâ sinh sân có să khác
biệt. Các cĄ chế trung gian ânh hþćng đến chu
kĊ chiếu sáng và nhiệt độ có thể tác động đến
hoät động cûa hệ thống sinh dýc cûa ốc Helix
aspersa (Gomot & cs., 1989) hoặc mĀc độ sân
sinh ra hormone đẻ trĀng (chþa đþĉc xác đðnh ć
ốc sên). Tuy nhiên, ć ốc Lymnaea stagnalis să
tổng hĉp cûa hormone này bð Āc chế bći chu kĊ
chiếu sáng ngín và nhiệt độ thçp (Joosse, 1984).
Các chçt trung gian khác đþĉc tiết ra ć mặt
lþng cûa dä dày (Saleuddin & cs., 1983) hoặc
chçt tiết prostaglandin có thể tham gia vào quá
trình sinh sân ć ốc Helisoma (Kunigelis &
Saleuddin, 1986), ngoài ra, chçt này còn ânh
hþćng đến hệ thống thæn kinh cûa ốc sên Helix
pomatia (Gomot, 1990). Sokolove & cs. (1984) đã
chĀng minh rìng să thành thýc cûa hệ thống
sinh sân ć giống ốc Limax phý thuộc vào tín
hiệu chu kĊ chiếu sáng (Hình 3). Ốc sên tiếp xúc
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vĆi chu kĊ chiếu sáng cò ngày dài hĄn sẽ tëng
trþćng và phát triển tuyến sinh dýc đăc (mĀc độ
thành thýc cûa tinh trùng) và tuyến albumin cĄ
quan sinh dýc cái. Các häch não cûa động vêt
thân mềm thuộc lĆp Chân býng là trung tâm
điều khiển và đòng vai trñ trung gian ânh
hþćng đến hệ thống sinh sân cûa câ con đăc và
cái (McCrone & cs., 1981).
Chu kĊ chiếu sáng kích hoät tế bào thæn
kinh trong não, kích hoät các tuyến sinh dýc, tÿ

đò kích thích sinh sân cûa các cĄ quan sinh dýc
phý. Chu kĊ chiếu sáng dài kích thích tế bào
câm quang, kích hoät tế bào thæn kinh trong
häch não tiết ra hoät chçt tác động đến tëng
trþćng cûa tế bào sinh dýc và hormon điều hòa
sinh dýc ć ốc Limax đăc (Hình 4). NhĂng tế
bào tiết tÿ häch não kích thích tuyến sinh dýc
giâi phóng hormone kích thích hoät động
sinh sân cûa cĄ quan sinh dýc cái và đăc
(Wayne, 2001).

Nguồn: Joosse & Geraerts (1983)

Hình 3. Hệ thống nội tiết điều khiển hoạt động sinh sân ở lớp Chân bụng,
chủ yếu là ốc Helix aspersa và ốc Lymnaea stagnalis

Nguồn: Wayne (2001)

Hình 4. Mô hình kích thích bằng chu kỳ chiếu sáng đến hệ thống sinh sân của ốc Limax
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2.2.2. Phương pháp kích thích sinh sản
bằng nhiệt độ
Đối vĆi nhiều động vêt Chân býng sống
trong nþĆc, nhiệt độ nþĆc đþĉc xem là yếu tố
chính có vai trñ điều chînh chu kĊ sinh sân
(Wilson & Schiel 1995) và đã đþĉc ghi nhên trên
ba loài bào ngþ: Haliotis australis, Haliotis
discus, Haliotis hannai (Hahn, 1994). Să thay
đổi nhiệt độ sẽ ânh hþćng tĆi să rýng trĀng và
hoät động đẻ trĀng (Caverivière & cs., 1999),
quá trình này chû yếu thông qua nhĂng thay
đổi về kích thích cûa häch đæu, să kiểm soát các
tế bào thæn kinh túi sau khi đþĉc phóng ra. Tuy
nhiên, tác động cûa nhiệt độ đến kích thích tế
bào túi và tiết hormone đẻ trĀng rçt khác nhau.
Thay đổi nhiệt độ trong nþĆc có ânh hþćng
đáng kể đến tæn suçt, cüng nhþ quá trình đẻ
trĀng ć một số loài thuộc giống ốc Aplysia, về
sinh lý và hóa sinh cûa con đþąng dén truyền
thæn kinh cûa hành vi này. Các nghiên cĀu đã
chî ra rìng giống ốc Aplysia duy trì ć nhiệt độ
15C đẻ nhiều trĀng, tuy nhiên khi ốc đþĉc kích
thích ć nhiệt độ 20C chúng sẽ đẻ ít trĀng hĄn
(Wayne & Block, 1992). Thay đổi nhiệt độ tác
động đến hoät động sinh sân có thể xây ra ć một
hoặc nhiều thành phæn dọc theo trýc sinh sân.
Mô häch đæu là mô có khâ nëng bð ânh hþćng

bći nhiệt độ, mô này truyền tín hiệu cho các tế
bào túi, các tế bào túi tổng hĉp và tiết ra
hormone sinh sân và tuyến sinh sân, phóng
thích hormone sinh sân vào ống dén cĄ quan
sinh sân con đăc và cái (Wayne & Block, 1992).
Một số đặc điểm cûa các tế bào thæn kinh túi
biểu hiện nhĂng thay đổi đáng kể để đáp Āng
vĆi nhiệt độ (Hình 5). Trong khi đò, ć ốc Helix
aspersa nhiệt độ là yếu tố hän chế să phát triển
tinh trùng trong quá trình ngû đông, nhþng să
Āc chế sinh sân bći nhiệt độ thçp ć loài này có
thể đþĉc bù đíp bći một chu kĊ quang kéo dài
(Gomot & cs., 1989).
2.2.3. Phương pháp kích thích sinh sản
bằng thay đổi nguồn nước
Tình träng rýng trĀng và đẻ trĀng phý
thuộc vào să tiết hormone cûa tế bào nội tiết tố
trăc thuộc hệ thæn kinh. Hoät động tiết này
ngay lêp tĀc gây ra việc giâi phóng hormone nội
tiết và kích hoät này đþĉc lặp đi lặp läi, có
khoâng 100 tế bào nội tiết nìm ć häch não và
các norone hình thành mäng lþĆi các tế bào kết
nối trong vñng 30 đến 60 phút. Să rýng trĀng có
thể đþĉc kích hoät ć 90% ốc sên trþćng thành
đang sống trong điều kiện nþĆc bèn bìng cách
cho chúng vào nþĆc säch trong thąi gian 3 gią
(Ter & cs., 1983).

Nguồn: Wayne (2001); Morishita & cs. (2010).

Hình 5. Nhiệt độ ânh hưởng đến sự rụng trứng
và tập tính đẻ trứng của một số loài thuộc giống ốc Aplysia
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Thąi gian bít đæu kích thích khoâng tÿ 15
phút đến 50 phút và să rýng trĀng xây ra trong
vòng 2 gią. Hoät động tiết cûa các tế bào sinh
sân và các hành vi liên quan đến việc đẻ trĀng
rçt giống nhau bçt kể đã thay đổi điều kiện kích
thích sinh sân: không thay đổi (cho đẻ tă nhiên),
kích thích bći nþĆc säch hoặc kích thích tia căc
tím (Ter & cs., 1989). Să thay đổi träng thái
sinh sân cûa các loài thuộc lĆp Chân býng đñi
hói phâi tiếp xúc vĆi môi trþąng thích hĉp, kích
thích nþĆc sẽ täo ra nhĂng điều kiện thuên lĉi
để đẻ trĀng (Hình 6).

2.2.4. Phương pháp kích thích sinh sản
bằng Oxy già (H2O2)
Khi cho dung dðch H2O2 vào môi trþąng
nþĆc (H2O), gốc tă do phóng thích hydroperoxy
(HOO) và täo ra peroxy diradical (-OO-)
(Hình 7), să hiện diện cûa gốc (HOO và -OO-)
trong môi trþąng nþĆc có vai trò quan trọng tác
động đến quá trình sinh sân và đẻ trĀng cûa lĆp
Chân býng (Leighton, 2008). Morse & cs. (1977)
ghi nhên nồng độ H2O2 cao (4.000-5.000m) gây
ra hoät động đẻ trĀng ć động vêt thân mềm.

Nguồn: Morishita & cs. (2010)

Hình 6. Quá trình đẻ trứng bằng cách kiểm soát hoạt động tế bào nội tiết dưới ânh hưởng
của yếu tố môi trường ở ốc Lymnaea stagnalis

Nguồn: Morse & cs. (1977)

Hình 7. Oxy già (H2O2) giâi phóng hydroxyl radical (HOO-)

và peroxyl radical (-OO-) gây ra quá trình sinh sân và đẻ trứng của lớp Chân bụng
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3. MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ KÍCH THÍCH SINH
SẢN Ở ĐỘNG VẬT THÂN MỀM CHÂN BỤNG
Đến nay có rçt nhiều nghiên cĀu về kỹ thuêt
sân xuçt giống động vêt thân mềm chû yếu là đối
tþĉng hai mânh vó nhþ: Hàu (Crassostrea
belcheri), vẹm xanh (Perna viridis), sñ điệp
(Mimachlamys nobilis), nghêu (Meretrix lyrata),
sò huyết (Anadara granosa). Một số nghiên cĀu
têp trung vào các loài Chân býng nþĆc mặn bao
gồm các loài nhþ: bào ngþ (Haliotis asinina), ốc
hþĄng (Babylonia areolata), ốc nhây (Strombus
canarium), ốc đïa (Nerita balteata) và các loài
Chân býng nþĆc ngọt: ốc bþĄu vàng (Pomacea
urceus), ốc bþĄu đồng (Pila polita), ốc bþĄu (Pila
globosa), ốc sên (Helix pomatia). Các phþĄng
pháp kích thích sinh sân chû yếu là: Gây sốc
nhiệt hay độ mặn; Để khô trong tối sau đò kích
thích bìng dòng chây; Kích thích bìng ánh sáng
mặt trąi; Các phþĄng pháp xā lý bìng hóa chçt
nhþ dùng dung dðch NH4OH, H2O2 hoặc chiếu tia
căc tím kết hĉp vĆi nþĆc chây, thay đổi chiều cao
cột nþĆc.
3.1. Một số phương pháp kích thích sinh
sân bào ngư
Đến nay, nghiên cĀu ânh hþćng các phþĄng
pháp kích thích sinh sân cûa lĆp Chân býng
trên thế giĆi và Việt Nam còn rçt hän chế, mĆi
chî têp trung nghiên cĀu trên bào ngþ là chû
yếu (Moss & cs., 1995; Wilson & Schiel, 1995; Lê
ĐĀc Minh, 2000; Lê ĐĀc Minh & Nguyễn Vën
Giang, 2005; Nguyễn Vën Hùng, 2011; Đinh Thð
Hâi Yến, 2015). Một số phþĄng pháp kích thích
sinh sân bào ngþ đþĉc mô tâ nhþ sau:
PhþĄng pháp kích thích bìng cách chiếu tia
căc tím: Theo Lê ĐĀc Minh & Nguyễn Vën
Giang (2005), nguồn nþĆc biển có nhiệt độ trung
bình tÿ 27-29C, đþĉc líp đặt đèn và chiếu tia
căc tím (đèn căc tím có công suçt 10W) và cho
chây vào bể đẻ. Sau khoâng thąi gian tÿ 10-20
phút bào ngþ Haliotis asinina sẽ đẻ hoặc phóng
tinh. Nếu bào ngþ không sinh sân, thay nþĆc bể
đẻ và tiếp týc chiếu xä. Nghiên cĀu còn cho
rìng, hæu hết bào ngþ đẻ trĀng hoặc phóng tinh
sau khi thay nþĆc læn thĀ hai. Tuy nhiên, Moss
& cs. (1995) thăc hiện việc phĄi khô bào ngþ

Haliotis iris trong thąi gian 30 phút, sau đò cho
vào hệ thống chiếu tia căc tím có công suçt 30W
vĆi lþu tốc dòng chây 0,0067-0,0107 l/s, đþĉc
kích thích liên týc trong 3 gią, sau đò ngÿng
kích thích khoâng 15 phút đến 4 gią và kiểm tra
hoät động đẻ trĀng cûa bào ngþ.
PhþĄng pháp thay đổi nhiệt độ khô: Lê ĐĀc
Minh & Nguyễn Vën Giang (2005) cho bào ngþ
Haliotis asinina bố mẹ thành thýc vào một lĆp
gäc đã thçm nþĆc biển và đặt ngāa trên khay
phĄi khô, sau khi tiếp xúc vĆi không khí 30 phút
đến 1 gią, bào ngþ đþĉc đþa vào bể đẻ (cçp nþĆc
biển đã đþĉc lọc säch) và đêy kín, sau thąi gian
nhçt đðnh bào ngþ đã sinh sân. Trong khi đò,
Moss & cs. (1995) ghi nhên, bào ngþ Haliotis
iris phĄi trong bòng råm vĆi thąi gian 30 phút,
sau đò cho vào hệ thống sinh sân không có dòng
chây, bào ngþ cái không tham gia sinh sân và
chî có 2-4% con đăc tham gia sinh sân.
PhþĄng pháp thay đổi nhiệt độ nþĆc: Lê
ĐĀc Minh & Nguyễn Vën Giang (2005) duy trì
nhiệt độ nþĆc ban đæu là 27C, sau đò nång
nhiệt độ nþĆc dæn dæn lên 31C trong thąi gian
4 gią, sau đò giâm đột ngột xuống 27C (bìng
cách thay nþĆc mĆi hoặc sā dýng nþĆc đá để
giâm nhiệt độ), lặp läi vài læn, sau đò bào ngþ
Haliotis asinina sẽ đẻ trĀng hoặc phóng tinh.
Khi thay đổi nhiệt độ nþĆc (nhiệt độ thçp) Moss
(1998) cho rìng kích thích sinh sân bìng phþĄng
pháp sốc ć nhiệt độ 18C thì bào ngþ Haliotis
australis bố mẹ tham gia sinh sân cao hĄn (5364%) so vĆi 15C (20-33%) và ć điều kiện nhiệt độ
bình thþąng (24-25C) bào ngþ không tham gia
sinh sân. Theo Nguyễn Vën Hùng (2011) khi
nâng nhiệt độ nþĆc lên 30-31C trong thąi gian
3 gią, sau đò hä nhiệt độ xuống đột ngột chî còn
27C (bìng cách thay nþĆc mĆi hoặc đá länh)
làm cho bào ngþ vành tai (Haliotis asinina)
không tham gia sinh sân.
PhþĄng pháp kích thích bìng Oxy già H2O2:
Lê ĐĀc Minh (2000) mô tâ, bào ngþ thành thýc
đþĉc rāa säch cho vào một lĆp gäc đã thçm nþĆc
biển và đặt ngāa trên khay phĄi khô (trong 10
phút). Sau đò bào ngþ bố mẹ đþĉc cho vào bể đẻ
cò nþĆc biển lọc säch chĀa dung dðch H2O2
(4mm) tÿ 30 phút đến 1 gią. Sau đò thay nþĆc
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cü trong bể và cçp nþĆc biển mĆi, bào ngþ sẽ
sinh sân sau khi cçp nþĆc biển mĆi khoâng 30
phút; phþĄng pháp này cò độ tin cêy cao và kích
thích sinh sân 100% nếu nhþ bào ngþ bố mẹ
hoàn toàn thành thýc. Trong khi đò, Moss & cs.
(1995) nghiên cĀu kích thích sinh sân bào ngþ
Haliotis iris bìng phþĄng pháp ngåm trong
dung dðch H2O2 6% trong khoâng 15 phút rồi
chuyển sang bể cho bào ngþ sinh sân, có tî lệ
bào ngþ cái tham gia sinh sân là 15% và đăc là
43% và theo Nguyễn Vën Hùng (2011) kích
thích bìng phþĄng pháp sā dýng H2O2 tî lệ
tham gia sinh sân chî có 6%. Tuy nhiên, H2O2
rçt độc đối vĆi tế bào trĀng và tinh trùng, do vêy
khi bào ngþ bít đæu sinh sân phâi hút nþĆc để
loäi bó H2O2 trong bể đẻ.
PhþĄng pháp kích thích sinh sân bìng cách
kết hĉp giĂa chiếu tia căc tím vĆi kích thích khô
và thay đổi nhiệt độ nþĆc: Theo Lê ĐĀc Minh &
Nguyễn Vën Giang (2005), bào ngþ Haliotis
asinina bố mẹ thành thýc sinh dýc đþĉc bọc một
lĆp gäc thçm nþĆc biển, đặt ngāa trên khay phĄi
khô trong thąi gian khoâng 30 phút đến 1 gią.
Sau đò cho bào ngþ vào bể đẻ và cçp nþĆc biển
đþĉc chiếu tia căc tím, nâng nhiệt độ nþĆc trong
bể đẻ tÿ 27 lên 31C trong thąi gian 1 đến 4 gią
rồi hä nhiệt độ đột ngột xuống 27C (bìng cách
thay nþĆc mĆi hoặc sā dýng nþĆc đá để giâm
nhiệt độ), bào ngþ sẽ sinh sân sau đò một thąi
gian, nếu trþąng hĉp bào ngþ không tham gia
sinh sân, thì lặp läi một vài læn và bào ngþ sẽ
sinh sân. Theo Đinh Thð Hâi Yến (2015) thì kích
thích sinh sân bào ngþ Haliotis asinina bìng đèn
căc tím có công suçt 10W kết hĉp vĆi nâng nhiệt
độ nþĆc lên 30-31C trong thąi gian 4 gią, sau đò
hä nhiệt độ xuống đột ngột chî còn 27C bìng
cách thay nþĆc mĆi hoặc đá länh) có tî lệ bào ngþ
tham gia sinh sân cao hĄn (71,42%) so vĆi kích
thích sinh sân bìng đèn căc tím (công suçt 10W).
PhþĄng pháp kích thích bào ngþ sinh sân
bìng thay đổi chu kĊ ánh sáng nhân täo: bào
ngþ Haliotis asinina bố mẹ thành thýc đþĉc cho
vào bể đẻ đþĉc sýc khí mänh và nþĆc chây vĆi
tốc độ ra vào là 10 lít/phút để kích thích sinh
sân. Ban ngày bể đþĉc che kín hoàn toàn bìng
vâi bät đen; ban đêm tÿ 16 gią đến 6 gią sáng,
bể đþĉc mć bät và chiếu sáng bìng đèn neon
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(công suçt 40w), sau một thąi gian, bào ngþ sẽ
sinh sân (Lê ĐĀc Minh & Nguyễn Vën Giang,
2005). Theo Nguyễn Vën Hùng (2011), bể kích
thích bào ngþ Haliotis asinina đþĉc che kín tÿ 6
gią sáng đến 18 gią chiều và chiếu sáng tÿ 18
gią chiều đến 6 gią sáng hôm sau (công suçt
40w), tî lệ bào ngþ tham gia sinh sân đät 50%.
Kích thích sinh sân bìng dung dðch H2O2 và
phþĄng pháp sốc nhiệt thì bào ngþ bố mẹ tham
gia sinh sân tốt, tuy nhiên sốc ć nhiệt độ thích
hĉp kích thích quá trình sinh sân tốt hĄn so vĆi
nhiệt độ không thích hĉp (Ví dý nhþ nhiệt độ
quá nóng (> 33C), quá länh (thçp hĄn 15oC) hay
tþĄng đþĄng vĆi nhiệt độ phòng). Theo Lê ĐĀc
Minh & Nguyễn Vën Giang (2005) nhên đðnh,
phþĄng pháp thay đổi nhiệt độ khô hiệu quâ
sinh sân (tî lệ tham gia sinh sân, số lþĉng
trĀng, phòng tinh) ít hĄn so vĆi phþĄng pháp
chiếu tia căc tím.
3.2. Một số phương pháp kích thích sinh
sân ốc đĩa, ốc nhây và ốc đụn
Kích thích sinh sân cûa ốc nhây, ốc đïa và ốc
đýn chî mĆi đþĉc nghiên cĀu læn đæu tiên ć Việt
Nam (Đỗ HĂu Hoàng & cs., 2006; Hà Vën Ninh,
2015; Mai ĐĀc Thao & Vü Trọng Đäi, 2018).
Hà Vën Ninh (2015) cho rìng ốc đïa Nerita
balteata bố mẹ kích thích sinh sân bìng phþĄng
pháp sốc nhiệt kết hĉp thay nþĆc, sốc nhiệt kết
hĉp chiếu tia căc tím hay sốc nhiệt kết hĉp
ngâm trong dung dðch oxi già (H2O2) đều có
hiệu quâ vĆi sĀc sinh sân trung bình là 228 bọc
trĀng/đĉt. Số lþĉng bọc trĀng cûa ốc đïa đþĉc
kích thích bìng sốc nhiệt kết hĉp thay nþĆc (210
bọc trĀng/đĉt), sĀc sinh sân thăc tế chî đät (4,2
bọc trĀng/ốc cái) là thçp nhçt (P <0,05) so vĆi
phþĄng pháp kích thích sinh sân bìng sốc nhiệt
kết hĉp chiếu tia căc tím (235 bọc trĀng/đĉt; 4,7
bọc trĀng/ốc cái) hay sốc nhiệt kết hĉp vĆi ngâm
trong dung dðch H2O2 (239 bọc trĀng/đĉt; 4,8
bọc trĀng/ốc cái). Tuy nhiên, tî lệ thý tinh (90,693,6%) và tî lệ nć (80,0-81,0%) rçt cao và không
ânh hþćng bći các phþĄng pháp kích thích sinh
sân khác nhau.
Đỗ HĂu Hoàng & cs. (2006) nghiên cĀu một
số kết quâ thā nghiệm sinh sân ốc đýn cái
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Trochus niloticus bìng 3 phþĄng pháp làm säch
và phĄi khô, tëng nhiệt độ và đèn căc tím cho
thçy kích thích bìng phþĄng pháp làm säch vó
kết hĉp vĆi phĄi khô cò số trĀng thu đþĉc dao
động tÿ 630.000-1.850.000 trĀng/10 con cái và
kích thích bìng phþĄng pháp đèn căc tím (nþĆc
đþĉc cçp liên týc chây qua đèn căc tím trþĆc khi
vào bể đẻ, tốc độ nþĆc cçp vào khoâng 4-8
lít/phút) dao động 320.000-850.000 trĀng/con
cái). Trong khi kích thích bìng phþĄng pháp
tëng nhiệt độ lên 3C so vĆi nhiệt độ phòng 28C
sẽ không thu đþĉc trĀng. Các tác giâ cho rìng có
thể kích thích ốc đýn sinh sân bìng cách làm
säch vó ốc kết hĉp vĆi phĄi khô và sā dýng đèn
căc tím đem läi hiệu quâ tốt và có thể sā dýng
để kích thích cho ốc đýn bố mẹ sinh sân.
Mai ĐĀc Thao & Vü Trọng Đäi (2018)
nghiên cĀu các phþĄng pháp kích thích lên khâ
nëng sinh sân cûa ốc nhây (Strombus canarium)
vĆi 3 phþĄng pháp: (1) Sốc nhiệt (Ốc nhây bố mẹ
đþĉc xếp vào khay nhăa có phû một tçm khën
èm rồi phĄi trong điều kiện bóng mát khoâng 30
phút ć nhiệt độ 30-32C, sau đò đþĉc chuyển
vào bể đẻ có nhiệt độ nþĆc 26-27C trong 30
phút; (2) Chiếu đèn tia căc tím (Ốc nhây bố mẹ
đþĉc đăng trong thùng kín và chiếu đèn căc tím
vĆi công suçt 60W trong thąi gian 15 phút, sau
đò ốc đþĉc chuyển vào bể đẻ) và (3) Ngâm trong
dung dðch oxi già (Ốc nhây bố mẹ đþĉc ngâm
trong xô nhăa có chĀa dung dðch oxi già nồng độ
15ppm trong thąi gian 30 phút, sau đò ốc bố mẹ
đþĉc rāa säch läi bìng nþĆc biển trþĆc khi
chuyển vào bể đẻ). Câ ba phþĄng pháp kích
thích sinh sân đều có hiệu quâ trên ốc nhây.
Trong đò phþĄng pháp kích thích bìng sốc nhiệt
độ cho hiệu quâ sinh sân tốt nhçt về khối lþĉng
trĀng, sĀc sinh sân và tî lệ nć læn lþĉt là 3,13
g/ốc cái, 60.943,7 phôi/ốc cái và 94,3%.
3.3. Một số phương pháp kích thích sinh
sân ốc nước ngọt
Đến nay, nghiên cĀu ânh hþćng các biện
pháp kích thích sinh sân cûa ốc nþĆc ngọt vén
còn rçt hän chế. Các nghiên cĀu chû yếu về ânh
hþćng cûa chiều cao cột nþĆc đến kết quâ sinh
sân cûa ốc bþĄu vàng (Pomacea urceus) và ốc

bþĄu đồng (Pila polita), ânh hþćng cûa việc tiêm
não thùy cá ć ốc bþĄu (Pila globosa), să thay đổi
thąi gian chiếu sáng kết hĉp vĆi nhiệt độ ć ốc
Helix pomatia.
Gomot (1990) thu đþĉc tî lệ ốc Helix
pomatia bố mẹ tham gia sinh sân 100% khi kích
thích sinh sân bìng phþĄng pháp chiếu sáng
ngày dài (18 gią chiếu sáng và 6 gią tối) kết hĉp
vĆi nhiệt độ 20C, trong khi đò chî đät 27,5%
khi thăc hiện phþĄng pháp chiếu sáng ngày
ngín (6 gią sáng và 18 gią tối) kết hĉp vĆi nhiệt
độ 15C.
Ramnarine (2003) đã cho măc nþĆc ban đæu
10cm trong bể và để bốc hĄi tă nhiên hoặc tháo
cän đến khi cột nþĆc chî còn 2cm cho kết quâ tî
lệ ốc bþĄu vàng Pomacea urceus bố mẹ bít cặp
và đẻ trĀng là 100%, ngþĉc läi trong trþąng hĉp
măc nþĆc đþĉc duy trì 10 cm thì không thu đþĉc
ốc bố mẹ bít cặp và đẻ trĀng.
Jahan & cs. (2007) kích thích sinh sân ốc
Pila globosa ć Bangladesh bìng 3 cách là (1)
Cho đẻ tă nhiên; (2) Dùng não thùy cûa cá rô hu
Labeo rohita (nghiền 3 não thùy hòa tan trong
5ml nþĆc cçt, tiêm 0,1 mL/con, liều lþĉng tiêm
cho ốc đăc và cái tþĄng đþĄng nhau) và (3) Cít
xúc tu cûa ốc bố mẹ. Kết quâ cûa nghiên cĀu cho
thçy, khi cho đẻ tă nhiên thì ốc Pila globosa có
thąi gian bít cặp là 3,2 gią, ngín hĄn so vĆi tiêm
não thùy và cít xúc tu (3,5 gią). Thąi gian đẻ
trĀng cûa nhóm ốc đẻ tă nhiên là 5,4 gią, số tổ
trĀng là 0,30 tổ/ngày, tî lệ đẻ là 20,9% và khối
lþĉng tổ trĀng là 8,4 g/tổ thçp hĄn so vĆi sā
dýng não thùy (4,6 gią; 0,43 tổ/ngày; 30,2%; 8,5
g/tổ) hay sā dýng phþĄng pháp cít xúc tu (4,8
gią; 0,70 tổ/ngày; 48,8%; 8,5 g/tổ). Tác giâ đề
nghð có thể sā dýng não thùy cûa cá rô hu hay
cít xúc tu để kích thích ốc Pila globosa sinh sân.
Lê Vën Bình & Ngô Thð Thu Thâo (2019)
cho thçy tëng 50% chiều cao cột nþĆc sẽ thu
đþĉc tî lệ ốc bþĄu đồng tham gia sinh sân, tæn
suçt sinh sân và sĀc sinh sân cao hĄn so vĆi
tëng 25% và 100% chiều cao cột nþĆc. Trong khi
đò, giâm 75% chiều cao cột nþĆc sẽ thu đþĉc tî lệ
ốc bþĄu đồng tham gia sinh sân, tæn suçt sinh
sân và sĀc sinh sân luôn cao hĄn so vĆi giâm
25% và 100% chiều cao cột nþĆc. Kích thích sinh
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sân bìng các phþĄng pháp tëng chiều cao cột
nþĆc thì tî lệ ốc bþĄu đồng tham gia sinh sân,
tæn suçt sinh sân và sĀc sinh sân cao hĄn hĄn
so vĆi các phþĄng pháp giâm chiều cao cột nþĆc.
Kết quâ các nghiên cĀu trên cho thçy kích
thích sinh sân bìng phþĄng pháp thay đổi chiều
cao cột nþĆc hoặc thay đổi cột nþĆc kết hĉp vĆi
phun mþa, tiêm não thùy và cít xúc tu có ânh
hþćng đến quá trình sinh sân cûa ốc bþĄu vàng
(Pomacea urceus), ốc bþĄu đồng (Pila polita) và
ốc Pila globosa.

4. KẾT LUẬN
Hệ thæn kinh trung þĄng cûa động vêt thân
mềm tþĄng đối đĄn giân và có thể biểu hiện các
phân Āng sinh lý sinh sân đối vĆi các tín hiệu
môi trþąng. Kết quâ tổng hĉp tÿ các tài liệu
nghiên cĀu cho thçy, các yếu tố dinh dþĈng,
chiếu sáng, nhiệt độ và chu kĊ thûy triều (đối
vĆi loài sinh vêt biển) ânh hþćng đến việc thay
đổi hệ thống nội tiết ć các loài thuộc lĆp Chân
býng hay nhĂng thay đổi cûa điều kiện môi
trþąng sẽ tác động đến să thay đổi cûa cçu trúc
sinh sân ć các loài này.
Hæu hết các phþĄng pháp kích thích sinh
sân bìng chu kĊ chiếu sáng, nhiệt độ, thay đổi
nguồn nþĆc, dung dðch Oxy già (H2O2) đều ânh
hþćng đến hệ thæn kinh trung þĄng, kích thích
quá trình đẻ trĀng cûa đa số các loài thuộc lĆp
Chân býng. Theo đò, đối vĆi Chân býng nþĆc
mặn phþĄng pháp kích thích bìng dung dðch
H2O2, chiếu tia căc tím hay sốc nhiệt đều cho
hiệu quâ sinh sân tốt. Trong khi kích thích sinh
sân bìng phþĄng pháp thay đổi chiều cao cột
nþĆc, hoặc kết hĉp vĆi phun mþa, tiêm não thùy
và cít xúc tu sẽ mang läi hiệu quâ sinh sân tốt
hĄn đối vĆi các loài Chân býng nþĆc ngọt.
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