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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việc sử dụng các loài nấm ký sinh trên côn trùng để tạo ra các 

hoạt chất có tác dụng cải thiện sức khỏe đã đem lại những thành quả 

có ý nghĩa về khoa học và thực tiễn. Xu hướng này không ngừng phát 

triển qua hàng ngàn năm từ những bài thuốc dân tộc, dân gian cho đến 

các công trình hóa dược hiện đại. Trong tự nhiên, tương tác giữa nấm 

và côn trùng rất đa dạng, sự tương tác này sản sinh ra các sản phẩm 

hợp chất tự nhiên thứ cấp có vai trò quan trọng trong đời sống: các 

hợp chất là nguồn dinh dưỡng, các hợp chất mang độc tố, các hợp chất 

kích hoạt hay tác nhân bảo vệ [93]. Cordyceps là một trong những chi 

nấm như vậy. 

Theo phân loại hình thái học và sinh học, có hơn 500 loài 

Cordyceps trên toàn thế giới [108], chỉ riêng Trung Quốc đã tìm thấy 

hơn 90 loài [139]. Cordyceps là chi nấm ký sinh, được ghi nhận lần 

đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 620 trước công nguyên. Các nhà 

khoa học phương Tây biết đến một cách rộng rãi về chi này từ hội nghị 

khoa học tại Paris vào năm 1726 [42]. Ban đầu, chi Cordyceps được 

phát hiện ở nhiều nơi trên các ngọn núi cao, đất giàu khoáng chất với 

không khí loãng, áp suất cao, nhiệt độ thấp, tia cực tím cao như 

Himalaya, Tây Tạng, Nepal... Chúng tồn tại và phát triển trong môi 

trường khắc nghiệt. Ngày nay, người ta phát hiện ra nhiều loài thuộc 

chi Cordyceps hay Ophiocordyceps ký sinh lên nhiều loại côn trùng 

khác nhau trong môi trường ít khắc nghiệt hơn, hoặc chủ động nuôi 

cấy và thuần dưỡng dần các loài nấm tự nhiên trong môi trường phòng 

thí nghiệm.   

Một số loài thuộc chi Cordyceps như: Cordyceps sinensis, 

Cordyceps militaris là hai loài nấm nổi tiếng đã được nghiên cứu và 

nuôi cấy phổ biến trên khắp thế giới, còn gọi là Đông trùng hạ thảo, 

bào tử nấm của chúng thường ký sinh trên ấu trùng của chi Thitarodes 

(Thitarodes baimaensis hoặc Thitarodes armoricanus) thuộc họ 

Hepialidae. Ophiocordyceps sobolifera là loài nấm chưa phổ biến, ký 

sinh trên con ve sầu ở dạng ấu trùng không cánh. Các loài này luôn 

“tích lũy” các hợp chất thứ cấp, các hợp chất chuyển hoá có hoạt tính 

sinh học thú vị và độc đáo, giờ đây đã được sinh tổng hợp trong điều 

kiện phòng thí nghiệm [42]. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, các 

loài thuộc chi Cordyceps như Cordyceps sinensis (syn. 

Ophiocordyceps sinensis [28]), Cordyceps militaris và 
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Ophiocordyceps sobolifera (syn. Cordyceps sobolifera) là những vị 

thuốc vô cùng quý giá, có khả năng bổ sung cho thận và làm dịu phổi, 

chữa bệnh ho, bệnh ho lao, nôn ra máu, hen suyễn, viêm thận mãn 

tính, rối loạn chức năng thận và bệnh gan... Các nghiên cứu dược lý 

hiện đại cũng cho thấy rằng các loài nấm trên có lợi cho một số hoạt 

động trong cơ thể người: tim mạch, hô hấp, tuần hoàn và hệ thống 

hematogenic, giúp điều chỉnh hệ thống thần kinh, hạ sốt và giảm đau, 

tăng cường chức năng thận, chống ung thư, chống u, cải thiện hệ thống 

máu, chống mệt mỏi, hạ lipid máu và tăng huyết áp [18],[21]. 

Một vài nghiên cứu gần đây như công bố của Ming Feng Wu 

và cộng sự cho thấy dịch chiết nước từ nấm Ophiocordyceps 

sobolifera có khả năng cải thiện tình trạng rối loạn chức năng thận do 

lipopolysaccharide gây ra trong chuột. Theo công bố của Chun-Hung 

Chiu và cộng sự,  polysaccharide có khả năng làm giảm nội độc tố làm 

tổn thương thận của chuột. Sangdee và các cộng sự cũng thông báo 

dịch chiết từ nấm Ophiocordyceps sobolifera có khả năng kháng 

khuẩn, kháng nấm [97]. 

Thành phần hóa học của các loài nấm này rất đa dạng, bao gồm 

các nhóm chất sơ cấp và thứ cấp: polysaccharide, cordycepin, 

cyclosporine, adenosine, protein, các hợp chất sterol, các acid béo, 

vitamin, enzyme... [42]. Trong đó, polysaccharide là polymer thiên nhiên 

thuộc nhóm carbohydrate, có cấu trúc rất đa dạng, phức tạp và đã được 

nghiên cứu rất nhiều trên thế giới do các hoạt tính sinh học quý giá của 

chúng như: chống oxy hóa, bảo vệ gan, tăng cường miễn dịch, kháng 

khuẩn, kháng virus (kể cả virus HIV), chống nghẽn tĩnh mạch, kháng ung 

thư [96],[111], chống oxy hóa [18],[21]… 

Hầu hết các nghiên cứu trước đây tập trung vào loài 

Cordyceps sinensis và Cordyceps militaris, vì hai loài này được phát 

hiện từ rất lâu, đã có rất nhiều công bố về hai loài nổi tiếng này. Hiện 

nay, người ta mở rộng khai thác trong tự nhiên, Cordyceps sinensis có 

nguy cơ cạn kiệt. Trong khi đó, Cordyceps sinensis và 

Ophiocordyceps  sobolifera có thành phần hoá học và hoạt tính sinh 

học tương tự nhau [132], nhưng cho đến nay vẫn có rất ít công bố 

nghiên cứu về Ophiocordyceps  sobolifera[18]. Đặc biệt ở Việt Nam, 

theo tìm hiểu của chúng tôi thì chưa có nghiên cứu nào về loài 

Ophiocordyceps  sobolifera và cũng chưa thấy có mặt trên thị trường.  

  



3 

Với những lý do trên, đề tài được lựa chọn của luận án là : 

NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ HỢP 

CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA NẤM Ophiocordyceps 

sobolifera. 

Phạm vi của luận án: 

Trong luận án này, chúng tôi quan tâm nghiên cứu nấm 

Ophiocordyceps sobolifera với phạm vi nuôi trồng  nấm dưới dạng 

sinh khối, làm nguyên liệu cho quá trình nghiên cứu thành phần hoá 

học của một số hợp chất có hoạt tính sinh học. 

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:  

Nghiên cứu nuôi trồng và khảo sát thành phần hoá học của 

một số hợp chất có hoạt tính sinh học và thay đổi nguồn dinh dưỡng 

nuôi trồng nấm để tối ưu số lượng cũng như chất lượng hoạt tính sinh 

học mong muốn. Từ đây, có thể chủ động mở rộng sản xuất sinh khối 

nấm Ophiocordyceps sobolifera trong thực tiễn, góp phần phong phú 

thêm nguồn dược liệu, bảo vệ sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc 

sống. 
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TÍNH MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 

1. Đây là công trình  nghiên cứu một cách có hệ thống về nuôi 

trồng, thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài nấm 

Ophiocordyceps sobolifera. Lần đầu tiên, điều kiện nuôi trồng nấm 

Ophiocordyceps sobolifera đã được khảo sát qua bố trí ma trận thí 

nghiệm, thu được các phương trình mô hình và khảo sát tối ưu hóa để 

đạt hàm lượng hoạt chất cao nhất.  

2. Cao nước từ Ophiocordyceps sobolifera thể hiện tác dụng 

bảo vệ thận in vivo trên chuột nhắt trắng theo hướng chống oxy hóa 

tương tự như quercetin, dựa trên việc giảm hàm lượng creatinin và 

malondialdehyde và hồi phục các chỉ số này về giá trị sinh lý bình 

thường. Đây là những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ về hoạt tính 

sinh học của Ophiocordyceps sobolifera được nuôi cấy tại Việt Nam.  

3. Cho đến nay, chưa tìm thấy công bố nào khác về hàm lượng 

các hoạt chất phenol có hoạt tính chống oxy hóa mạnh: gallic acid, 

quercitrin, quercetin và hesperidin trong các loài Cordyceps ngoài luận 

án này. 

4. Hai cấu trúc polysaccharide mới đã lần đầu tiên được xác 

định trong loài Ophiocordyceps sobolifera. 
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1. Chương 1.  

2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. Tổng quan về  loài ophiocordyceps sobolifera và chi cordyceps 

1.2. Tổng quan về hoạt tính chống oxy hóa 

1.3. Tổng quan về các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa   

1.4. Tổng quan về polysaccharide  

1.5. Tổng quan ứng dụng của phương pháp thiết kế tối ưu 

1.6. Nhận định tình hình nghiên cứu trước đây về ophiocordyceps 

sobolifera 

 

Chương 2. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

 Giống nấm Ophiocordyceps sobolifera mua từ Aloha 

Medicinal,Inc. Mỹ, nuôi trồng tạo sinh khối, làm nguyên liệu cho 

nghiên cứu của luận án này. 

2.2. HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ 

2.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

1. Cung cấp thông tin về điều kiện nuôi trồng nấm 

Ophiocordyceps  sobolifera để thu nhận được khối lượng sinh khối, 

hàm lượng các hoạt chất polysaccharide, hợp chất phenol và flavonoid 

cao nhất. 

2. Cung cấp thông tin về một số hoạt tính sinh học của nấm 

Ophiocordyceps  sobolifera nuôi trồng: hoạt tính chống oxy hóa in 

vitro, hoạt tính chống oxy hóa- bảo vệ thận in vivo trên chuột nhắt 

trắng. 

3. Cung cấp thông tin về cấu trúc, hàm lượng và hoạt tính chống 

oxy hóa của một số hoạt chất phenol và polysaccharide trong nấm 

Ophiocordyceps sobolifera nuôi trồng. 

2.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

1. Khảo sát điều kiện nuôi trồng nấm Ophiocordyceps 

sobolifera đến khối lượng sinh khối và hàm lượng các hoạt chất 

polysaccharide, hợp chất phenol và flavonoid. 

2.  Khảo sát một số hoạt tính sinh học của nấm Ophiocordyceps 

sobolifera: hoạt tính chống oxy hóa in vitro, hoạt tính chống oxy hóa- bảo vệ 

thận in vivo trên chuột nhắt trắng. 
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3. Định tính, định lượng và hoạt tính chống oxy hóa của một 

số hoạt chất phenol trong nấm Ophiocordyceps sobolifera. 

4. Xác định cấu trúc, định lượng và hoạt tính chống oxy hóa 

của polysaccharide trong nấm Ophiocordyceps sobolifera.  

2.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.5.1. Phương pháp chuẩn bị mẫu nguyên liệu 

2.5.2. Phương pháp tách chiết cao nước và cao ethanol 

2.5.3. Phương pháp đánh giá hoạt tính chống oxy hóa 

2.5.4. Phương pháp nghiên cứu hoạt tính bảo vệ thận trên cơ thể động 

vật 

2.5.5. Phương pháp Folin- Ciocalteu - trắc quang để định lượng tổng 

các hợp chất phenol  

2.5.6. Phương pháp tạo phức với muối nhôm trong môi trường kiềm- 

trắc quang để định lượng tổng các hợp chất flavonoid  

2.5.7. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) định lượng các 

hợp chất phenol   

2.5.8. Phương pháp tách chiết và tinh chế polysaccharide 

2.5.9. Phương pháp xác định cấu trúc 

3.  

4. Chương 3. 

5. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG NẤM Ophiocordyceps 

sobolifera 

3.1.1. Điều kiện hình thành và kích thước của sợi nấm 

3.1.1.1. Ảnh hưởng của pH 

 Phương pháp ANOVA một yếu tố (ANOVA single factor) 

được sử dụng để đánh giá sự sai khác giữa các giá trị kích thước nấm 

sau thời gian phát  triển 7 ngày theo pH. Với mức ý nghĩa α = 0,05, 

kết quả cho thấy các giá trị kích thước ở các pH từ 5 đến 9 là khác 

nhau về mặt thống kê với F(4)= 766, p< 0,0001 cho thấy pH của môi 

trường nuôi cấy ảnh hưởng đến kích thước sự phát triển của sợi nấm. 

Đồng thời, ở pH = 7 cho sợi nấm phát triển tốt nhất, vì vậy pH = 7 

được chọn cho các nghiên cứu tiếp theo. 

3.1.1.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ 

 Nấm được nuôi trồng trong môi trường đệm phosphat (pH=7) 

ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau được khảo sát trong khoảng từ 23 
oC đến 29oC. Kết quả cho thấy khi thay đổi nhiệt độ từ 23oC đến 25oC 
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thì kích thước sợi nấm tăng dần (Hình 3.2). Tuy nhiên, ở nhiệt độ cao 

hơn 25oC thì kích thước sợi nấm lại giảm. Vì vậy, nhiệt độ thích hợp  

cho việc nuôi trồng nấm để thu được sản phẩm có kích thước lớn là 

25oC. 

Mẫu được thu hoạch sau 21 ngày và được rửa sạch bằng nước 

cất, sau đó tiến hành sấy lạnh bằng máy sấy thăng hoa Harvest right 

đến khối lượng không đổi. 

3.1.2. Điều kiện tách chiết và định lượng các hoạt chất polysaccharide 

(PS), các hợp chất phenol và flavonoid trong mẫu nấm 

3.1.2.1. Điều kiện tách chiết và định lượng polysaccharide   

Điều kiện tốt nhất để chiết polysaccharide là: nhiệt độ chiết: 

100°C; tỉ lệ mẫu: thể tích nước (g/mL) 1:60, thời gian 4 giờ/1 lần 

chiết, chiết 4 lần, tỉ lệ ethanol 96°/dịch chiết là: 4/1 (v/v).  

3.1.2.2. Điều kiện tách chiết và định lượng các hợp chất phenol và 

flavonoid 

Điều kiện thích hợp để chiết các hợp chất phenol từ mẫu nấm: 

dung môi chiết là ethanol 70°, nhiệt độ chiết 70°C, tỉ lệ mẫu so với 

dung môi 1:50 (g/mL); thời gian chiết 90 phút/lần, số lần chiết: 3. 

3.1.3. Ảnh hưởng của các yếu tố dinh dưỡng trong môi trường 

nuôi cấy đến khối lượng sinh khối và hàm lượng hoạt chất 

polysaccharide, các hợp chất phenol và flavonoid trong nấm 

Phương pháp khảo sát đơn biến thường có sai lệch về giá trị 

hàm mục tiêu, mặt khác không thể hiện rõ vai trò và tác động của từng 

yếu tố ảnh hưởng đến hàm mục tiêu. Vì vậy, trong luận án này, phương 

pháp quy hoạch hóa thí nghiệm bằng mô hình Box-Behnken Design 

(BBD) được sử dụng để khảo sát 4 hàm mục tiêu là: hàm lượng 

polysaccharide, khối lượng sinh khối nấm, hàm lượng tổng các hợp 

chất phenol, hàm lượng tổng các flavonoid với 04 yếu tố ảnh hưởng là 

khối lượng glucose (x1), khối lượng KH2PO4 (x2), khối lượng MgSO4 

(x3), thể tích dịch chiết ve sầu (x4). 

Từ phần mềm minitab, sử dụng tối ưu hóa đáp ứng (response 

optimizer) để tìm điều kiện tối ưu cho 04 hàm mục tiêu (Hàm lượng 

PS, khối lượng sinh khối nấm, hàm lượng tổng các hợp chất phenol và 

hàm lượng tổng flavonoid) trong vùng khảo sát. Kết quả hình 3.12 cho 

thấy các hàm mục tiêu đạt giá trị cực đại như sau: hàm lượng PS đạt 

5,418 g, khối lượng sinh khối nấm đạt 0.870 g, hàm lượng tổng các 

hợp chất phenol đạt 12,778 mg GA/g, hàm lượng tổng flavonoid đạt 

8,112mg QE/g. Với điều kiện thí nghiệm như sau: khối lượng Glucose: 
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47,12 g, khối lượng KH2PO4: 1,69 g, khối lượng MgSO4: 0,74 g, thể 

tích dịch chiết ve sầu: 52,2 mL 

Để kiểm chứng độ đúng của mô hình, thí nghiệm được thực 

hiện lặp lại 3 lần với các điều kiện tại điểm tối ưu dự đoán, kết quả 

cho thấy mô hình BBD đánh giá tốt thí nghiệm khảo sát. 

3.2. KHẢO SÁT MỘT SỐ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA NẤM  

Ophiocordyceps sobolifera 

Mẫu lựa chọn để khảo sát là mẫu được nuôi cấy ở điều kiện 

tối ưu ở mục  3.1.3, với glucose (x1): 47,12 g; KH2PO4 (x2): 1,69 g; 

MgSO4 (x3): 0,74 g; dịch chiết ve sầu (x4): 52,2 mL. 

3.2.1. Hoạt tính chống oxy hóa in vitro trong các mô hình hóa học 

3.2.1.1. Hoạt tính chống oxy hóa theo mô hình phosphor molybdenum 
Lực chống oxy hóa của các mẫu thể hiện cao nhất ở nồng độ 0,5 

mg/mL. Hàm lượng chất chống oxy hóa như sau: 

.Trong cao nước:     7,87 ± 0,11 mg ascorbic acid/g mẫu (n=3)  

                    Hoặc   12,72 ± 0,29 mg gallic acid/g mẫu (n=3)  

.Trong cao ethanol:  3,55 ± 0,37 mg ascorbic acid/g mẫu (n=3)    

                       Hoặc  5,37 ± 0,91 mg gallic /g mẫu (n=3)  

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong cao nước O. sobolifera 

cao gấp 2 lần so với cao ethanol O. sobolifera cho thấy tiềm năng 

chống oxy hóa của cao nước cao hơn so với cao ethanol trong mô hình 

khảo sát. 

3.2.1.2. Hoạt tính chống oxy hóa theo mô hình bắt gốc tự do DPPH 

Qua bảng 3.9, nhận thấy rằng, khả năng bắt gốc tự do của các 

mẫu khảo sát đều tăng theo nồng độ. Giá trị IC50 cho thấy cao ethanol 

có hoạt tính cao hơn cao nước nhưng không nhiều. Ở nồng độ 2 

mg/mL, các cao chiết đều bắt trên 70 % gốc tự do DPPH, chứng tỏ 

mẫu nghiên cứu có hoạt tính chống oxy hóa cao hơn loài Cordyceps 

sinensis trong nghiên cứu [26] (bắt được 60 % gốc DPPH). Thực 

nghiệm trên cũng cho thấy cao ethanol O. sobolifera được nuôi cấy có 

hoạt tính cao hơn nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) trong công bố 

[100]: ở nồng độ 1 mg/mL tỉ lệ bắt gốc tự do DPPH là 54,14 %.   

Như vậy, cao nước và cao ethanol từ nấm O. sobolifera đều có hoạt tính 

chống oxy hóa xấp xỉ nhau trong cả 2 mô hình khảo sát. Hoạt tính chống 

oxy hóa của mẫu cao hơn so với loài Cordyceps sinesis cũng như G. 

lucidum trong các nghiên cứu trước đây. 
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3.2.2. Hoạt tính bảo vệ thận in vivo của nấm Ophiocordyceps 

sobolifera trên chuột nhắt trắng bị gây tổn thương thận bằng 

cisplatin 

3.2.2.1. Kết quả định lượng creatinine  

 Cao nước O.sobolifera có tác dụng tương tự như chất đối 

chiếu quercetin, thể hiện tác dụng bảo vệ thận, làm giảm hàm lượng 

creatinine bị tăng trong mô hình gây độc thận bằng cisplatin, hồi phục 

trở về giá trị bình thường. 

3.2.2.2. Kết quả định lượng BUN  

Cao chiết nước O.sobolifera chưa thể hiện tác dụng theo hướng 

hồi phục hàm lượng BUN về giá trị bình thường trong mô hình gây 

độc thận bằng cisplatin. 

3.2.2.3. Kết quả xác định hàm lượng malondialdehyde  (MDA) trong 

thận chuột 

Cao nước của O. sobolifera thể hiện tác dụng hồi phục hàm 

lượng MDA về giá trị bình thường, thể hiện tác dụng bảo vệ thận theo 

hướng chống tổn thương do peroxy hóa tế bào trong mô hình gây độc 

thận bằng cisplatin. Khả năng chống oxy hóa- bảo vệ thận của cao 

nước O. sobolifera tương đương quercetin. 

3.2.2.4. Kết quả khảo sát mô học thận chuột 

Kết quả vi phẫu thận chuột cho thấy sau khi tiêm cisplatin 3 

ngày, mô thận chỉ bị tổn thương nhẹ. Điều này có thể là do thời gian 

quá ngắn (3 ngày), chưa thể quan sát thấy tổn thương điển hình do 

cisplatin về mặt mô học. 

Như vậy, dịch chiết nấm O. sobolifera thể hiện tác dụng bảo 

vệ thận theo hướng kháng oxy hóa tương tự như quercetin trên hàm 

lượng creatinin và malondialdehyd, hồi phục các chỉ số này về giá trị 

sinh lý bình thường. 

3.3. ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG 

OXY HÓA CỦA MỘT SỐ HOẠT CHẤT PHENOL TRONG 

NẤM Ophiocordyceps sobolifera 

3.3.1. Định tính 

- Thăm dò bằng sắc ký bản mỏng TLC, đã phát hiện 4 vệt có diện tích 

lớn hơn cả, Đối chiếu hệ số lưu Rf của các chất chuẩn phenol để dự 

đoán tên của 4 hợp chất phenol tương ứng. 

- Tiến hành sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC: khẳng định 4 cấu tử đó 

là gallic acid, quercetin, quercitrin và hesperidin. 
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3.3.2. Định lượng 

3.3.2.1. Đánh giá phương pháp định lượng 

Sự tương quan tuyến tính chặt chẽ giữa nồng độ chất phân tích và diện 

tích peak thể hiện ở hệ số tương quan R> 0,996. Độ thu hồi của gallic 

acid, quercetin, quercitrin và hesperidin 95,59 % đến 98,54 %, Kết quả 

này là cơ sở để tiến hành định lượng các hợp chất trong các mẫu nghiên 

cứu bằng phương pháp HPLC. 

3.3.2.2. Hàm lượng của gallic acid, quercetin, quercitrin, hesperidin 

trong mẫu 

Bảng 3.16 Hàm lượng một số hợp chất phenol trong mẫu nghiên cứu 

Mẫu 

Gallic 

acid 

(µg/g) 

Quercetin 

(µg/g) 

Quercitrin 

(µg/g) 

hesperidin 

(µg/g) 

TA4C-

(HPLC)* 

(µg/g) 

O. sobolifera 
193,60 

± 0,02 

142,07 ± 

0,02 

544,53 ± 

0,03 

110,08 ± 

0,01 
990,27 

*Tổng hàm lượng 4 chất 
Kết quả phân tích bởi HPLC chỉ ra rằng dịch chiết của  nấm 

Ophiocordyceps sobolifera  chứa một số hợp chất phenolic điển hình. 
3.3.2.3. Hoạt tính chống oxy hóa của gallic acid, quercetin, 
quercitrin, hesperidin  
Bảng 3.17. Khả năng bắt gốc tự do DPPH của các hợp chất phenol 
nghiên cứu 

STT Hợp chất 

Tỷ lệ bắt gốc tự do DPPH (%) 

ở các nồng độ (µg/ mL) 

100 20 4 0,8 
IC50 

(µg/ mL) 

1 Quercetin 98,72 85,16 75,52 48,23 1,93 

2 Quercitrin 95,28 81,54 69,64 31,18 2,35 

3 Gallic acid 90,15 82,63 40,82 29,16 7,51 

4 Hesperidin 82,39 68,46 38,24 20,16 10,23 

5 Chất chuẩn ascorbic acid 95,91 94,17 77,50 29,27 2,08 

6 Chất chuẩn curcumin 81,26 40,64 29,07 20,19 38,34 

Các giá trị IC50 cho thấy các phenol này đều là những chất chống oxy 

hóa rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với curcumin, đặc biệt quercetin còn 

có hoạt tính tốt hơn ascorbic acid. 
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3.4. XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC, ĐỊNH LƯỢNG VÀ HOẠT TÍNH 

CHỐNG OXY HÓA CỦA POLYSACCHARIDE TRONG NẤM 

Ophiocordyceps sobolifera 

3.4.1. Xác định cấu trúc của polysaccharide trong mẫu PS chiết ở 

nhiệt độ 100°C (mẫu PS-T100) và ở 80°C (mẫu PS-T80)   

3.4.1.1. Tinh chế và kiểm tra độ tinh khiết của polysaccharide thu được 

Từ mẫu O. sobolifera đã lựa chọn, tiến hành tách chiết 

polysaccharide ở 100oC, sau đó tinh chế theo quy trình 2.5.8.2 thu được 

mẫu polysaccharide  (ký hiệu là mẫu PS-T100). Tiếp tục thủy phân 

PS-T100, sau đó phân tích bằng HPLC để định tính và định lượng các 

amino acid có thể có trong mẫu. Sắc ký đồ thu được thể hiện trên hình 

3.2 và 3.3. Không phát hiện được các amino acid, như vậy mẫu PS-

T100 đang khảo sát không liên kết với thành phần protein. 

3.4.1.2. Khối lượng phân tử của PS-T100  

    Sắc ký đồ của PS-T100 thu được bằng sắc ký thẩm thấu gel hiệu 

năng cao (GPHPLC). Khối lượng phân tử trung bình của PS-T100 là 

khoảng 2,29 ×105 Da. Tỷ lệ Mw/Mn, đại diện cho chỉ số phân tán và 

cung cấp một dấu hiệu sơ bộ về độ rộng của phân bố, là khoảng 1,30, 

giá trị này biểu thị rằng mẫu PS có sự đa phân tán về khối lượng phân 

tử, hay có thể nói PS-T100 là hetero polysaccharide. 

3.4.1.3. Xác định thành phần monosaccharide và vị trí liên kết 

glycoside thông qua quá trình methyl hóa  

Phân tích GC-MS về thành phần monosaccharide của PS-T100 

cho thấy PS-T100 là một heteropolysaccharide với sự xuất hiện của 

hai dẫn xuất đường methyl hóa chính : 1,3,5-tri-O-acetyl-2,4,6-tri-O -

methylglucitol và 1,3,5-tri-O-acetyl-2,4,6-tri-O-methylmannitol cho 

thấy sự hiện diện của D-glucose và D-mannose trong bộ khung PS. Từ 

các dẫn xuất thu được, cho thấy có hai loại liên kết: glucosyl (1 → 3)  

và liên kết mannosyl (1 → 3), tồn tại trong PS-T100. 

3.4.1.4. Phổ hồng ngoại (phổ IR) 

Thông tin phổ hồng ngoại của PS-T100, peak nằm ở khoảng 3446 

cm-1 có thể được gán cho dao động hóa trị của liên kết O-H của 

polysaccharide. Các dải trong vùng 2933 cm-1 có liên quan đến dao 

động hóa trị của C-H, và các dải trong vùng 1647 cm-1 là do nước liên 

kết bề mặt [133]. Các dải hấp thụ mạnh ở 1413 cm-1 là do dao động 

hóa trị của liên kết C-O. Hơn nữa, sự hấp thụ đặc trưng ở 1045 cm-1 

chỉ ra các dạng cấu hình β tồn tại trong glucan [47],  dải hấp thụ ở 802 

cm-1 được gán cho các liên kết glycosidic loại α [68]. Số sóng của các 
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peak trong phổ FT-IR của mẫu PS-T100 phù hợp với công trình [132]. 

Từ kết quả phổ hồng ngoại kết hợp với kết quả GC-MS ở bảng 3.11, 

cấu hình của mẫu PS-T100 đang nghiên cứu có liên kết β-D-glucan và 

α-D-mannose. 

3.4.1.5. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1 chiều và 2 chiều của PS-T100 

Phổ 1H-NMR của PS-T100 cho thấy tín hiệu hai proton anomer ở 

độ dịch chuyển hóa học: δH 4,55ppm (d, J = 8 Hz, liên kết dạng β 

proton anomer G) và 5,13 ppm (d, J = 4 Hz, liên kết dạng α anomer 

M) và các tín hiệu của H2 đến H6 nằm ở   độ chuyển dịch hóa học từ 

3,13 - 3,82 ppm. Đây là một dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của hai 

thành phần đường của đơn vị hexasaccharide. Dựa vào tỉ lệ cường độ 

cho thấy, trong đoạn mạch PS-T100 có sự xuất hiện của 1 đường M 

và 1,5 đường G. Có thể nhận thấy rằng, cấu trúc trong phân đoạn PS-

T100 có loại liên kết α-D-Mannose và β-D-Glucose với tỷ lệ α-D-

Mannose: β-D-Glucose = 1:1,5. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với tỷ 

lệ của các dẫn xuất monosaccharide khi phân tích GC-MS. 

Phổ 13C-NMR của PS-T100 có tín hiệu hai carbon anomer ở các 

độ chuyển dịch hóa học 95,9 ppm và 92,1 ppm tương ứng với cấu hình 

β-anomeric của đơn vị đường glucopyranosyl (Glcp) và C-1 của 

đường α-D-Manp, tương ứng. Các tín hiệu của C2 - C6 nằm trong 

vùng có độ chuyển dịch hóa học từ δC 60,6 - 76,0 ppm. Dữ liệu từ1H - 

NMR và kết quả phân tích methyl hóa có thể xác định sự hiện diện của 

β-D-glucose và α-D-mannose trong đơn vị lặp lại của PS-T100. 

Kết quả trên phổ HSQC cho thấy, các peak carbon lần lượt là δC 

95,9; 92,1; 76,0; 75,8; 74,2; 72,8; 71,5; 71,5; 69,7; 69,6; 60,8 và 60,6 

ppm có sự tương tác tương ứng với các proton δH 4,55; 5,13; 3,37; 

3,32; 3,15; 3,62; 3,39; 3,74; 3,30; 3,29; 3,81 và 3,79 ppm. Điều này 

cho phép xác định vị trí của proton nối trực tiếp với nguyên tử carbon 

trong cấu trúc phân tử của PS-T100. 

Những tương tác 1H → 1H trong phổ COSY của PS-T100 đã chỉ 

ra các tương tác giữa các proton của carbon cận kề nhau trong cấu trúc 

PS-T100. Các tương tác đó bao gồm tương tác giữa G H-2 (δH 3,32)/G 

H-3 (δH 3,62), giữa G H-4 (δH 3,79)/G H-3 (δH 3,62)/ G H-5 (δH 3,81), 

giữa G H-5 (δH 3,81)/ G H-6 (δH 3,30); giữa M H-3 (δH 3,15)/M H-2 

(3,39)/M H-4 (3,37), và giữa M H-5 (δH 3,74)/M H-4 (δH 3,37)/M H-

6 (δH 3,29). 
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Tương tự các tương tác từ 1H → 13C trong phổ HMBC, cho thấy 

tương tác giữa proton với các carbon cận kề nhau, tương tác giữa G 

H-1(δH 4,55)/ G C-2 (δC 75,8); giữa G H-2 (δH  3,32)/G C-3 (δC 72,8); 

G H-3 (δH 3,62)/ G C-4 (δC 60,6)/ G C-2 (75,8); giữa G H-4 (δH 3,79)/ 

G C-5 (δC 60,8)/G C-3 (δC 72,8); giữa G H-5 (δH 3,81)/ G C-6 (δC 

69,7); và giữa M H-1(δH 5,13)/ M C-2 (δC 71,5);  giữa M H-3 δH 3,15)/ 

M C-4 (δC 76,0)/ M C-2 (71,5); giữa M H-5 (δH 3,74)/ M C-4 (δC 76,0)/ 

M C-6 (δC 69,6). Kết quả này cho phép thiết lập trật tự liên kết của 

hydrogen và carbon trong các thành phần đường của phân tử PS-T100. 

Bảng 3.21. Độ chuyển dịch của C và H trong các thành phần đường 

của PS-T100 từ nấm Ophiocordyceps sobolifera  được ghi trong D2O. 

 Thành phần đường H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 

G →3)-β- D-glucopyranoside-(1→ 4,55 3,32 3,62 3,79 3,81 3,30 

M →3)-α-D- mannopyranoside-(1→ 5,13 3,39 3,15 3,37 3,74 3,29 

 Thành phần đường C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 

G →3)-β- D-glucopyranoside-(1→ 95,9 75,8 72,8 60,6 60,8 69,7 

M →3)- α-D- mannopyranoside-(1→ 92,1 71,5 74,2 76,0 71,5 69,6 

 

Trong phổ HMBC của PS-T100 xuất hiện các tương tác giữa 

proton anomer G H-1(δH 4,55) với carbon M C-3 (δC 74,2); giữa 

proton anomer M H-1 (δH 5,13) với carbon G C-3 (δC 72,8) chỉ ra các 

mối liên kết glycoside trong cấu trúc của PS-T100 tương ứng là 

G(1→3)M và M(1→3)G 

Như vậy, cấu trúc của đoạn mạch polysaccharide tách chiết ở 

100oC từ mẫu O. sobolifera đã lựa chọn có khối lượng phân tử trung 

bình là 2,29 ×105 Da và có thể được biểu diễn dưới dạng: 

 
Hình 3.27. Cấu trúc đoạn mạch polysaccharide trong PS-T100. 
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3.4.1.6. Xác định cấu trúc một đoạn mạch polysaccharide trong mẫu 

PS-T80 

Cấu trúc đoạn mạch PS-T80 cũng được xác định theo phương 

pháp tương tự như trên. Các kết quả về methyl hóa, sắc ký lọc gel, phổ 

IR, phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1 chiều và 2 chiều thể hiện ở phụ lục 

1 cho thấy: 

Khối lượng phân tử trung bình của PS-T80 là khoảng 7,4 ×104 

Da. Tỷ lệ Mw/Mn khoảng 1,83, cho thấy mẫu PS-T80 có sự đa phân 

tán về khối lượng phân tử. Do đó, có thể nói PS-T80 cũng là hetero 

polysaccharide. 

Quá trình methyl hóa cho thấy sự xuất hiện của hai dẫn xuất 

đường methyl hóa chính:1,3,5-tri-O-acetyl-2,4,6-tri-O -methylglucitol 

và 1,3,5-tri-O-acetyl-2,4,6-tri-O-methylmannitol cho thấy sự hiện 

diện của D-glucose và D-mannose trong bộ khung PS-T80. Từ các dẫn 

xuất thu được, cho thấy có hai loại liên kết: glucosyl (1 → 3)  và liên 

kết mannosyl (1 → 3), tồn tại trong PS-T80. 

Bốn dải hấp thụ đặc trưng của polysaccharide được hiển thị trong 

phổ IR: peak nằm ở khoảng 3383 cm-1 được gán cho dao động kéo dài 

của liên kết O–H trong PS. Các dải trong vùng 2893 cm-1 và 2924 cm-

1 là do dao động kéo giãn C-H, trong khi các dải trong vùng 1637 cm-

1 được cho là dao động của nước liên kết [124],[133]. Các dải hấp thụ 

mạnh ở 1408 cm-1 là do dao động kéo giãn C-O. Ngoài ra, vị trí tương 

đối của các nhóm axial và equatorial (OH) trong polysaccharide nằm 

ở dãy dao động từ 1100 đến 1000 cm-1. Bên cạnh đó, dao động đặc 

trưng ở 1043 cm-1 chỉ ra sự tồn tại cấu hình β trong glucan [47]. Hơn 

nữa, dao động ở 889 cm-1 được gán cho liên kết glycosidic loại β, trong 

khi dao động ở 1076 cm-1 được gán cho một nhóm trục (OH) ở vị trí 

C-2 hoặc C-4 ở mannose [47]. 

Phổ 1H-NMR của PS-T80 cho thấy tín hiệu hai proton anomer ở 

độ dịch chuyển hóa học: δH 4,56 ppm (d, J = 8 Hz, proton anomer G, 

cấu hình dạng β) và 5,15 ppm (d, J = 4 Hz, proton anomer M, cấu hình 

dạng α ) và các tín hiệu của H2 đến H6 nằm ở độ chuyển dịch hóa học 

từ 3,16 - 3,80 ppm. Đây là một dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của hai 

thành phần đường của đơn vị hexasaccharide. Dựa vào tỉ lệ cường độ 

cho thấy, trong đoạn mạch PS-T80 có sự xuất hiện của 1 đường M và 

2 đường G. Những kết quả này phù hợp với phổ hồng ngoại và kết quả 
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1H-NMR của các loại polysaccharide khác. Các chuyển dịch hóa học 

của các proton anome (nhỏ hơn 5,0 ppm) có thể được gán cho các 

proton anome của các gốc liên kết β. mô tả trong tài liệu 

[5],[15],[34],[37]. Các giá trị của proton H1 vượt quá 5 ppm cho thấy 

cấu hình loại α. 

Phổ 13C-NMR của PS-T80 có tín hiệu hai carbon anomer ở các 

độ chuyển dịch hóa học 95,9 ppm và 92,1 ppm tương ứng với cấu hình 

β-anomeric của đơn vị đường glucopyranosyl (Glcp) và C-1 của 

đường α-D-Manp, tương ứng. Các tín hiệu của C2 - C6 nằm trong 

vùng có độ chuyển dịch hóa học từ δC 60,6 - 76,0 ppm.  

12 đỉnh của đường cắt ngang trong phổ HSQC giúp xác định được 

vị trí của các nguyên tử carbon và proton trong PS-T80. Thành phần 

đường G được biểu thị bằng các tín hiệu lần lượt là 4,56 / 95,9, 3,33 / 

75,8, 3,63 / 72,8, 3,65 / 60,8, 3,80 / 60,6 và 3,32 / 69,7 ppm. Hơn nữa, 

các tín hiệu tại 5,15 / 92,1, 3,45 / 71,5, 3,16 / 74,2, 3,42 / 76,0, 3,75 / 

71,5 và 3,38 / 69,6 được gán cho đường M. Số lượng đỉnh chéo trong 

vùng đối với các nhóm methylen gợi ý rằng các monosaccharide ở 

dạng hexose. 

G H-2 (δ 3.33)/G H-3 (δ 3.63), G H-4 (δ 3.65)/G H-3 (δ 3.63)/G 

H-5 (δ 3.80), G H-5 (δ 3.80)/G -6 (δ 3.32). 

Những tương tác 1H → 1H trong phổ COSY của PS-T80 đã chỉ 

ra các tương tác giữa các proton của carbon cận kề nhau trong cấu trúc 

PS-T80. Các tương tác đó bao gồm tương tác giữa G H-2 (δ 3,33)/G 

H-3 (δ 3,63), G H-4 (δ 3,65)/G H-3 (δ 3,63)/G H-5 (δ 3,80), G H-5 (δ 

3,80)/G -6 (δ 3,32); và giữa M H-3 (δ 3,16)/M H-2 (δ 3,45)/M H-4 (δ 

3,42), M H-5 (δ 3,75)/M H-4 (δ 3,42)/M H-6 (δ 3,38).  

Tương tự các tương tác từ 1H → 13C trong phổ HMBC, cho thấy 

tương tác giữa proton với các carbon cận kề nhau, tương tác giữa G 

H-1(δ 4,56)/G C-2 (δ 75,8); G H-2 (δ 3,33)/G C-3 (δ 72,8); G H-3 (δ 

3,63)/G C-4 (δ 60,8)/G C-2 (75,8); G H-4 (δ 3,65)/G C-5 (δ 60,6)/G 

C-3 (δ 72,8); G H-5 (δ 3,80)/G C-6 (δ 69,7); và giữa M H-1(δ 5,15)/M 

C-2 (δ 71,5); M H-3 (δ 3,16)/M C-4 (δ 76,0)/M C-2 (δ 71,5); M H-5 

(δ 3,75)/M C-4 (δ 76,0)/M C-6 (δ 69,6). Kết quả này cho phép thiết 

lập trật tự liên kết của hydrogen và carbon trong các thành phần đường 

của phân tử PS-T80. 
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Bảng 3.22. Độ chuyển dịch của C và H trong các thành phần đường 

của PS-T80 từ O. sobolifera.  

 Thành phần đường H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 

 G →3)-β- D-glucopyranoside-(1→ 4,56 3,33 3,63 3,65 3,80 3,32 

M →3)-α-D- mannopyranoside-(1→ 5,15 3,45 3,16 3,42 3,75 3,38 

 Thành phần đường C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 

G →3)-β- D-glucopyranoside-(1→ 95,9 75,8 72,8 60,8 60,6 69,7 

M →3)- α -D- mannopyranoside-(1→ 92,1 71,5 74,2 76,0 71,5 69,6 
 

Như vậy, cấu trúc của đoạn mạch polysaccharide tách chiết ở 

80oC từ mẫu O. sobolifera có khối lượng phân tử trung bình là 7,4 × 

104 Da và có thể được biểu diễn dưới dạng: 

 
Hình 3.28. Cấu trúc đoạn mạch polysaccharide trong PS-T80. 

 

Cho đến nay, đã có nhiều công trình phân lập và xác định cấu trúc của 

polysaccharide từ các loài Cordyceps, nhưng đây là công trình đầu tiên 

nghiên cứu về O. sololifera nuôi cấy ở Việt Nam và đã phát hiện hai 

cấu trúc khác hẳn với các công bố về cấu trúc của polysaccharide trong 

O. sobolifera trước đây. 

3.4.2. Định lượng polysaccharide 

Hàm lượng polysaccharide trong các mẫu nghiên cứu dao động 

trong khoảng 4,478 % đến 5,384%. Hàm lượng polysaccharide đạt giá 

trị cao nhất 5,561% trong mẫu kiểm chứng trong thí nghiệm lần 2 

(Bảng 3.7), tương ứng với điều kiện thí nghiệm nuôi trồng tối ưu:  

- Khối lượng glucose: 47,12 g 

- Khối lượng KH2PO4: 1,69 g 

- Khối lượng MgSO4: 0,74 g 

- Thể tích dịch chiết ve sầu: 52,2 mL 

  



17 

3.4.3. Hoạt tính chống oxy hóa của polysaccharide từ nấm 

Ophiocordyceps sobolifera   

Hàm lượng các hợp chất polysaccharide trong cao nước chiếm từ 

72 -86 % (khối lượng polysaccharide *100 /khối lượng cao nước), cho 

thấy hoạt tính kháng oxy hóa của cao nước có thể là do polysaccharide 

quyết định.  

Polysaccharides đã thu hút được sự chú ý lớn của các nhà khoa 

học trong những thập kỷ qua. Sự đa dạng về cấu trúc và các chức năng 

sinh học tiềm năng của chúng mang lại những đặc tính độc đáo, PS 

được coi là những nguồn dinh dưỡng và có các đặc tính sinh học vô 

cùng quý giá. Các nghiên cứu trước cho thấy, polysaccharides chiết 

xuất từ Ophiocordyceps sobolifera cung cấp các hoạt tính sinh học 

đáng kể như kháng oxy hóa, và làm giảm tổn thương thận ở chuột. 

Vì vậy, chúng tôi tiến hành đánh giá hoạt tính của polysaccharide 

từ nấm Ophiocordyceps sobolifera. 

Các cao chiết nước ở nhiệt độ khác nhau sẽ chứa polysaccharide 

có cấu trúc khác nhau, vì vậy nhiệt độ chiết là yếu tố quyết định hoạt 

tính của polysaccharide thu được. Các mẫu polysaccharide thu được ở 

các nhiệt độ chiết i (oC) khác nhau được ký hiệu là PS-Ti.  

3.4.3.1. Lực chống oxy hóa tổng theo mô hình phosphor 

molybdenum của các mẫu PS-Ti  

Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng lực chống oxy hóa của các mẫu 

PS-Ti đều tăng đáng kể với sự gia tăng nồng độ từ 0,1 đến 1,5 mg/mL 

(hình 3.16). Khi tăng nhiệt độ chiết i từ 60°C đến 80°C thì lực chống 

oxy hóa của mẫu PS-Ti tăng. Tuy nhiên, khi tăng nhiệt độ chiết i từ 

90°C lên 100°C, lực chống oxy hóa tổng của PS-Ti có giảm nhưng 

không đáng kể. Hoạt tính của polysaccharide chịu ảnh hưởng bởi cấu 

trúc không gian và khối lượng phân tử của chúng. Sự gia tăng nhiệt độ 

chiết có thể tăng hiệu suất chiết, đồng thời thu được polysaccharide có 

khối lượng phân tử cao. Lượng chất chống oxy hóa được biểu thị bằng 

lượng tương đương của gallic acid hoặc ascorbic acid của các mẫu PS-

Ti ở nồng độ 1,5 mg/mL được trình bày trên Bảng 3.24. Theo kết quả 

xác định ở mục 3.2.1.1., tại nồng độ 0,5mg/mL hàm lượng chất chống 

oxy hóa trong 1g cao nước là 12,72 ± 0,29 mg gallic acid /g mẫu) (n=3) 

hoặc 7,87 ± 0,11mg ascorbic acid/g mẫu (n=3). Về mặt khối lượng, 

polysaccharide chiếm 86% trong cao nước. Số liệu trên bảng này cho 

thấy polysaccharide tinh khiết cung cấp lượng chất chống oxy hóa cao 
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hơn cao nước, chứng tỏ polysaccharide là thành phần chủ yếu tạo nên 

hoạt tính chống oxy hóa của cao nước.  

3.4.3.2. Khả năng bắt gốc tự do DPPH của các mẫu PS-Ti 

Hoạt tính chống oxy hóa của các mẫu polysaccharide chiết được 

ở các nhiệt độ khác nhau là khác nhau. Khi chiết ở nhiệt độ cao hơn 

trong khoảng từ 60°C đến 80°C sẽ nhận được polysaccharide có hoạt 

tính chống oxy hóa cao hơn và hoạt tính chống oxy hóa bắt đầu giảm 

xuống từ nhiệt độ 90°C và 100°C. Điều này cũng thể hiện Bảng 3.24, 

một cách tương đối có sự tương ứng giữa hoạt tính chống oxy hóa và 

sự đóng góp hàm lượng chất chống oxy hóa có trong các mẫu PS-Ti. 

Ở nồng độ 2,5mg/mL, các mẫu PS-Ti đều bắt trên 75% gốc tự do, 

chứng tỏ các mẫu PS này đều thể hiện hoạt tính chống oxy hóa. Giá 

trị IC50 của các PS-Ti nằm trong khoảng từ 0,97 mg/mL đến 1,06 

mg/mL. Mặt khác, do mẫu PS-T100 có giá trị IC50 là 1,05 ± 0,01 

mg/mL và khối lượng chiết được là nhiều nhất. Mẫu PS-T80 có hoạt 

tính cao hơn với giá trị IC50 là 0,97 ± 0,01 mg/mL. Nên chúng tôi 

chọn hai mẫu PS-T100 và PS-T80 để xác định cấu trúc ở mục 3.4.1 l. 
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KẾT LUẬN 

 Từ các kết quả nghiên cứu, Luận án đã đạt được một số nội dung 

chính như sau: 

1. Ở điều kiện pH =7, nhiệt độ 25°C, thành phần môi trường nuôi 

cấy là glucose: 47,12g; KH2PO4: 1,69g; MgSO4: 0,74g; dịch chiết ve 

sầu: 52,2 mL đã thu nhận được khối lượng sinh khối nấm O. Sobolifera 

từ 0,806 ÷ 0,880 g, trong đó chứa hàm lượng PS từ  5,119 ÷ 5,561%, 

tổng các hợp chất phenol từ 12,025 ÷12,933mg GA/g và tổng 

flavonoid từ 7,920÷ 8,309 mg QE/g. 

2. Cao nước và cao ethanol từ O. sobolifera thể hiện hoạt tính 

chống oxy hóa in vitro gần bằng  nhau trong 2 mô hình: phosphor 

molybdenum (thông qua lực chống oxy hóa tổng), mô hình bắt gốc tự 

do DPPH (thông qua giá trị IC50) và gần bằng với Ganoderma lucidum 

trồng tại Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Hoạt tính chống oxy hóa của 

mẫu cũng cao hơn so với loài Cordyceps sinensis cũng như G. lucidum 

trong các công bố trước đây. Mặt khác, lượng chất chống oxy hóa do 

cao nước cung cấp nhiều hơn khoảng 2 lần so với cao ethanol. 

3. Cao nước từ O. sobolifera thể hiện tác dụng bảo vệ thận in vivo 

trên chuột nhắt trắng theo hướng chống oxy hóa tương tự như 

quercetin, dựa trên việc giảm hàm lượng creatinin và malondialdehyde 

và hồi phục các chỉ số này về giá trị sinh lý bình thường.  

4. Đã phát hiện 4 hợp chất phenol có hàm lượng lớn nhất trong 

cao toàn phần của O. sobolifera. và xây dựng quy trình phân tích định 

lượng chúng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Đó là 

gallic acid 193,6 ± 0,02µg/g; hàm lượng quercetin 142,07 ± 

0,02µg/g; hàm lượng quercitrin 544,53 ± 0,03µg/g; hàm lượng 

hesperidin 110,08 ± 0,01µg/g. Tổng của 4 hợp chất phenol này 

990,27 µg/g.  Quercetin, quercitrin, gallic acid, hesperidin đều là các 

chất chống oxy hóa mạnh với IC50 tương ứng là 1,93; 2,35; 7,51; 

10,23 µg/mL, mạnh hơn nhiều so với curcumin, riêng hoạt tính của 

quercetin còn mạnh hơn ascorbic acid. 

5. Hoạt tính chống oxy hóa của các mẫu polysaccharide chiết 

được ở các nhiệt độ khác nhau là khác nhau, với giá trị IC50 ở trong 

khoảng từ 0,97mg/mL đến 1,06mg/mL và gần giống các kết quả 
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nghiên cứu trước đây về các loài Cordyceps. Khi tăng nhiệt độ chiết 

từ 60°C đến 80°C, các mẫu polysaccharide thu được tương ứng có hoạt 

tính tăng lên, nhưng nếu tiếp tục tăng nhiệt độ chiết 90 °C  đến 100 °C 

thì hoạt tính chống oxy hóa của polysaccharide thu được có giảm 

không đáng kể.  

6. Mẫu chiết ở nhiệt độ 100°C là PS-T100, có giá trị IC50 là 1,05 

± 0,01 mg/mL và khối lượng chiết được nhiều nhất, có cấu trúc hetero 

polysaccharide, bao gồm các đơn vị lặp lại giống nhau của D-glucose 

và D-mannose với khối lượng phân tử trung bình trong khoảng 2,29 

x105 Da. Các kết quả phổ FT-IR, 1D và 2D NMR chỉ ra một 

polysaccharide mới từ O. sobolifera, bao gồm các đơn vị [→ 3) -β-D-

Glcp- (1 → 3) -α-D-Manp- (1 → 3) -β-D-Glcp- (1 → 3) -α-D-Manp- 

(1 → 3) -β-D-Glcp- (1 →]n.  

Mẫu chiết ở nhiệt độ 80°C là PS-T80, có giá trị IC50 là 0,97 ± 0,01 

mg/mL, có hoạt tính chống oxy hóa cao nhất trong các mẫu PS-Ti, có 

thành phần monosaccharide bao gồm các đơn vị lặp lại giống nhau của 

D-glucose và D-mannose với khối lượng phân tử trung bình trong 

khoảng 7,4 x104 Da, có các đơn vị cấu trúc là [→3)-β-D-

glucopyranoside-(1→;→3)-α-D-mannopyranoside-(1→;→3)-β-D-

glucopyranoside-(1→]n. 

Cả hai cấu trúc polysaccharide này đều lần đầu tiên được xác định 

trong loài Ophiocordyceps sobolifera. 
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PREAMBLE 

 

The use of parasitic fungi on insects for the production of health-

promoting active ingredients has brought about results that have a 

scientific and practical meaning. This trend has constantly been  

evolving over thousands of years from folk remedies to modern 

pharmaceutical chemical works. In nature, the interactions between 

fungi and insects are very diverse. This interaction produces secondary 

natural compound products that play an important role in life:  

Nutritional compounds, toxin compounds, protective compounds, or  

stimulant compounds [93]. Cordyceps is such a genus. 

By taxonomy, there are over 500 species in the world [108], China 

has found 90 species [139]. Cordyceps is a genus of parasitic fungi 

that was first found in 620 BC. Western scientists learned about this 

genus of mushroom at the annual scientific conference in Parris in 

1726 [42]. Cordyceps was discovered at an altitude of 3000 – 4000 m 

above sea level with an extreme climate: Nepal, Himalaya… 

Nowadays Cordyceps is found in many places with less extreme 

leving environment. It is isolated and cultivated and produced 

extensively as  Cordyceps militaris, Cordyceps sinensis. The chemical 

composition included: polysaccharide, cordycepin, cyclosporine, 

adenosine, protein, sterol, vitamin, enzyme... [42].  

 Cordyceps sinensis (syn. Ophiocordyceps sinensis [28]), Cordyceps 

militaris, Ophiocordyceps sobolifera (syn. Cordyceps sobolifera) are 

extremely valuable medicine, which can improve the function of kidneys 

and soothe lungs, cure cough, tuberculosis, vomiting blood, asthma, 

chronic nephritis, tangles renal dysfunction and liver disease. 

Modern pharmacological studies have shown that the above 

mushrooms are beneficial for a number of activities in the human 

body: cardiovascular, respiratory, circulatory, and hematogenic 

systems, help regulate the nervous system, reduce fever and relieve 

pain, strengthen  kidney function, anti-cancer, improve blood system, 

fight fatigue, lower blood lipids and increase blood pressure [18],[21]. 
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Most of the prerious studies and many publications focus on 

Cordyceps sinensis and Cordyceps militaris, since these two species 

were discovered so long ago. Currently, it is widely exploited in the 

wild, as a result Cordyceps sinensis is in danger of depletion 

extinction. Meanwhile, Cordyceps sinensis and Ophiocordyceps 

sobolifera have similar chemical compositions and biological activity. 

[132], but to date, there are very few published studies on 

Ophiocordyceps sobolifera [18]. Especially in Vietnam, according to 

our research, there is no research on Ophiocordyceps sobolifera which 

is also not available on the market.  

This is the reason we choose the thesis topic: 

 “Research on cultivation and investigation of some biologically 

active compounds of Ophiocordyceps sobolifera” 

The research scope of the thesis: 

In this thesis, we are interested in researching the fungus 

Ophiocordyceps sobolifera with the scope of growing the fungus in 

the form of biomass, as raw materials for the process of studying the 

chemical composition of some bioactive compounds. 

Scientific and practical significance:  

Ophiocordyceps sobolifera are grown and examined for chemical 

composition. The nutritional source of growing mushrooms is altered 

so that the fungus has the desired bioactive content and quality 

Ophiocordyceps sobolifera can be produced as biomass. It is a source 

of medicinal herbs to protect human health, improve life quality. 
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THE NOVELTY OF THE THESIS 

1. This is a systematic study on the culture, chemical 

composition, and biological activity of the fungus Ophiocordyceps 

sobolifera. For the first time, the growing conditions of 

Ophiocordyceps sobolifera mushroom were investigated through the 

experimental matrix layout, model equations were formed, and 

optimization were surveyed to obtain the highest active ingredient 

content. 

2. High water from Ophiocordyceps sobolifera exhibits in vivo 

renal protective effects on white rats in the same antioxidant direction 

as quercetin, based on the reduction of creatinine and 

malondialdehyde content and recovery of these indices back to normal 

physical value. These are very encouraging initial results on the 

biological activity of Ophiocordyceps sobolifera cultured in Vietnam. 

3. Until now, no other papers have been found on the content of 

active phenols with strong antioxidant activity: gallic acid, quercitrin, 

quercetin, and hesperidin Cordyceps species apart from this thesis. 

4. Two new polysaccharide structures were identified for the first 

time in Ophiocordyceps sobolifera. 
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Chapter 1. 

OVERVIEW 
 

1.1. Overview of Ophiocordyceps sobolifera and Cordyceps genus 

1.2. Overview of antioxidant active  

1.3. Overview of compounds with antioxidant activity 

1.4. Overview of polysaccharide  

1.5. Overview of application of the optimal design approach 

1.6. The previously published research work on Ophiocordyceps 

sobolifera. 
 

Chapter 2. 

SUBJECT AND METHODS OF RESEARCH 
 

2.1. Research subject 

 Ophiocordyceps sobolifera purchased from Aloha Medicinals, Inc.,  

the United States, cultured in Vietnam for biomass used as materials 

for this study. 

2.2. Chemicals and equipment 

2.3. Objectives of this study 

1. This study will provide the inpormation about conditions 

for mushroom cultivation to obtain the highest volume of Mushroom 

biomass, PS content, phenol compounds and flavonoids. 

2. Provides information on some biological activities of 

cultured fungus Ophiocordyceps sobolifera: in vitro antioxidant 

activity, antioxidant activity - in vivo kidney protection in white mice. 

3. Determining the structure of polysaccharide and 

antioxidant activity of some phenol and polysaccharide compounds in 

Ophiocordyceps sobolifera. 

2.4. Research content 

1. Investigation the effects of growing conditions of 

Ophiocordyceps sobolifera mushroom in the biomass weight and 

content of active ingredients polysaccharide, phenol compounds, and 

flavonoids. 

2. Investigation of some biological activities of the 

Ophiocordyceps sobolifera: antioxidant activity in vitro, antioxidant 

activity - kidney protection in vivo in white mice. 
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3. Qualitative, quantitative parametes, and antioxidant activity of 

some active phenols in the  Ophiocordyceps sobolifera. 

4. Determination of the structure, quantification and antioxidant 

activity of polysaccharides in the Ophiocordyceps sobolifera. 

2.5. RESEARCH METHODS 

 2.5.1. Method of preparing raw material samples 

2.5.2. Water and methanol extraction method 

2.5.3. Antioxidant activity assessment method 

2.5.4. Analysis method of protective activity on the kidneys in animals. 

2.5.5. Folin- Ciocalteu - Photometric method for the quantification 

of total phenolic compounds. 

2.5.6. Complexation method with aluminum salts in an alkaline 

environment - photometric to quantify total flavonoid compounds. 

2.5.7. High-performance liquid chromatography (HPLC) for the 

quantification of phenolic compounds. 

2.5.8. Extraction and purification method of polysaccharides. 

2.5.9. Structure determination method. 

 

Chapter 3. 

RESULTS AND DISCUSSION 

  

3.1 INVESTIGATION OF GROWING CONDITION FOR 

Ophiocordyceps sobolifera 

3.1.1. Forming conditions and sizes of the mycelium 

3.1.1.1. Influence of pH 

 The single-factor ANOVA (ANOVA) method was used to 

evaluate the differences between fungal size values after a 7-day 

growing period according to pH. With significance α = 0,05, the 

results showed that the size values at pHs 5 to 9 were statistically 

different. F(4)= 766; p< 0,0001 shows that the pH of the culture 

medium affects the growth size of the mycelium. pH = 7 is the best  

for the growth of mycelium, so pH = 7 is chosen for further studies. 

3.1.1.2. Effect of temperature 

 Ophiocordyceps sobolifera was grown in phosphate-buffered 

media (pH = 7) under varying temperature conditions ranging from 23 

°C to 29°C. The results showed that when the temperature changed the 

mycelium size increased gradually from 23°C to 25°C (Figure 3.2). 
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However, at a temperature higher than 25°C the mycelium size 

decreases. Therefore, the appropriate temperature for growing 

mushrooms to obtain large-size products is 25°C.  

 Samples were harvested after 21 days and washed with distilled 

water, then cold-dried with the Harvest right sublimation dryer to 

constant weight. 

3.1.2. Extraction and enumeration conditions for active 

ingredients polysaccharide (PS), phenol compounds, and 

flavonoids in fungi samples. 

3.1.2.1. Extraction conditions and enumeration of polysaccharide 

The best conditions for extraction of polysaccharides are: 

extraction temperature: 100°C; sample rate: water volume (g/mL) 

1:60, time 4 hours/1 extraction, extract 4 times, ethanol ratio 96°/ 

extract is: 4/1 (v / v).  

3.1.2.2. Extraction and enumeration conditions for phenol and 

flavonoid compounds. 

Suitable conditions for extraction of phenolic compounds 

from fungal samples: extraction solvent is ethanol 70°, extraction 

temperature 70°C, sample ratio to solvent 1:50 (g/mL); extraction time 

90 minutes/ time, number of extraction times: 3. 

3.1.3. Effects of nutritional factors in the culture medium on 

biomass weight and active ingredients polysaccharides, phenol 

compounds, and flavonoids in Ophiocordyceps sobolifera.  

The univariate survey method often has a deviation in the value 

of the objective function, on the other hand, it does not clearly show 

the role and impact of each factor affecting the objective function. 

Therefore, in this thesis, the experimental planning method using the 

Box-Behnken Design (BBD) model is used to survey 4 target 

functions: polysaccharide content, fungal biomass mass,  a total of 

phenol, and flavonoid compounds. 
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3.2. SURVEILLANCE OF SOME BIOLOGICAL ACTIVITIES 

OF THE Ophiocordyceps sobolifera. 

The sample selected for investigation is the one cultured under the 

optimal conditions in section 3.1.3, with glucose (x1): 47,12g; KH2PO4 

(x2): 1,69g; MgSO4 (x3): 0,74g; cicada extract (x4): 52,2 mL. 

3.2.1. Antioxidant activity in vitro in chemical models 

3.2.1.1. Antioxidant activity according to molybdenum phosphor model 

The antioxidant strength of the samples was shown to be highest 

at a concentration of 0,5 mg/mL. The antioxidant content is as follows: 

In high water:    7,87 ± 0,11 mg ascorbic acid / g sample (n = 3) 

                     Or 12,72 ± 0,29 mg gallic acid / g sample (n = 3) 

In high ethanol:  3,55 ± 0,37 mg ascorbic acid / g sample (n = 3) 

                      Or 5,37 ± 0,91 mg gallic / g sample (n = 3) 

The antioxidant content in high water O.sobolifera was 2 times 

higher than high ethanol O.sobolifera, which showed that the 

antioxidant potential of high water was higher than that of high ethanol 

in the survey model. 

3.2.1.2. Antioxidant activity according to DPPH free radical capture 

model 

Through Table 3.9 it is found that the ability to capture free 

radicals of the survey samples increases with concentration. The IC50 

value shows that ethanol has higher activity than water but not much. 

At a  2 mg / mL concentration, extracts captured over 70% DPPH free 

radicals, proving that the study sample has higher antioxidant activity 

than Cordyceps sinensis in the study [26] (capturing 60% of DPPH 

radicals). The above experiment also showed that cultured O. 

sobolifera ethanol had higher activity than Ganoderma lucidum in the 

publication [100]: at a concentration of 1mg/mL, the DPPH free 

radical capture rate was 54,14%. 

Thus, high water and high ethanol from O. sobolifera fungus 

have approximately the same antioxidant activity in both models 

surveyed. The antioxidant activity of the sample was higher than that 

of Cordyceps sinesis as well as G. lucidum in previous studies. 
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3.2.2. In vivo renal protection activity of the fungus 

Ophiocordyceps sobolifera in white mice with cisplatin-induced 

kidney damage 

3.2.2.1. Quantitative results of creatinine 

O. sobolifera water extract has the same effect as quercetin 

antagonist, exhibits a protective effect on the kidneys, reduces the 

creatinine content in the model of nephrotoxicity by cisplatin, restored 

to normal values. 

3.2.2.2. Quantitative results of BUN 

 O. sobolifera extract of water has not shown any effect towards 

restoring BUN content to normal value in the cisplatin nephrotoxic 

model. 

3.2.2.3. The results of determining the content of malondialdehyde 

(MDA) in mouse kidneys 

The high water of O. sobolifera showed the effect of restoring the 

MDA content to the normal value, showing the kidney protective 

effect against cell peroxidation in the model of nephrotoxicity by 

cisplatin. Antioxidant-kidney protection of high water O. sobolifera is 

equivalent to quercetin. 

3.2.2.4. Results of examination of mouse kidney histology 

Results of mouse kidney micro-surgery showed that after 3 days 

of cisplatin injection, the kidney tissue was only slightly damaged. 

This may be due to the too short duration (3 days) that histologically 

typical cisplatin lesions cannot be observed. 

Thus, O. sobolifera fungi extract exhibits an antioxidant effect 

similar to quercetin on creatinine and malondialdehyde content, 

restoring these indicators to normal physiological values. 

3.3. Qualitative, quantitative, and antioxidant activities of some 

phenol activities in Ophiocordyceps sobolifera 

3.3.1. Qualitative 

- Exploring by TLC thin plate chromatography, discovered 4 

streaks with the largest area. comparing the retention coefficient of 

phenol standards to predict the names of the 4 corresponding phenol 

compounds. 
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- HPLC- high-performance liquid chromatography: confirmed 

four congeners such as gallic acid, quercetin, quercitrin, and 

hesperidin. 

3.3.2. Quantitative 

3.3.2.1. Evaluation of quantitative methods 

The close linear correlation between the analyte concentration 

and the peak area is shown at the correlation coefficient r> 0,996. 

recovery of gallic acid, quercetin, quercitrin and hesperidin 95,59% to 

98,54%. this result is the basis for the quantification of compounds in 

the studied samples by the HPLC method. 

3.3.2.2. Content of gallic acid, quercetin, quercitrin, hesperidin in 

the sample 

Table 3.16.  Content of some phenolic compounds in research samples 

Sample 

Gallic 

acid 

(µg/g) 

Quercetin 

(µg/g) 

Quercitrin 

(µg/g) 

hesperidin 

(µg/g) 

TA4C-

(HPLC)* 

(µg/g) 

O. sobolifera 
193,60 

± 0,02 

142,07 ± 

0,02 

544,53 ± 

0,03 

110,08 ± 

0,01 
990,27 

* The total content of 4 substances 

Analysis results by HPLC showed that the extract of Ophiocordyceps 

sobolifera contains some typical phenolic compounds. 

3.3.2.3. Antioxidant activity of gallic acid, quercetin, quercitrin, 

hesperidin 

Table 3.17. DPPH free radical capture of the phenolic compounds studied 

No Compounds 

DPPH free radical capture rate (%) 

at all concentrations (µg / mL) 

100 20 4 0,8 
IC50 

(µg/ mL) 

1 Quercetin 98,72 85,16 75,52 48,23 1,93 

2 Quercitrin 95,28 81,54 69,64 31,18 2,35 

3 Gallic acid 90,15 82,63 40,82 29,16 7,51 

4 Hesperidin 82,39 68,46 38,24 20,16 10,23 

5 Standard ascorbic acid 95,91 94,17 77,50 29,27 2,08 

6 Standard curcumin 81,26 40,64 29,07 20,19 38,34 
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IC50 values show that these phenols are very good antioxidants, 

much better than curcumin, especially quercetin  has better activity 

than ascorbic acid. 

3.4. DETERMINATION OF STRUCTURE, QUANTITY AND 

ANTI-OXIDANT ACTIVITY OF POLYSACCHARIDE IN 

Ophiocordyceps sobolifera 

3.4.1. Determination of the structure of polysaccharide in 

extracted PS sample at 100°C (sample PS-T100) and at 80°C 

(sample PS-T80) 

3.4.1.1. Purify and check for purity of the obtained polysaccharide 

From the selected O.sobolifera sample, extract polysaccharide at 

100°C, then purify according to the procedure 2.5.8.2 to obtain a 

sample of polysaccharide (symbolized as sample PS-T100). Continue 

hydrolysis of PS-T100, then analyze by HPLC to quanlify and 

quantify possible amino acids in the sample. The obtained 

chromatograms are shown in Figures 3.2 and 3.3. No amino acids were 

detected, so the PS-T100 sample under investigation does not bind to 

the protein content. 

3.4.1.2. Molecular Weight of PS-T100 

The chromatogram of PS-T100 is obtained by high-performance 

gel osmosis chromatography (GPHPLC). The average molecular mass 

of PS-T100 is about 2,29×105 Da. The ratio Mw/Mn, which represents 

the index of dispersion and gives a rough indication of the width of 

the distribution, is about 1.30, which indicates that the PS sample has 

multiple mass dispersion of a molecule or it can be said that PS-T100 

is a heteropolysaccharide. 

3.4.1.3. Determination of monosaccharide composition and 

glycoside binding site through methylation 

GC-MS analysis of the monosaccharide composition of PS-T100 

showed that PS-T100 is a heteropolysaccharide with the presence of 

two main methylated sugar derivatives: 1,3,5-tri-O-acetyl-2,4,6-tri-O-

methylglucitol and 1,3,5-tri-O-acetyl-2,4,6-tri-O-methylmannitol 

which show the presence of D-glucose and D-mannose in the PS 

frame. From the derivatives obtained, it is found that there are two 

types of bonds: glucosyl (1→ 3) and mannosyl bonds (1→ 3), which 

exist in PS-T100. 
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3.4.1.4. Infrared spectrum (IR spectrum) 

Information on the infrared spectrum of PS-T100, peak at about 

3446 cm-1 can be assigned to the covalent oscillation of the O-H bond 

of the polysaccharide. The bands in the 2933 cm-1 region are involved 

in the covalent oscillation of C-H, and the bands in the 1647 cm-1 

region are due to surface binding water [133]. The strong absorption 

bands at 1413 cm-1 are due to the covalent oscillation of the C-O bond. 

Furthermore, a specific absorption at 1045 cm-1 indicated that the β 

profiles were present in glucan [47], an absorption band at 802 cm-1 

was assigned to α-type glycosidic bonds [68]. The number of peaks in 

the FT-IR spectrum of the PS-T100 sample is consistent with the work 

[132]. From the results of the infrared spectrum combined with GC-

MS results in Table 3.11, the configuration of the PS-T100 sample 

under study has β-D-glucan and α-D-mannose links. 

3.4.1.5.1-dimensional and 2-dimensional nuclear magnetic 

resonance spectra of PS-T100 

The 1H-NMR spectrum of PS-T100 showed the signal of two 

proton anomer at chemical shift: δH 4,55 ppm (d, J = 8 Hz, bonded 

form β proton anomer G) and 5,13 ppm (d, J = 4 Hz, α anomer M 

bonding) and the signals of H2 to H6 lie at a chemical shift from 3.13 

to 3,82 ppm. This is an indication of the presence of two sugar 

components of the hexasaccharide unit. Based on the intensity ratio, 

the circuit PS-T100 has the appearance of 1 M line and 1.5 G lines. It 

can be seen that the structure in the segment PS-T100 has the type of 

α-D-Mannose and β-D-Glucose with a ratio of α-D-Mannose:β-D-

Glucose=1:1,5. 

This result is completely consistent with the ratio of 

monosaccharide derivatives when analyzing GC-MS. 

The 13C-NMR spectrum of the PS-T100 has a two-carbon anomer 

signal at the chemical shifts of 95,9 ppm and 92,1 ppm corresponding 

to the β-anomeric configuration of the glucose unit glucopyranosyl 

(Glcp) and C1 of α-D-Manp, respectively. The signals of C2 - C6 are 

in the chemical change region from 60,6 - 76 ppm. Data from 1H - 

NMR, and results of methylation analysis can determine the presence 

of β-D-glucose and α-D-mannose in the repeat unit of PS-T100. 

Results on the HSQC spectrum showed that the carbon peaks 

were  δC: 95,9 ; 92,1; 76; 75,8; 74,2; 72,8; 71,5; 71,5; 69,7; 69,6; 60,8 

and 60,6 ppm have corresponding interaction with δH protons: 4,55; 
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5,13; 3,37; 3,32; 3,15; 3,62; 3,39; 3,74; 3,30; 3,29; 3,81 and 3,79 ppm. 

This allows to determine the position of proton which directly 

connected to the carbon atom in the molecular structure of PS-T100. 
1H → 1H interactions in the COSY spectrum of PS-T100 showed 

interactions between adjacent carbon protons in the PS-T100 

structure. These include interactions between G H-2 (δH 3,32) / G H-3 

(δH 3,62), between G H-4 (δH 3,79) / G H-3 (δH 3, 62) / G H-5 (δH 

3,81), between G H-5 (δH 3,81) / G H-6 (δH 3,30); between M H-3 (δH 

3,15) / M H-2 (3,39) / M H-4 (3,37), and between M H-5 (δH 3,74) / 

M H-4 ( δH 3,37) / M H-6 (δH 3,29). 

Similar interactions from 1H → 13C in HMBC spectrum, showing the 

interaction between proton and adjacent carbon. 

Table 3.21. The displacement of C and H in the sugar components of PS-

T100 from the fungus Ophiocordyceps sobolifera is recorded in D2O. 

 Ingredients sugar H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 

G →3)-β- D-glucopyranoside-(1→ 4,55 3,32 3,62 3,79 3,81 3,30 

M →3)-α-D- mannopyranoside-(1→ 5,13 3,39 3,15 3,37 3,74 3,29 

 Ingredients sugar C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 

G →3)-β- D-glucopyranoside-(1→ 95,9 75,8 72,8 60,6 60,8 69,7 

M →3)- α-D- mannopyranoside-(1→ 92,1 71,5 74,2 76,0 71,5 69,6 
 

In the HMBC spectrum of PS-T100 appeared interactions 

between proton anomer G H-1 (δH 4,55) with carbon M C-3 (δC 74,2); 

between proton anomer M H-1 δH 5,13) and carbon G C-3 (δC 72,8) 

which shows that glycoside bonds in the structure of PS-T100 are G 

(1 → 3) M and M (1 → 3) G. 

Thus, the structure of the polysaccharide circuit extracted at 

100°C from the selected O.sobolifera sample has an average 

molecular weight of 2,29 × 105 Da and can be expressed as: 

 
Figure 3.27. The structure of the polysaccharide circuit in PS-T100. 
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3.4.1.6. Determination of the structure of a polysaccharide circuit 

in the PS-T80 sample 

The structure of the PS-T80 circuit is also determined by the same 

method as above. The results of methylation, gel filter 

chromatography, IR spectrum, 1-dimensional and 2-dimensional 

nuclear magnetic resonance spectrum shown in Appendix 1 show: 

 

The average molecular mass of PS-T80 is about 7,4 × 104 Da. The 

ratio Mw/Mn is about 1,83 indicating that the PS-T80 sample has 

multiple molecular mass dispersion. Therefore, it can be said that PS-

T80 is also a heteropolysaccharide. 

The methylation process shows the appearance of two main 

methylated sugar derivatives: 1,3,5-tri-O-acetyl-2,4,6-tri-O -

methylglucitol and 1,3,5-tri- O-acetyl-2,4,6-tri-O-methylmannitol 

which shows the presence of D-glucose and D-mannose in the PS-T80 

framework. From the derivatives obtained, it is found that there are 

two types of bonds: glucosyl (1 → 3) and mannosyl bonds (1 → 3), 

which exist in PS-T80. 

Four characteristic absorption bands of the polysaccharide are 

shown in the IR spectrum: a peak at about 3383 cm-1 is assigned to the 

prolonged oscillation of the O - H bond in PS. The bands in the region 

2893 cm-1 and 2924 cm-1 are due to the C-H stretching oscillation, 

while the bands in the 1637 cm-1 region are believed to be in the bound 

water [124], [133]. Strong absorption bands at 1408 cm-1 are due to C-

O stretching oscillation. In addition, the relative positions of the axial 

and equatorial (OH) groups in polysaccharides ranged from 1100 to 

1000 cm-1. In addition, a characteristic oscillation at 1043 cm-1 

indicated the existence of a profile in glucan [47]. Furthermore, 

oscillations at 889 cm-1 are assigned to- β type glycosidic bonds, while 

oscillations at 1076 cm-1 are assigned to an axis group (OH) at the C-

2 or C-4 position in mannose [ 47]. 

The 1H-NMR spectrum of PS-T80 showed the signal of two 

proton anomer at chemical shift: δH 4,56 ppm (d, J = 8 Hz, proton 

anomer G, configuration β) and 5,15 ppm ( d, J = 4 Hz, proton anomer 

M, configuration α) and the signals of H2 to H6 are located at a 

chemical shift from 3,16 to 3,80 ppm. This is an indication of the 
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presence of two sugar components of the hexasaccharide unit. Based 

on what the intensity ratio shows, in the circuit PS-T80 there appear 1 

M and 2 G lines. These results are consistent with the infrared 

spectrum and 1H-NMR results of other polysaccharides. Chemical 

transitions of the anomer protons (less than 5.0 ppm) can be assigned 

to the anomer protons of the linked radicals described in [5], [15], [34], 

[37]. Values of proton H1 in excess of 5 ppm show α type 

configuration. 

The 13C-NMR spectrum of the PS-T80 has a two-carbon anomer 

signal at the chemical shifts of 95,9 ppm and 92,1 ppm corresponding 

to the β-anomeric configuration of the glucose unit glucopyranosyl 

(Glcp) and C-1 of the line α-D-Manp, respectively. The signals of C2 

- C6 are in the chemical change region from 60,6 – 76,0 ppm. 

The 12 vertices of the cross-section in the HSQC spectrum help 

determine the positions of the carbon and proton atoms in PS-T80. The 

G-sugar content is represented by 4,56 / 95,9; 3,33 / 75,8; 3,63 /72,8; 

3,65 / 60,8; 3,80 / 60,6 and 3,32/69,7 ppm respectively. Furthermore, 

signals at 5,15 / 92,1; 3,45 / 71,5;  3,16/74,2; 3,42 / 76,0; 3,75/71,5 

and 3,38 / 69,6 are assigned to line M. The number of regional cross-

peaks for the methylene groups suggests that the monosaccharides are 

in the hexose form. G H-2 (δ 3,33) / G H-3 (δ 3,63), G H-4 (δ 3,65) / 

G H-3 (δ 3,63) / G H-5 (δ 3,80), G H-5 ( δ 3,80) / G -6 (δ 3,32). 
1H → 1H interactions in the COSY spectrum of PS-T80 showed 

interactions between adjacent carbon protons in the PS-T80 structure. 

Such interactions include interactions between G H-2 (δ 3,33) / G H-

3 (δ 3,63), G H-4 (δ 3,65) / G H-3 (δ 3,63) / G H-5 (δ 3,80), G H-5 (δ 

3,80) / G -6 (δ 3,32); and between M H-3 (δ 3,16) / M H-2 (δ 3,45) / 

M H-4 (δ 3,42), M H-5 (δ 3,75) / M H-4 (δ 3,42) / M H-6 (δ 3,38). 

Similar interactions from 1H → 13C in HMBC spectrum, showing 

interaction between proton and adjacent carbon, interaction between 

G H-1 (δ 4,56) / G C-2 (δ 75,8) ; G H-2 (δ 3,33) / G C-3 (δ 72,8); G 

H-3 (δ 3,63) / G C-4 (δ 60,8) / G C-2 (75,8); G H-4 (δ 3,65) / G C-5 

(δ 60,6) / G C-3 (δ 72,8); G H-5 (δ 3,80) / G C-6 (δ 69,7); and between 

M H-1 (δ 5,15) / M C-2 (δ 71,5); M H-3 (δ 3,16) / M C-4 (δ 76,0) / M 

C-2 (δ 71,5); M H-5 (δ 3,75) / M C-4 (δ 76,0) / M C-6 (δ 69,6). This 
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result allows to establish bonding order of hydrogen and carbon in 

sugar components of PS-T80 molecule. 

 

Table 3.22. The displacement of C and H in the sugar components of 

PS-T80 from O. sobolifera  

 Ingredients sugar H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 

 G →3)-β- D-glucopyranoside-(1→ 4,56 3,33 3,63 3,65 3,80 3,32 

M →3)-α-D- mannopyranoside-(1→ 5,15 3,45 3,16 3,42 3,75 3,38 

 Ingredients sugar C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 

G →3)-β- D-glucopyranoside-(1→ 95,9 75,8 72,8 60,8 60,6 69,7 

M →3)- α -D- mannopyranoside-(1→ 92,1 71,5 74,2 76,0 71,5 69,6 

 

Thus, the structure of the polysaccharide fragment extracted at 

80°C from the sample O. sobolifera has an average molecular weight 

of 7,4 × 104 Da and can be expressed as: 

 
Figure 3.28. The structure of the polysaccharide circuit in PS-T80 

 

Up to now, there have been many works isolating and 

determining the structure of polysaccharides from Cordyceps species, 

but this is the first study on O. sololifera cultured in Vietnam and 

discovered two different structures from the structural statements of 

polysaccharides in O. sobolifera in the past. 

3.4.2. Quantification of polysaccharide 

Polysaccharide content in studied samples ranged from 4,478% 

to 5,384%. Polysaccharide content reached the highest value of 

5,561% in the control sample in the second experiment (Table 3.7), 

corresponding to the optimal experimental conditions: 

The volume of glucose: 47,12 g 
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Weight of KH2PO4: 1,69 g 

Weight of MgSO4: 0,74 g 

The volume of cicada extract: 52,2 mL 

3.4.3. Antioxidant activity of polysaccharide from the fungus 

Ophiocordyceps sobolifera 

The content of polysaccharide compounds in high water accounts 

for 72 -86% (mass of polysaccharide * 100/ high volume water), 

indicating that the antioxidant activity of high water may be 

determined by polysaccharides which have attracted great attention of 

scientists over the past decades. Their structural diversity and potential 

biological functions provide unique properties, PS is considered to be 

a source of nutrients and has extremely valuable biological properties. 

Previous studies showed that polysaccharides extracted from 

Ophiocordyceps sobolifera provided significant biological activities 

such as antioxidants, and reduced kidney damage in rats. 

Therefore, we evaluated the activity of polysaccharides from the 

fungus Ophiocordyceps sobolifera. 

The extracts of water at different temperatures will contain 

polysaccharides with different structures, so the extraction 

temperature is the determinant of the polysaccharide activity obtained. 

Samples of polysaccharides obtained at different extraction 

temperatures i (oC) were denoted PS-Ti. 

3.4.3.1. Total antioxidant force according to molybdenum phosphor 

model of PS-Ti samples 

 The experimental results showed that the antioxidant force of the 

PS-Ti samples increased significantly with an increase in 

concentration from 0,1 to 1,5mg/mL (Figure 3.16). When the 

extraction temperature is increased from 60°C to 80°C, the antioxidant 

strength of the PS-Ti sample increases. However, when the extraction 

temperature i increased from 90°C to 100°C, the total antioxidant 

force of PS-Ti decreased but not significantly. Polysaccharide activity 

is influenced by its spatial structure and molecular weight. The 

increase in extraction temperature can increase extraction efficiency, 

and at the same time obtain high molecular weight polysaccharides. 

The amount of antioxidants expressed as gallic acid or ascorbic acid 

equivalents of the PS-Ti samples at a concentration of 1,5 mg /mL is 
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shown in Table 3.24. According to the results determined in section 

3.2.1.1., At a concentration of 0,5 mg /mL, the antioxidant content in 

1 g of water was 12,72 ± 0,29 mg gallic acid /g sample) (n = 3) or 7,87 

± 0,11mg ascorbic acid/g sample (n = 3). In terms of volume, 

polysaccharide accounts for 86% in high water. The data in this table 

shows that purified polysaccharide provides a higher amount of 

antioxidants than water, proving that polysaccharide is the main 

ingredient of antioxidant activity of water extract. 

3.4.3.2. DPPH free radical capture capability of PS-Ti models 

The antioxidant activity of polysaccharide samples extracted at 

different temperatures was different. Extraction at higher temperatures 

between 60°C and 80°C will receive polysaccharides with higher 

antioxidant activity and antioxidant activity begins to decrease from 

90°C and 100°C. This is also shown in Table 3.24, a relative 

correlation between antioxidant activity and the contribution of 

antioxidant content in PS-Ti samples. At a concentration of 2.5 mg / 

mL, the PS-Ti samples all captured over 75% free radicals, indicating 

that these PS samples exhibited antioxidant activity. The IC50 values 

for the PS-Tis range from 0,97 mg / mL to 1,06 mg / mL. On the other 

hand, because sample PS-T100 has an IC50 value of 1,05 ± 0,01 mg / 

mL and extractable mass is the most. The PS-T80 sample has higher 

activity with an IC50 value of 0,97 ± 0,01 mg / mL. So we choose two 

models PS-T100 and PS-T80 to determine the structure in section 

3.4.1 l. 
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CONCLUSION 

From the research results, the thesis has achieved some main 

contents as follows: 

1. At the condition of pH = 7, temperature 25°C, the composition 

of the culture medium is glucose: 47,12g; KH2PO4: 1,69g; MgSO4: 

0,74g; cicada extract: 52,2 mL collected O. Sobolifera biomass from 

0,806 ÷ 0,880 g, which contains PS content from 5,119 ÷ 5,561%, total 

phenolic compounds from 12,025 ÷ 12,933 mgGA/g and total 

flavonoids from 7,920 ÷ 8,309 mg QE/g. 

2. Water extract and ethanol extract from O. sobolifera show 

nearly equal in vitro antioxidant activity in 2 models: phosphor 

molybdenum (through total antioxidant force), DPPH free radical 

capture model (through IC50 value), and close to the Ganoderma 

lucidum grown in Thua Thien Hue, Vietnam. The antioxidant activity 

of the sample was also higher than that of Cordyceps sinensis as well 

as G. lucidum in previous publications. On the other hand, the amount 

of antioxidants due to water extract provides about 2 times more than 

ethanol extract. 

3. Water extract from O.sobolifera exhibited in vivo renal 

protective effect on white mice in the same antioxidant direction as 

quercetin, based on the reduction of creatinine and malondialdehyde 

content and restoration of these indexes in normal physiological value. 

4. 4 phenol compounds with the largest content are found in total 

high of O.sobolifera. and a process for quantitative analysis of them is 

built by high-performance liquid chromatography. It is gallic acid 

193,6 ± 0,02 µg/g; quercetin content 142,07 ± 0,02 µg/g; quercitrin 

content 544,53 ± 0,03 µg/g; content of hesperidin 110,08 ± 0,01 µg/g. 

The sum of these 4 phenol compounds is 990,27 µg/g. Quercetin, 

quercitrin, gallic acid, hesperidin are all powerful antioxidants with 

IC50 of 1,93; 2,35; 7,51; 10,23 µg / mL respectively, much stronger 

than curcumin, especiallly quercetin acts more strongly than ascorbic 

acid. 

5. The antioxidant activity of polysaccharide samples extracted at 

different temperatures varied, with IC50 values ranging from 0,97 mg 

/mL to 1,06 mg /mL and close to the results of previous researches on 

Cordyceps species. When the extraction temperature is increased 

antioxidant from 60°C to 80°C, the corresponding obtained 
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polysaccharide samples have increased activity, but if the extraction 

temperature is continued to increase from 90°C to 100°C, the 

antioxidant activity of the polysaccharide releals a slight decrease. 

6. The extraction sample at 100°C is PS-T100 has an IC50 value 

of 1,05 ± 0,01 mg/mL and most extractable mass, 

heteropolysaccharide structure, including repeating units of D-glucose 

and D-mannose similarity with an average molecular weight of about 

2.29 x 105 Da. Spectral results FT-IR, 1D and 2D NMR indicate a new 

polysaccharide from O. sobolifera, consisting of the units [→ 3) -β-D-

Glcp- (1 → 3) -α-D-Manp- (1 → 3) -β-D-Glcp- (1 → 3) -α-D-Manp- 

(1 → 3) -β-D-Glcp- (1 →] n. 

The extraction sample at 80°C was PS-T80, with an IC50 value of 

0,97 ± 0,01 mg / mL, having the highest antioxidant activity of the PS-

Ti samples, whose monosaccharide composition included The same 

repeating units of D-glucose and D-mannose with an average 

molecular weight of about  7,4 x 104 Da, have structural units of [→ 

3) -β-D-glucopyranoside- (1 → ; → 3) -α-D-mannopyranoside- (1 →; 

→ 3) -β-D-glucopyranoside- (1 →] n. 

Both polysaccharide structures were identified for the first time 

in Ophiocordyceps sobolifera. 
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