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Nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy
Cordyceps pseudomilitaris DL0015
Võ Thị Xuyến, Đinh Minh Hiệp, Trương Bình Nguyên, Vũ Thị Ngân,
Đỗ Quang Dương, Ngô Kế Sương

Tóm tắt— Sinh khối nấm Cordyceps rất giàu các
hợp chất có hoạt tính sinh học như adenosin,
cordycepin, polisaccarit, protein... Vì thế, nhiều loài
trong đó đã được nuôi trồng thu sinh khối để làm
thuốc hoặc thực phẩm chức năng. Trong các nghiên
cứu trước đã tiến hành nghiên cứu phân lập, định
danh nấm Cordyceps pseudomilitaris DL0015 và xác
định môi trường tối ưu cho nuôi cấy. Tiếp theo là
kết quả nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy
chủng nấm này để thu sinh khối giàu adenosin,
polisaccarit và protein bằng việc sử dụng phần
mềm BCPharSoft. 19 nghiệm thức dự đoán các
thông số được thiết lập theo phần mềm BCPharSoft
đã được thử nghiệm. Kết quả cho thấy các thông số
đầu vào đạt tối ưu là: pH 6,7, chế độ chiếu sáng
theo chu kỳ ngày đêm, nhiệt độ nuôi cấy 25 ±
2oC/16 ngày, tiếp theo 8 ± 2oC/7 ngày, sau đó 25 ±
2oC/7 ngày; các thông số đầu ra: sinh khối khô,
hàm lượng adenosin, polisaccarit và protein đạt
tương ứng là: 19,98g/l, 835,50mg/kg, 11,24% và
0,27%.
Từ khóa— Cordyceps pseudomilitaris, sinh khối,
adenosin, polisaccarit, protein, BCPharSoft.

1 MỞ ĐẦU
ordyceps là nhóm nấm ký sinh trên côn
trùng, từ lâu được sử dụng trong y học cổ
truyền do giàu các hợp chất có hoạt tính sinh học
như adenosin, cordycepin, polisaccarit, sterol…
Ngoài ra còn có các protein, peptit, axit amin,
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vitamin, nhiều nguyên tố khoáng đa lượng và vi
lượng. Trong đó adenosin, cordycepin,
polisaccarit, protein … thể hiện đa dạng các hoạt
tính [1, 2].
Tuy nhiên, sự tạo thành các hoạt chất từ nấm
Cordyceps thường chịu sự tác động mạnh bởi
điều kiện nuôi cấy gồm các yếu tố như pH, ánh
sáng, nhiệt độ [3-7]. Hiện nay, có một số loài
Cordyceps đã được nuôi cấy ở qui mô công
nghiệp ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái
Lan… Từ sinh khối đã tạo được nhiều sản phẩm
có giá trị phục vụ bảo vệ sức khỏe cộng đồng [2].
Ở Việt Nam, nghiên cứu nấm Cordyceps đã quan
tâm nhiều đến việc phát hiện loài mới [8-11], tìm
môi trường nuôi cấy thích hợp [12-14], khảo sát
một số hoạt tính sinh học từ các cao chiết [1518]. Tuy nhiên, những nghiên cứu sâu hơn về ảnh
hưởng của điều kiện nuôi cấy nấm Cordyceps,
đặc biệt là việc sử dụng phần mềm tối ưu hóa còn
chưa được áp dụng. Từ những kết quả bước đầu
trong nghiên cứu về môi trường nuôi cấy [14],
việc tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy gồm các yếu tố
pH, ánh sáng, nhiệt độ đến việc thu sinh khối hệ
sợi, các hợp chất có hoạt tính sinh học như
adenosin, polisaccarit và protein của C.
pseudomilitaris DL0015 được phân lập từ vùng
núi Langbian - tỉnh Lâm Đồng [8] bằng phần
mềm tối ưu hóa - BCPharSoft OPT được thực
hiện trong nghiên cứu này.
2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1 Vật liệu và điều kiện nuôi cấy
C. pseudomilitaris DL0015 được phân lập từ
vùng núi Langbiang - tỉnh Lâm Đồng, được định
danh bằng phương pháp so sánh mô tả và giải
phẫu hình thái [8].
Môi trường nuôi cấy trong nước chiết khoai tây
gồm
g/L:
Saccharose-60,
Pepton-15,
MgSO4.7H2O - 0,2; KH2PO4 – 0,5, K2HPO4 - 0,5
và CaCl2.2H2O - 0,5 [14].
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Điều kiện nuôi cấy với các mức được khảo sát:
pH (5,2 – 6,7 – 8,7), Ánh sáng: (1) chiếu sáng
liên tục; (2) Chu kỳ sáng tối theo ngày đêm (3)
liên tục trong tối; Nhiệt độ gồm: (1): 25 ± 2oC/23
ngày, tiếp theo 8 ± 2oC/7 ngày; (2): 25 ± 2oC/30
ngày; (3): 25 ± 2oC/16 ngày, tiếp theo 8 ± 2oC/7
ngày, sau đó 25 ± 2oC/7 ngày.
2.2 Phương pháp
2.2.1Chuẩn bị giống
C. pseudomilitaris DL0015 được cấy trên môi
trường PGA. Sau 2 tuần nuôi cấy ở nhiệt độ
phòng, dùng dụng cụ vô trùng lấy khối thạch
(5mm) có sợi nấm chuyển vào bình tam giác
250ml chứa 100ml môi trường PG đã vô trùng
(200g potato + 20g glucose/1 lít nước cất), ủ 7
ngày ở 25 ± 2oC. Sau đó, đồng nhất dịch nuôi cấy
trước khi cho vào môi trường nuôi cấy chính.
2.2.2Nuôi cấy và thu sinh khối hệ sợi
Bổ sung 4% dịch giống (V/V) vào các hộp
500ml chứa 200ml môi trường, ủ nuôi 30 ngày ở
các điều kiện như mô tả ở trên. Sinh khối hệ sợi
thu được bằng cách lọc qua giấy lọc Whatman
No.1, rửa vài lần với nước cất và đem sấy ở 60 –
70oC. Tiến hành xác định trọng lượng sinh khối
khô (SKK) bằng cách đem sấy ở 105oC cho đến
khi trọng lượng không đổi.
2.2.3Thiết kế mô hình thực nghiệm và xác định
công thức điều kiện tối ưu
Thiết kế mô hình bằng phần mềm DesignExpert (Trial) 8.0v (2009, Stat-Ease, Inc, USA)
gồm 19 lô thí nghiệm, mỗi lô 10 lít môi trường.
Các thông số đầu vào được khảo sát gồm: pH,
ánh sáng, nhiệt độ. Các thông số đầu ra là trọng
lượng sinh khối khô (SKK), hàm lượng adenosin,
polisaccarit và protein.
Sử dụng phần mềm tối ưu hoá BCPharSoft [19]
để xác định điều kiện môi trường tối ưu.
Thực nghiệm kiểm chứng: kết quả thực nghiệm
công thức điều kiện môi trường tối ưu được so
sánh với kết quả dự đoán. Phân tích thống kê
được thực hiện theo phần mềm SPSS.
2.2.4Định lượng polisaccarit
Phương pháp định lượng polisaccarit được tiến
hành dựa trên phản ứng màu đặc trưng giữa
đường với sự hiện diện của phenol và axit
sulfuric đậm đặc. Đo độ hấp thu màu của dung
dịch được đo ở bước sóng 490nm.
2.2.5Định lượng protein theo phương pháp
Bradford
Phương pháp này dựa trên sự thay đổi bước
sóng hấp thu cực đại của thuốc nhuộm
Coomassie Brilliant Blue (CBB) khi tạo phức với
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protein. Trong điều kiện môi trường acid, khi
chưa kết hợp với protein thì thuốc nhuộm có
bước sóng hấp thu cực đại 465nm; khi kết hợp
với protein thì thuốc nhuộm hấp thu cực đại sẽ ở
bước sóng 595nm, cường độ màu tỷ lệ với nồng
độ protein trong dung dịch.
2.2.6Định lượng adenosin
Hàm lượng adenosin được định lượng bằng sắc
ký lỏng kèm khối phổ (LC/MS/MS) tại phòng
Phân tích Sắc ký, Trung tâm Dịch vụ Phân tích
Thí nghiệm TP.HCM.
3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Thiết kế mô hình thực nghiệm
Mô hình thực nghiệm được thiết kế gồm 19 lô
thí nghiệm ở (Bảng 1), với các thông số như đã
nêu ở mục 2.1.
Thông số đầu ra: trọng lượng sinh khối khô
(SKK) (g/l); hàm lượng adenosin (mg/kg SKK);
hàm lượng polisaccarit và protein (% SKK).
Môi trường nuôi cấy như đã nêu ở mục 2.1.
Nuôi ủ ở các điều kiện theo Bảng 1, sau 30 ngày
nuôi cấy, hệ sợi được thu nhận. Tiến hành xác
định SKK, adenosin, polisaccarit và protein. Kết
quả được thể hiện ở Bảng 1.
Kết quả trên cho thấy, các điều kiện nuôi cấy
khác nhau ảnh hưởng khác nhau đến tích lũy
SKK, adenosin, polisaccarit và protein tại TN 14
và đạt tương ứng là 19,98g/l, 835,50mg/kg,
11,24% và 0,27% (không khác nhau về mặt
thống kê - p >0,05 so với hàm lượng protein ở
TN 5 - 0,29% và thí nghiệm 16 - 0,25%). Ở các
nghiệm thức khác, khi lượng sinh khối tăng thì
hàm lượng adenosin, polisaccarit và protein cũng
tăng theo như nghiệm thức 13, 14, 15, 16. Tuy
nhiên vẫn có trường hợp không tuân theo quy
luật này như nghiệm thức 3, 8, 17 và 19. Điều
này có thể là do ảnh hưởng của một trong các
điều kiện nuôi cấy hay có thể là do sự kết hợp
giữa các điều kiện nuôi cấy không tương thích
với nhau đã dẫn đến các sự khác biệt này.
3.2 Tối ưu hóa công thức
3.2.1Kết quả tối ưu
Dựa trên các kết quả về tích lũy sinh khối
(SKK), adenosin, polisaccarit và protein phần
mềm BCPharSoft dự đoán các thông số tối ưu thể
hiện ở Bảng 2.
3.2.2Kiểm chứng thực nghiệm
Các thông số tối ưu dự đoán đạt được xấp xỉ
với kết quả của nghiệm thức 14, vì thế nghiệm
thức này được chọn là nghiệm thức tối ưu. Các
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thông số đầu ra theo dự đoán và kiểm chứng từ
phần mềm BCPharSoft được trình bày ở Bảng 3.
Phân tích thống kê cho thấy kết quả dự đoán
và kết quả kiểm chứng không khác nhau về mặt
thống kê (p > 0,05).

3.2.3Phân tích ảnh hưởng của các thông số đầu
vào đối với các thông số đầu ra bằng
biểu đồ 3D
Với điều kiện chiếu sáng cố định ở mức 2 (chế
độ chiếu sáng theo ngày sáng/đêm tối) như Bảng
2 đã phân tích ảnh hưởng của pH và nhiệt độ đối
với sự tích lũy SKK, adenosin, polisaccarit và
protein như trên biểu đồ 3D (Hình 1).

BẢNG 1
DỮ LIỆU CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY THEO THIẾT KẾ VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
Nhiệt độ

SKK
(g/l )

Adenosin (mg/kg
SKK)

Polisaccarit (%
SKK)

Protein
(% SKK)

3

3

14,45

78,00

6,54

0,17

8,7

1

3

13,50

88,00

6,41

0,13

3

5,2

2

3

18,25

86,60

5,46

0,10

4

8,7

2

2

17,00

298,00

7,84

0,12

5

8,7

1

2

16,00

122,00

4,23

0,29

6

6,7

3

1

16,50

98,20

4,12

0,18

7

6,7

1

1

17,50

173,00

6,30

0,19

8

5,2

1

1

19,00

140,00

5,40

0,21

9

8,7

3

2

13,05

300,00

8,78

0,21

10

8,7

3

1

14,90

125,00

5,46

0,18

11

5,2

3

1

16,80

118,00

4,02

0,15

12

5,2

2

2

17,00

143,00

5,95

0,06

13

6,7

3

2

17,00

398,00

7,61

0,20

14

6,7

2

3

19,98

835,50

11,24

0,27

15

6,7

1

3

18,35

300,00

10,18

0,13

16

6,7

2

2

19,10

368,00

10,24

0,25

17

5,2

3

3

16,02

68,50

2,22

0,16

18

5,2

1

2

15,00

175,00

5,04

0,09

19

5,2

2

1

18,90

48,00

3,53

Stt
(TN)

pH
(sau khử
trùng)

1

8,7

2

Chế độ
chiếu sáng

0,11

Ghi chú: Ánh sáng gồm: (1) sáng liên tục; (2) sáng tối theo ngày đêm; (3) tối liên tục. Nhiệt độ gồm: (1): 25± 2 C/23 ngày, tiếp
theo 8±2oC/7 ngày; (2): 25±2oC/30 ngày; (3): 25±2oC/16 ngày, tiếp theo 8±2oC/7 ngày, sau đó 25±2oC/7 ngày.
o
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BẢNG 2
CÁC THÔNG SỐ TỐI ƯU DỰ ĐOÁN BỞI PHẦN MỀM BCPHARSOFT
Thông số đầu vào
Thông số đầu ra
SKK (g/l)
Adenosin (mg/kg
Polysaccharid
SKK)
(% SKK)
pH
6,7
Chế độ chiếu
Sáng và tối theo
19,71
825,93
10,66
sáng
ngày đêm
Nhiệt độ
Mức 3

(a)

(b)

(c)

(d)
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Protein
(% SKK)
0,25

Hình 1. Biểu đồ 3D biểu diễn sự ảnh hưởng của lên: (a) SKK, (b) adenosin, (c) polisaccarit và (d) protein
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BẢNG 3
CÁC THÔNG SỐ ĐẦU RA THEO DỰ ĐOÁN VÀ KIỂM CHỨNG

Thông số đầu ra

Dự
đoán

SKK (g/l)
Adenosin (mg/kg
SKK)
Polisaccarit (% SKK)
Protein (% SKK)

19,71
825,93

Kiểm
chứng
(NT14)
19,98
835,50

10,66
0,25

11,24
0,27

Biểu đồ 3D dự đoán từ BCPharSoft cho thấy,
muốn tăng giá trị SKK thì C. pseudomilitaris
DL0015 phải được nuôi cấy trong môi trường có
pH trong khoảng từ 6 – 7,5 với nhiệt độ ở mức từ
1 đến 3 (hình 1a). Hình này cũng cho thấy khi pH
từ 5,2 – 5,8 với nhiệt độ từ mức 2,5 đến 3 thì SKK
không tăng; hoặc khi pH từ 8 – 8,7 với nhiệt độ ở
khoảng mức 1 thì SKK giảm thấp nhất. Hình này
cũng còn cho thấy khi pH trong khoảng 6,5 – 7
thì nhiệt độ hầu như ít ảnh hưởng đến giá trị SKK.
Như vậy có thể thấy cả pH và nhiệt độ đều ảnh
hưởng mạnh đến sự sinh trưởng và phát triển của
hệ sợi nấm trong đó pH ảnh hưởng có phần mạnh
hơn.
Hình 1b cho thấy muốn tăng tích lũy adenosin
thì C. pseudomilitaris DL0015 phải được nuôi
trong môi trường với pH giới hạn trong khoảng từ
6 – 7 và nhiệt độ ở mức từ 2 đến 3. Hình này cũng
cho thấy khi pH ở mức từ thấp đến cao (từ 5,2 –
8,7) với nhiệt độ ở khoảng mức 1 sự tích lũy
adenosin đạt giá trị thấp nhất. Từ hình 1b có thể
thấy cả pH và nhiệt độ đều có ảnh hưởng mạnh
đến việc sản xuất adenosin.
Hình 1c: Muốn giá trị polisaccarit đạt mức cao
thì C. pseudomilitaris DL0015 phải được nuôi
trong môi trường có pH trong khoảng 6 – 7 với
nhiệt độ ở khoảng mức 3. Hình này còn cho thấy
nếu nhiệt độ ở khoảng mức 1 kết hợp với pH
trong khoảng 5,2 – 7,5 sự tích lũy polisaccarit đạt
giá trị thấp nhất. Như vậy có thể thấy cả pH và
nhiệt độ đều có ảnh hưởng đến việc tích lũy
polysaccharit.
Hình 1d: Để protein đạt mức khá cao thì C.
pseudomilitaris DL0015 phải được nuôi trong môi
trường có pH trong khoảng 6,5 – 7 với nhiệt độ ở
mức 3. Hình 1d còn cho thấy so với nhiệt độ thì
pH ảnh hưởng lên việc tích lũy protein có phần
mạnh hơn. Như vậy với ánh sáng được cố định ở
mức 2 và để phù hợp với các kết quả phân tích ở
hình 1a, 1b và 1c thì pH thích hợp được xác định
trong khoảng từ 6,5 – 7 với nhiệt độ ở mức 3 để
thu được protein ở mức cao.

Như vậy công thức tối ưu phù hợp với công
thức 14 trong thực nghiệm và không khác nhau về
mặt thống kê (p > 0,05) so với kết quả dự đoán từ
phần mềm. Do vậy công thức 14 được chọn là
công thức tối ưu.
Giá trị pH xác định được trong nuôi cấy C.
pseudomilitaris DL0015 tương đồng với báo cáo
của Xiao & cs [20], Ghatnur & cs [3], Lee & cs
[4], trong đó các tác giả cho rằng pH trung tính là
thích hợp cho sự phát triển nấm sợi và sản xuất
các chất biến dưỡng ở nhiều loài nấm túi
(Ascomycetes) và nấm đảm (Basidiomycetes);
trong đó có Cordyceps. Ngoài ra, sự phát triển của
C. pseudomilitaris 4671 trong nuôi cấy tĩnh có
khoảng pH từ 4 – 7 đã được Plaingam & cs (1998)
đề cập [5].
Có tác giả cho biết ở môi trường lỏng trong điều
kiện tối Cordyceps phát triển tốt hơn so với điều
kiện sáng liên tục [6]; ngoài ra Dong & Yao
(2011) cũng cho biết O. sinensis (C. sinensis) nuôi
cấy liên tục trong tối thì trọng lượng khô sinh khối
tích lũy nhiều hơn so với khi nuôi cấy trong điều
kiện chu kỳ chiếu sáng ngày/đêm (12 giờ sáng/12
giờ tối) [21]. Với C. pseudomilitaris DL0015,
điều kiện chiếu sáng theo chu kỳ ngày đêm (ở
mức 2) là thích hợp nhất cho cả tích lũy sinh khối
lẫn tích lũy các thành phần mục tiêu khác như đã
nêu ở trên.
Nhiệt độ nuôi cấy cũng là một trong những yếu
tố quan trọng cho sự phát triển hệ sợi nấm: tốc độ
tăng trưởng và quá trình trao đổi chất [22]. Theo
Kim & cs (2003), Xu & Yun (2005), hầu hết nấm
ký sinh côn trùng đều phát triển tốt trong khoảng
nhiệt độ 20 – 25oC [6]. Bên cạnh đó, Plaingam &
cs (1998) cũng cho thấy nhiệt độ thích hợp cho
tăng trưởng tốt nhất của 5 chủng C.
pseudomilitaris là ở 25oC, không phát triển ở
370C [7]. Điểm khác biệt trong nghiên cứu này là
đã xác định được nhiệt độ ở mức 3 là thích hợp
nhất cho việc thu sinh khối và các thành phần mục
tiêu, trong suốt 30 ngày nuôi cấy, thì 23 ngày C.
pseudomilitaris DL0015 được nuôi cấy ở 25 ±
2oC và 7 ngày được nuôi ở nhiệt độ thấp 8 ± 2oC
và đây có lẽ là một trong những yếu tố dẫn đến
việc tích lũy được nhiều adenosin trong sinh khối.
Cho đến nay vẫn chưa có một công bố nào về xác
định điều kiện nuôi cấy C. pseudomilitaris tối ưu
cho cả thu sinh khối lẫn adenosin, polisaccarit và
protein.
Kết quả thu được cũng cho thấy, khi C.
pseudomilitaris DL0015 được nuôi cấy trong môi
trường và điều kiện nuôi cấy tối ưu thì lượng sinh
khối khô, adenosin, polisaccarit và protein thu
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được đều tăng; đặc biệt là hàm lượng adenosin
(835,50mg/kg) tăng gấp hơn 2 lần so với hàm
lượng adenosin (352,93mg/kg) thu được khi chỉ
dựa vào tối ưu hóa các thành phần môi trường
[14].
4 KẾT LUẬN
Sự sinh trưởng phát triển của C. pseudomilitaris
DL0015 cùng với sự tạo thành adenosin,
polisaccarit và protein chịu tác động mạnh bởi các
điều kiện nuôi cấy.
Trong môi trường nước chiết khoai tây với các
thành phần (g/L): Saccharose - 60, Pepton - 15,
MgSO4.7H2O – 0,2, KH2PO4 - 0,5, K2HPO4 - 0,5,
CaCl2.2H2O - 0,5; việc sử dụng phần mềm
BCPharSoft đã xác định công thức điều kiện tối
ưu cho nuôi cấy C. pseudomilitaris DL0015 với
các điều kiện: pH 6,7; chiếu sáng theo chu kỳ
ngày/đêm; nhiệt độ là 25 ± 2oC/16 ngày, tiếp theo
8 ± 2oC/7 ngày và trở lại 25 ± 2oC/7 ngày tiếp
theo thì lượng sinh khối khô, adenosin,
polisaccarit và protein đạt tương ứng là 19,98g/l,
835,50mg/kg, 11,24% và 0,27%.
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Study on optimization of conditions for
Cordyceps pseudomilitaris DL0015 culture
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Abstract— Cordyceps biomas contains large number of biologically active substances in such as adenosine,
cordycepin, polysaccharides, proteins… So many Cordyceps species have been cultured for biomedical or
functional food. Studies on isolation, classification and optimum media for cultivating
of Cordyceps pseudomilitaris DL0015 have been informed. In this followed study, optimization of culture
conditions of this fungus for the proruction of high adenosine, polysaccharide, and protein biomass were checked
using BCPharSoft. 19 treatments the BCPharSoft predicted had been tested. The results showed that the optimum
input parameters were initial pH 6.7; light cycles day and night; temperature varies from at 25 ± 2 oC/16 days
followed by 8 ± 2oC/7 days and ended by 25 ± 2oC/7 days; output parameters for mycelial biomass, adenosine,
polysaccharide, and protein were 19.98 g/l, 835.50 mg/Kg, 11.24%, and 0.27%, respectively.
Index Terms— Cordyceps pseudomilitaris, biomass, adenosine, polisaccarite, protein, BCPharSoft.

