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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và 

kết quả nghiên cứu nêu trong luận án là trung thực, được các đồng tác giả cho phép 

sử dụng và chưa từng được công bố trong bất cứ một công trình nào khác. Việc 

tham khảo các nguồn tài liệu đã được trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo 

đúng quy định. 

 

Tác giả luận án 

 

 

Trần Văn Khoa 
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LỜI CẢM ƠN 

 

Trên thực tế, không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ 

trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt 

thời gian thực hiện luận án, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý 

thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến Cô PGS.TS. 

Trần Thị Văn Thi, Thầy GS. TSKH. Trịnh Tam Kiệt lời cám ơn chân thành, với tri 

thức và tâm huyết của mình, quý Cô, quý Thầy đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu 

và hướng dẫn cho em trong suốt thời gian học tập-nghiên cứu. Tôi xin gửi lời cảm 

ơn chân thành đến Thầy TS. Lê Trung Hiếu tạo điều kiện, hướng dẫn thực nghiệm 

tại phòng thí nghiệm Hoá Hữu Cơ trong suốt quá trình thực hiện luận án. Đồng thời, 

quý Cô, quý Thầy đã luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ tôi về mặt vật chất cũng như 

tinh thần trong những giai đoạn khó khăn nhất của quá trình làm Nghiên cứu sinh.  

Tôi xin trân trọng cảm ơn khoa Hóa học, quý Thầy Cô khoa Hoá học, bộ môn 

Hoá Hữu Cơ, quý Thầy Cô bộ môn Hoá Hữu Cơ, phòng Đào tạo Sau đại học, Trường 

Đại học Khoa học - Đại học Huế đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành 

luận án này. Bạn bè gần xa đã dành cho tôi những tình cảm, động viên, chia sẻ và 

giúp đỡ trong suốt quá trình tôi học tập và nghiên cứu. 

Cuối cùng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người thân 

trong gia đình tôi; Kính gửi đến Linh Hồn của Mẹ, thời gian làm luận án là thời 

gian con có dịp ở bên Mẹ từ khi khoẻ mạnh đến khi Mẹ qua đời, tình thương Mẹ 

dành cho con vô bờ bến, con cảm ơn Mẹ và luôn nhớ đến Mẹ. Anh chị em trong gia 

đình, anh TS. Trần Văn Tôn người anh đã đồng hành, động viên và giúp đỡ em 

thực hiện ước mơ học tập từ nhỏ đến nay. Đặc biệt, tôi xin dành lời cảm ơn sâu 

nặng nhất đến vợ và hai con của tôi, những người đã luôn đồng hành và tạo chỗ 

dựa vững chắc cho tôi trong suốt hành trình thực hiện đam mê của mình 

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

Thừa Thiên Huế, tháng 01 năm 2021 

Tác giả luận án 

 

 

Trần Văn Khoa 
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O. sobolifera Ophiocordyceps sobolifera  

C. sobolifera  Cordyceps sobolifera 

C.militaris Cordyceps militaris 

C. sinensis Cordyceps sinensis 

C.subssesilis Cordyceps subssesilis 

PS Polysaccharide 

PS-Ti PS chiết ở các nhiệt độ Ti 

sCr Creatinine 

BUN Blood urea nitrogen 

MDA Malonyl dialdehyde 

Vvm Thể tích khí/ thể tích chất lỏng/ phút 

ROS Reactive oxygen species 

DPPH 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl 

TPC Tổng hàm lượng các hợp chất phenol 

TFC Tổng hàm lượng flavonoid 

TAC Hàm lượng chất chống oxy hóa quy tương đương gallic acid 

TA5C-HPLC 
Hàm lượng tổng các hợp chất chống oxy hóa xác định bằng phương 

pháp HPLC 

HAT Hydrogen Atom Transfer 

SET Single Electron Transfer 

CC Column Chromatography   

HPLC High Performance Liquid Chromatography 

TLC Thin Layer Chromatography   

1H-NMR  Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 

13C-NMR   Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 

APCI-MS   Atmospheric Pressure Chemical Ionization Mass Spectrometry 

DEPT Distortionless Enhancement by Polarisation Transfer   

COSY Correlation Spectroscopy 

ESI-MS   Electron Spray Ionization Mass Spectrometry 
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HMBC Heteronuclear Multiple Bond Correlation  

HR-ESI-MS  High Resolution - Electron Spray Ionization - Mass Spectrometry 

HSQC HSQC  Heteronuclear Single Quantum Coherence 

IR Infrared Spectroscopy 

J (Hz)   Hằng số tương tác tính bằng Hz 

NOESY Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy 

UV Ultraviolet Spectroscopy   

δ (ppm)    (ppm = part per million)  

s Singlet 

dt Double of triplet 

dd Double of doublet   

t triplet 

q quartet 

d doublet  

br Broad 

m multiplet 

IC50 Inhibitory Concentration 50%   

ED50 Effective dose 50% 

BDE Bond dissociation energy 

IE  Ionization energy 

Mp  Melting point   

OD  Optical Density 

CTPT Công thức phân tử 

EtOAc Ethyl acetate 

DMSO Dimethylsulfoxide 

Mw Khối lượng phân tử trung bình khối 

Mn Khối lượng phân tử trung bình số 
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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 [92]. 

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 [107], chỉ riêng Trung Quốc đã tìm thấy hơn 90 loài [138]. 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 [41]. 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 [41]. Trong y học cổ truyền Trung 

Quốc, các loài thuộc chi Cordyceps như Cordyceps sinensis (syn. Ophiocordyceps 

sinensis [27]), Cordyceps militaris và Ophiocordyceps sobolifera (syn. Cordyceps 
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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 [17], [20]. 

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 [29]. 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 [96]. 

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... [41]. 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 [95], [110], chống oxy hóa [17], [20]… 

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 

[131], nhưng cho đến nay vẫn có rất ít công bố nghiên cứu về Ophiocordyceps  

sobolifera [17]. Tại 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.  

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 . 
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Phạm vi 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 khảo sát một số hợp chất hoá học 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 của Ophiocordyceps sobolifera và thay đổi nguồn dinh dưỡng nuôi 

trồng nấm để tối ưu hàm lượng cũng như chất lượng hoạt chất mong muốn. Từ đó, 

có thể mở rộng sản xuất sinh khối nấm Ophiocordyceps sobolifera trong thực tiễn, 

chủ động góp phần phong phú thêm nguồn dược liệu, bảo vệ sức khoẻ, nâng cao chất 

lượng cuộc sống. 
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Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. Tổng quan về loài Ophiocordyceps sobolifera và chi Cordyceps 

1.1.1. Nguồn gốc loài Ophiocordyceps sobolifera  

Nấm Ophiocordyceps sobolifera có nguồn gốc tự nhiên, còn được gọi là 

“ChanHua” trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là hoa của ve sầu, được sử dụng rộng 

rãi, là một loại thuốc truyền thống hiếm có và nổi tiếng tại Trung Quốc [133]. 

1.1.2. Phân loại và đặc điểm hình thái loài Ophiocordyceps sobolifera  

1.1.2.1. Phân loại 

Trong đó, Ophiocordyceps sobolifera có tên gọi khác là Cordyceps sobolifera 

(MyBank), Clavaria sobolifera, Sphaeria sobolifera hay Torrubia sobolifera [43]. 

Nấm Ophiocordyceps sobolifera được phân loại khoa học như sau: 

Giới (kingdom): Fungi; Ngành (division): Ascomycota; Lớp (class): 

Sordariomycetes; Bộ (order): Hypocreales; Họ (family): Cordycipitaceae; Chi 

(genus): Ophiocordyceps (Cordyceps); Loài (species): Ophiocordyceps sobolifera. 

1.1.2.2. Đặc điểm hình thái 

Nấm Ophiocordyceps sobolifera là loài nấm sống ký sinh trên các loài nhộng 

hoặc ấu trùng Cicada không cánh (Hình 1.1). Trong tự nhiên, để hoàn thành chu kỳ 

sinh trưởng của nấm Ophiocordyceps sobolifera trải qua nhiều giai đoạn phát triển 

phức tạp, từ giai đoạn sống trong đất tới sau khi lây nhiễm vào cơ thể ấu trùng [57]. 

Nấm hấp thụ dinh dưỡng từ ấu trùng và phát triển của sợi nấm giết chết ấu trùng. Một 

vài quả thể xuất hiện từ đầu, miệng và phần dưới của ấu trùng. Quả thể có thể đơn 

độc hay mọc thành nhóm, nhô ra từ phần thân trước của xác ve, dài khoảng 2,5 - 6 

cm, đường kính 1,5 - 4 mm, thuôn về phía đầu, hơi phình to dạng chùy, màu nâu đỏ 

của quế [17]. Thân quả có màu nâu sẫm đến đen, cơ thể ấu trùng là các sợi nấm, có 

màu vàng đến nâu. Sinh khối trung bình của nấm khoảng 300 - 500 mg [89]. 
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Hình 1.1. Hình ảnh loài nấm Ophiocordyceps sobolifera trong tự nhiên [145] 

Theo mô tả của Z.Y.Liu (2001) [62] về loài Ophiocordyceps sobolifera (G97016) 

được thu từ khu rừng thuộc tỉnh Tứ xuyên, Trung quốc. Nấm mọc trên con ve sầu ít 

cánh, nó nằm một nửa dưới mặt đất, một nửa trên mặt đất, mọc đơn độc, thân cao 5-8 

cm, rộng 4-6 mm, màu vàng nâu và rỗng, quả thể hình chai, đầu nhám có cổ. Các nút 

trên quả thể nhưng không tìm thấy bào tử trên các nút như Hình 1.2. 

 

Hình 1.2. Mô tả quả thể (1: a,b,c), sợi nấm và tế bào sợi nấm 2,3,4,5),  

bào tử nấm (3)[62] 
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Sợi nấm phát triển phân nhánh như Hình 1.3.  

 

Hình 1.3. Sợi nấm và sự phân nhánh (a,c), bào tử nấm (b) [62] 

Các bào tử có hình trụ bào tử như Hình 1.2;1.4.   

 

Hình 1.4. Bào tử của Ophiocordyceps sobolifera [62] 

1.1.2.3. Phân bố 

Trong tự nhiên, loài nấm Ophiocordyceps sobolifera phân bố rộng rãi ở Trung 

Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka, Thái Lan [43], 

Nepal [101], Châu Đại Dương (Úc và New Zealand), Nam Mỹ (Brazil, Guatemala và 

Mexico), Bắc Mỹ (Canada) và Châu Phi (Madagascar) [43][62], Bắc bộ, Nam bộ của 

Việt Nam [2]. 
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Ở Trung Quốc, Ophiocordyceps sobolifera được phân bố ở khu vực phía đông 

của Trung Quốc (các khu vực phía nam của núi Tần Lĩnh và sông Hoài Hà), bao gồm 

Hải Nam, Quảng Đông, Vân Nam, Quảng Tây, Đài Loan, Phúc Kiến, Quý Châu, 

Giang Tây, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Chiết Giang, Hồ Bắc, An Huy (phía 

Nam của các tỉnh sông Hoài Hà), Thượng Hải, Thiểm Tây (Nam núi Tần Lĩnh), Hà 

Nam (Nam sông Hoài Hà) và Giang Tô (Nam sông Hoài Hà) (từ Nam lên Bắc) [133].  

1.1.3. Điều kiện nuôi trồng Ophiocordyceps sobolifera  

Ophiocordyceps sobolifera thường ký sinh trên một số loài ve sầu (Cicadae). Bào 

tử nấm có thể gây nhiễm trên côn trùng ở những giai đoạn khác nhau từ ấu trùng đến côn 

trùng trưởng thành [110]. Trong Hình 1.5 là ve sầu phân bố tại tỉnh Thừa Thiên Huế có 

màu xanh và cánh mỏng thoát xác nhanh. Ve sầu phân bố tại vùng Huyện Tiên Phước 

Tỉnh Quảng Nam được sử dụng cho nghiên cứu của luận án này, có thân hình to, cánh 

dày và có màu nâu đen. 

   

Hình 1.5. Hình ảnh một số ve sầu tại Việt Nam 

Ve sầu (Cicadae) thuộc nhóm Magicicada được xem là các loài ký chủ chính 

của loài nấm ký sinh Ophiocordyceps sobolifera khi phát hiện trong tự nhiên. Chu kỳ 

sinh trưởng và phát triển vòng đời của mỗi loài ve sầu trải qua nhiều công đoạn khác 

nhau. Ve sầu sống phần lớn tại những vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, nơi cây cối và 

bụi rậm. Đặc tính sinh học đặc biệt của ve sầu là phải trải qua một quá trình “thay-

hình đổi-dạng”. Khi trứng nở thành ấu trùng (hay sâu non), sâu có hình dạng khác 

hẳn ve trưởng thành. Sâu non sống chui dưới đất, đào hang, bám vào các rể non, để 

hút nhựa. Thời kỳ này có thể ngắn hay dài tùy loài ve. Một số loài ve sầu dùng làm 

vật chủ như: Magicicada septendecim. M.cassini và M. Septendecula (ở Hoa kỳ), 

Cryptotympana japonica (Việt Nam), Oncotympana maculicollis [32].  
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Thành phần hoá học bao gồm chitin, protein, lipid, nhiều loại enzyme và hợp chất 

phenolic. Trong số tất cả các thành phần này, chitin là một loại heteropolysaccharide 

được tạo ra bằng sự trùng hợp của N-acetyl glucosamine thông qua liên kết 1–4 β tạo 

thành một thành phần cấu trúc quan trọng của cơ thể côn trùng, tạo nên lớp vỏ bảo vệ 

côn trùng khỏi mất nước và sự xâm nhập của mầm bệnh vào cơ thể [110]. 

Các yếu tố dinh dưỡng: 

Trong các yếu tố dinh dưỡng cho nấm, trước hết chúng ta phải kể đến carbon, 

nitơ, muối khoáng, sự vận chuyển vật chất trong cơ thể nấm… 

Carbon: là nguyên tố chiếm khối lượng lớn nhất, khoảng một phần hai sinh 

khối khô của tế bào nấm được tạo thành từ carbon, điều đó chỉ ra vai trò quan trọng 

của nó trong tế bào. Carbon là nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng (quá trình 

oxy hóa ở các tế bào), thông qua quá trình sinh tổng hợp tạo nên các hợp chất sơ cấp 

và thứ cấp.  

Dinh dưỡng đạm: là nguồn tổng hợp các amino acid và protein, những nguyên 

liệu cần thiết cho việc tạo thành các tế bào chất. Không có protein sự sống không thể 

diễn ra. Bên cạnh đó, đạm là nguồn tổng hợp nên các nucleic acid và một vài vitamin. 

Dinh dưỡng khoáng: Những muối khoáng quan trọng nhất bao gồm 

phosphor, lưu huỳnh, kali, canxi, magie, silic, clo, nhôm, sắt, kẽm. Các nguyên tố này 

nhìn chung được hấp thụ dưới dạng vô cơ. 

Vitamin: là những chất hữu cơ có chức năng như là co-enzyme hay thành phần 

cấu trúc của co-enzyme xúc tác những phản ứng xác định. Chúng thường được sử 

dụng với lượng rất nhỏ. 

Các yếu tố ngoại cảnh: Cùng với việc cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, 

nấm phải được sinh trưởng trong điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, pH, cũng như điều kiện 

ánh sáng thích hợp với sự phát triển của nấm.  

+ Nhiệt độ: yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của nấm, ảnh 

hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể sinh vật, động vật. Ví dụ: tăng nhiệt độ 

tăng hoạt tính men cũng như các phản ứng hóa học. Tuy nhiên, một số men không 

hoạt động ở nhiệt độ 30°C.  

+ Độ ẩm: Nước có vai trò quan trọng đối với nấm, giúp hòa tan các chất dinh 

dưỡng, tham gia các quá trình sinh tổng hợp cần thiết cho sự phát triển của nấm.  



9 

+ Độ pH: pH của môi trường có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của 

nấm. Các nghiên cứu chỉ ra rằng pH thích ứng với những nhóm nấm khác nhau thì 

khác nhau[1], [2]. 

Sự vận chuyển vật chất trong hệ thống sợi nấm:  

Theo nghiên cứu của GS.TSKH.Trịnh Tam Kiệt, khi nấm thích nghi với các 

điều kiện sinh thái thì khả năng sợi nấm phát triển ra rất nhanh để chiếm lĩnh giá thể, 

với một giai đoạn nhất định nào đó sẽ diễn ra sự hình thành quả thể. Quá trình này 

diễn ra một cách bùng nổ, toàn bộ các chất dinh dưỡng cũng như các chất hoà tan 

trong nước được hấp thu rất mạnh qua màng tế bào và vận chuyển qua hệ thống sợi 

dày đặc của mình, chủ yếu tới vùng hút chất dinh dưỡng như đỉnh sợi nấm, các mầm 

quả thể, mầm nấm, quả thể trưởng thành. Sự vận chuyển vật chất của nấm là một sự 

vận chuyển tích cực, chủ động, phụ thuộc vào yếu tố di truyền, các đặc điểm sinh lý 

sinh hoá của chúng [2].  

Bảng 1.1. Các công trình nghiên cứu trên thế giới về môi trường nuôi cấy  

của loài Ophiocordyceps sobolifera  

Nguồn gốc 

nấm 
Môi trường nuôi cấy Ophiocordyceps sobolifera  

Năm 

[TLTK] 

Korea 
Glucose 2%, chiết xuất nấm men 0,7%, polypepton 0,3%, 

KH2PO4 0,05%, MgSO4 0,05%, nhiệt độ 25°C, pH=7 

2008 

[34] 

Trung Quốc 

Môi trường giống: 

Khoai tây, dextrose, agar (PDA), tại 23°C, trong 50 ngày 

Môi trường nuôi cấy: 

PDA và Czapek-Dox agar, 23°C, 14 đến 50 ngày 

2001 

[62] 

Đài Loan 

Môi trường giống: PDA 

Môi trường nuôi cấy: 

Môi trường cơ bản. Cấy vào bình môi trường 1 L, ở 

22°C, tủ ấm, máy lắc 80 vòng/phút 3 ngày. Cấy vào thiết 

bị lên men 200 lít (Bio Top), khuấy ở tốc độ 60 vòng / 

phút với tốc độ sục khí 0,5 vvm ở 25°C trong ba ngày. 

Sau đó hút chân không sấy lạnh thành bột… 

2011 

[124] 
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Nguồn gốc 

nấm 
Môi trường nuôi cấy Ophiocordyceps sobolifera  

Năm 

[TLTK] 

Đài Loan 

Môi trường giống:  

Agar, dextrose, khoai tây (ủ ở 25°C trong 4 ngày).  

Môi trường nuôi cấy: 

2,5% sucrose, 1,2% bột đậu nành và 0,8% chiết xuất 

nấm men. pH=5 (điều chỉnh với citric acid 1 M), 25°C, 

máy lắc quay 100 vòng / phút trong 3 ngày. Nuôi trong 

nồi lên men 500L, trong 4 ngày. Nuôi tiếp máy lên men 

10 tấn trong 4 ngày, tách nước sấy khô, nghiền thành 

bột bảo quản nhiệt độ phòng. 

2014 

[20] 

Bangladesh 

 

Môi trường giống: 

Khoai tây, Dextrose, agar, nấm men 

(PDA-YM: PDA-YM: PDA-yeast) 

2014 

[43] 

Trung Quốc 
Môi trường giống: 

Nước ép khoai tây 40%, pepton 0,5%, KH2PO4 0,4% 

2016  

[131] 

 

  Các thông tin từ Bảng 1.1 là cơ sở tham khảo để thiết kế môi trường phù hợp 

với điều kiện thí nghiệm tại Việt Nam.  

-Môi trường cấy chuyền nhân giống: PDA (Khoai tây, dextrose, agar) 

 -Môi trường nuôi cấy:  

  + Nguồn carbon: glucose, dextrose, sucrose. 

  + Nguồn đạm: pepton, polypepton, nấm men, bột đậu nành. 

  + Nguồn khoáng: KH2PO4, MgSO4  

  + Nhiệt độ: 25°C 

  + pH: 7 [107]  

 Sự phát triển của Ophiocordyceps sobolifera đòi hỏi một môi trường sinh thái 

cụ thể và côn trùng ký chủ. Hơn nữa, việc thu hoạch trong tự nhiên khó khăn và tốn 

kém, dẫn đến suy giảm nguồn hiện có. Do đó, việc sử dụng sợi nấm Ophiocordyceps 

sobolifera được nuôi cấy nhân tạo thay thế Ophiocordyceps sobolifera trong tự nhiên 

đã nổi bật như một lựa chọn trong tương lai cho sự phát triển của nó [131]. 
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 Trong phạm vi của luận án, chúng tôi tập trung chủ yếu nuôi trồng hệ sợi nấm 

trong môi trường dịch thể song song với việc nghiên cứu hoạt tính sinh học của hệ 

sợi nấm.  

1.1.4. Thành phần hóa học của loài Ophiocordyceps sobolifera và một số loài 

thuộc giống Cordyceps 

 Thành phần hóa học quan trọng nhất trong các loài nấm thuộc chi Cordyceps 

là cordycepin [110], [111], cordycepic acid [41] và polysaccharide [17],[21], [29], 

[41], [45], [138]. Ngoài các thành phần trên, người ta còn phát hiện rất nhiều hợp chất 

có giá trị như: adenosine [110], [111], flavonoid, saponin và mannitol (Bảng 1.2) 

[37]. Hơn nữa, trong các loài nấm thuộc chi Cordyceps cũng chứa một loạt các hợp 

chất dinh dưỡng như các amino acid thiết yếu, vitamin E, vitamin K, các vitamin tan 

trong nước B1, B2 và B12; các nguyên tố đa lượng và vi lượng (K, Na, Ca, Mg, Fe, 

Cu, Mn, Zn, Se, Al, Si, Ti, Cr, Ga, V, Zr) [41].  

Bảng 1.2. Các công trình nghiên cứu trên thế giới về một vài hợp chất hóa học  

tiêu biểu của nấm Cordyceps và Ophiocordyceps sobolifera  

Nguồn 

gốc nấm 
Hợp chất Công thức cấu tạo/ Cấu trúc 

Năm 

[TLTK] 

Trung 

Quốc 
Polysaccharide 

 

2006 [128] 

Trung 

Quốc 
Polysaccharide 

 

2007 [125] 

Trung 

Quốc 
polysaccharide 

 

(1 → 2) và (1 → 4) -liên kết-mannose, 

(1 → 3)-liên kết của galactose và 

2009 [118] 
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Nguồn 

gốc nấm 
Hợp chất Công thức cấu tạo/ Cấu trúc 

Năm 

[TLTK] 

 (1 → 3, 6) - liên kết của glucose tạo 

nên bộ khung của CPS1 

 

Trung 

Quốc 
polysaccharide 

 

2012 [78] 

Đài Loan Cordycepic acid 

 

2011 [124] 

Trung 

Quốc 
saponin 

 

2011[17] 

Trung 

Quốc 
flavonoid 

  

 

2011 [17] 

Trung 

Quốc 
mannitol 

 

2011 [17] 

Trung 

Quốc 

cyclodepsipeptide 

mới cordycecin A 

(1), beauvericin E 

(2) 

beauvericin J (3) 

 

2014 

[116]* 
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Nguồn 

gốc nấm 
Hợp chất Công thức cấu tạo/ Cấu trúc 

Năm 

[TLTK] 

Trung 

Quốc 
Cordycepin 

 

2013 [111] 

2014 [110] 

Ấn Độ Adenosine 

 

2013 [111] 

2014 [110] 

Đài Loan  

 

2019 [29] 

* 

*Trích dẫn của nấm Ophiocordyceps sobolifera  
 

1.1.5. Hoạt tính sinh học của loài Ophiocordyceps sobolifera và chi Cordyceps 

Một số hoạt tính sinh học của nấm thuộc chi Cordyceps được trình bày trong 

Bảng 1.3. 

Bảng 1.3. Một số hoạt tính sinh học của polysaccharide tách chiết từ nấm  

thuộc chi Cordyceps  

Nguồn gốc 

nấm 
Hoạt tính sinh học 

Năm 

[TLTK] 

Trung Quốc 
Bảo vệ chống kích hoạt lipopolysaccharide gây phản 

ứng viêm và chấn thương thận ở chuột 
2002 [119] 

Trung Quốc 
Hoạt động chống oxy hóa bằng cách loại bỏ gốc tự 

do hydroxyl 
2009 [118] 

Trung Quốc Cải thiện hệ miễn dịch, chống khối u 2011 [17] 

Trung Quốc  Chống xơ hóa thận 2011 [140] 

Trung Quốc Kháng HIV 2012 [117] 

Đài Loan 

Cải thiện chức năng thận, hệ thống miễn dịch, chống 

ung thư, hạ đường huyết và chống oxy hoá. Có thể 

bảo vệ chống lại các phản ứng viêm do LPS gây ra 

và tổn thương thận ở chuột 

2014 [17] 
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Nguồn gốc 

nấm 
Hoạt tính sinh học 

Năm 

[TLTK] 

Đài Loan Cải thiện độ thanh thải creatinin, bảo vệ thận 2014 [20] 

Trung Quốc 
Hoạt tính gây độc tế bào chống lại nhiều dòng tế bào 

HepG2 kháng thuốc 
2014 [116] 

Trung Quốc Se-CEPS cải thiện khả năng chống khối u của chuột 2016 [131] 

Trung Quốc Hoạt tính chống oxy hóa invitro 2016 [64] 

Thái Lan 
Chống lại chủng nấm gây bệnh Candida albicans 

NCYC854  
2018 [96] 

Thái Lan Chứng co giật hồi hộp, tăng miễn dịch, tăng kháng thể 2019 [133] 

 

 Nhìn chung các công trình nghiên cứu hoạt tính sinh học được công bố về khả 

năng kháng viêm, cải thiện hệ thống miễn dịch, kháng nấm, kháng oxy hoá và các 

hoạt động bảo vệ thận. 

1.2. Tổng quan về hoạt tính chống oxy hóa 

1.2.1. Khái niệm 

Chất chống oxy hóa là một chất hoặc một nhóm hợp chất có trong các loại thực 

phẩm, nấm hay dược phẩm, khi hiện diện ở nồng độ thấp nhưng vẫn có thể làm giảm 

đáng kể hoặc ngăn ngừa các tác động có hại của các loại phản ứng oxy hoá về chức năng 

sinh lý bình thường ở người. Theo định nghĩa này, không phải tất cả các chất khử tham 

gia vào phản ứng hóa học là chất chống oxy hóa, mà chỉ những hợp chất có khả năng 

bảo vệ các mục tiêu sinh học đối với quá trình oxy hóa mới đáp ứng tiêu chí này [48]. 

Các hợp chất chống oxy hóa có thể là enzyme hoặc không phải là enzyme. 

1.2.2. Cơ chế hoạt động của chất chống oxy hóa 

Hiện nay, quá trình ức chế gốc tự do của chất chống oxy hóa được giải thích 

chủ yếu dựa trên 2 cơ chế [48]: 

- Cơ chế 1: Quá trình chuyển electron từ chất chống oxy hóa sang gốc tự do 

(Electron Transfer – ET). 

M (III) + AH → AH• + M(II) 
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- Cơ chế 2: Quá trình chuyển nguyên tử hydrogen từ chất chống oxy hóa sang 

gốc tự do (Hydrogen Atom Transfer – HAT).  

AH + R• → RH + A• 

(AH: chất chống oxy hóa; R•: gốc tự do; M: kim loại chuyển tiếp) 

Theo cơ chế cho electron thì năng lượng ion hóa là yếu tố chính, trong khi theo 

cơ chế cho hydrogen thì năng lượng phân ly liên kết lại là yếu tố chính quyết định 

hiệu quả của quá trình chống oxy hóa. Hai cơ chế này luôn xuất hiện đan xen trong 

quá trình chống oxy hóa và việc phân biệt chúng rất khó khăn [48]. 

Khi một gốc tự do nhận một electron hoặc một nguyên tử hydrogen từ một phân 

tử chất chống oxy hóa thì sẽ tạo thành một phân tử hoặc gốc tự do mới có khả năng 

hoạt động yếu hơn gốc tự do ban đầu và không còn khả năng gây hại nữa. Ngoài ra, 

chất chống oxy hóa còn có khả năng ức chế sự phân hủy của các hydroperoxide tạo 

ra các gốc tự do gây hại [70].  

1.2.3. Các phương pháp đánh giá hoạt tính chống oxy hóa  

1.2.3.1. Đánh giá dựa vào khả năng cho electron 

a. Phương pháp đánh giá qua lực chống oxy hóa tổng (Total antioxidant capacity) 

theo mô hình phosphor molybdenum 

  Dựa trên quá trình khử Mo (VI) về Mo (V) trong môi trường acid, tạo thành 

phức Mo (V) có màu xanh lá cây và được đo ở bước sóng 695 nm. 

Lực chống oxy hóa tổng được biểu diễn theo độ hấp thụ quang của dung dịch 

phức tạo thành giữa mẫu với Mo (V) [119]. 

b. Phương pháp đánh giá qua khả năng kết hợp với ion Fe (II) 

 Fe (II) ở trạng thái tự do dễ dàng phản ứng tái sinh ra gốc tự do. Khi cho Fe 

(II) tác dụng với thuốc thử Ferrozine sẽ sinh ra phức màu, có cực đại hấp thụ tại bước 

sóng 562 nm. Chất chống oxy hóa sẽ khóa Fe (II) vào dạng phức, không cho Fe (II) 

tồn tại dạng tự do nên làm mất khả năng phản ứng tái sinh gốc tự do của Fe (II). Hoạt 

tính chống oxy hóa của mẫu sẽ được thể hiện qua việc ngăn chặn sự tạo thành phức 

chất có màu của Fe (II) với thuốc thử Ferrozine. 
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1.2.3.2. Đánh giá dựa vào khả năng cho hydrogen 

a. Phương pháp đánh giá bằng DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)  

DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) là một gốc tự do bền, có màu tím và có 

độ hấp thụ ở bước sóng 517 nm. Khi có mặt chất chống oxy hóa, DPPH sẽ bị khử 

thành 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazine (DPPH-H), có màu vàng [64].  

Chất chống oxy hóa được cho phản ứng với gốc tự do DPPH. Hoạt tính chống 

oxy hoá của chất thể hiện qua tỉ lệ giảm nồng độ của DPPH trước và sau khi phản 

ứng, được xác định bằng cách đo mật độ quang ở bước sóng 517 nm. Khả năng bắt 

gốc tự do của chất chống oxy hóa thể hiện qua giá trị IC50 (Giá trị IC50: nồng độ của 

mẫu mà tại đó nó có thể ức chế 50% gốc tự do). Giá trị IC50 càng thấp, khả năng 

chống oxy hóa của chất thử nghiệm càng cao [48], [73]. 

b. Phương pháp xác định hàm lượng MDA 

Có nhiều phương pháp được dùng trong nghiên cứu quá trình peroxy hóa lipid 

màng tế bào. Các phương pháp này dựa trên: 

- Sự xác định các sản phẩm của quá trình peroxy hóa lipid. 

- Sự nhận biết gốc tự do trong chuỗi phản ứng như đo phát quang sinh học đánh 

giá các gốc LOO* hình thành.  

- Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa của mô. 

Hai nhóm đầu đơn giản và dễ thực hiện so với phương pháp thứ ba, đặc biệt là 

phương pháp xác định sản phẩm sinh ra trong quá trình peroxy hóa lipid: MDA 

(malonyl dialdehyde) là sản phẩm cuối cùng của quá trình peroxy hóa lipid màng tế 

bào, do đó được áp dụng rộng rãi trong thực tế. 

Phương pháp sử dụng thiobarbituric acid thường được áp dụng để xác định hàm 

lượng MDA trong tổ chức tế bào, từ đó đánh giá khả năng chống oxy hóa của chất 

nghiên cứu. 

Nguyên tắc: 

MDA được sinh ra trong quá trình peroxy hoá lipid, khi cho phản ứng với 

thiobarbituric acid, một phân tử MDA phản ứng với 2 phân tử thiobarbituric acid tạo 

phức màu hồng hấp thụ cực đại ở bước sóng 532 nm. Phản ứng thường thực hiện ở 

môi trường pH = 2 - 3, ở nhiệt độ 90-100°C trong vòng 10 - 15 phút. Đo cường độ 

màu của phức, suy ra hàm lượng MDA có trong mẫu [48]. 
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c. Phương pháp thử hoạt tính ức chế enzyme XO (xanthine oxidase) 

 Xanthine oxidase (XO) là một loại enzyme giữ vai trò quan trọng trong quá 

trình thoái hóa purine, nó đóng vai trò là chất xúc tác cho phản ứng oxy hóa 

hypoxanthine thành xanthine và sau đó tiếp tục xúc tác cho phản ứng oxy hóa 

xanthine thành uric acid. Enzyme XO là một trong ba loại enzyme chứa tâm hoạt 

động xúc tác là molybden, enzyme XO xúc tác cho sự hydroxyl hóa các chất nền khác 

nhau theo phản ứng tổng quát:  

RH   +  H2O   →  ROH   +  2H+   +   2e‒ 

 Phản ứng xảy ra tại tâm Mo, Mo bị khử từ Mo(VI) xuống Mo(IV) và trong 

quá trình phản ứng, các electron tạo thành được chuyển đến các tâm nhận electron 

trong enzyme. 

Xanthine oxidase là một enzyme thân oxy hóa, xúc tác cho phản ứng oxy hóa 

xanthine tạo thành uric acid, đồng thời hình thành gốc tự do oxy. Uric acid có bước sóng 

cực đại hấp thụ tại 290 nm. Nếu mẫu thử có khả năng chống oxy hóa enzyme XO càng 

cao thì sẽ càng hạn chế sự hình thành uric acid, do đó làm giảm giá trị mật độ quang. 

1.2.3.3. Gây mô hình tổn thương thận bằng cisplatin (CP)  

a. Giới thiệu về cisplatin (CP)  

Cisplatin có tên khoa học là Cis-diamminedichloroplatinum (II) là một phức 

chất chứa nguyên tử trung tâm platin, được bao quanh bởi 2 nguyên tử Clo và 2 nhóm 

amoniac ở vị trí cis (Hình 1.6). Chỉ có đồng phân cis mới có hoạt tính chống ung thư, 

còn đồng phân trans không có hoạt tính chống ung thư. 

 

Hình 1.6. Công thức cấu tạo của cisplatin 

Năm 1960, nghiên cứu cho thấy cisplatin gây độc tế bào, đến năm 1970 được 

sử dụng rộng rãi trong điều trị để chống lại bệnh ung thư. Năm 1978, cisplatin là hợp 

chất chứa platinum đầu tiên được FDA phê duyệt để chống lại bệnh ung thư [23]. 

Năm 1999, Hass và cộng sự đã chứng minh trên lâm sàng cisplatin điều trị hiệu quả 

các bệnh ung thư [38].  
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Năm 2008, Pignon và cộng sự đã chứng minh cisplatin điều trị bệnh ung thư 

phổi không tế bào nhỏ, sau phẫu thuật cải thiện đáng kể tuổi thọ của bệnh nhân [86]. 

Năm 2013, Pinto - Leite và cộng sự đã nghiên cứu khi sử dụng phối hợp giữa cisplatin 

với everolimus tăng hiệu quả điều trị ung thư bàng quang niệu quản [8]. 

Cisplatin là một trong những thuốc điều trị ung thư được sử dụng rộng rãi. 

Việc điều trị bằng cisplatin trên lâm sàng đã được sử dụng từ lâu và chứng minh 

đạt hiệu quả [23]. Cisplatin được chỉ định trong phác đồ hóa trị bệnh ung thư phổi, 

ung thư tinh hoàn, ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư 

bàng quang, ung thư đầu, ung thư cổ [3].  

Cisplatin có tác dụng gây độc với tế bào, chống khối u. Thuốc thường được 

dùng trong nhiều phác đồ điều trị do tương đối ít gây độc cho máu. Cisplatin tạo thành 

các liên kết chéo bên trong và giữa các sợi DNA nên làm thay đổi cấu trúc và ức chế 

quá trình sinh tổng hợp DNA. Ở cấp độ tế bào, cisplatin ức chế tổng hợp protein và 

RNA. Thuốc không có tác dụng đặc hiệu trên một pha nào của chu kỳ tế bào. Cisplatin 

cũng có tác dụng ức chế miễn dịch, gây mẫn cảm và kháng vi khuẩn.  

b. Độc tính trên thận của cisplatin 

 Thận tích lũy cisplatin ở mức độ cao hơn các cơ quan khác và cisplatin bài tiết 

qua thận. Nồng độ cisplatin trong tế bào biểu mô ống thận gấp 5 lần so với huyết 

thanh [51]. Sự tích lũy không cân xứng trong mô thận dẫn đến cisplatin gây độc thận 

[9]. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng cisplatin có liên quan đến sự phân mảnh DNA, 

gốc tự do oxy hóa (ROS) và kích hoạt caspase (cysteine-aspartic protease) [26]. 

Dấu hiệu của nhiễm độc thận là sự thay đổi chức năng thận được đánh giá bằng 

mức lọc cầu thận (GFR), nitơ urea máu (BUN), creatinine huyết thanh (sCr) hoặc 

lượng nước tiểu. Tuy nhiên, thuốc gây độc thận có thể gây tổn thương thận mà không 

thay đổi bất kỳ dấu hiệu lâm sàng nào về chức năng thận. Trong công trình [139] đã 

chỉ ra rằng hoại tử ống lượn gần ở chuột đực Sprague Dawley khi tiếp xúc với 

gentamicin có thể cao tới 75% trước khi tăng BUN hoặc sCr. 

Tổn thương thận do cisplatin có thể được phân loại sinh lý bệnh học thành bốn 

loại như sau: độc tính ở ống thận (chết tế bào do apoptosis hoặc hoại tử); tổn thương 

mạch máu (co mạch thận); tổn thương cầu thận (tổn thương ở cầu thận và các tế 

bào) và tổn thương kẽ (tổn thương do phản ứng viêm). Các quá trình từng bước và 

phức tạp có thể dẫn đến tổn thương thận là do sự tích lũy các hợp chất độc hại tiềm 
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tàng trong dịch ống thận, sau đó khuếch tán vào các tế bào hình ống có tính thấm 

cao (Hình 1.7). Cisplatin, một phân tử không tích điện có trọng lượng phân tử thấp, 

được lọc tự do tại các cầu thận, được bơm lên bởi các tế bào ống thận và cuối cùng 

ở tủy trong ống thận gần và vỏ ngoài. Do đó, những khu vực này là vị trí chủ yếu của 

tổn thương thận do cisplatin và gây ra tổn thương cho các khu vực khác của ống thận 

bao gồm cả ống lượn xa và ống thu [81], [87]. 

Tuy nhiên, tổn thương thận thông qua chết tế bào hình ống là một đặc điểm mô 

bệnh học phổ biến của độc tính trên thận bởi cisplatin. Các cơ chế gây độc thận do 

cisplatin gây ra rất phức tạp và liên quan đến nhiều quá trình tế bào bao gồm stress 

oxy hóa, apoptosis và phản ứng viêm. Ví dụ, một số con đường apoptotic đã được 

liên quan đến cái chết tế bào biểu mô thận do cisplatin gây ra. Cisplatin được vận 

chuyển vào trong tế bào và tiếp xúc với các tế bào hình ống sẽ kích hoạt các con 

đường truyền tín hiệu thúc đẩy chu trình apoptosis gây chết tế bào (MAPK, protein 

53, ROS, v.v.) và ức chế. Trong khi đó, cisplatin gây ra sản xuất TNF - α trong các 

tế bào hình ống, gây ra phản ứng viêm mạnh mẽ, góp phần thêm vào tổn thương tế 

bào hình ống. Cisplatin cũng có thể gây tổn thương ở mạch máu thận, dẫn đến chết 

tế bào ống do thiếu máu cục bộ và giảm tốc độ lọc cầu thận (GFR) [81], [87]. 

 

Hình 1.7. Cơ chế gây tổn thương thận của cisplatin [90] 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/signal-transduction
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/signal-transduction
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/vascularity
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/glomerular-filtration-rate
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c. Viêm trong nhiễm độc thận do cisplatin  

Ngày càng có nhiều nghiên cứu công nhận về sự quan trọng của tình trạng viêm, 

một số chất trung gian được xác định gây nên tình trạng viêm trong tổn thương thận: 

cytokine, thụ thể toll (TLR - Toll – like receptor), tế bào miễn dịch (bạch cầu trung 

tính, đại thực bào, tế bào T, tế bào Treg, tế bào đuôi gai).  

DAMPs (damage-associated molecular patterns) là những tín hiệu nguy hiểm 

cảnh báo hệ thống miễn dịch đối với tổn thương mô, mô bị hoại tử, cisplatin gây tổn 

thương các tế bào biểu mô thận dẫn đến sự giải phóng DAMPs, kích hoạt TLR4 (Toll-

like receptor 4) gây ra biểu hiện viêm, dẫn đến việc sản xuất nhiều loại chemokine 

và cytokine, bao gồm TNF-α. Các chemokine và cytokine này điều hòa các phân tử 

bám dính và thu hút các tế bào viêm, như bạch cầu trung tính và tế bào T vào vùng 

tổn thương. Các tế bào đuôi gai bám vào mô để giảm tổn thương thận một phần bằng 

cách sản xuất cytokin IL-10 chống viêm. Tế bào Treg cũng làm giảm chấn thương 

thận mặc dù cơ chế vẫn chưa được nghiên cứu [71], [98]. 

 

Hình 1.8. Các chất trung gian gây tổn thương thận [98] 
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Mặc dù, DAMPs rất quan trọng trong việc sửa chữa mô nhưng DAMPs kích 

hoạt TLR nội sinh cũng đóng vai trò trong cơ chế gây viêm của nhiều bệnh và sự tự 

miễn bởi các TLR bất thường gây kích thích tổn thương để sửa chữa mô, phản ứng 

viêm bắt đầu và tạo ra DAMPs gây ra một vòng cơ chế tự động có thể dẫn tăng tổn 

thương mô và duy trì phản ứng viêm dẫn đến viêm mãn tính (Hình 1.8) [98]. 

d. Các mô hình nghiên cứu về tổn thương thận 

Một số mô hình nghiên cứu về tổn thương thận được trình bày trong Bảng 1.4.  

Bảng 1.4. Một số nghiên cứu trên mô hình in vivo gây độc thận 

Tác giả Năm Đối tượng Tác nhân Liều 

Kusumoto và cộng 

sự [52] 
2011 

Chuột đực 

Sprague – 

Dawley 

Cisplatin 

Uống thuốc thử 24 giờ  

và 48 giờ trước khi tiêm 

I.p.10 mg/kg. 

Ugur và cộng sự 

[112] 
2015 

Chuột đực 

Wistar albino 
Cisplatin 

Uống thuốc thử 2 ngày trước và 8 

ngày sau khi tiêm cisplatin i.p.7 

mg/kg. 

Almaghrabi [80] 2015 Chuột Cisplatin 
Uống thuốc thử 30 ngày và tiêm 

cisplatin i.p.12 mg/kg trong 5 ngày. 

Erdem và cộng sự 

[28] 
2000 Chuột đực Gentamicin (IP) 100 mg/kg/ngày 5-8 ngày 

Xie Y và cộng sự 

[127] 
2001 Chuột nhắt Gentamicin (SC) 150 mg/kg trong 5 ngày 

Ortega và cộng sự 

[85] 
2005 Chuột nhắt Gentamicin 

200 mg/kg, 2 lần mỗi ngày trong 4 

ngày liên tiếp. 

Oktem và cộng sự 

[83] 
2005 Chuột Vancomycin 

200 mg/kg, 2 lần mỗi ngày  

trong 7 ngày, i.p. 

Ahmida 

[5] 
2012 Chuột đực Vancomycin 200 mg/kg/ngày, i.p. 

Li và cộng sự 

[58] 
2003 Chuột nhắt Acetaminophen 

600 mg/kg pha trong nước muối, 25 

ml/kg.i.p. 

Adeneye 

[3] 
2008 Chuột nhắt Acetaminophen 

Liều duy nhất 800 mg/kg, i.p. pha 

trong nước muối 

Cekmen 

[15] 
2009 Chuột nhắt Acetaminophen Liều duy nhất 800 mg/kg, i.p. 

Kheradpezhouh 

[49] 
2010 Chuột nhắt Acetaminophen 

Liều duy nhất 700 mg/kg i.p. 

pha trong propylene glycol  

và nước cất 
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Mô hình gây độc thận với cisplatin  

Cisplatin kết hợp với các phân tử chứa thiol như glutathione (GSH) gây suy 

giảm hoặc bất hoạt GSH và các chất chống oxy hoá dẫn đến sự tích tụ các gốc tự do 

oxy (ROS) nội sinh trong các tế bào, kích thích trung gian gây viêm và dẫn đến hoại 

tử tế bào ống thận [98]. 

Một số nghiên cứu đã thực nghiệm đã chứng minh cisplatin làm tăng urea, 

creatinine huyết, gây peroxy hoá lipid dẫn đến làm tăng hàm lượng malondialdehyde 

(MDA, một marker của tổn thương peroxy hóa lipid màng tế bào), giảm hoạt tính các 

enzyme và chất chống oxy hoá nội sinh (như catalase, superoxid dismutase, 

glutathione), đồng thời làm tăng tình trạng viêm (tăng TNF-, IL-1, IL-6,..) 

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

Khi các gốc tự do sinh ra quá nhiều (do ô nhiễm môi trường, do tia cực tím, 

do khói thuốc lá, do viêm nhiễm trong cơ thể, thậm chí do dùng một số dược phẩm...), 

hệ thống chất chống oxy hoá nội sinh không đủ sức cân bằng, cơ thể sẽ sinh ra rối 

loạn bệnh lý [63]. Để chống lại sự tăng các gốc tự do sinh ra quá nhiều mà hệ thống 

"chất chống oxy hoá nội sinh" không đủ sức vô hiệu hoá để cân bằng, các nhà khoa 

học đặt vấn đề dùng các "chất chống oxy hóa ngoại sinh" (tức là từ bên ngoài đưa vào 

cơ thể) với mục đích phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, chống lão hóa. Các chất chống 

oxy hóa ngoại sinh thường dùng là β-carotene, curcumin, chất khoáng selene [137], 

α-tocopherol, các hợp chất polyphenol, flavonoid, polysaccharide, triterpenoid 

[103]... Các chất oxy hóa ngoại sinh này có nhiều trong các nguồn từ thiên nhiên, chủ 

yếu là thực vật, được dùng làm thực phẩm và làm dược liệu. Hình 1.9 mô tả cơ chế 

chống oxy hóa của α- tocopherol theo công bố [100]. 

 

Hình 1.9. Cơ chế chống oxy hóa của α- tocopherol 
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Chất chống oxy hóa tự nhiên làm tăng khả năng chống oxy hóa của huyết 

tương và làm giảm nguy cơ mắc phải một số bệnh: ung thư, bệnh tim và đột quỵ… 

[35],[69],[74]. Khi đề cập đến chất chống oxy hóa, mối quan tâm đầu tiên là các hợp 

chất phenol và flavonoid, chúng đã được chứng minh là có khả năng dập tắt các gốc 

tự do, ngăn ngừa và điều trị nhiều bệnh liên quan đến quá trình oxy hóa. Chúng được 

tìm thấy trong tất cả các phần của cây như lá, hoa quả, hạt, rễ và vỏ cây [35]. Một số 

nghiên cứu cho thấy, các hợp chất phenol và flavonoid là thành phần chất chống oxy 

hóa chính trong một số cây thuốc [13],[61]. 

Các hợp chất flavonoid là nhóm phổ biến trong tự nhiên và là nhóm hợp chất 

có khả năng chống oxy hoá nổi bật nhất trong số các hợp chất phenol thực vật. Các 

hợp chất này có nhiều hoạt tính sinh học quý trong đó một hoạt tính đặc hiệu là bắt 

các gốc tự do (Miliauskas et al., 2004) [72]. Có rất nhiều công trình nghiên cứu cho 

thấy mối quan hệ giữa khả năng chống oxy hóa và cấu trúc của các hợp chất flavonoid. 

Hoạt động chống oxy hóa phụ thuộc vào số lượng và vị trí của nhóm hydroxyl, các 

nhóm thế khác và sự gắn kết của glycosyl lên trên các phân tử flavonoid (Bouziz và 

cộng sự 2005) [12]. 

Hiện nay, có 3 cơ chế để giải thích quá trình chống oxy hóa của các hợp chất 

phenolic. 

Cơ chế 1: Quá trình chuyển trực tiếp nguyên tử hydrogen từ chất chống oxy 

hóa sang gốc tự do (Hydrogen Atom Transfer – HAT) [48]. 

ArOH  +  ROO•  → ArO•   + ROOH 

Cơ chế 2: Quá trình chuyển một electron từ chất chống oxy hóa sang gốc tự 

do (Single Electron Transfer – SET) [32],[48]. 

ArOH  +  ROO• → ArOH•+   + ROO– 

Cơ chế 3: Quá trình phân ly proton của chất chống oxy hóa sau đó mới chuyển 

electron từ chất chống oxy hóa sang gốc tự do (Sequential Proton Loss Electron 

Transfer) [40],[45],[135]. 

ArOH   →  ArO–   + H+ 

ArO-  + ROO• → ArO.  + ROO– 

ROO–   +   H+   →   ROOH 
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Một số hợp chất phenol và flavonoid 

(1). Methyl gallate  

Methyl gallate (Hình 1.10) có nhiều trong cây Hương xuân Toona sinensis 

(Meliaceae) có tác dụng bảo vệ tổn thương DNA do các gốc hydrogen peroxide gây 

ra, có tác dụng chống oxy hóa [10],[42] chống viêm, kháng khuẩn [18].  

 

Hình 1.10. Công thức methyl gallate 

(2).  Rutin  

Rutin hay Quercetin-3-O-α-L-rhamnoside(1→6)- β-D-glucose (Hình 1.11) là 

một flavonoid glycoside, có hoạt tính chống oxy hóa tốt [113], [130], thể hiện hoạt 

tính chống oxy hóa tốt trong dịch chiết toàn phần của Sâm ngọt (Memecylon edule 

Roxb) [104] và từ cây Cỏ ngọt (Stevia rebaudiana Bertoni) [108].  

 

Hình 1.11. Công thức rutin 

(3). Quercetin  

Quercetin là một flavonoid phân bố rộng khắp trong tự nhiên  (Hình 1.12). 

Tên gọi được sử dụng từ năm 1857, có nguồn gốc từ quercetum – rừng sồi (oak 

forest), sau Quercus. Nó là một chất ức chế sự vận chuyển auxin (polar auxin 

transport) tự nhiên [143]. 

Quercetin có khả năng ức chế quá trình oxy hóa và gây độc tế bào của 

lipoprotein, và có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành hoặc ung thư [84]. 
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Hình 1.12. Công thức quercetin 

(4). Quercitrin 

Quercitrin là một flavonoid glycoside, được phát hiện bởi nhà hóa học người 

Úc Heinrich Hlasiwetz (1825–1875) (Hình 1.13).Quercetin-3-O--

rhamnopyranoside hay Quercitrin có nhiều trong cây dây tằm Scurrula atropurpurea 

(Loranthaceae) với tác dụng ức chế tế bào ung thư [82], có khả năng chống oxy hóa 

[109]. Bên cạnh đó, Quercitrin này còn được tìm thấy ở bộ phận như lá thân, quả của 

loài Chione venosa [56]. 

 

Hình 1.13. Công thức quercitrin 

(5). α – tocopherol 

α – tocopherol thuộc nhóm các hợp chất phenolic, là một dạng vitamin E, có 

hoạt tính chống oxy hóa tốt (Hình 1.14) [39], [63].  

 

Hình 1.14. Công thức α – tocopherol 

(6). Luteolin  

Luteolin là hợp chất flavonoid (Hình 1.15) [25]. Có hoạt tính chống oxy hóa 

và chống viêm. Thường được tìm thấy trong cần tây, ớt xanh và bông atiso. Luteolin 
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có khả năng ức chế sự tăng trưởng của khối u nên nó được coi là một trợ thủ trong 

việc điều trị và phòng chống ung thư [47]. 

 

Hình 1.15. Công thức luteolin 

(7). Curcumin  

Cấu trúc của curcumin được xác định lần đầu tiên vào năm 1910 (Hình 1.16) 

.Được phân lập từ loài Curcuma longa [6], curcumin có tính chất chống ung thư, 

chống oxy hóa, chống viêm khớp, chống thoái hóa, chống thiếu máu cục bộ và kháng 

viêm [120]. 

 

Hình 1.16. Công thức curcumin 

(8). Gallic acid  

Gallic acid lần đầu tiên được nghiên cứu bởi nhà hóa học người Thụy Điển 

Carl Wilhelm Scheele vào năm 1786 (Hình 1.17). Gallic acid có tính kháng nấm và 

kháng khuẩn. Gallic acid hoạt động như một chất chống oxy hóa và giúp bảo vệ các 

tế bào khỏi nguy cơ bị oxy hóa [68]. Gallic acid cũng có khả năng kháng các tế bào 

ung thư mà không gây hại đến các tế bào khỏe mạnh. 

 

Hình 1.17. Công thức gallic acid  

 (9). Ascorbic acid (vitamin C)  

Ascorbic acid (vitamin C) được Albert-Szent-Györgyi phân lập năm 1928 

(Hình 1.18). Ascorbic acid là một chất thiết yếu cho cuộc sống và là một chất chống 

oxy hóa rất mạnh. Các hoạt động chống oxy hóa của ascorbic acid đã được chứng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Albert_Szent-Gy%C3%B6rgyi
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minh trong hệ thống sinh học in vitro. Nhờ phản ứng chống oxy hóa mà ascorbic acid 

ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các gốc tự do [76], [144]. 

 

Hình 1.18. Công thức L-ascorbic acid (ascorbic acid) 

1.4. Tổng quan về polysaccharide  

1.4.1. Khái niệm  

- Polysaccharide là một loại polymer, là đại phân tử carbohydrate bao gồm các 

monosaccharide liên kết với nhau bằng các mối liên kết glycoside và các dẫn xuất 

của chúng [75].  

- Khi tách chiết có dạng bột màu vàng. 

- Không tan trong các dung môi kém phân cực và phân cực trung bình như 

alcohol, acetone, hexane, benzene, ethyl acetate, tetrachloromethane, chloroform và 

ether nhưng tan trong các dung môi phân cực như nước, NaOH loãng, formamide và 

dimethylsulfoxide. 

- Có khối lượng phân tử lớn (105 – 106 Da) 

- Cho màu xanh lục khi tác dụng với anthrone- sulfuric acid và cho màu vàng 

da cam khi tác dụng với phenol- sulfuric acid [79]. 

PS được chia làm 2 loại: 

1.4.1.1. PS thuần (homopolysaccharide)  

PS thuần (homopolysaccharide) bao gồm 2 loại: 

- Polyhomosaccharide (glycan): đây là loại PS chỉ gồm 1 loại đường đơn trong 

phân tử. 

- Polyheterosaccharide (heteroglycan): đây là loại PS được cấu tạo từ nhiều loại 

đường đơn khác nhau [75]. 

1.4.1.2. PS tạp (heteropolysaccharide)  

PS tạp (heteropolysaccharide) bao gồm 2 loại: 

- N-heteropolysaccharide: đây là loại PS hỗn tạp giữa hợp chất của đường và 

các hợp chất của nitơ. 
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- S-heteropolysaccharide: đây là loại PS hỗn tạp giữa hợp chất của đường và 

các hợp chất của lưu huỳnh [75]. 

1.4.2. Hoạt tính sinh học của polysaccharide 

Polysaccharide là thành phần thiết yếu của tất cả sinh vật và nó có nhiều 

chức năng quan trọng để duy trì sự sống. Các polysaccharide được tìm thấy nhiều 

nhất trong rong biển, nấm và nhiều nhất là ở các loài thực vật trên cạn. Hoạt tính 

sinh học của polysaccharide phụ thuộc vào độ tinh khiết của nó và cấu trúc hóa 

học [105]. Các nghiên cứu chỉ ra rằng ở nhiều loài thực vật polysaccharide có tác 

dụng chống viêm, chống oxy hóa, chống khối u, chống di căn, điều hòa miễn dịch, 

hạ đường huyết [6]. Hoạt tính sinh học của PS của nấm Ophiocordyceps sobolifera 

được trình bày trong Bảng 1.5. 

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, nếu trong phân tử polysaccharide có các 

nhánh protein hay các nhóm sulfate thì hoạt tính sinh học có thể được tăng cường 

hoặc nhiều hoạt tính mà trong homopolysaccharide không có, nhưng ở 

heteropolysaccharide lại xuất hiện [57], [97]. 

Bảng 1.5. Một số hoạt tính sinh học của polysaccharide tách chiết từ nấm  

Ophiocordyceps sobolifera  

Nguồn gốc 

nấm 
Hoạt tính sinh học Năm [TLTK] 

Trung Quốc 
Bảo vệ chống kích hoạt lipopolysaccharide gây 

phản ứng viêm và chấn thương thận ở chuột 
2002 [119] 

Trung Quốc Cải thiện hệ miễn dịch, chống u 2011[17],[124] 

Trung Quốc  Chống xơ hoá thận 2011 [140] 

Trung Quốc Kháng HIV 2012 [117] 

Đài Loan Cải thiện độ thanh thải Creatinine, bảo vệ thận 2014 [20] 

Trung Quốc 
Hoạt tính gây độc tế bào chống lại nhiều dòng tế 

bào HepG2 kháng thuốc 
2014 [116] 

Đài Loan 
Cải thiện chức năng thận, hệ thống miễn dịch, 

chống ung thư, hạ đường huyết và chống oxy hoá. 
2014 [17] 



29 

Nguồn gốc 

nấm 
Hoạt tính sinh học Năm [TLTK] 

Có thể bảo vệ chống lại các phản ứng viêm do 

LPS gây ra và tổn thương thận ở chuột 

Trung Quốc Hoạt tính chống oxy hóa invitro 2016 [64] 

Trung Quốc Se-CEPS cải thiện khả năng chống khối u của chuột 2016 [131] 

Thái Lan 
Chống lại chủng nấm gây bệnh Candida albicans  

NCYC854  
2018 [96] 

Thai  Lan 
Chống co giật hồi hộp, tăng miễn dịch, tăng 

kháng thể 
2019 [133] 

 

1.4.3. Cấu trúc polysaccharide của một số loài Cordyceps 

1.4.3.1. Các nghiên cứu về khối lượng phân tử  

Bảng 1.6. Khối lượng phân tử của polysaccharide từ các loài nấm Cordyceps 

Loài nấm 

Khối lượng phân tử  

(kDa) 
Năm [TLTK] 

Cordyceps sinensis 210 2003 [136] 

 12,9 2005 [129] 

 460 2010 [50] 

 23 2013 [102] 

Cordyceps militaris 

 
36 2010 [54] 

 127 2010 [53] 

Ophiocordyceps sobolifera  543,31; 6,3 2014 [20] 

 1,53.104 2016 [64] 
 

Sắc ký lọc gel hiệu năng cao (HPGFC) là một phương pháp hiệu quả để đánh 

giá khối lượng phân tử của polysaccharide. Theo công bố [64], khối lượng phân 

tử của 3 polysaccharide được nghiên cứu là 5,36.104; 3,02.103 và 1,26.103 kDa. 

Hàm lượng tương đối của 3 polysaccharide lần lượt là 25,64; 33,33 và 41,03%. Vì 

vậy khối lượng phân tử trung bình của polysaccharide Ophiocordyceps sobolifera 
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là 1,53.104 kDa, trong khi đó, theo thống kê từ bảng 1.6, thấy rằng khối lượng 

phân tử của polysaccharide tách chiết từ C. Sinensis ở các công trình nghiên cứu 

lần lượt có giá trị là 210 kDa; 12,9 kDa; 460 kDa, còn khối lượng phân tử của 

polysaccharide tách chiết từ C. militaris là 23 kDa; 36 kDa; 127 kDa. Qua số liệu 

trên, thấy rằng khối lượng phân tử của polysaccharide trong cùng một loài nấm có 

sự chênh lệch khá lớn và khối lượng phân tử của polysaccharide từ 

Ophiocordyceps sobolifera lớn hơn so với khối lượng của polysaccharide từ C. 

sinensis và C. militaris, lý do chính dẫn đến điều này có thể là do khác nhau về 

loài, điều kiện nuôi cấy và môi trường thí nghiệm. 

1.4.3.2. Thành phần monosaccharide 

Thành phần monosaccharide của nấm Cordyceps được phân tích bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Từ số liệu thống kê ở Bảng 1.7, nhận thấy thành phần 

và tỉ lệ monosaccharide ở mỗi loài có sự khác nhau. Trong đó, loài Ophiocordyceps  

sobolifera với kết quả cho thấy polysaccharide này chủ yếu bao gồm mannose (Man), 

glucose (Glu) và galactose (Gal) có tỉ lệ mol tương ứng là 1,7: 8,9: 1 với glucose là thành 

phần monosaccharide chính. Trong khi đó, thành phần monosaccharide của 

polysaccharide tinh khiết tách chiết từ quả thể của C. militaris là glucose 56,7%; galactose 

34,5% và mannose 8,8%. Thành phần polysaccharide được phân lập từ sợi nấm C. sinensis 

bao gồm glucose, mannose, galactose và glucuronic acid theo tỉ lệ mol tương ứng là 9,6: 

4,0: 4,4: 1. Nhận thấy rằng, thành phần monosaccharide của Ophiocordyceps  sobolifera 

giống với C.militaris nhưng tỉ lệ mol và thành phần monosaccharide chính lại khác nhau, 

sự khác biệt này có thể do điều kiện nuôi cấy khác nhau.  

Bảng 1.7. Thành phần monosaccharide và tỉ lệ mol của polysaccharide 

từ một số loài nấm Cordyceps 

Loài 
Bộ phận 

tách chiết 

Thành phần 

monosaccharide 
Tỉ lệ mol TLTK 

Cordyceps sinensis Sợi nấm Man: Glc : Gal : GlcA 9,6:4:4,4:1 [16] 

Cordyceps sinensis Sợi nấm Gluc: Man: Gala 2,8: 2,9: 1 [118] 

Cordyceps militaris 
Quả thể Man:Gal:Glc 56,7:34,5:8,8 [14] 

NA Man:Glc:Gal 2,84:1:1,29 [134] 
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Loài 
Bộ phận 

tách chiết 

Thành phần 

monosaccharide 
Tỉ lệ mol TLTK 

 Man:Glc:Gal 2,05:1:1,09 

Quả thể 
Man:Glc:Gal 

Man:Glc:Gal 

1:28,63:1,41 

1:12,41:0,74 
[36] 

Ophiocordyceps  

sobolifera 
Quả thể Man:Glc:Gal 1,7:8,9:1 [64] 

Cordyceps cicadae NA 
Glc:Rha:Xyl:Man: 

Ara:Gal 

63,1:39,11:20,12:1,

16:2,05:0,12 
[4] 

Cordyceps 

kyushuensis 

Stroma 

 

Fru:Man:Rha:GalN:Ara 

Fru:Man:Rha:Glc:Ara 

1:1,19:0,11:0,11:0,34 

1:1,29:0,14:0,07:0,32 
[132] 

NA : Không rõ là quả thể, sợi nấm hay bộ phận nào của nấm. 

1.5. Tổng quan mô hình quy hoạch hoá thí nghiệm 

Trong thực tế, ảnh hưởng của các điều kiện thí nghiệm khác nhau trong quá 

trình nuôi cấy nấm được nghiên cứu theo phương pháp truyền thống, tức là khảo sát 

đơn biến. Phương pháp truyền thống đã được áp dụng thông qua giám sát ảnh hưởng 

của một yếu tố trong khi vẫn duy trì các yếu tố khác ở một mức cố định (one-factor-

at-a-time). Do đó, kỹ thuật này không thể hiện các hiệu ứng tương tác giữa các yếu 

tố và đòi hỏi nhiều thí nghiệm nên cần nhiều thời gian và chi phí để khảo sát lượng 

yếu tố lớn [66]. Vì lý do này, để đánh giá sự ảnh hưởng giữa các yếu tố của quá trình 

nuôi trồng nấm, sự tối ưu hóa các quy trình tổng hợp đã được sử dụng với các kỹ 

thuật thống kê đa biến, cho phép thay đổi đồng thời nhiều yếu tố thí nghiệm. Việc tối 

ưu hóa đa biến đã được xem là nhanh hơn, tiết kiệm hơn và hiệu quả hơn trong việc 

xác định các điều kiện tối ưu và tối ưu hóa các yếu tố mong muốn trong bất kỳ mục 

tiêu thí nghiệm nào với số thí nghiệm nhỏ nhất. 

Phương pháp đáp ứng bề mặt (Response surface methodology - RSM) là sự 

tập hợp các kỹ thuật toán học và thống kê được áp dụng để phát triển, cải tiến và tối 

ưu hóa các quá trình và được sử dụng để phân tích các tương tác đồng thời của các 

tham số ảnh hưởng ngay cả khi có các tương tác phức tạp [77],[94]. Kỹ thuật RSM 
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là một phương pháp hiệu quả để mô tả mối quan hệ giữa các tham số thí nghiệm 

khác nhau với các đáp ứng và sử dụng dữ liệu định lượng từ các thí nghiệm thích 

hợp để xác định điều kiện tối ưu của các yếu tố hoặc xác định vùng thỏa mãn điểm 

tối ưu [7], [66].  

 Một trong những mô hình được sử dụng phổ biến nhất để xác định kết quả đáp 

ứng được gọi là thiết kế Box-Behnken Design (BBD).Trong số các phương pháp đáp 

ứng bề mặt phản ứng khác nhau, BBD được xem là hiệu quả hơn một chút so với 

thiết kế trung tâm phức hợp CCD (Central Composite Design), nhưng hiệu quả hơn 

nhiều so với thiết kế giai thừa ba cấp đầy đủ (full three-level factorial designs), trong 

đó hiệu quả của một thiết kế thử nghiệm được xác định là tỉ lệ giữa số các thí nghiệm 

với số lượng hệ số trong mô hình ước tính. Số lượng thí nghiệm (N) cần thiết cho 

thiết kế BBD được xác định theo công thức N = 2k + 2k + C0, (trong đó k là số yếu tố 

và C0 số điểm trung tâm) cho thiết kế giai thừa ba cấp đầy đủ.  

Những ưu điểm của thiết kế Box – Behnken bắt nguồn từ thực tế rằng nó là 

một thiết kế hình cầu bậc hai xoay chiều hoặc gần như xoay được dựa trên thiết kế 

giai thừa ba cấp chưa đầy đủ, bao gồm điểm trung tâm và điểm giữa của các cạnh 

từ khối lập phương. Do đó, tất cả các yếu tố độc lập được tiến hành nghiên cứu ở 3 

mức khác nhau (được mã hóa lần lượt là -, 0, +) [11],[30],[31],[77],[142]. Một ưu 

điểm khác của BBD là nó không chứa sự kết hợp tất cả các yếu tố đồng thời ở các 

mức cao nhất hoặc thấp nhất, từ đó việc sử dụng thiết kế BBD có thể tránh các thí 

nghiệm phải thực hiện trong điều kiện khắc nghiệt, mà kết quả không đạt yêu cầu có 

thể được tạo ra [30]. 

Nhìn chung, việc áp dụng mô hình RSM như một kỹ thuật tối ưu hóa có thể 

được tiến hành qua sáu bước chính:  

(1) lựa chọn các biến độc lập có ảnh hưởng lớn đến hệ thống thông qua các 

nghiên cứu sàng lọc và phân định vùng thử nghiệm, theo mục tiêu của nghiên cứu và 

kinh nghiệm của nhà nghiên cứu. 

 (2) lựa chọn thiết kế thử nghiệm và thực hiện các thí nghiệm theo ma trận thử 

nghiệm đã chọn. 
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 (3) xử lí thống kê toán học của dữ liệu thực nghiệm thu được thông qua sự 

phù hợp của một hàm đa thức. 

 (4) đánh giá sự phù hợp của mô hình. 

 (5) xác minh sự cần thiết và khả năng thực hiện chuyển dịch theo hướng đến 

vùng tối ưu. 

 (6) thu được các giá trị tối ưu cho mỗi biến được nghiên cứu. 

Cho đến nay, số lượng nghiên cứu liên quan đến việc tối ưu hóa các điều kiện 

nuôi trồng nấm là khá hạn chế. Vì thế, trong luận án này, để tối ưu các điều kiện ảnh 

hưởng của các yếu tố đến quá trình nuôi cấy nấm, chúng tôi đã tiến hành quy hoạch 

hóa thực nghiệm với 04 yếu tố: khối lượng glucose (x1), khối lượng KH2PO4 (x2), 

khối lượng MgSO4 (x3), thể tích dịch chiết ve sầu (x4). 

Với bốn yếu tố liên quan sẽ có tổng cộng 24 thí nghiệm cơ sở với các kết hợp 

khác nhau của các biến độc lập được thực hiện để đạt được điều kiện tối ưu theo thiết 

kế BBD. Phần mềm thống kê MINITAB (Phiên bản 19.2, Minitab Inc., US), được sử 

dụng để phân tích hồi quy dữ liệu thực nghiệm thu được và ước tính các hệ số của 

mô hình đa thức bậc hai – thể hiện mối tương quan giữa hàm phản hồi và các yếu tố 

tổng hợp - theo phương trình sau: 

𝑌(%) = β0 + ∑ β𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖 + ∑ β𝑖𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖
2 + ∑ ∑ β𝑖𝑗

𝑛

𝑗>1

𝑋𝑖𝑋𝑗

𝑛

𝑖=1

 

Trong đó Y (%) là hàm mục tiêu, β₀ là hệ số chặn, βi là các hệ số tuyến tính 

bậc một, βii là các hệ số bậc hai, βij là các hệ số tương tác và Xi, Xj là các biến độc 

lập. Việc lặp lại các thí nghiệm ở tâm là rất quan trọng vì chúng đưa ra sự đánh giá 

độc lập sai số thí nghiệm, và đối với 04 yếu tố khảo sát thì thí nghiệm trung tâm theo 

BBD được lặp lại 3 lần [77]. Phân tích phương sai (ANOVA) được sử dụng để ước 

tính ý nghĩa thống kê của mô hình bằng đại lượng RSM. 

1.6. Nhận định tình hình nghiên cứu trước đây về Ophiocordyceps sobolifera  

Trên thế giới:  
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Về công bố khoa học trên thế giới, Bảng 1.8 cho thấy rằng, có rất ít công bố 

khoa học của nấm đối với lĩnh vực: nuôi trồng, hoạt tính sinh học, thành phần hoá 

học của nấm Ophiocordyceps sobolifera . 

 

Bảng 1.8. Các công bố về loài nấm Ophiocordyceps sobolifera  

Nuôi trồng Hoạt tính sinh học Hoá học 

1. 2001 [62] 1. 2002 [119] 1. 2011 [37] 

2. 2011 [124] 2. 2011 [124] 2. 2012 [117] 

3. 2014 [20] 3. 2011 [140] 3. 2014 [20] 

4. 2014 [43] 4. 2012 [117] 4. 2016 [64] 

5. 2016 [131] 5. 2014 [17] 5. 2019 [133] 

 6. 2014 [20]  

 7. 2014 [116]  

 8. 2015 [64]  

 9. 2016 [131]  

 10. 2018 [96]  

 11. 2019 [133]  

 

Tại Việt Nam: 

Đến thời điểm hiện nay, tại Việt Nam chưa tìm thấy công trình công bố nào 

về loài Ophiocordyceps sobolifera ngoài luận án này. 
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Chương 2. NỘI DUNG 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. 

2.1.1. Giống gốc  

Giống nấm được cung cấp bởi: Aloha Medicinal,Inc (Hình 2.1) 

                           2450 Lockheed way, Carson City, NV, 89706, United State. 

 

Hình 2.1. Giống gốc 

2.1.2. Chứng nhận DNA  

Chứng nhận DNA của nhà cung cấp giống nấm Aloha Medicinal, Inc được 

đính kèm ở Phụ lục. 

2.1.3. Ve sầu 

Ve sầu là một trong những nguồn dinh dưỡng quan trọng đối với quá trình phát 

triển của mẫu nấm nghiên cứu. Ve sầu được thu tại Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. 

Tên khoa học của ve sầu họ Cicadidae, được xác nhận tên loài bởi PGS.TS. Phạm Hồng 

Thái, công tác tại Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam.  

Kết quả xác định tên khoa học của mẫu ve sầu như sau (xem Phụ lục): 

Loài: Dundubia nagarasingna Distant, 1881 

Giống: Dundubia; 

Tộc: Dundubiini 
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Phân họ: Cicadinae 

Họ: Cicadidae 

Phân bộ: Auchenorrhyncha 

Bộ: Hemiptera 

2.2. Hóa chất và thiết bị 

Các hóa chất và thiết bị sử dụng trong luận án được liệt kê trong Bảng 2.1 và 

Bảng 2.2. 

Bảng 2.1. Các loại hóa chất chính sử dụng trong luận án 

STT Mục đích Tên hóa chất Hãng sản 

xuất 

Quy cách 

1 

Phân tích hàm 

lượng các hợp 

chất chống oxy 

hóa 

Gallic acid Sigma HPLC-PA 

2 Quercetin Merck HPLC-PA 

3 Quercitrin Merck HPLC-PA 

4 Hesperidin Merck HPLC-PA 

5 Methanol Merck PA 

6  Acetonitrile Merck PA 

7 CH3COOH Merck PA 

8 

Đánh giá hoạt 

tính chống oxy 

hóa 

Ethanol Việt Nam PA 

9 Sodium carbonate Guangdong PA 

10 Folin –Ciocalteu Merck PA 

11 Sodium hydroxide Guangdong PA 

12 Sodium nitrite Guangdong PA 

13 Aluminium chloride Guangdong PA 

14 Ammonium molybdate Sigma-

Aldrich 

PA 

15 Sulfuric acid Merck PA 

16 
Monosodium dihydrogen 

Orthophosphate 
Guangdong PA 

17 DPPH Merck PA 

18 Cisplatin Merck PA 

19 Picric acid Guangdong PA 

20 
Bộ kit BUN ELISA 

(Cat.No MBS 3801103) 
BioSource PA 

21 2-thiobarbituric acid Merck PA 

22 Trichloroacetic acid Merck PA 

23 HCl Guangdong PA 



37 

STT Mục đích Tên hóa chất Hãng sản 

xuất 

Quy cách 

24 

Phân tích thành 

phần 

monosaccharide 

và liên kết 

glycoside 

Chloroform Sigma PA 

25 
Trifloroacetic acid 

Trifluoroacetic 

 

 

 

TrifluoroaceticTrifluoroacetic 

Sigma PA 

26 Methyl iodide Sigma PA 

27 n-butanol Merck PA 

28 Diethylaminoethyl (DEAE)-

cellulose 
Sigma 26 mm x 

500 mm 

29 Sephadex G-100 Sigma Mỹ 

30 NaBH4 Merck PA 

31 Anhydride acetic Merck PA 

32 Pyridin Merck PA 

33 

Nuôi trồng 

Glucose China PA 

34 MgSO4 Carolina Mỹ 

35 Pepton, powder RPI Mỹ 

36 Agar-Agar  Việt nam 

37 Yeast extract powder RPI Mỹ 

38  KH2PO4 Carolina Mỹ 
 

Bảng 2.2. Tên thiết bị đã sử dụng trong luận án 

STT Mục đích Tên thiết bị 
Thế hệ thiết bị 

(Hãng sản xuất) 

Nước sản 

xuất 

1 

Đánh giá hoạt 

tính chống oxy 

hóa 

Máy quét phổ tử ngoại - 

khả kiến (mẫu lỏng) 

UV-Vis Jacos V630 

(Jacos) 
Nhật 

2 Máy định lượng sinh hóa Humalyser 2000 (Human) Đức 

3 Máy ly tâm Mikro 22 R (Hettich) Đức 

4 Máy nghiền đồng thể 
Ultra Turrax T25 Basic 

(IKA Labortechnik) 
Đức 

5 Máy đọc elisa HumanReader HS (Human) Đức 

6 

Phân tích hàm 

lượng các hợp 

chất chống oxy 

hóa 

Máy sắc ký lỏng hiệu 

 năng cao 

Series 20A Shimadzu 

(Shimadzu) 
Nhật 

7 
Phân tích cấu 

trúc 

Máy quét phổ hồng 

ngoại 

Shimadzu IR Prestige-21 

(Shimadzu) 
Nhật 
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STT Mục đích Tên thiết bị 
Thế hệ thiết bị 

(Hãng sản xuất) 

Nước sản 

xuất 

8 
Máy sắc ký khí ghép  

khối phổ 

GC-MS 7890A-5975C 

(Aligent Techno) 
Mỹ 

9 
Phổ cộng hưởng từ hạt 

nhân (NMR) 
Bruker AM500 Đức 

10 Sắc ký lọc gel  GPC—Agilent 1100 Mỹ 

11 

Nuôi cấy sinh 

khối 

Máy lắc IKA HS 260 basic Đức 

12 Cân FHB-H-323  Đài Loan 

13 Tủ nuôi cấy Tự sản xuất Việt Nam 

14 Kính hiển vi Omax  Trung Quốc 

15 Phòng vô trùng Tự sản xuất Việt Nam 

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. 

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 .  
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2.5. Phương pháp nghiên cứu 

2.5.1. Phương pháp chuẩn bị mẫu nguyên liệu 

2.5.1.1. Phương pháp nuôi trồng sinh khối Ophiocordyceps sobolifera trong môi 

trường dịch thể 

- Phương pháp nghiên cứu của Staments P. [106]. 

Nguyên tắc: 

Trong quá trình nhân giống hay cấy nấm phải ở điều kiện vô trùng. Thực hiện 

theo quy trình nhân giống và nuôi trồng theo quy trình Hình 2.2. 

 

Hình 2.2. Quy trình nhân giống và nuôi trồng nấm Ophiocordyceps sobolifera  

Thực nghiệm: 

Nuôi trồng hệ sợi nấm trong môi trường dịch thể gồm 2 giai đoạn thể hiện ở 

Hình 2.2: 

I. Nhân giống : Môi trường thạch trên đĩa petrie  

II. Nuôi trồng hệ sợi nấm: Môi trường dịch thể trong lọ thuỷ tinh 500 mL 

a. Nhân giống  

- Môi trường nuôi cấy PDA (Potatoes, Dextrose, Agar) 

+ Chiết dịch khoai tây 
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Khoai tây (200g) rửa sạch, gọt vỏ, để ráo nước, cắt nhỏ với kích thước 1cm × 

1cm rồi cho vào 1000 mL nước cất nấu mềm trong khoảng 45 phút đến 1 giờ. Lọc 

lấy dịch chiết để làm dung môi pha môi trường nuôi cấy.  

+ Pha môi trường PDA 

Từ dịch chiết khoai tây lọc lấy phần dịch, Dextro 40g, Agar 20g 

và thêm nước cất cho đủ 1000 mL, sau đó điều chỉnh độ pH thích hợp cho sự phát 

triển của hệ sợi nấm [34]. Nấu môi trường, vừa đun vừa khuấy để hoà tan đều các 

thành phần của môi trường [106]. 

+ Khử trùng môi trường 

Chuyển môi trường vào bình thuỷ tinh loại 1000 mL có nút đậy bông gòn 

không thấm nước, đem hấp vô trùng ở nhiệt độ 121°C, áp suất 1,5 atm, thời gian 30 

phút. Để nhiệt độ hạ xuống 50°C, đổ môi trường vào đĩa petrie vô trùng để nguội qua 

đêm, kiểm tra lây nhiễm trước khi cấy. 

+ Cấy giống 

Dùng dao cắt vô trùng cắt mẫu thạch giống trong ống nghiệm có kích thước 

0,5mm x 0,5mm. Sau đó dùng que cấy chuyền mẫu giống vào đĩa petrie. Sau đó cho 

vào tủ cấy ở nhiệt độ 25°C (3), ở điều kiện tối, trong thời gian 7 ngày. Hệ sợi nấm 

phát triển đầy đĩa petrie được bảo quản ở nhiệt độ 4°C và dùng làm nguồn giống cho 

sự nuôi trồng dịch thể [106]. 

b. Nuôi trồng hệ sợi nấm 

- Môi trường nuôi trồng 

Các hoạt chất sinh học của loài nấm Ophiocordyceps sobolifera phụ thuộc vào 

các thành phần dinh dưỡng của môi trường nuôi cấy. Một trong những thành phần 

dinh dưỡng chính của môi trường là ve sầu. 

- Chiết dịch ve sầu 

Pha dịch chiết ve sầu (Loài: Dunubia nagarasingna Distant,1881): Ve sầu sau 

khi được sấy khô bằng máy sấy lạnh thăng hoa đến khối lượng không đổi, nghiền 

nhỏ, tiến hành cân m g ve cho vào V mL nước cất (Khối lượng ve : nước = 1:10 (w/v), 

tiến hành đun sôi, lọc bỏ phần xác ve sầu và cô đặc dung dịch ve sầu. Dung dịch ve 

sầu được pha ở nồng độ 1 mg/mL với dung môi là nước, làm dịch chiết ve sầu pha 

môi trường nuôi trồng. 
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- Pha chế môi trường nuôi trồng: 

Thành phần dinh dưỡng của môi trường nuôi trồng gồm: Glucose, KH2PO4, 

MgSO4, dịch chiết ve sầu trong 1 lít dung dịch môi trường nuôi trồng.  

Tỉ lệ của thành phần dinh dưỡng tuỳ thuộc vào mỗi nghiệm thức thí nghiệm 

được bố trí theo mô hình quy hoạch hoá thí nghiệm Box-Behnken. Sau khi hoà tan 

các thành phần dinh dưỡng vào nước cất, định mức 1 lít dung dịch nuôi trồng và điều 

chỉnh để môi trường có độ pH thích hợp. Chuyển 100 mL môi trường vào mỗi lọ thuỷ 

tinh có thể tích 500 mL để nuôi trồng sinh khối hệ sợi nấm. 

- Khử trùng: 

Chuyển lọ thuỷ tinh chứa môi trường vào nồi hấp ở nhiệt độ 121°C, áp suất 1.5 at, 

thời gian 30 phút. Để nguội qua đêm ở nhiệt độ phòng, kiểm tra sự lây nhiễm và cấy giống. 

- Cấy giống  

Để hệ sợi nấm được sinh trưởng đồng đều và nhanh chóng trong môi trường 

nuôi trồng dạng dịch thể thì việc cấy giống phải trải qua 3 giai đoạn: 

+ Chuyển giống từ môi trường đặc trên đĩa petrie sang môi trường lỏng [106]. 

Dùng que cấy vô trùng tách môi trường thạch đã có hệ sợi nấm phủ kín từ đĩa thạch 

giống và phân bố đều trong môi trường lỏng.  

           + Cấy giống vào môi trường nuôi trồng. 

+ Nuôi trồng. 

Xếp các lọ môi trường đã cấy giống vào kệ của máy lắc và cho vào phòng nuôi 

trồng. Phòng nuôi trồng ở điều kiện tối, có nhiệt độ 25°C và tốc độ máy lắc 80 

vòng/phút. Theo dõi sự sinh trưởng và phát triển sinh khối của hệ sợi nấm. Sau 21 

ngày lọc tách sinh khối, rửa sạch, sấy thăng hoa đến khối lượng không đổi và bảo 

quản ở nhiệt độ -10°C trong ngăn đá tủ lạnh. Sinh khối hệ sợi nấm đã được bảo quản 

sẽ được sử dụng làm nguyên liệu cho các thí nghiệm phân tích các hoạt chất sinh học 

tiếp theo. 

2.5.1.2. Phương pháp xử lý và bảo quản mẫu trước khi tách chiết 

Sử dụng lưới lọc để tách phần sinh khối và phần dịch nuôi trồng ra khỏi nhau, 

rửa sạch sinh khối 5 lần bằng nước cất. Phần sinh khối được bảo quản ở nhiệt độ -

10°C trong ngăn đá tủ lạnh để tránh hư hỏng mẫu, sử dụng cho các thí nghiệm phân 

tích tiếp theo. 
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2.5.1.3. Phương pháp quy hoạch hóa thí nghiệm để đánh giá các yếu tố ảnh 

hưởng đến khối lượng sinh khối, hiệu suất polysaccharide thu được, tổng hàm 

lượng các hợp chất phenol và flavonoid 

Khi sử dụng 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. Để tối ưu hóa hàm lượng PS, khối lượng sinh khối nấm, hàm lượng 

tổng các hợp chất phenol và flavonoid, khi khảo sát với bốn yếu tố ảnh hưởng là (x1) 

Glucose, (x2) KH2PO4, (x3) MgSO4, (x4) dịch chiết ve sầu, thông thường sử dụng 

phương pháp khảo sát đơn biến tức là cố định điều kiện của 03 yếu tố và tiến hành 

khảo sát đối với yếu tố còn lại, tuy nhiên trong phương pháp này, các biến phải độc 

lập tức không ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Trong thực tế, khi thực hiện phương pháp 

này gây sai lệch giá trị hàm mục tiêu và không thể hiện rõ vai trò và tác động của 

từng yếu tố ảnh hưởng. 

Vì vậy, trong luận án này, phương pháp quy hoạch hóa thí nghiệm theo mô 

hình Box-Behnken Design (BBD) được sử dụng. Mỗi nhân tố, hoặc biến độc lập, 

được đặt ở ba giá trị cách đều nhau, được mã hoá -1, 0, +1. Mục đích sử dụng mô 

hình thí nghiệm này là thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu, thu thập thông tin tối đa 

bằng một lượng tối thiểu thí nghiệm. 

Sử dụng mô hình BBD để khảo sát 4 hàm mục tiêu là: hàm lượng PS, khối 

lượng sinh khối nấm, hàm lượng tổng các hợp chất phenol và flavonoid với 4 yếu tố 

ảnh hưởng là tỉ lệ các chất: glucose, KH2PO4, MgSO4, dịch chiết ve sầu trong môi 

trường dịch thể ban đầu.  

Trong đó: x1. x2, x3, x4 là các yếu tố khảo sát.  

x1: Khối lượng glucose (g) 

x2: Khối lượng KH2PO4(g) 

x3: Khối lượng MgSO4(g) 

x4: Thể tích dịch chiết ve sầu (mL) 

Mỗi thí nghiệm được tiến hành 3 lần. Các thí nghiệm được chọn ngẫu nhiên 

bằng phần mềm minitab gồm 24 thí nghiệm cơ sở và 03 thí nghiệm trung tâm.   
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Xử lý số liệu 

Các số liệu được biểu diễn dưới dạng kết quả trung bình ± độ lệch chuẩn (XTB 

± Sd) với số lần lặp lại n, sử dụng phần mềm ANOVA và kiểm tra chuẩn theo test 

Student, p = 0,95. Minitab. 

2.5.2. Phương pháp tách chiết cao nước và cao ethanol 

 Nguyên tắc:  

 Sử dụng kỹ thuật chiết rắn (mẫu nguyên liệu) - lỏng (dung môi). 

 Thực nghiệm: 

 Quá trình thực nghiệm được trình bày trên Hình 2.3. 

 

Hình 2.3. Sơ đồ chiết cao nước và cao ethanol từ mẫu nấm Ophiocordyceps sobolifera  

2.5.3. Phương pháp đánh giá hoạt tính chống oxy hóa 

2.5.3.1. Phương pháp đánh giá thông qua lực chống oxy hóa tổng (Total 

antioxidant capacity) đối với mô hình phosphor molybdenum 

Nguyên tắc:  

Dựa trên khả năng khử Mo (VI) về Mo (V) tạo phức màu xanh lá cây trong 

môi trường acid.  

Thực nghiệm:  

Lực chống oxy hoá tổng của các mẫu nghiên cứu được xác định bằng phương 

pháp trắc quang tạo màu [74] nhưng có sự điều chỉnh. Cao toàn phần và các cao phân 
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đoạn được hòa tan trong methanol. Sau đó, lấy 0,3 mL dịch chiết thêm vào 3 mL dung 

dịch thuốc thử (0,6 M H2SO4, 28 mM NaH2PO4 và 4 mM (NH4)2MoO4), đậy kín và ủ 

95oC trong 90 phút. Sau đó, mẫu được làm lạnh về nhiệt độ phòng. Độ hấp thụ quang 

của dung dịch sau phản ứng được đo ở bước sóng 695 nm. Trong mẫu trắng, dung dịch 

cần phân tích được thay bằng methanol. Chất chuẩn là curcumin. 

Đại lượng đánh giá:  

- Lực chống oxy hóa tổng được xác định thông qua giá trị mật độ quang, mật 

độ quang của mẫu càng lớn thì lực chống oxy hoá càng cao [74], [93]. 

- Hàm lượng chất chống oxy hóa quy tương đương (mg gallic acid/1 gam dược 

liệu) được xác định thông qua phương trình hồi quy tuyến tính. 

2.5.3.2. Phương pháp đánh giá thông qua mô hình bắt gốc tự do DPPH 

Nguyên tắc:  

Hoạt tính chống oxy hoá thể hiện qua khả năng làm giảm màu của DPPH, 

được xác định bằng cách đo quang ở bước sóng 517 nm.  

Thực nghiệm:  

Hoạt động bắt gốc tự do DPPH của mẫu được xác định bằng phương pháp trắc 

quang tạo màu [74], [121] nhưng có sự điều chỉnh. Pha dung dịch DPPH nồng độ 100 

µM trong methanol ngay trước khi dùng. Hỗn hợp phản ứng có thể tích 3000 µL, 

gồm 1500 µL mẫu khảo sát ở các nồng độ 100 µg/mL; 20 µg/mL; 4 µg/mL; 0,8 

µg/mL và 1500 µL dung dịch DPPH nồng độ 100 µM. Các hỗn hợp phản ứng được 

lắc trong 1 phút và ủ ở nhiệt độ phòng trong 30 phút, rồi tiến hành đo quang ở bước 

sóng 517 nm. Mẫu trắng được tiến hành tương tự mẫu thử nhưng thay 1500 µL mẫu 

thử bằng 1500 µL methanol.  

Công thức tính: 

SA DPPH (%) = [(Ac –As)/Ac] x 100           (2.1) 

Trong đó: 

SA DPPH (%): tỉ lệ bắt gốc tự do (Scavenging Activity) của mẫu nghiên cứu 

As : độ hấp thụ của mẫu khảo sát 

Ac:  độ hấp thụ của DPPH ban đầu 

Tất cả các thí nghiệm được lặp lại 3 lần.  
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Đại lượng đánh giá:  

Tác dụng bắt gốc tự do DPPH được đánh giá qua giá trị IC50. Giá trị IC50 được 

định nghĩa là nồng độ của mẫu mà tại đó nó có thể ức chế 50% gốc tự do. Giá trị IC50 

càng nhỏ thì mẫu có hoạt tính càng cao. 

Cách xác định giá trị IC50 

+ Tiến hành khảo sát hoạt tính của mẫu ở nhiều nồng độ khác nhau. 

+ Với những mẫu có hoạt tính biến thiên tuyến tính với nồng độ, xây dựng đường 

hồi quy có dạng y = ax + b qua tất cả các điểm (với y là% ức chế và x là nồng độ). 

+ Với những mẫu có hoạt tính không biến thiên tuyến tính với nồng độ, một 

cách gần đúng, chọn 2 nồng độ ức chế trên và dưới 50% và cũng tiến hành vẽ đường 

thẳng y = ax + b. Thay y = 50% vào phương trình, sẽ thu được giá trị x, đó chính là 

nồng độ ức chế được 50% gốc tự do. 

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

2.5.4.1. Động vật nghiên cứu và thuốc thử nghiệm 

Động vật nghiên cứu 

Chuột nhắt trắng đực (Swiss albino), có sinh khối trung bình 25 ± 2 g, được 

cung cấp bởi Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế – TP. Nha Trang (Hình 2.4). Chuột 

được nuôi bằng thực phẩm viên (được cung cấp bởi Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế 

– TP. Nha Trang), nước uống đầy đủ và được để ổn định ít nhất một tuần trước khi 

thử nghiệm. Thể tích cho uống (p.o.) hay tiêm phúc mạc là 10 mL/kg sinh khối chuột. 

Các thí nghiệm trên động vật nghiên cứu được thực hiện theo “Hướng dẫn thử nghiệm 

tiền lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu” của Bộ Y tế (ban hành 

kèm theo quyết định số 141/QĐ – K2ĐT ngày 27/10/2015). Thử nghiệm được tiến 

hành tháng 03 năm 2020 tại: Viện dược liệu, Trung tâm sâm và dược liệu thành phố 

Hồ Chí Minh. 
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Hình 2.4. Hình ảnh chuột thí nghiệm 

Thuốc thử nghiệm 

Cisplatin (Sigma Co. Ltd, Mỹ), thuốc đối chiếu quercetin (Sigma Co. Ltd, Mỹ) 

2.5.4.2. Mô hình tổn thương thận gây bởi cisplatin 

Mô hình tổn thương thận gây bởi cisplatin được thực hiện trong nghiên cứu với 

một số hiệu chỉnh [26], bố trí thí nghiệm được trình bày trong Bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Bố trí thí nghiệm 

Nhóm Lô (n=10) Liều thử nghiệm 
Tiêm phúc 

mạc CP 

CP (-) Chứng sinh lý Nước cất - 

Thử  10 mL/kg - 

Quercetin 30 mg/kg - 

CP (+) Chứng bệnh lý Nước cất 15 mg/kg 

Thử  10 mL/kg 15 mg/kg 

Quercetin 30 mg/kg 15 mg/kg 

  

Thời gian cho uống hằng ngày trong khoảng 8-9 giờ sáng và liên tục trong 8 

ngày, tiêm phúc mạc liều duy nhất cisplatin 15 mg/kg ở ngày thứ năm. Vào ngày thứ 

8, một giờ sau lần cho uống cuối cùng lấy máu tĩnh mạch đuôi chuột để định lượng 

creatinin, BUN (Blood urea nitrogen) và mổ tách lấy thận chuột đem định lượng 

MDA và làm vi phẫu. 
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2.5.4.3. Định lượng creatinine trong huyết tương 

Nguyên tắc:  

Creatinine trong môi trường kiềm phản ứng với picric acid tạo thành hợp chất 

màu cam. 

Chuẩn bị hóa chất: 

Huyết thanh hoặc huyết tương (Heparin chống đông) 

R1 (pha loãng NaOH theo tỉ lệ 1 NaOH: 4 H2O); R2 (Picric acid) 

Thực nghiệm: 

Pha hỗn hợp gồm R1, R2 theo tỉ lệ 1R1:1R2 được thuốc thử A. 

Lần lượt hút chính xác cho vào ống nghiệm theo Bảng 2.4. 

Bảng 2.4. Mẫu thử và thuốc thử để định lượng creatinin 

 Nhiệt độ 37°C 

Mẫu thử 50 µL 

Thuốc thử A 500 µL 

Trộn đều, sau 10 giây đem đi đo trong máy sinh hóa bán tự động. 

2.5.4.4. Định lượng nồng độ blood urea nitrogen (BUN) 

Urea là một sản phẩm phụ trao đổi chất được thận loại bỏ khỏi máu. Xét nghiệm 

BUN (còn gọi là chỉ số urea) đo lượng urea máu - một sản phẩm chuyển hoá 

của protein trong máu giúp cung cấp các thông tin quan trọng trong các bệnh lý ở gan 

và thận. Khi nồng độ của urea trong máu cao chính là dấu hiệu cảnh báo thận hoặc 

gan bị tổn thương. BUN máu và nước tiểu để đánh giá chức năng lọc của cầu thận và 

sự tái hấp thu ở ống thận. Khi thận bị suy, chỉ số này sẽ tăng lên. Nồng độ urea máu 

(BUN) ở người trưởng thành bình thường từ 7 - 21 mg/dl). 

Thực nghiệm: 

Quy trình định lượng BUN dựa vào bộ kit BUN ELISA (Cat.No MBS 3801103) 

do My BioSource cung cấp và được tóm tắt như sau: 

- Chuẩn bị tất cả các thuốc thử trước khi bắt đầu quy trình. 

- Đối với giếng chuẩn: thêm 50 µL chất chuẩn vào giếng. 
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- Đối với giếng mẫu: cho 10 µL mẫu thử. Thêm 40 µL dung dịch pha loãng mẫu 

(diluent sample). 

- Thêm 100 µl thuốc thử HRP-conjugate vào các giếng. Đậy kín. Ủ ở 37°C trong 

60 phút. 

- Hút sạch dung dịch trong mỗi giếng và rửa bằng Wash solution (400 µl). 

Lặp lại 4 lần. 

- Thêm 50 µL dung dịch màu A (chromogen solution A) và 50 µL dung dịch 

màu B vào mỗi giếng. Trộn, ủ ở 37°C trong 15 phút, tránh ánh sáng. 

- Thêm 50 µL dung dịch dừng phản ứng (stop solution) vào mỗi giếng. 

- Đo mật độ quang học ở bước sóng 450 nm. Hỗn hợp phản ứng bền trong 15 phút. 

2.5.4.5. Xác định hàm lượng malonyl dialdehyde (MDA) trong thận chuột 

Nguyên tắc: 

Malonyl dialdehyde (MDA) là sản phẩm cuối cùng của quá trình peroxy hóa 

lipid màng tế bào. Khi cho MDA phản ứng thuốc thử là 2-thiobarbituric acid (TBA) 

thì một phân tử MDA sẽ phản ứng với hai phân tử TBA tạo phức màu hồng hấp thu 

cực đại ở bước sóng 532 nm. Phản ứng xảy ra ở môi trường có pH từ 2-3, nhiệt độ 

90-100°C trong 10-15 phút [28]. 

Phương trình phản ứng: 

Malonyl dialdehyde + 2-thiobarbituric acid → trimethine complex (màu hồng) 

Đo cường độ của phức màu sẽ tính ra được hàm lượng MDA có trong mẫu. 

Thực nghiệm: 

Tách thận chuột rồi nghiền đồng thể trong dung dịch đệm KCl 1,15% (tỉ lệ 1: 

10) trong 1 phút ở tốc độ 13.000 vòng/phút. Lấy 1 mL dịch đồng thể thận bổ sung 

dung dịch đệm Tris-HCl (pH = 7,4) vừa đủ 3 mL, ủ ở 37°C trong 1 giờ. Kết thúc 

phản ứng bằng 1 mL tricloacetic acid 10%, ly tâm 10.000 vòng/phút trong 10 phút 

ở 5°C, lấy 2 ml dịch trong cho phản ứng với 1 mL TBA 0,8% ở 100 C trong 15 phút 

và đo màu ở λ =532 nm. 

Lấy 1 mL dung dịch đồng thể thận, định lượng protein bằng máy sinh hoá Screen 

Mater 3000 (ITALY). Xác định hệ số quy đổi hàm lượng MDA (nM/g protein)  
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Tính toán kết quả: Hàm lượng MDA (nM/g protein) được tính theo phương 

trình hồi quy tuyến tính của chất chuẩn MDA (Sigma, USA) (phụ lục: Hình P10): 

 y = 0,0796x + 0,0035; R2= 0,9992  

2.5.4.6. Phương pháp quan sát vi phẫu tiêu bản tế bào thận 

Thận chuột sau khi mổ được cố định bằng formol 10% và được thực hiện tại bộ 

môn Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Chợ Rẫy.  

2.5.4.7. Đánh giá kết quả 

Các số liệu được biểu thị bằng trị số trung bình: chuẩn (XTB ± Sd) (Standard 

Error of the Mean – sai số chuẩn) và xử lý thống kê dựa vào phép kiểm One–Way 

ANOVA và hậu kiểm bằng Student-Newman-Keuls test (phần mềm Sigma Stat-3.5, 

USA). Kết quả thử nghiệm đạt ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% khi p < 0,05 so 

với lô chứng. 

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

chất phenol  

Nguyên tắc:  

Dựa trên phản ứng tạo màu của các hợp chất phenol với thuốc thử Folin – 

Ciocalteu. 

Thực nghiệm:  

Lấy 0,5 mL dịch chiết hoặc dung dịch gallic acid chuẩn (có nồng độ từ 0,05 

mg/mL đến 3 mg/mL) thêm vào 2,5 mL Folin – Ciocalteu (1:10), lắc đều. Sau 4 

phút, thêm vào 2 mL dung dịch Na2CO3 bão hoà, lắc đều, ủ 2 giờ ở nhiệt độ phòng. 

Độ hấp thụ của dung dịch sau phản ứng được đo ở bước sóng 760 nm [35],[69]. 

Gallic acid được sử dụng làm chất chuẩn tham khảo, lập phương trình đường chuẩn 

(phụ lục: Hình P2). 

 Thông số đánh giá:  

Hàm lượng tổng các hợp chất phenol quy tương đương theo số mg gallic 

acid/1g dược liệu.  

𝑃 = 𝑎 ×
𝑉

𝑚
                    (2.2) 

 P : Hàm lượng tổng các hợp chất phenol (mg gallic acid/1g dược liệu) 

 a : Giá trị x từ phương trình đường chuẩn với gallic acid µg/mL 

 V : Thể tích dung dịch mẫu dược liệu mL 

 m : Khối lượng mẫu dược liệu ban đầu g 
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2.5.6. Phương pháp tạo phức với muối nhôm trong môi trường kiềm- trắc quang 

để định lượng tổng các hợp chất flavonoid  

 Nguyên tắc: 

 Dựa vào phản ứng tạo phức màu của các flavonoid với ion Al3+  trong môi 

trường kiềm. 

 

Hình 2.5. Phản ứng tạo phức màu của quercetin với ion Al3+ trong môi trường kiềm 

Thực nghiệm:  

 Lấy 1 mL dịch chiết hoặc dung dịch quercetin chuẩn (có nồng độ từ 0,02 đến 

0,2 mg/mL) thêm vào 4 mL nước cất 2 lần, sau đó, thêm vào 0,3 mL dung dịch NaNO2 

5%. Sau 5 phút thêm tiếp 0,3 mL dung dịch AlCl3 10%, sau 6 phút cho vào 2 mL 

dung dịch NaOH 1M và định mức đến thể tích 10 mL bằng nước cất. Độ hấp thụ của 

dung dịch phản ứng được đo ở bước sóng 510 nm. Quercetin được sử dụng làm chất 

chuẩn tham khảo, phương trình đường chuẩn (phụ lục: Hình P3). 

Thông số đánh giá:  

Hàm lượng tổng các hợp chất flavonoid quy tương đương theo số mg 

quercetin/1g dược liệu [69]. 

𝐹 = 𝑐 ×
𝑉

𝑚
                            (2.3) 

F : Hàm lượng tổng các hợp chất flavonoid quy tương đương theo số mg 

quercetin /1g dược liệu. 

c : Giá trị x trong phương trình đường chuẩn với chất chuẩn quercetin mg/mL 

V : Thể tích dung dịch mẫu dược liệu mL 

m : Khối lượng mẫu dược liệu ban đầu g 
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2.5.7. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) định lượng các hợp 

chất phenol   

Nguyên tắc:  

Sắc ký lỏng là phương pháp được dùng để tách các chất khó bay hơi ra khỏi 

nhau khi cho hỗn hợp đi qua cột sắc ký, dựa trên tương tác tương đối giữa sự hấp phụ 

với pha tĩnh trong cột và sự giải hấp phụ nhờ pha động dung môi. Dung dịch mẫu 

được bơm vào cùng với dung môi gọi là pha động. Khi dung dịch mẫu chảy cùng 

dung môi đi qua pha tĩnh, các cấu tử của dung dịch mẫu này sẽ di chuyển phụ thuộc 

vào tương tác không hóa trị của cấu tử với pha tĩnh. Các tương tác hóa học của pha 

tĩnh và mẫu với pha động quyết định mức độ di chuyển và phân tách các cấu tử trong 

mẫu. Khi các cấu tử đi qua khỏi cột sắc ký, chúng được chuyển thành tín hiệu peak 

ghi lại thành sắc đồ bằng detectơ. Các chất tách ra khỏi cột để định tính và định lượng 

sẽ dựa vào chất chuẩn. 

Thực nghiệm: 

- Chuẩn bị mẫu cho phân tích sắc ký:  

Cân chính xác 0,5 g mẫu, phân tán trong 30 mL ethanol 70°, chiết 3 lần, ở nhiệt 

độ 70°C, trong 90 phút, và được hỗ trợ bằng máy siêu âm. Gộp các dịch chiết, cô 

quay chân không để thể tích dung dịch về dưới 50 mL, lọc qua giấy Whatman No.4. 

Định mức đến vạch 50 mL bằng dung môi ethanol 70°, thu được dịch chiết để định 

lượng gallic acid, quercetin, quercitrin, và hespiridin trong mẫu nghiên cứu. 

- Điều kiện phân tích sắc ký 

Dựa vào tài liệu tham khảo, cấu trúc hóa học của các hợp chất nghiên cứu và 

điều kiện phân tích mẫu hiện có của phòng thí nghiệm, chúng tôi tiến hành khảo sát 

và lựa chọn điều kiện sắc ký để định lượng 4 hợp chất phenol như sau: 

- Cột sắc ký: C18 (Inertsil ODS-3 (5µm particle size, i.d. 4,6 x 250 mm)) 

- Pha động: hỗn hợp dung dịch gồm H2O:MeOH:Acetonitrile:CH3COOH = 

45:40:15:1. 

- Tốc độ dòng: 1 mL/phút 

- Thời gian phân tích: 10 phút 

- Bước sóng: 280 nm 

- Thể tích tiêm mẫu: 10 µL 
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Thẩm định phương pháp phân tích theo các chỉ tiêu:  

- Độ tuyến tính và khoảng nồng độ tuyến tính (Linearity and range)  

- Độ đúng (Accuracy): Độ đúng được xác định bằng phương pháp thêm chuẩn 

và tính thông qua hiệu suất thu hồi:  

𝐻𝑖ệ𝑢 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑡ℎ𝑢 ℎồ𝑖 (%) =
𝐶2−𝐶1

𝐶0
                (2.4) 

C2 : Hàm lượng chất trong mẫu xác định sau khi thêm chuẩn (µg/mL) 

C1: Hàm lượng chất có trong mẫu (µg/mL) 

C0: Hàm lượng thêm vào (µg/mL) 

- Giới hạn phát hiện LOD và giới hạn định lượng LOQ  

Xác định LOD dựa vào tỉ lệ đáp ứng so với nhiễu (S/N). Việc xác định tỉ lệ 

S/N được tiến hành bằng cách so sánh đáp ứng đo được của mẫu thử có nồng độ 

chất phân tích thấp đã biết với đáp ứng của mẫu trắng từ đó tính được nồng độ tối 

thiểu của chất phân tích có thể phát hiện được. Tỉ lệ S/N được chấp nhận để xác 

định giới hạn phát hiện. Từ đó suy giới hạn định lượng LOQ. 

𝐿𝑂𝑄 =
10

3
𝐿𝑂𝐷                   (2.5) 

- Cách tính toán hàm lượng 

Xây dựng phương trình đường chuẩn: chuẩn bị dãy dung dịch chuẩn có nồng 

độ tăng dần. Tiến hành phân tích HPLC, dựa vào diện tích peak và nồng độ tương 

ứng để xây dựng phương trình đường chuẩn: 

𝑦 =  𝑎𝑥 +  𝑏                   (2.6) 

Trong đó:   

y: Diện tích peak    

x: Nồng độ chất chuẩn (µg/mL) 

a, b: Hệ số phương trình hồi quy 

Tiến hành phân tích mẫu thực: thu được diện tích peak (Smẫu) thay vào phương 

trình hồi quy ta được nồng độ (Cmẫu). 

𝐶 =
𝐶𝑚ẫ𝑢

𝑚𝑚ẫ𝑢
× 𝑉𝑚ẫ𝑢             (2.7) 

Trong đó:   

C: Hàm lượng chất tính trên 1 gam 

Cmẫu: Nồng độ mẫu thực tính theo phương trình hồi quy (µg/mL)  

m mẫu: Khối lượng mẫu cao (g)          

Vmẫu: Thể tích pha mẫu (mL) 
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Đường chuẩn của các chất chuẩn gallic acid, quercetin, quercitrin, hesperidin 

tại phụ lục: Hình P4; P5; P6 và P7. 

2.5.8. Phương pháp tách chiết và tinh chế polysaccharide 

2.5.8.1. Phương pháp tách chiết polysaccharide 

 Nguyên tắc:  

 Sử dụng kỹ thuật chiết rắn (mẫu nguyên liệu) - lỏng (dung môi nước). 

 Thực nghiệm: 

 Quá trình thực nghiệm được trình bày trên Hình 2.6. 

 

Hình 2.6. Sơ đồ tách chiết polysaccharide thô 

2.5.8.2. Phương pháp tinh chế polysaccharide 

 Nguyên tắc:  

 Sử dụng phương pháp chiết lỏng – lỏng và sắc ký cột để tinh chế polysaccharide. 

 Thực nghiệm: 

 Quá trình thực nghiệm được trình bày trên Hình 2.7. 
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Hình 2.7. Sơ đồ tinh chế polysaccharide 

2.5.8.3. Phương pháp định lượng polysaccharide 

Nguyên tắc:  

Dựa vào phản ứng thủy phân polysaccharide thành monosaccharide, 

monosaccharide tạo màu với phenol, dung dịch tạo thành có độ hấp thụ cực đại tại 

bước sóng λ = 490 nm.  

Thực nghiệm: 

a. Xây dựng đường chuẩn 

- Cân chính xác 0,2500 g D-glucose cho vào bình định mức 250 mL rồi định 

mức bằng nước cất ta được dung dịch A. Như vậy, nồng độ dung dịch D-glucose là 

1 mg/mL (1000 μg/mL). 

- Lấy 50 mL dung dịch A pha thành 500 mL thu được dung dịch D-glucose có 

nồng độ 100 μg/mL (dung dịch B). 

- Lần lượt lấy 0; 25; 50; 75; 100 mL dung dịch B pha thành 100 mL thu được 

dung dịch D-glucose có nồng độ là 0; 25; 50; 75; 100 μg/mL. 
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- Lấy 125 mL dung dịch A pha thành 500 mL thu được dung dịch D-glucose có 

nồng độ 250 μg/mL (dung dịch C). 

- Lần lượt lấy 50; 60; 70; 80 mL dung dịch C pha thành 100 mL thu được dung 

dịch D-glucose có nồng độ là 125; 150; 175; 200 μg/mL. 

- Mỗi mẫu lấy 1 mL cho vào ống nghiệm có nút, thêm vào mỗi ống nghiệm 1mL 

dung dịch phenol 5%, 5 mL dung dịch H2SO4 đậm đặc, lắc đều các ống nghiệm. 

- Đặt các ống nghiệm vào cốc nước sôi trong 2 phút, sau đó làm lạnh các ống 

nghiệm ở nhiệt độ phòng trong 30 phút. 

- Đo độ hấp thụ quang (A) của các dung dịch này ở bước sóng 490 nm, thu 

được các giá trị độ hấp thụ quang. 

- Từ các kết quả thu được, xây dựng đường chuẩn. 

b. Đo mẫu thực  

- Lấy 1 mL dịch chiết nước cho vào ống nghiệm có nút đậy kín. Thêm vào mỗi 

ống nghiệm 1 mL dung dịch phenol 5%, 5 mL dung dịch H2SO4 đậm đặc, lắc đều các 

ống nghiệm. 

- Đặt các ống nghiệm vào cốc nước sôi trong 2 phút, sau đó làm lạnh các ống 

nghiệm ở nhiệt độ phòng trong 30 phút. 

- Đo độ hấp thụ quang (A) của các dung dịch PS này ở bước sóng 490 nm. Kết hợp 

với phương trình đường chuẩn (Phụ lục: Hình P1), suy ra hàm lượng PS có trong mẫu. 

2.5.9. Phương pháp xác định cấu trúc 

2.5.9.1. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao để xác định sự có mặt của các 

amino acid  

 Nguyên tắc:  

 Thủy phân polysaccharide – protein tạo thành các amino acid. Các amino acid 

là các phân tử rất phân cực và không chứa nhóm mang màu, do vậy phương pháp sắc 

ký thông thường như sắc ký lỏng hiệu năng cao kiểu phân bố pha đảo (RP-HPLC), 

hay sắc ký khí (GC) không thể thực hiện nếu không tạo dẫn xuất. 

 Thực nghiệm: 

 Quy trình tạo dẫn xuất giúp làm tăng khả năng bay hơi, giảm khả năng hoạt hóa.  
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Tạo dẫn xuất của các amino acid là quá trình thay thế các nguyên tử hydro 

hoạt động trong các nhóm hydroxyl (-OH), amino (-NH2) và nhóm –SH bằng một 

phân tử không phân cực. Phần lớn các quá trình tạo dẫn xuất liên quan đến phản ứng 

với các nhóm amino: thường là các amide cơ sở, nhưng cũng có các amide thứ cấp 

(gồm proline và hydroxyproline), hoặc dẫn xuất của nhóm carboxyl (-COOH) trong 

cấu trúc amino acid.  Mẫu được đo tại Trung tâm kỷ thuật tiêu chuẩn đo lường 3 

(Quatest 3) Thành phố Hồ Chí Minh. 

OPA 

 

FMOC

 

- Điều kiện phân tích mẫu: Sử dụng phương pháp Eclipse AAA 

Cột: ZORBAX Eclipse-AAA; kích thước cột: 3,5 µm 

Hệ dung môi rửa giải (Bảng 2.5): 

A: 40 mM đệm phosphate pH = 7,8 

B: Methanol/Acetonitrile/Water = 45/45/10 
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Bảng 2.5. Chương trình rửa giải dung môi 

Thời gian (phút) %B 

0 0 

1,9 0 

18,1 57 

18,6 100 

22,3 100 

23,2 0 

26 0 

Tốc độ dòng: 2 mL/phút 

Nhiệt độ cột: 40°C 

Detector phát hiện: DAD 

2.5.9.2. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) để định danh các 

monosaccharide từ polysaccharide 

Nguyên tắc:  

Thủy phân polysaccharide và cho qua cột sắc ký, các chất tách ra khỏi cột  

được xác định qua phổ UV (HPLC với detector UV) để định tính và định lượng 

dựa vào monosaccharide chuẩn. 

Thực nghiệm:  

Trong luận án này, phân tích HPLC được thực hiện trên máy Series 20A 

Shimadzu (Nhật), tại Phòng thử nghiệm Chất lượng sản phẩm hàng hoá - Trung tâm 

Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thừa Thiên Huế. 

Điều kiện phân tích hỗn hợp sản phẩm bằng HPLC: 

+ Detector: SPD-10ADVP (UV), quét ở bước sóng 254 nm 

+ Cột sắc ký C18 (tương đương với cột RP18, pha đảo) 

+ Hệ dung môi: acetic acid 1%: acetonitrile tỉ lệ 20: 80% đến 40: 60% 

+ Tốc độ pha động: 1 đến 1,5 mL/phút 

+ Nhiệt độ cột: 25°C 

+ Thể tích mẫu: 4 L 

Kiểm tra thành phần đường của mẫu PS tại Trung tâm dịch vụ phân tích Thành 

phố Hồ Chí Minh. 
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2.5.9.3. Phương pháp sắc ký lọc gel hiệu năng cao để xác định khối lượng phân 

tử của polysaccharide 

Nguyên tắc:  

Có rất nhiều kỹ thuật khác nhau đã được sử dụng để xác định khối lượng 

phân tử trung bình của các polymer thuộc PS như phương pháp sắc ký rây phân 

tử, phương pháp sắc ký lọc gel hiệu năng cao… Nguyên tắc chung của các phương 

pháp là dựa vào thời gian lưu của các PS được rửa giải kết hợp với mức độ khúc 

xạ trong sắc ký. 

Thực nghiệm:  

Khối lượng phân tử của các PS được xác định bằng phương pháp sắc ký lọc gel 

hiệu năng cao với hệ thống sắc ký lỏng (GPC—Agilent 1100) tại Phòng thí nghiệm 

phân tích trung tâm, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh. Chất chuẩn sử dụng là các phân tử pullulan có phân tử lượng khác nhau bao 

gồm: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 400 và 800 kDa. Các chất chuẩn và PS được cho chạy 

qua cột sắc ký ultrahydrogel 500 (7,8 mm x 300 mm, 10 µm) và rửa giải với NaNO3 

0,1M pha trong nước khử ion, chạy đẳng dòng với tốc độ 1mL/phút. Nhiệt độ đầu dò 

35°C, nhiệt độ trong cột 40°C. Thể tích rửa giải được minh họa bằng đồ thị tương 

ứng với khối lượng phân tử của chúng.  

2.5.9.4. Phương pháp phân tích sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC-MS) để định 

danh monosaccharide, xác định liên kết glycoside 

Nguyên tắc:  

- Methyl hóa các nhóm –OH của PS thành –OCH3, sau đó thủy phân cắt mạch, 

khử hóa, acetyl hóa và xác định thành phần dẫn xuất monosaccharide bằng GC-MS 

(Hình 2.10).  

- Thủy phân cắt mạch dẫn xuất methyl-PS thành methyl monosaccharide, do đó 

các vị trí tạo liên kết O-glycoside sẽ tạo thành -OH tự do.  

- Khử các monosaccharide sang thành các alditol 

- Acetyl hóa: các vị trí –OH tự do của liên kết O-glycoside ban đầu sẽ bị O-

acetyl hóa, các vị trí đã bị O-methyl hóa thì không xảy ra phản ứng 

- GC-MS: xác định các dẫn xuất O-methyl O-acetyl của monosaccharide, vị trí 

nào bị acetyl hóa thì vị trí đó tạo liên kết glycoside trong PS. 
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Thực nghiệm: 

Quá trình thực nghiệm được trình bày trên Hình 2.8 và 2.9.  

 

Hình 2.8. Quy trình methyl hóa polysaccharide 

 

Hình 2.9. Quy trình xử lý mẫu để phân tích GC-MS 
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Hình 2.10. Sơ đồ methyl hoá, thuỷ phân cắt mạch, acetyl hoá tạo dẫn xuất alditol  

 

 

 

 

Methyl hóa 

polysaccharide 

Thủy phân polysaccharide 

tạo thành các 

monosaccharide 

Khử hóa tạo các dẫn xuất 

alditol 

Acetyl hóa các dẫn xuất 

xuất alditol 



61 

Thực nghiệm:  

Trong luận án này, phân tích GC-MS ghi trên máy GC-MS 7890A-5975C, cột 

sắc ký HP-5MS (30 m x 250 m x 0,25 m). Ngày đo mẫu 31/12/2019. Nơi đo 

mẫu: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường (Quatest 2), số 2 Ngô Quyền, Quận 

Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. 

Điều kiện phân tích bằng sắc ký khí khối phổ (GC-MS): 

+ Nhiệt độ đầu cột: 45°C. 

+ Nhiệt độ buồng bơm: 250°C. 

+ Chế độ bơm: không chia dòng. 

+ Nhiệt độ nguồn ion: 200°C. 

+ Nhiệt độ bộ phận kết nối: 250°C. 

+ Mảnh ion phân tử tối thiểu (m/z): 45 và tối đa là 300. 

Chương trình nhiệt độ phân tích mẫu được trình bày trong Bảng 2.6. 

Bảng 2.6. Chương trình nhiệt độ phân tích mẫu trên thiết bị sắc ký GC-MS 

Tốc độ (°C /phút) Nhiệt độ cuối (°C) Thời gian lưu (phút) 

- 

8,00 

2,00 

65 

250 

280 

1 

1 

1 

Tổng thời gian :  20 phút 

 

2.5.9.5. Phương pháp quang phổ hồng ngoại (FT-IR) 

Nguyên tắc: 

 Năng lượng từ tia hồng ngoại làm các liên kết trong hợp chất nghiên cứu 

dao động. Phổ hồng ngoại FT-IR biểu diễn sự phụ thuộc của độ hấp thụ của hợp 

chất theo loại hạt photon của tia hồng ngoại. Dựa vào tần số đặc trưng cường độ 

trong phổ hồng ngoại, người ta có thể phán đoán trực tiếp về sự có mặt các nhóm 

chức, các liên kết xác định trong phân tử. Đồng thời từ dao động của các peak đặc 

trưng có thể xác định cấu hình α và β, hệ vòng pyran hoặc furan và liên kết 

glycoside của polysaccharide (Bảng 2.7). 
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Thực nghiệm:   

Xử lý mẫu: mẫu được ép viên với KBr (tỉ lệ 1mg mẫu/100mg KBr), các viên 

được tạo ra dưới lực ép khoảng 10.000 kg/m2.  

Ghi phổ: Phổ hồng ngoại đo trên máy FT-IR Prestige spectrophotometer tại 

Khoa Hóa học, Trường Đại học sư phạm Huế, Đại Học Huế. 

Bảng 2.7. Phổ FTIR của polysaccharide 

Dải hấp thụ (cm‒1) Nhóm chức đặc trưng 
 

 

3415 O-H 2015 [132] 

2926 C-H 2015 [132] 

1647 H-O-H 2013 [132] 

1400 C-O 2014 [132] 

1027 C-O-H 2014 [132] 

1041-1026 -O-C-β-D-glucan 2000 [46] 

810 Mannose 2005 [91] 

979 D-glucanpyranose 2020 [126] 

 

2.5.9.6. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân  (NMR) 

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều (1H-NMR, 1 3 C-NMR, DEPT) và 

hai chiều (HSQC, HMBC, COSY) được đo trên máy Bruker AM500 FT-NMR 

Spectrometer (với TMS là chất chuẩn nội) tại Viện Hoá học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam. 

-Phổ 1H-NMR của polysaccharide: Phổ cũng có thể cho biết số monosaccharide 

từ số các tín hiệu cộng hưởng proton anomer với độ chuyển dịch hóa học ở khoảng δ 

4,4-5,8 ppm. Có thể xem xét độ tinh khiết của mẫu (không có mặt của các tín hiệu các 

oligonucleotide, protein hay lipid).. 

- Phổ 13C-NMR có thể định tính bộ khung cơ bản của PS. Các carbon anomeric 

số lượng các mắt xích đường trong phân tử polysaccharide. (Các tín hiệu carbon 

anomeric thường ở độ chuyển dịch hóa học ở khoảng δ 90-110 ppm). 
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- Phổ 1H - 1H COSY (Correlation Spectroscopy): cho thông tin sự tương tác 

giữa các proton của carbon cận kề nhau trong cấu trúc phân tử. 

- Phổ HSQC (Heteronuclear Single Quantum Correlation): cho thông tin về vị 

trí của proton nối trực tiếp với nguyên tử carbon trong cấu trúc phân tử. 

- Phổ HMBC (Heteronuclear Multiple Bond Correlation): cho thông tin về các 

tương tác giữa các proton của carbon cận kề nhau trong cấu trúc phân tử.   
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Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 
3.1. Khảo sát điều kiện nuôi trồng nấm Ophiocordyceps sobolifera  

Mục tiêu của phần này là tìm được điều kiện để thu được khối lượng sinh khối 

nấm Ophiocordyceps sobolifera lớn nhất và có chứa hàm lượng các hoạt chất 

polysaccharide, hợp chất phenol và flavonoid cao nhất. Trước hết, cần nghiên cứu 

điều kiện để hình thành sợi nấm.  

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

 Tiến hành cấy giống từ ống nghiệm chứa giống gốc sang đĩa petri và nuôi 

trồng theo phương pháp đã mô tả ở mục 2.5.1.1. Theo các nghiên cứu trước đây, điều 

kiện quan trọng nhất quyết định việc có thể hình thành sợi nấm hay không là pH và 

nhiệt độ của môi trường nuôi cấy [86]. 

3.1.1.1. Ảnh hưởng của pH 

Nấm được cấy vào môi trường đã được cố định các yếu tố dinh dưỡng PDA 

(Potatoes, Dextrose, Agar), cố định nhiệt độ ở 25°C và điều chỉnh pH từ 5 đến 9 

bằng đệm phosphate, mỗi thí nghiệm được thực hiện lặp lại 03 lần. Sản phẩm nấm 

thu hoạch sau 07 ngày được đem đo kích thước (đường kính) trên đĩa petri, kích thước 

sợi nấm được thể hiện trong Bảng 3.1. và minh họa trên Hình 3.1. 

Bảng 3.1. Kích thước sợi nấm trong các môi trường có pH khác nhau (n-3) 

pH Đường kính sợi nấm (mm)(*) 

5 16 ± 2 

6 53 ± 1 

7 72 ± 1 

8 65 ± 1 

9 17 ± 2 

Điều kiện: môi trường dinh dưỡng PDA (Potatoes, Dextrose, Agar), nhiệt độ 25°C. 
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Hình 3.1. Kích thước sợi nấm trong các môi trường có pH khác nhau (n-3) 

Phương pháp ANOVA một yếu tố (ANOVA single factor) được sử dụng để 

đánh giá sự sai khác giữa các giá trị kích thước đường kính nấm theo pH sau thời gian 

phát triển 7 ngày. Sợi nấm chỉ phát triển tốt trong khoảng pH từ 5 đến 9, môi trường 

acid hoặc base quá mạnh đều cho kích thước nấm quá nhỏ nên là điều kiện không tốt 

cho việc hình thành sợi nấm. Với mức ý nghĩa α = 0,05, kết quả cho thấy các giá trị 

đường kính nấm trong các môi trường có pH từ 5 đến 9 là khác nhau về mặt thống kê 

với F(4)= 766; p< 0,0001. Như vậy, pH của môi trường nuôi cấy có ảnh hưởng lớn 

đến sự hình thành và kích thước của sợi nấm. Ở pH = 7, 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 phosphate (pH = 7) ở các điều 

kiện nhiệt độ khác nhau trong khoảng từ 23°C đến 30°C. Kết quả cho thấy, khi thay 

đổi nhiệt độ từ 23°C đến 25°C thì đường kính sợi nấm tăng dần (Hình 3.2 và 3.3). 

Tuy nhiên, ở nhiệt độ cao hơn 25°C thì đường kính sợi nấm lại giảm đến quá nhỏ. Vì 

vậy, nhiệt độ thích hợp để sợi nấm phát triển và có kích thước lớn là 25°C. 
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Hình 3.2. Đường kính sợi nấm theo nhiệt độ khác nhau của phòng nuôi cấy (n=3) 

 Khi quan sát về hình thức và quá trình phát triển của sợi nấm với nhiệt độ khác 

nhau (Hình 3.3. ), cho thấy sự phát triển sợi nấm với nhiệt độ khác nhau là khác nhau. 

Nên quá trình khảo sát này rất quan trọng trong việc xác định nhiệt độ mà ở đó nấm 

có thể phát triển tốt nhất. 

 

Hình 3.3. Nấm nuôi cấy ở các nhiệt độ khác nhau: (a) 23°C, (b) 25°C, (c) 29°C 

Kết quả sau khi khảo sát chọn nhiệt độ và pH thích hợp làm cho việc nuôi 

trồng nấm được phát triển tốt nhất trong điều kiện khảo sát ( Hình 3.4), sợi nấm phát 

triển đồng đều trên bề mặt và sâu xuống lớp agar trên đĩa petri.  
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Hình 3.4. Nấm mọc sau 7 ngày 

Từ đĩa petri (Hình 3.4), phân tán và cấy sợi nấm vào môi trường nuôi trồng đã chuẩn 

bị trước. Sinh khối sợi nấm thu được sau thời gian khác nhau được thể hiện ở Hình 3.5. 

  

  

Hình 3.5. Sinh khối sợi nấm Ophiocordyceps sobolifera sau thời gian khác nhau: (1) lô 

cấy sau 1 ngày, (2) lô cấy sau 5 ngày, (3) lô cấy sau 10 ngày và (4) lô cấy sau 21 ngày 

Mẫu được thu hoạch sau 21 ngày và rửa sạch bằng nước cất, sau đó tiến hành 

sấy lạnh bằng máy sấy thăng hoa Harvest Right đến khối lượng không đổi. 

Như vậy, khi được cấy trên đĩa petri trong môi trường PDA được điều chỉnh pH 

bởi đệm phosphate, ở pH = 7 và nhiệt độ 25°C, đường kính sợi nấm Ophiocordyceps 

sobolifera đạt giá trị lớn nhất (72 mm). Công trình nghiên cứu của tác giả Shoji Ohga 

[86] cũng thu được sợi nấm Ophiocordyceps sobolifera phát triển tốt ở điều kiện 

tương tự. Kết quả, của khảo sát pH, nhiệt độ nuôi trồng nấm phù hợp với những 

nghiên cứu trước đây. 

1 2 

3 4 
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3.1.2. Điều kiện tách chiết và định lượng các hoạt chất polysaccharide (PS), các 

hợp chất phenol và flavonoid trong mẫu nấm 

           Mẫu nấm thu được ở điều kiện nuôi cấy trong môi trường pH =7 và nhiệt độ 

25oC được sử dụng để khảo sát điều kiện tách chiết và định lượng các hoạt chất. 

3.1.2.1. Điều kiện tách chiết và định lượng polysaccharide   

Polysaccharide được tách chiết theo nguyên tắc đã trình bày trong quy trình ở 

mục 2.5.8.1; Hình 2.6; Hình 2.7. Nồng độ PS trong dịch chiết được xác định bằng 

phương pháp phenol-sulfuric acid, chất chuẩn là D-glucose, khoảng nồng độ tuyến tính 

từ 0 đến 200 µg/mL, thu được phương trình hồi quy tuyến tính (phụ lục: Hình P1): 

[Abs] (%) = 0,0069 X + 0,0777 

 Hiệu suất chiết PS được quy về khối lượng PS thu được từ 100 g mẫu nấm 

ban đầu, được thể hiện trong Bảng 3.2.  

Bảng 3.2. Hiệu suất chiết polysaccharide ở các điều kiện khảo sát 

Ảnh hưởng của nhiệt độ chiết 

Điều kiện: Tỉ lệ mẫu: thể tích nước (g/mL) 1:50; thời gian 3 giờ/lần, chiết 3 lần, tỉ lệ ethanol 96°: dịch chiết (v/v) 4:1. 

Nhiệt độ chiết (°C) 60 70 80 90 100 

Hiệu suất PS 

(g/100 g mẫu) 
3,579 ± 0,088 3,985 ± 0,010 4,066 ± 0,144 4,327 ± 0,096 4,516 ± 0,099 

Ảnh hưởng của tỉ lệ khối lượng mẫu: thể tích dung môi nước 

Điều kiện: Nhiệt độ chiết 100°C; thời gian 3 giờ/lần, chiết 3 lần, tỉ lệ ethanol 96°: dịch chiết (v/v) 4:1. 

Tỉ lệ mẫu: nước (g/mL) 1:30 1:40 1:50 1:60 1:70 

Hiệu suất PS 

(g/100 g mẫu) 
4,025 ± 0,004 4,468 ± 0,044 4,521 ± 0,007 4,531 ± 0,027 4,528 ± 0,017 

Ảnh hưởng của tỉ lệ ethanol 96°: dịch chiết 

Điều kiện: Nhiệt độ chiết 100°C, tỉ lệ mẫu: thể tích nước (g/mL) 1:60, thời gian chiết 3 giờ/lần chiết, chiết 3 lần 

Tỉ lệ ethanol 96°/ dịch 

chiết (v/v) 
2:1 3:1 4:1 5:1 

Hiệu suất PS 

(g/100 g mẫu) 
2,903 ± 0,070 3,735± 0,116 4,516 ± 0,010 4,509 ± 0,090 

Ảnh hưởng của thời gian/1 lần chiết 

Điều kiện: Nhiệt độ 100°C, tỉ lệ mẫu: nước (g/.L) 1:60, chiết 3 lần, tỉ lệ ethanol 96°: dịch chiết (v/v) 4:1 

Thời gian (giờ) 2 3 4 5 6 

Hiệu suất PS 

(g /100 g mẫu) 
3,425 ± 0,014 4,248 ± 0,016 4,525 ± 0,008 4,514 ± 0,013 4,512 ± 0,002 

Ảnh hưởng của số lần chiết 

Điều kiện: Nhiệt độ 100°C, tỉ lệ mẫu: nước (g/mL) 1:60, thời gian:4 giờ/1 lần, tỉ lệ ethanol 96°: dịch chiết (v/v) 4:1 

Số lần chiết (lần) 2 3 4 5 

Hiệu suất PS 

(g/100 g mẫu) 
3,843 ± 0,012 4,215 ± 0,0,07 4,518 ± 0,013 4,509 ± 0,017 

*Xtb ± Sd, n =3. 
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Bảng 3.2 cho thấy, khi tăng nhiệt độ trong khoảng 60 – 100°C, hiệu suất PS chiết 

được tăng và đạt cao nhất là 4,516  0,099 g/100 g mẫu ở 100°C. Khi nhiệt độ tăng, sự 

khuếch tán của polysaccharide từ các tế bào nấm vào dung môi chiết tăng lên. Công bố 

của Chun-Hung Chiu [17] và Jike Lu [64] cũng tìm thấy nhiệt độ chiết polysaccharide 

từ loài Ophiocordyceps sobolifera được nuôi trồng tại Trung Quốc là 100°C. 

Khi thể tích dung môi tăng, hiệu suất PS thu được tăng nhanh trong khoảng tỉ 

lệ mẫu: dung môi là 1:30 đến 1:60. Tuy nhiên, khi tiếp tục tăng thể tích dung môi, 

hiệu suất polysaccharide chiết được không tăng thêm nữa. Tỉ lệ mẫu: dung môi nước 

là 1:60 được lựa chọn để chiết polysaccharide. 

Dựa vào số liệu ở bảng 3.2 cũng cho thấy, tăng tỉ lệ ethanol 96° lên thì hiệu suất PS 

thu được cũng tăng, tỉ lệ 4:1 thì hiệu suất PS chiết được cao nhất và đạt 4,516 ± 0,010g/ 

100 g mẫu.  

Thời gian chiết tăng từ 2 đến 4 giờ, hiệu suất chiết PS tăng và đạt giá trị 4,525 

g/100 g mẫu. Tuy nhiên, khi tăng thời gian lên 5 hay 6 giờ thì lượng PS thu được bắt 

đầu giảm. Thời gian chiết kéo dài có thể đã gây ra sự thay đổi cấu trúc của 

polysaccharide, vì vậy lượng PS chiết được giảm.  

 Với 4 lần chiết, hiệu suất đã đạt đến giá trị cao nhất là 4,518 g/100 g mẫu. 

Nghiên cứu của tác giả Chun-Hung Chiu [17] trên mẫu nấm Ophiocordyceps  

sobolifera nuôi cấy tại Trung Quốc cũng nhận được hiệu suất chiết PS cao nhất sau 

4 giờ/1 lần chiết và chiết 4 lần. 

 Như vậy, 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 

Các hệ dung môi thích hợp nhất để chiết các hợp chất phenol là hỗn hợp nước - 

ethanol, nước - methanol, và nước - acetone. Methanol thường được sử dụng để chiết 

các phenol có khối lượng phân tử thấp hơn, trong khi acetone và nước lại tốt cho việc 

chiết các hợp chất phenol có khối lượng phân tử cao hơn [22]. Một số công trình 

nghiên cứu trước cho thấy, hỗn hợp ethanol – nước có khả năng chiết xuất các hợp 

chất phenol tốt hơn so với methanol - nước và acetone - nước [22],[114]. Ethanol 
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được xem là dung môi tốt và an toàn nhất để chiết các phenol [113], cao chiết thu 

được từ hệ dung môi ethanol - nước có thể ứng dụng được đối với những mục đích 

liên quan đến an toàn thực phẩm. 

Hàm lượng tổng flavonoid trong cao chiết được xác định dựa trên đường chuẩn 

với chất chuẩn là quercetin (QE) trong khoảng nồng độ từ 0,05 đến 0,3 mg/mL, theo 

phương trình hồi quy tuyến tính (phụ lục: Hình P3): 

Abs =10,069x + 0,0545; R2 = 0,9956 

Hàm lượng tổng các hợp chất phenol trong cao chiết được xác định dựa trên 

đường chuẩn với chất chuẩn là gallic acid (GA) trong khoảng nồng độ từ 0,02 đến 

0,2 mg/mL, theo phương trình hồi quy tuyến tính (phụ lục: Hình P2): 

Abs =10,306x + 0,1183; R2 = 0,9995 

Hiệu suất chiết được quy tương đương số mg gallic acid từ 1 gam mẫu nấm ban 

đầu (mg GA/g). Kết quả khảo sát điều kiện chiết các hợp chất phenol được thể hiện 

trong Bảng 3.3.  

Hiệu suất chiết các hợp chất phenol giảm dần khi chiết bằng các hệ dung môi: 

ethanol 70°> ethanol 50°> ethanol 96°> ethanol 30°> nước. Hiệu suất chiết được bằng 

nước thấp hơn so với các hệ dung môi còn lại. Hiệu suất chiết các hợp chất phenol 

bằng ethanol 70° cao hơn nhưng không nhiều so với ethanol 50°. Các mẫu dược liệu 

có chứa các hợp chất phenol không chỉ có độ phân cực khác nhau, mà còn có bộ 

khung với cấu trúc lập thể rất đa dạng, do đó, tương tác giữa chúng với dung môi 

không chỉ phụ thuộc vào độ phân cực. Điều đó dẫn đến hệ dung môi có thành phần 

ethanol- nước khác nhau có khả năng chiết không giống nhau và hiệu suất chiết không 

tuyến tính với nồng độ ethanol trong dung môi. 
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Bảng 3.3. Hiệu suất chiết các hợp chất phenol ở các điều kiện khảo sát 

- Ảnh hưởng của dung môi chiết 

Điều kiện: Nhiệt độ chiết: 70°C; tỉ lệ mẫu/ dung môi (g/mL) = 1/50; số lần chiết: 3 lần;  

thời gian chiết: 90 phút/lần 

Dung môi chiết Nước Ethanol 30° Ethanol 50° Ethanol 70° Ethanol 96° 

Hiệu suất chiết tổng 

phenol (mg GA/g) 
10,78 ± 0,01 11,17 ± 0,02 12,19 ± 0,04 13,00 ± 0,02 11,77 ± 0,09 

Ảnh hưởng của nhiệt độ chiết 

Điều kiện: Ethanol 70°; tỉ lệ mẫu/ dung môi (g/mL) = 1/50; số lần chiết: 3; thời gian chiết: 90 phút/lần 

Nhiệt độ chiết (°C) 40 50 60 70 

Hiệu suất chiết tổng 

phenol (mg GA/g) 
8,14 ± 0,18 9,36 ± 0,11 10,36 ± 0,31 11,46 ± 0,21 

Ảnh hưởng của tỉ lệ mẫu/ dung môi chiết 

Điều kiện: Ethanol 70°; nhiệt độ chiết: 70°C, số lần chiết: 3; thời gian chiết: 90 phút/lần 

Tỉ lệ mẫu/ dung môi chiết 

(g/mL) 
1:30 1:50 1:70 1:90 

Hiệu suất chiết tổng 

phenol (mg GA/g) 
11,43 ± 0,07 13,06 ± 0,03 13,02 ± 0,05 13,06 ± 0,02 

Ảnh hưởng của số lần chiết 

Điều kiện: Ethanol 70°; nhiệt độ chiết: 70°C, tỉ lệ mẫu/ dung môi (g/mL) = 1/50; thời gian chiết: 90 phút/lần 

Số lần chiết 2 3 4 

Hiệu suất chiết tổng 

phenol (mg GA/g) 
11,42 ± 0,01 13,08 ± 0,03 13,15 ± 0,01 

Ảnh hưởng của thời gian/ 1 lần chiết 

Điều kiện: Ethanol 70°; nhiệt độ chiết: 70°C, tỉ lệ mẫu/ dung môi (g/mL) = 1/50; số lần chiết: 4 

Thời gian/ 1 lần chiết 

(phút) 
30 60 90 120 

Hiệu suất chiết tổng 

phenol  (mg GA/g) 
10,24 ± 0,02 11,06 ± 0,03 13,16 ± 0,18 13,09 ± 0,11 

*Xtb ± Sd, n =3. 
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Từ bảng 3.3, cho thấy khi tăng nhiệt độ từ 40°C đến 70°C thì hiệu suất chiết 

các chất phenol thu được tăng từ 8,14 ± 0,18 mg GA/g đến 11,46 ± 0,21 mg GA/g và 

đạt hiệu suất cao nhất là 11,46 ± 0,21 mg GA/g ở 70°C. Nhiệt độ tăng làm gia tăng 

độ khuếch tán và tăng độ hòa tan của các hợp chất phenol từ các tế bào nấm vào trong 

dung môi chiết. 

Khi tăng tỉ lệ mẫu/dung môi từ 1/50 lên 1/70 và 1/90 thì hiệu suất chiết các hợp 

chất phenol không tăng. Vì vậy, chọn tỉ lệ mẫu/ dung môi là 1/50 cho quá trình chiết. 

Thời gian chiết và số lần chiết tăng thì hiệu suất chiết các hợp chất phenol thu 

được cũng tăng. Số lần chiết là 3 lần và 4 lần thì hiệu suất chiết chỉ tăng 0,5%. Để tiết 

kiệm thời gian chiết, chọn số lần chiết là 3 lần. Thời gian chiết tăng từ 30 phút đến 

90 phút, hiệu suất chiết tăng và cho hiệu suất cao nhất là 13,16 ± 0,18 mg GA/g. Khi 

tăng thời gian lên 120 phút, hiệu suất chiết lại giảm một ít. 

 Như vậy, 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: khối 

lượng sinh khối nấm, hàm lượng polysaccharide, 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) 

trong môi trường nuôi cấy. Các thông số thiết lập được trình bày trong Bảng 3.4. 
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Bảng 3.4. Thông số thiết lập với 04 yếu tố ảnh hưởng đến 04 hàm mục tiêu 

 

Khối lượng 

glucose (g) 

(x1) 

Khối lượng 

KH2PO4 (g) 

(x2) 

Khối lượng 

MgSO4 (g) 

(x3) 

Thể tích dịch chiết 

ve sầu (mL) 

(x4) 

Mức cao (+) 50 2,0 1,00 90 

Mức gốc (0) 45 1,5 0,75 50 

Mức thấp (-) 40 1,0 0,50 10 

 

Bảng 3.5. Hàm lượng PS (c), khối lượng sinh khối nấm (m), hàm lượng  

tổng các hợp chất phenol (p) và tổng flavonoid (f) ở các điều kiện thí nghiệm  

khác nhau (xTB ± Sd, n=3) 

Thí nghiệm 

Ma trận thí 

nghiệm các yếu 

tố khảo sát 

Khối lượng 

sinh khối nấm 

m (g) 

Hàm lượng PS 

c (%) 

Hàm lượng 

tổng phenol 

p (mg GA/g) 

Hàm lượng 

tổng flavonoid 

f (mg QE/g) 
x1 x2 x3 x4 

1 0 - 0 - 0,400 ± 0,015 4,544 ± 0,089 11,956 ± 0,286 7,624 ± 0,257 

2 + 0 - 0 0,632 ± 0,002 5,292 ± 0,013 12,670 ± 0,202 7,847 ± 0,184 

3 - - 0 0 0,539 ± 0,029 4,643 ± 0,095 12,096 ± 0,101 7,781 ± 0,201 

4 0 - - 0 0,707 ± 0,024 4,478 ± 0,053 11,874 ± 0,387 7,866 ± 0,211 

5 + 0 + 0 0,764 ± 0,014 4,838 ± 0,096 12,292 ± 0,175 8,009 ± 0,052 

6 0 0 - - 0,775 ± 0,027 4,981 ± 0,083 12,444 ± 0,124 7,982 ± 0,198 

7 - 0 - 0 0,661 ± 0,003 4,860 ± 0,058 12,248 ± 0,279 7,896 ± 0,018 

8 0 0 - + 0,521 ± 0,001 4,857 ± 0,087 12,309 ± 0,239 7,684 ± 0,066 

9 + 0 0 - 0,782 ± 0,009 4,89 ± 0,005 12,303 ± 0,035 7,948 ± 0,181 

10 0 + - 0 0,595 ± 0,015 5,123 ± 0,051 12,549 ± 0,182 7,794 ± 0,097 

11 + - 0 0 0,651 ± 0,009 4,836 ± 0,091 12,285 ± 0,351 7,809 ± 0,085 

12 + + 0 0 0,852 ± 0,001 5,126 ± 0,021 12,575 ± 0,049 8,031 ± 0,159 

13 0 0 0 0 0,864 ± 0,028 5,384 ± 0,001 12,696 ± 0,278 8,070 ± 0,058 

14 - + 0 0 0,583 ± 0,014 5,127 ± 0,062 12,581 ± 0,316 7,782 ± 0,147 
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Thí nghiệm 

Ma trận thí 

nghiệm các yếu 

tố khảo sát 

Khối lượng 

sinh khối nấm 

m (g) 

Hàm lượng PS 

c (%) 

Hàm lượng 

tổng phenol 

p (mg GA/g) 

Hàm lượng 

tổng flavonoid 

f (mg QE/g) 
x1 x2 x3 x4 

15 - 0 0 + 0,689 ± 0,015 4,736 ± 0,048 12,154 ± 0,036 7,867 ± 0,013 

16 0 - 0 + 0,774 ± 0,001 4,516 ± 0,062 11,917 ± 0,198 7,934 ± 0,026 

17 0 + 0 - 0,726 ± 0,007 5,008 ± 0,047 12,469 ± 0,398 7,956 ± 0,209 

18 + 0 0 + 0,714 ± 0,003 5,39 ± 0,094 12,786 ± 0,138 7,956 ± 0,015 

19 0 + + 0 0,672 ± 0,026 4,754 ± 0,037 12,134 ± 0,165 7,857 ± 0,191 

20 0 - + 0 0,512 ± 0,022 4,576 ± 0,046 11,994 ± 0,146 7,698 ± 0,116 

21 0 0 + - 0,504 ± 0,001 4,665 ± 0,038 12,043 ± 0,217 7,670 ± 0,174 

22 0 0 0 0 0,842 ± 0,017 5,361 ± 0,005 12,665 ± 0,382 8,129 ± 0,035 

23 - 0 0 - 0,519 ± 0,004 5,228 ± 0,051 12,626 ± 0,005 7,740 ± 0,024 

24 0 0 + + 0,78 ± 0,019 5,056 ± 0,047 12,430 ± 0,295 7,938 ± 0,024 

25 0 + 0 + 0,681 ± 0,025 5,145 ± 0,048 12,575 ± 0,283 7,932 ± 0,296 

26 - 0 + 0 0,56 ± 0,012 5,077 ± 0,022 12,499 ± 0,204 7,796 ± 0,086 

27 0 0 0 0 0,853 ± 0,017 5,353 ± 0,031 12,766 ± 0,174 8,091 ± 0,285 

 Điều kiện thí nghiệm: pH= 7, nhiệt độ 25°C. 

Các thí nghiệm được chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm Minitab gồm 24 thí 

nghiệm cơ sở, 03 thí nghiệm trung tâm và ma trận thí nghiệm được thể hiện trong  

Bảng 3.5. Sản phẩm thu hoạch sau 21 ngày và sấy bằng máy sấy lạnh đến khối lượng 

không đổi. Cân khối lượng sản phẩm và xác định hàm lượng PS, hàm lượng tổng các 

hợp chất phenol, hàm lượng tổng flavonoid.  

 Kết quả xử lí số liệu bằng phần mềm Minitab cho các hệ số của phương trình 

hồi quy đa biến bậc hai với bốn biến số như sau: 

c = 5,366+ 0,058x1 + 0,224x2 – 0,052x3 + 0,032x4 – 0,084x1
2 – 

0,355x2
2 – 0,270x3

2 – 0,212x4
2 – 0,048x1x2 – 0,168x1x3 +0,248 

x1x4 – 0,117x2x3 + 0,041x2x4 + 0,129 x3x4 

R2 = 0,985 

m = 0,853 + 0,070x1 + 0,044x2 – 0,008x3 + 0,038x4 – 0,083x1
2 – 

0,115x2
2 – 0,116x3

2 – 0,093x4
2 + 0,039x1x2 + 0,058x1x3 – 0,060 

R2 = 0,934 
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x1x4 + 0,068x2x3 – 0,105x2x4 + 0,133 x3x4 

p = 12,709+ 0,059x1 + 0,230x2 - 0,058x3 + 0,032x4 + 0,028x1
2 – 

0,040x2
2 – 0,244x3

2 – 0,178x4
2 – 0,049x1x2 – 0,157x1x3 +0,239 

x1x4 – 0,134x2x3 + 0,036x2x4 + 0,131 x3x4 

R2 = 0,974 

 

f = 8,097 + 0,061x1 + 0,054x2 – 0,009x3 + 0,033x4 – 0,091x1
2 – 

0,140x2
2 – 0,144x3

2 – 0,120x4
2 + 0,055x1x2 + 0,065x1x3 – 0,030 

x1x4 + 0,058x2x3 – 0,084x2x4 + 0,142 x3x4 

R2 = 0,923 

Các phương trình hồi quy có giá trị R2 nằm trong khoảng 0,923 đến 0,985. 

Điều này cho thấy mô hình BBD đánh giá tốt số liệu thực nghiệm với độ phù hợp từ 

92,3 đến 98,5%. 

Bảng 3.6. Bảng phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

Yếu tố 

ảnh 

hưởng 

Đối với 

 hàm lượng PS 

(c) 

Đối với khối lượng 

sinh khối nấm 

(m) 

Đối với hàm 

lượng tổng các 

hợp chất phenol 

(p) 

Đối với hàm 

lượng tổng 

flavonoid 

(f) 

Hệ số hồi 

quy 
Giá trị p 

Hệ số hồi 

quy 
Giá trị p 

Hệ số 

hồi quy 
Giá trị p 

Hệ số 

hồi quy 
Giá trị p 

Hằng số 5,366 0,0006 0,853 0,000 12,709 0,000 8,097 0,000 

x1 0,058 0,002 0,070 0,000 0,059 0,009 0,061 0,002 

x2 0,224 0,000 0,044 0,008 0,230 0,000 0,054 0,005 

x3 -0,052 0,004 0,000 0,561 -0,058 0,009 -0,009 0,594 

x4 0,032 0,049 0,038 0,017 0,028 0,169 0,033 0,060 

x1
2 -0,084 0,002 -0,083 0,002 -0.040 0,179 -0,091 0,002 

x2
2 -0,355 0,000 -0,115 0,000 -0,304 0,000 -0,140 0,000 

x3
2 -0,270 0,000 -0,116 0,000 -0,244 0,000 -0,144 0,000 

x4
2 -0,212 0,000 -0,093 0,001 -0.178 0.000 -0.120 0,000 

x1x2 -0,048 0,079 0,039 0,126 -0,049 0,160 0,055 0,065 

x1x3 -0,168 0,000 0,058 0,031 -0,157 0,000 0,065 0,033 

x1x4 0,248 0,000 -0,060 0,028 0,239 0,000 -0,030 0,293 

x2x3 -0,117 0,001 0,068 0,015 -0,134 0.001 0,058 0,054 

x2x4 0,041 0,128 -0,105 0,001 0,036 0,289 -0.084 0,009 

x3x4 0,129 0,000 0,133 0,000 0,131 0,002 0,142 0,000 
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Trong Bảng 3.6 cho thấy các hệ số ảnh hưởng của các biến: khối lượng glucose 

(x1), khối lượng KH2PO4 (x2), khối lượng MgSO4 (x3), thể tích dịch chiết ve sầu (x4) 

có giá trị tương tác tương đồng nhau đối với 04 hàm mục tiêu. Cụ thể, khối lượng 

glucose (x1), khối lượng KH2PO4 (x2), thể tích dịch chiết ve sầu (x4) có hệ số ảnh 

hưởng dương cho thấy 03 yếu tố này có tác động tích cực, hay khi tăng khối lượng 

glucose (x1), khối lượng KH2PO4 (x2) và thể tích dịch chiết ve sầu thì làm tăng cả 04 

hàm mục tiêu như: hàm lượng polysaccharide, khối lượng sinh khối nấm, hàm lượng 

tổng các hợp chất phenol, hàm lượng tổng các flavonoid. Ngược lại, khối lượng 

MgSO4 (x3) có giá trị ảnh hưởng âm, nghĩa là biến x3 nghịch biến với 04 hàm mục 

tiêu. Hầu hết các biến đều có nghĩa với giá trị p đều bé hơn 0,05; các biến không có 

nghĩa như sau: x2x4 đối với hàm c; x3 và x1x2 đối với hàm m; x4, x1
2, x1x2 và x2x4 đối 

với hàm p; x3, x4, x1x2, x1x4 và x2x3 đối với hàm f. Vì vậy, phương trình hàm mục tiêu 

c, m, p, f được viết lại với các biến có nghĩa như sau: 

c = 5,366+ 0,058x1 + 0,224x2 – 0,052x3 + 0,032x4 – 0,084x1
2 – 0,355x2

2 

– 0,270x3
2 – 0,212x4

2 – 0,168x1x3 +0,248 x1x4 – 0,117x2x3 + 0,129 x3x4 

R2 = 0,985 

m = 0,853 + 0,070x1 + 0,044x2 + 0,038x4 – 0,083x1
2 – 0,115x2

2 – 0,116x3
2 

– 0,093x4
2 + 0,058x1x3 – 0,060 x1x4 + 0,068x2x3 – 0,105x2x4 + 0,133 x3x4 

R2 = 0,934 

p = 12,709+ 0,059x1 + 0,230x2 – 0,058x3 – 0,304x2
2 – 0,244x3

2 – 0,138x4
2 

– 0,157x1x3 +0,239 x1x4 – 0,134x2x3 + 0,131 x3x4 

R2 = 0,974 

 

f = 8,097 + 0,061x1 + 0,054x2 -0,091x1
2 – 0,140x2

2 – 0,144x3
2 – 0,120x4

2 

+ 0,065x1x3 + 0,058x2x3 – 0,084x2x4 + 0,142x3x4 
R2 = 0,923 

 

Hình 3.6. Mô hình dạng hình chiếu và dạng bề mặt biểu diễn sự biến thiên  

hàm khối lượng sinh khối nấm theo các biến khảo sát 
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Hình 3.7. Mô hình dạng hình chiếu và dạng bề mặt của hàm lượng PS  

theo các biến khảo sát 

 

Hình 3.8. Mô hình dạng hình chiếu và dạng bề mặt biểu diễn sự biến thiên hàm 

lượng tổng các hợp chất phenol theo các biến khảo sát 

 

Hình 3.9. Mô hình dạng hình chiếu và dạng bề mặt biểu diễn sự biến thiên  

hàm lượng tổng flavonoid theo các biến khảo sát 

Từ hình 3.6 đến hình 3.9 cho thấy các mô hình dạng hình chiếu và dạng bề 

mặt biểu diễn sự phụ thuộc của khối lượng sinh khối nấm, hàm lượng PS, hàm lượng 

tổng các hợp chất phenol và hàm lượng tổng flavonoid vào 04 biến khảo sát có sự 

xuất hiện của điểm cực đại tối ưu trong vùng khảo sát, đây chính là cơ sở để tìm giá 

trị cực đại trong vùng khảo sát. 
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Hình 3.10. Dự đoán hiệu suất tại các điểm tối ưu 

Từ phần mềm Minitab, sử dụng tối ưu hóa đáp ứng (response optimizer) để tìm 

điều kiện tối ưu cho 04 hàm mục tiêu (khối lượng sinh khối nấm, hàm lượng PS, hàm 

lượng tổng các hợp chất phenol và hàm lượng tổng flavonoid) trong vùng khảo sát. 

Kết quả hình 3.10 cho thấy các hàm mục tiêu đạt giá trị cực đại như sau: 

-  Khối lượng sinh khối nấm đạt 0,870 g 

- Hàm lượng PS đạt 5,418%  

- Hàm lượng tổng các hợp chất phenol đạt 12,778 mg GA/g 

- Hàm lượng tổng flavonoid đạt 8,112 mg QE/g. 

Với điều kiện thí nghiệm:  

- 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 

Để kiểm chứng độ đúng của mô hình, thí nghiệm được thực hiện lặp lại 3 lần 

với các điều kiện tối ưu, kết quả được thể hiện trong Bảng 3.7. 
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Bảng 3.7. Kết quả thí nghiệm với điều kiện tối ưu 

Thí nghiệm Lần 1 Lần 2 Lần 3 xTB ± Sd, n=3 

Khối lượng sinh khối (g) 0,806 0,880 0,859 0,848 ± 0,038 

Hàm lượng PS (%) 5,340 5,561 5,119 5,340 ± 0,221 

Hàm lượng tổng các hợp chất phenol  

(mg GA/g) 
12,358 12,025 12,933 12,933 ± 0,459 

Hàm lượng tổng flavonoid 

(mg QE/g) 
8,309 8,100 7,920 8,109 ± 0,194 

 

Để đánh giá sự sai khác của giá trị dự đoán bằng phần mềm Minitab, phép 

kiểm định so sánh với một số (one sample t-test) bằng phần mềm SPSS-20 được sử 

dụng để so sánh các giá trị thực nghiệm và giá trị tối ưu. Kết quả cho thấy với mức ý 

nghĩa α = 0,05; t(2)= 0,611 và giá trị p hai phía (p-two tail) = 0,603 > 0,05 đối với 

hàm lượng PS; t(2)= 0,984 và giá trị p hai phía (p-two tail) = 0,429 > 0,05 đối với 

khối lượng sinh khối nấm; t(2)= 1,280 và giá trị p hai phía (p-two tail) = 0,329 > 0,05 

đối với hàm lượng tổng các hợp chất phenol; t(2)= 0,021 và giá trị p hai phía (p-two 

tail) = 0,985 > 0,05 đối với hàm lượng tổng flavonoid. Điều này chứng tỏ rằng giá trị 

dự đoán và giá trị thực nghiệm không khác nhau về mặt thống kê. Vì vậy mô hình 

BBD đánh giá tốt thí nghiệm khảo sát. 

Nhận xét: 

- Khối lượng sinh khối trong các mẫu nghiên cứu dao động từ 0,400 ÷ 0,864 

g, đạt cực đại là 0,870 g. Kết quả thí nghiệm tại điều kiện tối ưu dao động 0,806 ÷ 

0,880 g. Đạt giá trị trung bình 0,848 ± 0,038 g. 

- Hàm lượng PS trong các mẫu nghiên cứu 4,478÷ 5,384%, và đạt cực đại 

5,418%, mẫu ở thí nghiệm tại điều kiện tối ưu dao động từ 5,119 ÷ 5,561% và có giá 

trị trung bình 5,340 ± 0,221%. Tác giả Zhou X. trong công bố [138] đã chỉ ra hàm 

lượng polysaccharide trong nấm Ophiocordyceps sobolifera ở Trung Quốc dao động 

từ 3-8%. Theo kết quả công trình nghiên cứu của tác giả H. G. Liu [37], hàm lượng 

polysaccharide của các mẫu khảo sát có giá trị cao nhất là 2,27% và mẫu thấp nhất là 
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0,35%, giá trị này là khá thấp, chỉ bằng khoảng 2-2,5 lần so với hàm lượng PS trong 

các mẫu được nuôi cấy của nghiên cứu này. Một công trình khác [60], cho thấy hàm 

lượng polysaccharide thu được đạt 3,84%, cao hơn so với giá trị ở công trình [37], 

nhưng vẫn thấp hơn hàm lượng trong các mẫu của nghiên cứu này. 

- Kết quả trên cho thấy trong các mẫu nghiên cứu, hàm lượng tổng các hợp 

chất phenol dao động từ 11,874 ÷12,786 mg GA/g và đạt cực đại là 12,778 mg GA/g. 

Hàm lượng tổng flavonoid trong khoảng 7,624÷ 8,129 mg QE/g, giá trị cực đại là 

8,112 mg QE/g. 

Khi so sánh hàm lượng các hợp chất phenol (TPC) và flavonoid (TFC) của các 

mẫu nghiên cứu và của các loài thuộc chi Cordyceps trồng ở nơi khác, kết quả thu 

nhận được thể hiện trong Bảng 3.8. 

Bảng 3.8. So sánh TPC và TFC của mẫu nghiên cứu với các loài thuộc chi Cordyceps 

STT Loài 
TPC 

(mg GA/g) 

TFC 

(mg QE/g) 
TLTK 

1 Ophiocordyceps sobolifera  11,874 ÷12,786 7,624 ÷ 8,129 Công trình này 

2 Ophiocordyceps sobolifera  - 12,8 [37] 

3 C. militaris 5,70 - [122] 

4 C. militaris 12,02-17,07 - [115] 

5 C. sinensis 15,10±0,67 19,3±0,3 [88] 

6 C. militaris  25,74 * 87,56* [141] 

7 C. militaris 10,34-25,03 1,52-4,36 [19] 

*: Đơn vị mg/g dịch chiết. 

Hàm lượng tổng các hợp chất phenol và tổng flavonoid của các mẫu nấm 

nghiên cứu cũng ở trong khoảng đã công bố trước đây của các loài thuộc chi 

Cordyceps.  
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Tiểu kết phần 3.1. 

Kết quả cho thấy rằng, thay đổi các yếu tố dinh dưỡng đã làm thay đổi hàm 

lượng các hoạt chất thu nhận được. Ở điều kiện pH =7, nhiệt độ 25°C, thành phần 

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

ve sầu: 52,2 mL đã thu nhận được khối lượng sinh khối nấm O. Sobolifera từ 0,806 

÷ 0,880 g với giá trị trung bình 0,848 ± 0,038 g, trong đó chứa hàm lượng PS từ 5,119 

÷ 5,561% với giá trị trung bình 5,340 ± 0,221%, tổng các hợp chất phenol từ 12,025 

÷12,933 mg GA/g với giá trị trung bình 12,933 ± 0,459 mg GA/g và tổng flavonoid 

từ 7,920÷ 8,309 mg QE/g với giá trị trung bình 8,109 ± 0,194 mg QE/g. 

Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về điều kiện nuôi 

trồng nấm Ophiocordyceps sobolifera qua bố trí thí nghiệm theo mô hình và khảo sát 

tối ưu hóa để đạt hàm lượng hoạt chất cao nhất. Các mô hình này có ý nghĩa ứng dụng 

trong thực tiễn nuôi trồng nấm Ophiocordyceps sobolifera nhằm hướng tới hiệu quả 

cao trong việc tăng hàm lượng các hợp chất sinh học mong muốn. 

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 

Tiến hành tách chiết theo sơ đồ ở mục 2.5.2, thu được cao nước và cao ethanol 

với tỉ lệ 6,20 ± 0,07% và 4,27 ± 0,04% so với khối lượng mẫu nấm ban đầu. 

Các chất chống oxy hoá trong thiên nhiên thường là hỗn hợp của nhiều cấu tử 

có cấu trúc hóa học và nhóm chức khác nhau, vì vậy chúng thường chống oxy hóa 

theo nhiều chức năng và phương thức khác nhau. Do đó, một phương pháp đánh giá 

theo một mô hình khảo sát chỉ mô tả một khía cạnh nào đó của khả năng chống oxy 

hóa [7]. Luận án khảo sát hoạt tính chống oxy hóa theo 2 mô hình khác nhau. 

3.2.1.1. Hoạt tính chống oxy hóa theo mô hình phosphor molybdenum 

Kết quả xác định lực chống oxy hóa tổng của cao nước và cao ethanol chiết xuất 

từ mẫu nấm O. sobolifera so sánh với mẫu G. lucidum trồng ở Thừa Thiên Huế được 

khảo sát trong cùng phòng thí nghiệm và cùng điều kiện thí nghiệm, để so sánh kết 

quả, được thể hiện ở hình 3.11. 
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Hình 3.11. Lực chống oxy hóa tổng của cao nước và cao ethanol  

trong mẫu nghiên cứu và G. lucidum 

Kết quả trên cho thấy lực chống oxy hóa tổng của các mẫu xác định ở cùng nồng 

độ đều biến thiên tăng theo chiều tăng nồng độ, tuy nhiên tốc độ biến thiên khác nhau. 

Lực chống oxy hóa tổng của cao nước và cao ethanol của O. sobolifera gần bằng 

nhau, cao hơn cao nước nhưng thấp hơn cao ethanol của G. lucidum. 

Trên cơ sở kết quả này, quy về tương đương tổng hàm lượng chất chống oxy 

hóa có trong mẫu nghiên cứu về mg gallic acid/1g mẫu hay mg ascorbic acid/1g. Xây 

dựng đường chuẩn cho phản ứng phosphor molybdenum với chất chuẩn là gallic acid 

và ascorbic acid trong khoảng nồng độ từ 0,1 đến 0,5 mg/mL (phụ lục: Hình P8 và 

Hình P9). Kết quả, thu được phương trình hồi quy tuyến tính tương ứng:  

Gallic acid:  Abs = 1,9343CGA + 0,2435; R2 = 0,9987 

Ascorbic acid: Abs = 4,7727 CAS - 0,0055; R2 = 0,9999 

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)  
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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. 

Qua tổng quan tài liệu, chưa tìm thấy công trình nghiên cứu nào khác về đánh 

giá hoạt tính chống oxy hóa của các loài thuộc chi Cordyceps trong mô hình phosphor 

molybdenum nên không có cơ sở để so sánh.  

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

Kết quả đánh giá hoạt tính chống oxy hóa của các cao chiết từ O. sobolifera 

trong mô hình bắt gốc tự do DPPH được thể hiện trong Bảng 3.9. 

Bảng 3.9. Tỉ lệ bắt gốc tự do DPPH (%) của cao nước và cao ethanol từ nấm O. sobolifera 

Nồng độ (mg/mL) 
Tỉ lệ bắt gốc tự do DPPH (%) 

Cao nước Cao ethanol 

2,0 72,73 72,43 

1,5 67,12 67,12 

1,0 52,02 58,15 

0,8 43,92 55,49 

0,6 33,38 44,27 

0,4 19,31 14,29 

IC50 

(mg/mL) 
0,95 0,70 

 

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 tư 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 tự do 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 [99]: ở nồng độ 1 mg/mL tỉ lệ bắt gốc tự do 

DPPH là 54,14%.  
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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.  

Cao nước cung cấp lượng chất chống oxy hóa lớn hơn gấp 2 lần so với cao ethanol, 

vì vậy được chọn để khảo sát hoạt tính bảo vệ thận in vivo trên chuột nhắt trắng.  

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 

Hoạt tính bảo vệ thận là một trong những hoạt tính sinh học nổi bật của các 

loài Cordyceps. Do đó, luận án tiến hành nghiên cứu hoạt tính này ở mức độ cao hơn, 

in vivo trên chuột nhắt trắng bị gây tổn thương thận bằng cisplatin. 

Theo kết quả ở mục 3.2.1, cao nước cung cấp lượng chất chống oxy hóa lớn 

hơn gấp 2 lần so với cao ethanol. Vì vậy, chọn cao nước để đánh giá khả năng bảo vệ 

thận dưới tác nhân gây tổn thương cisplatin. 

3.2.2.1. Kết quả định lượng creatinine  

Bảng 3.10. Hàm lượng creatinine (mg/dL) ở các lô thử nghiệm 

Nhóm Lô N Creatinine (mg/dL) 

CP (-) 

Chứng sinh lý 9 0,69 ± 0,05 

Cao nước O. sobolifera 10 0,70 ± 0,02 

Quercetin liều 30 mg/kg 9 0,72 ± 0,01 

CP (+) 

Chứng bệnh lý 9 1,72 ± 0,13# 

Cao nước O. sobolifera 10 0,90 ± 0,09* (47,7%) 

Quercetin liều 30 mg/kg 9 0,76 ± 0,04* (55,81%) 

CP: Cisplatin 

*P< 0,05 giảm đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng cùng nhóm. 

# P< 0,05 tăng đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng bình thường. 

(...):% giảm so với chứng bệnh lý 

Kết quả trong Bảng 3.10 cho thấy nhóm chuột bình thường, lô chuột cho uống 

dịch từ cao nước O. sobolifera và lô uống quercetin liều 30 mg/kg có hàm lượng 

creatinine không khác biệt so với lô chứng sinh lý. 
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Hàm lượng creatinine ở lô chứng bệnh lý tiêm cisplatin tăng 149,3%, đạt ý 

nghĩa thống kê so với lô chứng sinh lý, chứng tỏ có sự suy giảm chức năng thận chuột 

gây bởi cisplatin.  

Lô chuột cho uống dự phòng quercetin liều 30 mg/kg trong 8 ngày và được tiêm 

cisplatin vào ngày 5 có hàm lượng creatinie giảm (55,81%), đạt ý nghĩa thống kê so 

với lô chứng bệnh lý. Tương tự, lô chuột cho uống dự phòng dịch từ cao nước O. 

sobolifera trong 8 ngày và được tiêm cisplatin vào ngày 5 có hàm lượng creatinine 

giảm (47,7%), đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng bệnh lý và không khác biệt đạt ý 

nghĩa thống kê so với lô quercetin và hồi phục trở về giá trị bình thường.  

Như vậy, 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  

Bảng 3.11. Hàm lượng BUN (mg/dL) ở các lô thử nghiệm 

Nhóm Lô N BUN (mg/dL) 

CP (-) 

Chứng sinh lý 10 22,81 ± 1,79 

Cao nước O. sobolifera 10 24,42 ± 2,13 

Quercetin liều 30 mg/kg 8 26,35 ± 1,31 

CP (+) 

Chứng bệnh lý 10 126,72 ± 12,75# 

Cao nước O. sobolifera 8 94,37 ± 12,27 (25,53%) 

Quercetin liều 30 mg/kg 8 32,76 ± 5,34*$(74,14%) 

CP: Cisplatin 

*P< 0,05 giảm đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng cùng nhóm. 

# P< 0,05 tăng đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng bình thường. 

$ P< 0,05 so với quercetin 

(...):% giảm so với chứng bệnh lý 

Kết quả trong Bảng 3.11 nhóm chuột bình thường, lô chuột cho uống dịch từ 

cao nước O. sobolifera và lô uống quercetin liều 30 mg/kg có hàm lượng BUN không 

khác biệt so với lô chứng sinh lý. 
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Hàm lượng BUN ở lô chứng bệnh lý tiêm cisplatin tăng 455,5%, đạt ý nghĩa 

thống kê so với lô chứng sinh lý, chứng tỏ có sự suy giảm chức năng thận chuột gây 

bởi cisplatin. Lô chuột cho uống dự phòng quercetin liều 30 mg/kg trong 8 ngày và 

được tiêm cisplatin vào ngày 5 có hàm lượng BUN giảm (74,14%), đạt ý nghĩa thống 

kê so với lô chứng bệnh lý và hồi phục hàm lượng BUN về giá trị bình thường. Lô 

chuột cho uống dự phòng dịch từ cao nước O. sobolifera trong 8 ngày và được tiêm 

cisplatin vào ngày 5 có hàm lượng BUN giảm (25,53%) nhưng chưa đạt ý nghĩa thống 

kê so với lô chứng bệnh lý và khác biệt đạt ý nghĩa thống kê so với lô quercetin.  

Như vậy, dịch từ 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 

Bảng 3.12. Hàm lượng malondialdehyde (nM/g protein) trong thận chuột 

ở các lô thử nghiệm 

Nhóm Lô N 
Hàm lượng MDA 

(nM/g protein) 

CP (-) 

Chứng sinh lý 10 131,75 ± 5,82 

Cao nước O. sobolifera 10 124,11 ± 5,69 

Quercetin liều 30 mg/kg 9 142,26 ± 6,58 

CP (+) 

Chứng bệnh lý 10 238,51 ± 11,76# 

Cao nước O. sobolifera 10 113,50 ± 8,65*(52,41%) 

Quercetin liều 30 mg/kg 9 118,37 ± 10,78 (50,37%) 

CP: Cisplatin 

*P< 0,05 giảm đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng cùng nhóm. 

# P< 0,05 tăng đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng bình thường. 

(...):% giảm so với chứng bệnh lý 

Kết quả trong Bảng 3.12 nhóm chuột bình thường, lô chuột cho uống dịch từ 

cao nước O. sobolifera và lô uống quercetin liều 30 mg/kg có hàm lượng MDA không 

khác biệt so với lô chứng sinh lý. 
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Hàm lượng MDA ở lô chứng bệnh lý tiêm cisplatin tăng 81,03%, đạt ý nghĩa 

thống kê so với lô chứng sinh lý, chứng tỏ có tổn thương peroxy hóa tế bào thận chuột 

gây bởi cisplatin. Lô chuột cho uống dự phòng quercetin liều 30 mg/kg trong 8 ngày 

và được tiêm cisplatin vào ngày 5 có hàm lượng MDA giảm (50,37%), đạt ý nghĩa 

thống kê so với lô chứng bệnh lý và hồi phục hàm lượng MDA về giá trị bình thường. 

Tương tự, lô chuột cho uống dự phòng dịch từ cao nước O. sobolifera trong 8 ngày và 

được tiêm cisplatin vào ngày 5 có hàm lượng MDA giảm (52,41%), đạt ý nghĩa thống 

kê so với lô chứng bệnh lý và không khác biệt đạt ý nghĩa thống kê so với lô quercetin.  

Như vậy, 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 tồn 

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 

 

a. Chứng sinh lý 

 

b. Chứng bệnh lý (tiêm cisplatin) 

 

c. Lô bình thường uống O. sobolifera 
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d. Lô tiêm cisplatin uống O. sobolifera 

 

e. Lô bình thường uống quercetin 30 mg/kg 

 

f. Lô tiêm cisplatin, uống quercetin 30 mg/kg 

Hình 3.12. Vi phẫu thận chuột (nhuộm H&E, x10, n = 3) 

Bảng 3.13. Kết quả phân tích mô học thận chuột ở các lô 

Tình trạng chứng (-) chứng (+) 
O. sobolifera Quercetin 30 mg/kg 

(-) (+) (-) (+) 

Mất bờ chân trải 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

Nhân co lại 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

Có không bào 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

Cầu thận teo nhỏ 0/3 0/3 0/3 0/3 3/3 3/3 

Viêm mô kẽ thận 0/3 1/3 nhẹ 0/3 0/3 1/3 0/3 

Thận trong giới 

hạn bình thường 
3/3 2/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

(-): nhóm bình thường; (+): nhóm tiêm cisplatin 
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Kết quả vi phẫu thận chuột cho thấy sau khi tiêm cisplatin 3 ngày, mô thận chỉ 

bị tổn thương nhẹ (Hình 3.12 và Bảng 3.13). 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. 

Tiểu kết mục 3.2. 

- Cao nước và cao ethanol từ O. sobolifera thể hiện hoạt tính chống oxy hóa 

in vitro gần giống 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). Hoạt tính chống 

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

lucidum trong các nghiên cứu trước đây. Mặt khác, lượng chất chống oxy hóa do cao 

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

 - Kết quả trên cho thấy rằng 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 creatinine 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 O. sobolifera được nuôi cấy tại Việt Nam.  

3.3. Định tính, định lượng và hoạt tính chống oxy hóa của một số hoạt chất 

phenol trong nấm 

Trong mục 3.2, kết quả thử nghiệm in vitro cho thấy cả cao nước và cao ethanol 

của O. sobolifera có hoạt tính chống oxy hoá, trong đó cao nước có khả năng chống 

oxy hóa- bảo vệ thận in vivo trên chuột nhắt trắng. Nước và ethanol là những dung 

môi thích hợp để chiết các hợp chất phenol, vì vậy cao nước và cao ethanol có chứa 

các hợp chất này. Trong các hợp chất hữu cơ, các phenol là những chất có hoạt tính 

chống oxy hóa tiêu biểu. Do đó, luận án tiếp tục nghiên cứu định tính, định lượng và 

hoạt tính chống oxy hóa của một số hợp chất phenol có hàm lượng tương đối lớn 

trong O. 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. 
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Tiến hành sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC theo điều kiện ở mục 2.4.5 để kiểm 

tra. Đối chiếu thời gian lưu trong sắc ký đồ của cao toàn phần và sắc ký đồ của các 

chất chuẩn, khẳng định 4 cấu tử đó là gallic acid, quercetin, quercitrin và hesperidin. 

Quercetin chính là chất được chọn làm chất đối chứng dương trong thử nghiệm in vivo 

chống oxy hóa- bảo vệ thận theo Dược điển trong phần 3.2. Gallic acid cũng là chất 

chuẩn thường dùng làm thước đo hàm lượng chất chống oxy hóa trong dược liệu. Hai 

chất còn lại là các phenol cũng có tính chống oxy hóa mạnh. Vì vậy, tiến hành định 

lượng chúng trong mẫu nấm O. sobolifera. Công thức cấu tạo và sắc ký đồ của các hợp 

chất phenol này được trình bày trên hình 3.13. 

Hình 3.13. Sắc ký đồ ghi nhận trên HPLC của gallic acid, quercitrin,  

quercetin, hespiridin 
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Hình 3.14. Sắc ký đồ ghi nhận trên HPLC của dịch chiết ethanolic 

 mẫu nấm O.Sobolifera 

3.3.2. Định lượng 

3.3.2.1. Đánh giá phương pháp định lượng 

Tiến hành thẩm định phương pháp định lượng gallic acid, quercetin, quercitrin, 

hesperidin trong mẫu nấm O. sobolifera với các nội dung sau: tính thích hợp của hệ 

thống (độ lặp lại của thời gian lưu), xác định khoảng tuyến tính. 

a. Độ lặp lại của thời gian lưu 

Thời gian lưu của các hợp chất được kiểm tra ở nhiều nồng độ khác nhau và thể 

hiện trong Bảng 3.14 (Phụ lục: Bảng P1). 

Bảng 3.14. Thời gian lưu của các chất chuẩn gallic acid, quercetin, quercitrin,          

hesperidin (n=6) 

STT Chất chuẩn Thời gian lưu (phút) 

1 Gallic acid  3,029 ± 0,005 

2 Quercitrin 3,557 ± 0,006 

3 Quercetin 4,561 ± 0,017 

4 Hesperidin 5,364 ± 0,021 
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b. Khoảng tuyến tính 

 Dựa trên kết quả khảo sát sơ bộ hàm lượng của gallic acid, quercetin, 

quercitrin, hesperidin trong mẫu nghiên cứu, chuẩn bị 5 dung dịch chuẩn có nồng 

độ từ 1 ppm đến 5 ppm. 

Đường chuẩn được xác định bằng cách chuẩn bị và triển khai sắc ký dãy dung 

dịch chuẩn (Phụ lục: Bảng P2 và Hình P4; P5; P6; P7). Kết quả được thể hiện trong 

Bảng 3.15. 

Bảng 3.15. Phương trình hồi quy của gallic acid, quercetin, quercitrin, hesperidin 

STT Hợp chất 
Phương trình 

hồi quy 

Hệ số 

tương 

quan (R2) 

LOD 

(ppm) 

LOQ 

(ppm) 

Độ thu hồi 

(%) 

1 Gallic acid y = 179634x - 1256,5 0,9981 0,142 0,473 96,23 ± 0,89 

2 Quercitrin y = 57805x + 28064 0,9942 0,104 0,347 98,54 ± 0,12 

3 Quercetin y = 92502x - 2678,9 0,9927 0,141 0,470 95,59 ± 1,50 

4 Hesperidin y = 175319x +17190 0,996 0,147 0,490 96,99 ± 1,37 

 

Giới hạn phát hiện (LOD) của các hoạt chất dao động từ 0,104 ppm đến 0,147 

ppm. Giới hạn định lượng (LOQ) dao động từ 0,347 ppm đến 0,490 ppm. 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. Kết quả này là cơ sở để tiến hành định lượng các hợp chất 

trong các mẫu nghiên cứu.  

c. Độ thu hồi 

Kết quả được thể hiện ở Bảng 3.15 cho thấy độ thu hồi của gallic acid, 

quercetin, quercitrin, hesperidin đều ở trong khoảng 95,59% đến 98,54%, đáp ứng 

yêu cầu của phương pháp phân tích bằng HPLC. 
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3.3.2.2. Hàm lượng của gallic acid, quercetin, quercitrin, hesperidin trong mẫu 

Tiến hành tách chiết cao toàn phần của mẫu nấm được nuôi cấy ở điều kiện tối ưu 

trong Bảng 3.7 (mục 3.1).  

Xác định hàm lượng gallic acid, quercetin, quercitrin, hesperidin trong cao toàn 

phần của mẫu, lặp lại 3 lần ở các điều kiện sắc ký hiệu năng cao (HPLC) đã chọn, kết 

quả thể hiện trong Bảng 3.16. 

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 phenol điển hình. Các đỉnh đơn của các peak tại các 

thời gian lưu cụ thể của gallic acid, quercetin, quercitrin, hesperidin được chỉ ra ở sắc 

ký đồ HPLC (Hình 3.13 và 3.14). Việc tách các hợp chất phenol đã thành công với 

độ tuyến tính tốt, với độ thu hồi 95,59 đến 98,54%, thu được hàm lượng gallic acid 

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

544,53 ± 0,03 µg/g; hàm lượng hesperidin 110,08 ± 0,01 µg/g. Tổng của 4 hợp chất 

phenol này 990,27 µg/g.   
3.3.2.3. Hoạt tính chống oxy hóa của gallic acid, quercetin, quercitrin, hesperidin  

 Hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất phenol đã định tính và định lượng 

ở trên thể hiện trong Bảng 3.17.  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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Bảng 3.17. Khả năng bắt gốc tự do DPPH của các hợp chất phenol nghiên cứu 

STT Hợp chất 

Tỉ 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 

  

Tiểu kết mục 3.3. 

Kết quả phân tích bằng HPLC chỉ ra rằng dịch chiết Ophiocordyceps 

sobolifera chứa một số hợp chất phenol điển hình có các hoạt động chống oxy hoá 

đặc trưng. Đã phát hiện 4 hợp chất phenol có hàm lượng lớn nhất trong cao toàn phần 

của O. sobolifera, xây dựng quy trình phân tích định lượng chúng bằng phương pháp 

sắc ký lỏng hiệu năng cao hàm lượng gallic acid 193,6 ± 0,02 µg/g, với hàm lượng 

quercetin 142,07 ± 0,02 µg/g; hàm lượng quercitrin 544,53 ± 0,03 µg/g;; hàm lượng 

hesperidin 110,08 ± 0,01 µg/g. Các nghiên cứu trước đây cho rằng hàm lượng các 

hợp chất này đóng vai trò quan trọng cho việc giải thích sự khác biệt trong hoạt động 

chống oxy hoá trong các chất chiết xuất. 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 cả ascorbic acid. 

 Cho đến nay, chưa tìm thấy công bố nào khác về hàm lượng các hoạt chất trên 

trong cùng các loài Cordyceps ngoài luận án này.  
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3.4. Xác định cấu trúc, định lượng và hoạt tính chống oxy hóa của 

polysaccharide trong nấm Ophiocordyceps sobolifera  

 Hàm lượng chất chống oxy hóa trong cao nước cao hơn cao etanol tại 

nồng độ 0,5 mg/mL, trong quá trình khảo sát hoạt tính chống oxy hoá theo mô 

hình phosphor molybden (mục 3.2.1.1). Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng 

polysaccharide trong cao nước chiếm từ 72-86%, hoạt tính chống oxy hóa của 

cao nước có thể là do polysaccharide quyết định. Vì vậy, tiến hành xác định cấu 

trúc và đánh giá hoạt tính chống oxy hóa của polysaccharide từ 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 100 

oC, 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 thể hiện trong Bảng 3.18. Sắc 

ký đồ thu được thể hiện trên Hình 3.15 và 3.16.  

 

Hình 3.15. Sắc ký đồ của các mẫu amino acid chuẩn 
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Hình 3.16. Sắc ký đồ của mẫu PS-T100 đã thủy phân (không có amino acid) 

 

Bảng 3.18. Thành phần amino acid trong mẫu PS-T100 sau tinh chế 

Peak Amino acid 
Thời gian lưu 

(phút) 
Nồng độ (%) 

1 Asp 10,03 0,0 

7 Met 3125 0,0 

10 Ile 35,51 0,0 

11 NLeu 40,01 0,0 

13 Tyr 41,05 0,0 

14 Phe 41,87 0,0 

15 Lys 46,92 0,0 

20 Arg 60,95 0,0 

 

Quan sát sắc ký đồ của mẫu chuẩn và mẫu phân tích, được rút ra một số nhận 

xét như sau: 

- Không phát hiện được các amino acid, như vậy mẫu PS-T100 đang khảo sát 

không liên kết với thành phần protein. 

- Sinh khối O. sobolifera được nuôi trồng trong môi trường dịch thể có dịch 

chiết ve sầu, nên trong mẫu ban đầu có khả năng chứa protein tự do. Sắc ký đồ này 

cũng cho thấy quá trình tinh chế polysaccharide được thực hiện rất tốt, đã loại bỏ 

được hoàn toàn protein tự do nếu có trong mẫu ban đầu.  
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3.4.1.2. Khối lượng phân tử của PS-T100  

 Hình 3.17 thể hiện sắc ký đồ của PS-T100 thu được bằng sắc ký lọc gel hiệu 

năng cao (GPHPLC). Khối lượng phân tử trung bình của PS-T100 là khoảng 2,29 × 

105 Da. Tỉ lệ Mw/Mn khoảng 1,30 là đại diện cho chỉ số phân tán và cung cấp một 

dấu hiệu sơ bộ về độ rộng của phân bố, giá trị này biểu thị rằng mẫu PS là độ không 

đồng nhất về khối lượng phân tử của polymer. 

 

Hình 3.17. Sắc ký đồ biểu diễn khối lượng phân tử trung bình của PS-T100 

 Khối lượng phân tử trung bình của PS-T100 thấp hơn so với khối lượng phân 

tử trung bình PS của O. sobolifera do Lu et al. (2016) công bố (gần bằng 1,53 × 107 

Da) [65]. Trong các công bố khác, khối lượng phân tử trung bình của polysaccharide 

chiết xuất từ Cordyceps sinensis khoảng 210 kDa; 12,9 kDa [59]; 460 kDa [129],[50] 

trong khi khối lượng phân tử trung bình của polysaccharide chiết xuất từ Cordyceps 

militaris khoảng 23 kDa; 36 kDa [102]; 127 kDa [55]. Các giá trị này rất khác nhau 

và cao hoặc thấp hơn so với mẫu nghiên cứu. 

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

qua quá trình methyl hóa  

Mẫu PS-T100 sau khi methyl hoá hoàn toàn được tiếp tục tiến hành thuỷ phân, 

khử hoá, tạo dẫn xuất acetyl và phân tích trên thiết bị GC-MS. Từ vị trí carbon được 

acetyl hóa trong dẫn xuất alditol acetate thu được, xác định các liên kết glycoside và 

monosaccharide tương ứng trong polysaccharide. 
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a. Phân tích GC-MS về thành phần monosaccharide của PS-T100 

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. 

b. Kiểm tra thành phần monosaccharide bằng phương pháp HPLC 

Mẫu polysaccharide PS-T100 sau khi thủy phân, đem phân tích sắc ký HPLC, 

thu được sắc ký đồ được thể hiện trên Hình 3.18. 

 

Hình 3.18. Sắc ký đồ HPLC mẫu PS-T100 sau khi thủy phân (a): sắc ký đồ  

chất chuẩn; (b): sắc ký đồ mẫu PS-T100 

(a) 

(b) 
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Từ kết quả HPLC và GC-MS, cho thấy hai thành phần monosaccharide trong 

cấu trúc polysaccharide là D-Glucose và D-Mannose. Như vậy, PS-T100 có bộ khung 

glucomannan. 

Các nghiên cứu trước đây đã báo cáo về sự hiện diện của glucose và mannose 

trong thành phần monosaccharide của PS từ các loài Cordyceps (Bảng 3.19). Các 

mẫu có thành phần monosaccharide của PS rất khác nhau, có thể bắt nguồn từ sự khác 

biệt về nguồn mẫu, loài và điều kiện nuôi trồng. 

Bảng 3.19. Thành phần monosaccharide trong poly saccharide 

 từ một số loài nấm Cordyceps 

Loài 
Bộ phận 

tách chiết 

Thành phần 

monosaccharide 
TLTK 

Cordyceps sinensis Sợi nấm Man:Glc:Gal:GlcA [16] 

Cordyceps sinensis Sợi nấm Glc: Man: Gal [118] 

Cordyceps militaris 

Quả thể Man:Gal:Glc [14] 

NA 
Man:Glc:Gal 

Man:Glc:Gal 
[134] 

Quả thể 
Man:Glc:Gal 

Man:Glc:Gal 
[36] 

Cordyceps cicadae NA Glc:Rha:Xyl:Man:Ara:Gal [4] 

Cordyceps kyushuensis 

 

Stroma 

 

Fru:Man:Rha:GalN:Ara 

Fru:Man:Rha:Glc:Ara 
[132] 

Ophiocordyceps sobolifera  Quả thể Man:Glc:Gal [129] 

Ophiocordyceps sobolifera  Sinh khối D-Glu: D- Man Nghiên cứu này 

NA: Không xác định quả thể, sợi nấm hay sinh khối. 

3.4.1.4. Phổ hồng ngoại (phổ IR) 

Cấu trúc của polysaccharide: cấu hình α hay β, hệ vòng pyranose hoặc furanose, 

liên kết glycoside và các nhóm chức có thể được phân tích thông qua phổ IR (Hình 3.19). 



100 

 

Hình 3.19. Phổ FT-IR của PS-T100 tách chiết từ mẫu nấm  

Ophiocordyceps sobolifera  

Bảng 3.20. Các liên kết trong phổ FT-IR của mẫu PS-T100 

Dải hấp thụ (cm-1) Dao động của các liên kết 

3446 O-H 

2933 C-H 

1647 H-O-H 

1413 C-O 

1045 -O-C-β-D-glucan 

802 Mannan (C2-C4) 

 

Trên Hình 3.19 và trong Bảng 3.20 cung cấp các 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 

[132]. 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 [46],  dải hấp thụ ở 802 cm-1 được gán cho các liên kết glycosidic loại α [67]. 

Số sóng của các peak trong phổ FT-IR của mẫu PS-T100 phù hợp với công trình 
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[131]. Từ kết quả phổ hồng ngoại kết hợp với kết quả GC-MS, cho thấy 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 

 

Hình 3.20. Phổ 1H-NMR của PS-T100 

 

 

Hình 3.21. Phổ 1H-NMR của PS-T100 

  

Proton anomer 

Tín hiệu H2-H6 



102 

Phổ 1H-NMR của PS-T100 (Hình 3.20 và 3.21) cho thấy tín hiệu hai proton 

anomer ở độ dịch chuyển hóa học: δH 4,55 ppm (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. Những kết quả này phù hợp với phổ hồng ngoại và kết quả 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 

[4],[14],[33],[36]. Các giá trị của proton H1 vượt quá 5 ppm cho thấy cấu hình loại α. 

Có thể nhận thấy rằng, cấu trúc trong phân đoạn PS-T100 có loại liên kết α-

D-Mannose và β-D-Glucose với tỉ lệ α-D-Mannose: β-D-Glucose = 1:1,5. Kết quả 

này hoàn toàn phù hợp với tỉ lệ của các dẫn xuất monosaccharide khi phân tích 

GC-MS. 

  

Hình 3.22. Phổ 13C-NMR của PS-T100 

Carbon anomer 
Tín hiệu C2 - C6 
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Phổ 13C-NMR của PS-T100 (Hình 3.22) 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 từ 1D - 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 này 

là phù hợp với kết quả về phổ 13C-NMR trong tài liệu [4]. 

 

Hình 3.23. Phổ HSQC của PS-T100 
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Các đỉnh của đường cắt ngang trong phổ HSQC (Hình 3.23), kết hợp phổ 1H-

NMR và 13C-NMR giúp xác định được vị trí của các nguyên tử carbon và proton 

trong cấu trúc dạng vòng. 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.  

 

Hình 3.24. Phổ COSY của PS-T100 

 

Hình 3.25. Phổ COSY của PS-T100 (phổ giãn rộng) 
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Những tương tác 1H → 1H trong phổ COSY của PS-T100 (Hình 3.24 và 3.25) 

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). 

 

Hình 3.26. Phổ HMBC của PS-T100  
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Tương tự các tương tác từ 1H → 13C trong phổ HMBC (Hình 3.26), 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 được thể hiện trong Bảng 3.21. 

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 khoảng 2,29 ×105 Da và 

có thể được biểu diễn trên Hình 3.27. 

 

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 hiệu năng cao, phổ IR, phổ cộng 

hưởng từ hạt nhân 1 chiều và 2 chiều thể hiện ở Phụ lục (Hình P12; P13; P14) cho thấy: 

Khối lượng phân tử trung bình của PS-T80  khoảng 7,4 ×104 Da. Tỉ lệ Mw/Mn 

khoảng 1,83, cho thấy mẫu PS-T80 có sự đa phân tán về khối lượng phân tử hay là 

độ không đồng nhất về khối lượng phân tử của polymer. 

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 [123],[132]. 

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 [46]. 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 [46]. 

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 1H-NMR của các loại 

polysaccharide khác. Các chuyển dịch hóa học của các proton anome (nhỏ hơn 5,0 
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ppm) có thể được gán cho các proton anome của các gốc liên kết β. mô tả trong tài liệu 

[4],[14],[33],[36]. 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 được thể 

hiện trong Bảng 3.22. 
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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  7,4 × 104 Da và có thể được biểu diễn 

trên Hình 3.28. 

 

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

Kết quả này cho thấy PS-T100 và PS-T80 có thành phần monosaccharide 

giống nhau nhưng khác nhau về tỉ lệ các liên kết glycoside. PS-T100 và PS-T80 được 

tách chiết từ cùng một mẫu O. sobolifera ở điều kiện chỉ khác nhau về nhiệt độ chiết 

đã có cấu trúc khác nhau, nên sẽ có hoạt tính sinh học khác nhau, chứng tỏ sự phong 

phú, đa dạng và phức tạp về cấu trúc và hoạt tính sinh học của polysaccharide. 

  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:  
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- 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 

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 chống 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, 

polysaccharide chiết xuất từ Ophiocordyceps sobolifera cung cấp các hoạt tính sinh 

học đáng kể như chống 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 3.29). 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 [3]. 
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 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 3.23. Theo kết quả xác định ở mục 3.2.1.1., tại nồng độ 0,5 mg/mL hàm lượng 

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

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

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

polysaccharide tinh khiết cung cấp lượng chất chống oxy hóa cao hơn cao nước, 

chứng tỏ polysaccharide là thành phần chủ yếu tạo nên hoạt tính chống oxy hóa của 

cao nước.  

 

Hình 3.29. Ảnh hưởng của nhiệt độ chiết i đến lực chống oxy hóa tổng  

của các mẫu PS-Ti tương ứng ở các nồng độ khác nhau 

Bảng 3.23. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong các mẫu PS-Ti (i là nhiệt độ chiết) 

Mẫu mg gallic acid/g mg ascorbic acid/g 

PS-T60 0,1183 ± 0,0011 0,1105 ± 0,0004 

PS-T70 0,1393 ± 0,0009 0,1190 ± 0,0007 

PS-T80 0,1454 ± 0,0021 0,1215 ± 0,0006 

PS-T90 0,1404 ± 0,0007 0,1194 ± 0,0009 

PS-T100 0,1400 ± 0,0013 0,1193 ± 0,0002 
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3.4.3.2. Khả năng bắt gốc tự do DPPH của các mẫu PS-Ti 

Kết quả trong Bảng 3.23 chỉ ra rằng, 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 trong 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.  

Bảng 3.24. Tỉ lệ bắt gốc tự do DPPH (%) của các PS-Ti từ O. sobolifera 

Mẫu 
Nồng độ (mg/mL) IC50 (mg/mL) 

n = 3 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0 2,5 

PS-T60 21,02 27,08 31,42 48,57 72,67 75,71 1,06 ± 0,01 

PS-T70 18,58 28,57 31,44 49,02 69,53 81,74 1,05 ± 0,02 

PS-T80 16,52 23,79 40,68 51,36 78,75 93,85 0,97 ± 0,01 

PS-T90 15,52 26,20 40,90 50,87 79,12 91,75 0,99 ± 0,01 

PS-T100 10,68 27,62 32,65 48,45 78,16 91,28 1,05 ± 0,01 

 

Theo nghiên cứu của Lu và cộng sự [64], tỉ lệ bắt gốc tự do DPPH của PS từ 

nấm O. sobolifera được khảo sát ở nồng độ 1 mg/mL là 55,6%, mẫu nấm đang nghiên 

cứu trong công trình này thấp hơn một chút, là 48,45%. Ở nồng độ 2,5 mg/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. 

Có thể thấy rằng, hoạt tính chống oxy hóa của PS từ mẫu nấm đang nghiên cứu gần 

bằng với PS từ một số nghiên cứu khác về loài C. sinensis và C. militaris (giá trị IC50 

của PS từ nấm C. sinensis nuôi trồng, C. sinensis tự nhiên và C. militaris lần lượt là 

0,93 mg/mL; 1,23 mg/mL [24]; 1,15 mg/mL [44]).  

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. Vì vậy đây là một các lý do mà chúng tôi đã chọn hai mẫu PS-T100 và 

PS-T80 để xác định cấu trúc ở mục 3.4.1 l. 
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Tiểu kết mục 3.4. 

- 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 0,97 mg/mL đến 1,06 

mg/mL và đều gần giống các kết quả nghiên cứu trước đây về các loài Cordyceps.  

- 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, được đưa vào xác định cấu trúc của 

một đoạn mạch.  

Kết quả đã xác định được polysaccharide này 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 khoảng 2,29 × 105 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 80oC 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, cũng 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 khoảng 7,4 ×104 Da có các đơn vị cấu trúc là [→3)-β-D-glucopyranoside-

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

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

O. sobolifera. 
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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: 

47,12 g; KH2PO4: 1,69 g; MgSO4: 0,74 g; 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 ÷12,933 mg 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 

creatinine 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 ± 0,02 µg/g; hàm lượng 

quercetin 142,07 ± 0,02µg/g; hàm lượng quercitrin 544,53 ± 0,03 µg/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 0,97 mg/mL đến 1,06 

mg/mL và gần giống các kết quả 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.  



115 

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 khoảng 2,29.105 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 khoảng 7,4 x 104 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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NHỮNG ĐÓNG GÓP 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 creatinine 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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PHỤ LỤC  

 

Phương trình đường chuẩn hiệu suất PS: 

 

Hình P1.  Phương trình hồi quy tuyến tính xác định hiệu xuất PS 

 

Hình P2. Phương trình hồi quy tuyến tính xác định hàm tổng các hợp chất 

phenol (phản ứng tạo màu của các hợp chất phenol với thuốc thử  

Folin – Ciocalteu) 

y = 0.0069x + 0.0777

R² = 0,9999
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Hình P3. Phương trình hồi quy tuyến tính xác định hàm tổng flavonoid 

(Phản ứng tạo phức màu của các flavonoid với ion Al3+ trong môi trường kiềm) 

 

Bảng P1. Thời gian lưu của các chất chuẩn gallic acid, quercetin,  

quercitrin, hesperidin 

Gallic acid Quercetin Quercitrin Hesperidin 

3.023 4.577 3.563 5.383 

3.023 4.577 3.563 5.383 

3.033 4.54 3.557 5.37 

3.033 4.563 3.553 5.347 

3.033 4.547 3.55 5.337 

3.029 4.5608 3.5572 5.364 

 

Bảng P2. Dữ liệu xây dựng đường chuẩn 

concentration (ppm) gallic acid Quercitrin Quercetin hesperidin 

1 176977 92961 95293 186937 

2 356839 137034 181425 355938 

3 551742 200721 274997 564432 

4 698208 252342 347816 733863 

5 904463 324330 474609 874571 

 

y = 10,069x + 0,0545
R² = 0,9956
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Hình P4. Đường chuẩn gallic acid 

 

Hình P5. Đường chuẩn quercetin 

 

Hình P6. Đường chuẩn quercitrin 

y = 179634x - 1256,5

R² = 0,9981
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Hình P7. Đường chuẩn hesperidin 

Đường chuẩn của chất chuẩn gallic acid và ascorbic acid trong khoảng nồng độ từ 

0,1 đến 0,5 mg/mL được sử dụng trong mô hình phosphor molybdenum.  

 

Hình P8. Đường chuẩn gallic acid 

 

Hình P9. Đường chuẩn ascorbic acid 

y = 175319x + 17190

R² = 0,996
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Đường chuẩn chất chuẩn MDA trong thử nghiệm in vivo trên chuột nhắt trắng: 

 

 

Hình P10. Đường chuẩn MDA 
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Hình P11. Sắc ký đồ GC-MS các mẫu 

Các hình ảnh sắc ký đồ phổ của PS-T80: 

 

 
 

Hình P12. Sắc ký đồ biểu diễn khối lượng phân tử PS-T80 (7,4×104 Da)  

của Ophiocordyceps sobolifera được đo bởi GPHPLC 
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Hình P13. Phổ FT-IR của PS-T80 tách chiết từ  

Ophiocordyceps sobolifera  

 
Hình P14. Phổ 1H- NMR của PS-T80 

 

 
Hình P15. Phổ 13C NMR của PS-T80 
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Hình P16. Phổ 2D 1H–13C HSQC của PS-T80 

 

 

 
 

Hình P17. Phổ 2D 1H–1H COSY của PS-T80: a (overall); b (close up) 
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Hình P18. Phổ HMBC của PS-T80 

 

 

 

 
 

Hình P19. Cấu trúc đoạn mạch polysaccharide trong PS-T80 
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Kết qủa đo kiểm tra thành phần đường sau khi methyl hoá, mẫu so sánh và mẫu PS-T100. 
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Giấy xác nhận tên khoa học của loài ve 
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Giấy chứng nhận AND của loài nấm 

 
 


