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Cha tôi – Giáo sư Đặng Văn Ngữ 

(Trích lược bài viết của Nghệ sỹ Nhân Dân Đặng Nhật Minh, con trai 

Giáo sư, Anh hùng lao động, Liệt sỹ Đặng Văn Ngữ, đăng trên Tạp 

chí Tia sáng, Bộ KH&CN số 9+10, ngày 15/5/2014). 

 

...Cha tôi là người Huế, thành phần tiểu tư sản trí thức. 

Mẹ tôi là người Huế, thành phần quan lại phong kiến. Cả hai 

đều đi theo Cách mạng. Khởi đầu do cha tôi trong những 

ngày du học ở Nhật tình cờ đọc được lời kêu gọi toàn quốc 

Kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bèn từ bỏ tất cả công 

việc nghiên cứu khoa học để về nước tham gia vào sự 

nghiệp chung của dân tộc. Cha tôi đã từ Nhật Bản đáp tầu 

thuỷ về Thái Lan, tìm gặp đại diện của Chính phủ ta ở 

Bangkok để xin về nước tham gia Kháng chiến, chẳng có một 

tổ chức nào giới thiệu, móc nối. Ông làm việc đó như một lẽ 

tự nhiên, chỉ vì một động cơ duy nhất: Lòng yêu nước.  

Những ngày sau Hoà bình lập lại ở miền Bắc công việc 

chính của cha tôi là tiêu diệt bệnh sốt rét. Cha tôi lại lặn lội trở về với những khu căn cứ địa cũ như 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lào Cai,... để thực hiện một chương trình chống sốt rét toàn 

diện và quy mô chưa từng có. Sau 10 năm thực hiện chương trình, bệnh sốt rét căn bản đã bị đẩy 

lùi trên miền Bắc nước ta. 

Trong những ngày chiến tranh leo thang ra miền Bắc cha tôi vẫn tiếp tục đi về các địa 

phương chỉ đạo công tác tiêu diệt sốt rét. Nhưng ông nhanh chóng nhận ra rằng nếu không ngăn 

chặn căn bệnh này từ bên kia giới tuyến 17 thì không thể nào giữ dược thành quả của công cuộc 

chống sốt rét ở miền Bắc. Những tin tức về con số thương vong to lớn do sốt rét gây ra cho bộ đội 

ta ở chiến trường càng làm cha tôi ngày đêm day dứt không yên. Cuối cùng ông đã đi đến một 

quyết định không gì lay chuyển được: vào chiến trường Trị Thiên để nghiên cứu phòng chống sốt 

rét cho bộ đội. 

Sau nhiều lần đề đạt nguyện vọng của mình lên trên cuối cùng ông đã được toại nguyện. Tôi 

biết trong quyết định này của cha tôi còn có một sự thôi thúc khác nữa. Cha tôi luôn mang trong 

lòng một nỗi nhớ không nguôi về mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình - xứ Huế. Ông hy vọng 

trong chuyến đi này có thể trở về gặp lại bà nội tôi, lúc đó đã cao tuổi lắm rồi, dù chỉ một lần. 

Nhưng đến ngày đất nước thống nhất có thể về Huế được thì ông đã không còn. Ông đã mất 

trước đó 8 năm trong một trận bom B52 ở phía Tây Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên. Mơ ước của ông 

là tìm mọi cách giảm tử vong vì sốt rét cho bộ đội. Ông chưa hoàn thành tâm nguyện thì ông đã 

chia sẻ với họ cái chết. Đó là nỗi đau thứ hai trong đời tôi, ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ sáng 

tác của tôi sau này trong điện ảnh. 

Người đầu tiên báo cho tôi và em gái tôi Đặng Nguyệt Ánh cái tin này là bác sĩ Phạm Ngọc 

Thạch, Bộ trưởng Bộ Y tế hồi đó. Tôi còn nhớ đinh ninh lời ông nói như sau: "Các cháu phải can 

đảm để đón nhận cái tin đau đớn này: Ba các cháu đã hy sinh tại chiến trường Trị Thiên vào lúc 2 

giờ ngày 1 tháng 4 năm 1967.” Sau đó bác Thạch nói với chúng tôi: Lúc ba các cháu còn sống, 

bác không hiểu hết ba các cháu. Tôi biết ông rất ân hận về điều đó và tôi cũng hình dung được 

phần nào những khó khăn mà cha tôi đã gặp phải trên bước đường công tác của mình. 

Không lâu sau bác Thạch cũng đi vào chiến trường miền Tây Nam Bộ rồi hy sinh tại đó. Cha 

tôi nằm trên Trường Sơn lặng lẽ suốt hai mươi năm. Mãi năm năm sau ngày giải phóng anh em 

chúng tôi mới tìm được để đưa cha mình về nghĩa trang họ Đặng trên núi Ngự Bình. 

       NSND. Đặng Nhật Minh 

 

Giáo sư Đặng Văn Ngữ (1910-1967) 
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TÓM TẮT 

Tr ng           i   n     ược ghi nhận ký sinh ở cá biển Việ  N   nhi      i  hư      ản mô tả h nh  h i 

h        ả  hư   ầy  ủ. Bài viết này cung cấp các dẫn liệu hình thái học của 2 loài Helicometra fasciata 

(Rudolphi, 1819) Odhner, 1902 và Helicometrina nimia Linton, 1910 ký sinh ở 2 loài cá Mú (họ Serranidae) 

  ng  iển vịnh Bắc Bộ, Việt Nam. Vấn     h n   ại họ      h n     ị      ủ  h i    i   n    n y  ũng  ược 

thảo luận. 

Từ khóa: Sán lá, cá Mú, Opecoelidae, Helicometra fasciata, Helicometrina nimia, vịnh Bắc Bộ, Việt Nam. 

I. ĐẶT VẤ  ĐỀ 

Họ Opecoelidae Ozaki, 1925 là họ sán lá lớn nhất ký sinh ở cá, với khoảng 800 loài 

 h ộ  85 gi ng  ược phát hiện ở    xương nước ngọ     nước m n trên toàn thế giới 

(Cribb, 2005). Ở Việt Nam, 16 loài sán lá của họ O e  e id e  ược phát hiện thuộc các 

gi ng Allopodocotyle Pritchard, 1966; Coitocaecum Nicoll, 1915; Neonotoporus 

Srivastava, 1942; Opecoelus Ozaki, 1925; Opegaster Ozaki, 1928; Opecoelina Manter, 

1934; Plagioporus Stafford, 1904 và Pycnadenoides Yamaguti, 1938; Helicometra    

Helicometrina (theo Oshmarin, 1965; Mamaev, 1970; Bui, 1998; Nguyen, 2012; Vo, 2008 

   Tăng e    ., 2015) k   inh ở 4 họ cá biển. Tr ng       nhi      i  hư   ượ      ả h    

    ả  hư   ầy  ủ. Tr ng   i     n y,  h ng   i     ả 2 loài Helicometra fasciata    

Helicometrina nimia ký sinh ở cá Mú chấm to và cá Song sáu sọc, góp phần hoàn thiện Bộ 

Động vật chí v  sán lá ký sinh ở cá biển Việt Nam. 

II. VẬT LIỆU  À PHƯƠ   PHÁP   HIÊ  CỨU 

C      i    M   ượ    nh  ắt ở ven bờ vịnh Bắc Bộ,  ược bảo quản bằng     ạnh  ư  

    h ng  h  nghiệ  mổ kh    ể thu mẫu sán lá. Mẫ    n     ượ   ịnh hình bằng nước 

nóng 70
o
C và bảo quản trong cồn 70%. S n     ược nhuộm axit carmin, loại nước qua các 

dung dịch cồn 70%, 80%, 95%, 100%, làm trong bằng xylen và gắn nhựa dính canada. 

Mẫ    n     ượ    ,  ẽ và mô tả h nh  h i dưới kính hiển vi Olympus CH40. 

Các mẫu vậ    n     ượ   ư  giữ và bảo quản tại Phòng Ký sinh trùng học, Viện Sinh 

thái và Tài nguyên sinh vật. 

III. KẾT QU  NGHIÊN CỨU 

3.1. Helicometra fasciata (Rudolphi, 1819) Odhner, 1902 (Hình 1) 

Vật chủ: Cá Mú chấm to (Epinephelus megachir). 

Vị trí ký sinh: Ruột. 

Mô tả (trên 11 mẫu vật): 
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 Cơ  hể lớn, hình ô van-dài, thon v   h    ầu, mút sau tròn, chi   d i  ơ  hể 1,160 -  

3,360mm, rộng nhất ở vùng chứa tinh hoàn 0,288 - 0,920mm. Giác miệng          rướ   ơ 

thể, có dạng tròn ho       n, k  h  hước 0,104 - 0,192 x 0,112 - 0,200mm. Giác bụng có 

dạng tròn ho c ô van, nằm ở khoảng 1/3  h    rướ   ơ  hể, k  h  hước 0,136 - 0,328 x 

0,096 – 0,304mm. Tỷ lệ giữa giác miệng và giác bụng là 1: 0,75 - 1,89. Phần  rước hầu có 

chi u dài 0,008 - 0,040mm. Hầu phát triển, có dạng     n, k  h  hước 0,040 - 0,144 x 

0,068 - 0,128mm. Thực quản dài, nhìn rõ. Khoảng cách từ chỗ phân nhánh ruộ   ến mép 

 rước giác bụng 0,224 - 0,228mm. Hai nhánh ruộ  ké  d i q    inh h  n      ến gần cu i 

 ơ  hể. 

Hai tinh hoàn nằ  sát nhau, sắp xế    i  rước cái sau ở vùng giữ   ơ  hể, ngay phía sau 

buồng trứng. Cả h i  inh h  n   u phân thùy. K  h  hước tinh h  n  rước 0,108 - 0,432 x 

0,156 - 0,400mm, tinh hoàn sau 0,148 - 0,496 x 0,176 - 0,432mm. Từ  é      tinh hoàn 

     ến        i  ơ  hể có chi u dài 0,292 - 0,620mm, Túi chứa tinh lớn, hình ô van, kéo 

dài từ 2/3 giác bụng    phía trướ   ến khoảng giữa thực quản. 

  Buồng trứng nằm ở khoảng giữ   ơ  hể, khoảng cách từ giác bụng  ến buồng trứng 

0,160 - 0,592mm. Buồng trứng lớn,  h n  h y, k  h  hước 0,088 - 0,344 x 0,104 - 

0,384mm. Trứng hình ô van-d i, k  h  hước 0,042 - 0,060 x 0,018 - 0,028mm, có râu dài. 

Tuyến noãn hoàng phân b  h i  ên  ơ  hể, kéo dài từ chỗ nhánh ruột chẻ   i  ến gần cu i 

 ơ  hể. 

3.2. Helicometrina nimia Linton, 1910 (Hình 2) 

Vật chủ: Cá Song sáu sọc (Epinephelus sexfasciatus). 

Vị trí ký sinh: Ruột. 

Mô tả (trên 1 mẫu vật): 

 Cơ  hể hình ô van-d i, k  h  hước 3,820 x 1,080mm. Giác miệng hình ô van, nằm ở mút 

 rướ   ơ  hể, k  h  hước 0,232 x 0,216mm. Giác bụng hình tròn, nằm ở khoảng 1/3 phía 

 rước cơ  hể , k  h  hước 0,320 x 0,304mm. Tỷ lệ giữa hai giác là 1: 1,41. Phần  rước hầu 

rất ngắn, k  h  hước 0,016mm. Hầu hình tròn, nằm ngay sau giác miệng, , k  h  hước 0,128 

x 0,128mm; tỷ lệ giữa hầu và giác miệng là 1: 1,69. Thực quản rõ, chi u dài 0,240mm. Vị 

trí hai nhánh ruột chẻ   i ở khoảng giữa hầu và giác bụng; hai nhánh ruột kéo dài hai bên 

 ơ  hể v  phía sau, và bị tuyến noãn hoàng che lấp. 

 Tinh hoàn rất phát triển, gồm có 9 tinh hoàn hình bầu dục, phân b  thành hai hàng ở 

phần      ơ  hể. Các tinh h  n  ên  r i    k  h  hước 0,232 - 0,248 x 0,184 - 0,216mm; các 

tinh hoàn bên phải    k  h  hước 0,240 - 0,280 x 0,160 - 0,200mm. Lỗ sinh dục ở ngay 

phía trên nhánh ruột chẻ   i, kh ảng cách từ lỗ sinh dụ   ến      rướ   ơ  hể là 0,544mm,. 

Túi sinh dục d i,   y   i  ến khoảng 1/3 giác bụng, hơi  ệch v   ên  r i, k  h  hước 0,410 x 

0,106mm. Túi chứa tinh dạng  ng u n cong v  bên phải,  ng phóng tinh dài. Tuyến noãn 

hoàng phân b  từ ngang nhánh ruột chẻ   i  ến mút cu i  ơ  hể, khoảng cách từ tuyến 

noãn hoàng  ến      rước là 0,648mm. Buồng trứng phân thùy sâu, nằm ở khoảng giữ   ơ 

thể phía trướ   inh h  n, k  h  hước 0,296 x 0,368mm. Trứng hình bầu dục, có râu, kích 

 hước 0,058 - 0,066 x 0,022 - 0,026mm. Ống bài tiết dạng chữ I. 
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Hình 1. Helicometra fasciata (Rudolphi, 

1819) Odhner, 1902 từ cá Mú chấm to 

a. Hình dạng chung; b. Trứng 

Hình 2. Helicometrina nimia Linton, 1910 

từ cá Song sáu sọc 

a. Hình dạng chung; b. Túi sinh dục 

IV. TH O LUẬN 

 Gi ng Helicometra Odhner, 1902 là gi ng lớn của họ Opecoelidae, với khoảng hơn 40 

   i,         iểm phân biệt với       các gi ng khác trong họ là trứng có râu ở 1 cực, tử 

cung hình xoắn  c và chỉ có 2 tinh hoàn.  

    i Helicometra fasciata  ược phát hiện ở nhi u loài cá biển khác nhau ở nhi u vùng 

biển trên thế giới. Một s       iểm hình thái của loài này ở vùng biển Ôx r y i   ược 

Aken’O   et al. (2006) mô tả có  ự    dạng  ương   i lớn, như  h n    của noãn hoàng, 

hình dạng của tinh hoàn, buồng trứng ho   k  h  hước trứng. Các tác giả  ũng nghi ngờ 

loài H. fasciata có phạm vi phân b  toàn cầu và dẫn chứng Meenakshi et al. (1993) phát 

hiện ra rằng mộ     i     rướ    y  ã  ượ  x    ịnh là H. fasciata bởi Madhavi (1975) 

trong thực tế là một loài mới, H. gibsoni, sau khi làm sáng tỏ   ng  ời của nó. Những biến 

thể h nh  h i  ược coi là của loài H. fasciata, m c dù là các dạng biến dị h nh  h i nhưng 

không phải tất cả các biến thể    nằm trong phạm vi biến dị của một loài. Kết quả là nếu 

chỉ sử dụng mộ   hương  h   hình thái so sánh sẽ kh ng  ủ  ể phân biệt các loài của 
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gi ng Helicometra, cần phải có thêm các kỹ thuật sinh học phân tử  ể hỗ trợ thêm. Ở Việ  

Nam, loài H. fasciata  ã  ược Bùi Quang T  (1998) ghi nhận ở cá Song sáu sọc (E. 

sexfasciatus) tại Quảng Ninh,     n y  ược Võ Thế Dũng et al. (2008) phát hiện ở cá Mú 

 en       M   è  ại Khánh Hòa. Tuy nhiên, bản mô tả và hình vẽ của các tác giả trên còn 

 ơ   i. Cá Mú chấm to (Epinephelus megachir) là vật chủ mới của loài sán lá này. Tr ng 

  i     n y,  h ng   i   ng  ấ      ả  ầy  ủ    i H. fasciata thu từ cá Mú chấm to  ới   c 

 iể  h nh  h i  ương  ồng với loài H. fasciata  ã  ược mô tả  rướ    y (Sekerak & Arai, 

1974; Bray, 1987; Bray & Cribb, 1989; Aken’O   e    ., 2006). 

 Gi ng Helicometrina Linton, 1910         iểm hình thái gi ng với Helicometra ngoại 

trừ      iể   hường có 3-9 tinh hoàn thay vì 2. Tình trạng phân loại các loài của gi ng 

Helicometrina còn một s  vấn     hư   h ng nhất,   c biệ      iên q  n  ến s   ượng tinh 

hoàn. Hafeezullah (1971)  ã nghiên  ứu 28 mẫu Helicometrina từ các loài cá biển khác 

nhau của Ấn Độ với s   ượng tinh hoàn khác nhau. Ngoại trừ      iểm này, tác giả không 

thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa các mẫu và kết luận rằng không nên  ử dụng s   ượng 

tinh hoàn như mộ       iể   ể phân biệt loài. Cribb (2005)  ồng    ới q  n  iể  của 

Hafeezullah     h  rằng s   ượng tinh hoàn ( hường 3-9, hiếm khi 0-2, nếu là 2 thì nằ    i 

xứng)         iểm chẩn loại của gi ng Helicometrina. 

Loài Helicometrina nimia  ược mô tả lần  ầu tiên bởi Linton (1910) ở cá biển ngoài 

khơi F  rid  (Mỹ),  ến n y    i   n    n y  ược phát hiện ký sinh ở nhi u họ cá thuộc các 

vùng biển Bắc Mỹ, vịnh Ả Rập, Pakistan, Ấn Độ (Al-Yamani and Nahhas, 1981; Bilqees, 

1981; Gudivada and Vankara, 2010). Mẫu vật củ   h ng   i             iểm hình thái 

 ương  ự các mô tả của loài H. nimia  ã  ược mô tả  rướ    y, 9  inh h  n xếp n i tiếp 

nhau thành hai hàng dọc, hàng bên phải 4  inh h  n, h ng  ên  r i 5  inh h  n. Đ y     ần 

 ầu tiên loài H. nimia  ược phát hiện và mô tả ký sinh ở cá biển Việt Nam. Cá Song sáu 

sọc (Epinephelus sexfasciatus) là vật chủ mới của loài này. 

Lời cảm ơn: C ng  r nh n y  ược tài trợ kinh phí từ Đ    i Đi    r   ơ  ản, mã s  VAST. ĐTCB.01/13-14. 
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DESCRIPTION OF TWO DIGENEAN SPECIES (TREMATODA: OPECOELIDAE)  

FROM GROUPERS IN THE GULF OF TONKIN, VIETNAM 
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 SUMMARY 

Description of many digenean species reported from marine fish in Vietnam have not been provided. The 

present paper described two species, Helicometra fasciata (Rudolphi, 1819) Odhner, 1902 and Helicometrina 

nimia Linton, 1910 (family Opecoelidae Ozaki, 1925), from groupers in the gulf of Tonkin, Vietnam. The 

description and illustrated figures of both species are given. In addition, their geographical distribution and 

taxonomy are also discussed herein.  

Keywords: Trematode, grouper, Opecoelidae, Helicometra fasciata, Helicometrina nimia, Tonkin, Vietnam. 
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