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MỞ ĐẦU 

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Công nghệ sinh học đã và đang làm thay đổi thế giới, chính vì vậy mà nhiều tổ 

chức và chuyên gia trên thế giới đã khẳng định thế kỷ XXI là thế kỷ của Công nghệ 

sinh học. Cùng với sự phát triển của xã hội, trong những năm gần đây, lĩnh vực công 

nghệ sinh học ngày một khẳng định vai trò của mình, Công nghệ sinh học đã thực sự 

trở thành công cụ không thể thiếu, đóng góp thiết thực và hiệu quả trong nhiều lĩnh 

vực như công nghiệp, nông nghiệp, y – dược, vật liệu… với việc tạo ra các giống cây 

trồng, vật nuôi mới cho năng suất, chất lượng với hiệu quả kinh tế cao, các loại 

enzyme đã tạo ra những sinh phẩm phục vụ điều trị bệnh, và những chế phẩm vi sinh 

ứng dụng trong xử lý môi trường. 

Với tốc độ ô nhiễm môi trường đang gia tăng do việc thải các chất thải vào môi 

trường không kiểm soát như hiện nay, sử dụng các phương pháp hóa học và sinh học 

thông thường ngày càng khó đạt được mức độ cần thiết để loại bỏ các chất ô nhiễm. 

Do đó, việc triển khai những phương pháp xử lí hiệu quả và không gây ô nhiễm thứ 

cấp là điều cấp thiết. Những nghiên cứu gần đây đã chứng minh được enzyme có 

nhiều khả năng và triển vọng trong giải quyết vấn đề xử lí ô nhiễm môi trường. 

Enzyme có thể hoạt động trên các chất ô nhiễm đặc biệt khó xử lí để loại chúng bằng 

cách kết tủa, chuyển hóa, phân hủy các chất ô nhiễm thành dạng khác. Ngoài ra, 

enzyme còn có thể làm thay đổi các đặc tính của chất thải đưa chúng về dạng dễ xử 

lí hoặc chuyển thành các sản phẩm có giá trị hơn. Phương pháp xử lí bằng enzyme có 

những ưu điểm sau: được áp dụng với những chất sinh học khó xử lí, tác dụng cả ở 

vùng nồng độ chất ô nhiễm môi trường cao, một số enzyme riêng biệt có tác dụng 

trên phạm vi rộng pH, nhiệt độ,…mà không gây ra những biến đổi bất thường, không 

gây ra các cản trở phá vỡ cân bằng sinh thái. Như đã biết, các chất độc hại trong môi 

trường thường là các chất hữu cơ có vòng thơm như các hợp chất phenol, amine vòng 

hoặc các hợp chất phosphorus, để đạt được mục đích xử lí môi trường cần phải phá 

hủy hoặc loại bỏ các chất độc đó. Trong các loại enzyme, thì enzyme phản ứng oxy 
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hóa khử thuộc lớp 1 (oxydoreductase) và các enzyme xúc tác phản ứng thủy phân 

thuộc lớp 3 (hydrolase) có khả năng phân hủy các hợp chất được nêu trên rất cao. 

Laccase (EC 1.10.3.2, p-diphenol oxidase) là một enzyme đặc biệt phổ biến và 

linh hoạt được sản xuất rộng rãi và đa dạng trong tự nhiên như từ thực vật, nấm, vi 

khuẩn và côn trùng, thuộc nhóm enzyme oxidase, cụ thể là phenol oxidase, xúc tác 

quá trình oxy hóa nhiều hợp chất hữu cơ bao gồm diphenol, polyphenol, diamine, 

amine thơm, benzenethiol và một số hợp chất vô cơ như iodine,… Laccase có tính 

oxy hóa mạnh, có phổ cơ chất đa dạng và sử dụng oxygen phân tử làm chất nhận điện 

tử nên enzyme này được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, trong xử lý phụ phẩm 

công - nông nghiệp và nguồn nước thải ô nhiễm. Bên cạnh đó, laccase cũng là enzyme 

thân thiện với môi trường do trong phản ứng laccase chỉ cần lấy oxygen từ không khí 

và sản phẩm phụ duy nhất tạo thành sau phản ứng là nước. 

Với những ứng dụng quan trọng và những lợi thế ưu việt như vậy, chúng tôi 

chọn đề tài: “Nghiên cứu tạo laccase tái tổ hợp và thử nghiệm khả năng khử màu 

một số thuốc nhuộm công nghiệp” nhằm mục đích tạo được laccase tái tổ hợp để 

phân giải các hợp chất hữu cơ khó phân hủy gây ô nhiễm môi trường. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Mục tiêu lí thuyết 

- Tuyển chọn được chủng vi sinh vật mới có khả năng phân giải laccase mạnh. 

- Nghiên cứu biểu hiện laccase của Fusarium oxysporum trong Pichia pastoris 

nhằm nâng cao hiệu suất sinh tổng hợp. 

- Phân hủy thành công một số thuốc nhuộm tổng hợp bằng laccase tái tổ hợp. 

Mục tiêu thực nghiệm: tạo được laccase tái tổ hợp để phân giải các hợp chất 

hữu cơ khó phân hủy gây ô nhiễm môi trường. 

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Tuyển chọn chủng nấm sinh tổng hợp laccase; 

- Tạo dòng gen laccase vào hệ thống vector biểu hiện cho P. pastoris; 

- Sinh tổng hợp laccase trong P. pastoris; 

- Tinh sạch và xác định đặc tính laccase tái tổ hợp; 
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- Khảo sát khả năng phân hủy các hợp chất màu hữu cơ (khó phân hủy) của 

laccase tái tổ hợp. 

4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

- Phân lập được chủng F. oxysporum HUIB02 có khả năng sinh tổng hợp laccase 

ngoại bào mạnh. Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về laccase từ F. oxysporum. 

- Tạo dòng và giải trình tự thành công 04 gen mã hóa laccase từ DNA và cDNA 

của chủng F. oxysporum HUIB02. Các gen có độ tương đồng cao với nhóm gen 

laccase của các chủng F. oxysporum phân lập từ các vùng khác trên thế giới cho thấy 

có sự bảo thủ cao về nhóm gen mã hóa laccase ở nấm nói chung và F. oxysporum nói 

riêng. 

- Biểu hiện tái tổ hợp thành công gen mã hóa laccase từ cDNA của chủng F. 

oxysporum HUIB02 trong P. pastoris. Gen được ký hiệu ký hiệu Folac1, đây là nghiên 

cứu đầu tiên trên thế giới về biểu hiện tái tổ hợp thành công Folac1 trong vật chủ.  

- Laccase tự nhiên và laccase tái tổ hợp có khả năng phân hủy màu của nhiều 

loại thuốc nhuộm tổng hợp với hiệu suất hơn 90%. Kết quả chứng minh tính ứng dụng 

cao của laccase tái tổ hợp trong xử lý các hợp chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường. 
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Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. LACCASE 

1.1.1. Giới thiệu chung về laccase 

Laccase (Lacc, EC 1.10.3.2) thuộc nhóm polyphenol oxidase, là protein có chứa 

đồng (Cu) trong cấu trúc, với các tính năng đặc trưng là oxy hoá các hợp chất vòng 

thơm và đòi hỏi oxygen phân tử cho hoạt tính. Laccase còn được biết đến như một 

enzyme thân thiện với môi trường do trong phản ứng laccase chỉ cần lấy oxygen từ 

không khí và sản phẩm phụ duy nhất tạo thành sau phản ứng là nước [80]. 

Laccase là một trong số ít các enzyme đã được nghiên cứu từ thế kỷ XIX. 

Yoshida mô tả laccase đầu tiên vào năm 1883 khi ông chiết xuất từ các dịch tiết của 

cây sơn mài Nhật Bản (Rhus vernicifera). Năm 1893, Gabriel Bertrand đã phân lập 

được enzyme này từ R. succedanea và các chủng khác của họ Anacardiaceae: 

Mangifera indica, Schinus molle, Pistacia palaestina, Pleiogynium timoriense. 

Laccase là enzyme thuộc nhóm protein nhân Cu, một số enzyme khác trong nhóm 

nhân Cu gồm enzyme cytochrome oxidase ở thực vật và enzyme ceruloplasmin trong 

huyết tương động vật có vú. Các loại laccase tách chiết từ các nguồn khác nhau có sự 

khác biệt về mức độ glycosyl hóa, khối lượng phân tử và động học enzyme [43]. 

1.1.2. Cấu tạo của laccase 

1.1.2.1. Khối lượng phân tử 

Phân tử laccase thường là monomeric protein, chỉ một số là oligomeric protein, 

có khối lượng phân tử dao động trong khoảng 60 – 90 kDa. Phần lớn laccase của nấm 

có bản chất là glycoprotein với hàm lượng carbohydrate chiếm khoảng 10 – 25% [24]. 

1.1.2.2. Cấu trúc không gian 

Laccase được phân loại như là protein nhân Cu với bốn nguyên tử Cu trong ba 

trạng thái oxy hóa khử khác nhau. Phân tử laccase thông thường bao gồm 3 tiểu phần 

(vùng) chính A, B, C có khối lượng tương đối bằng nhau, cả ba phần đều có vai trò 

trong quá trình xúc tác của laccase. Vị trí liên kết với cơ chất nằm ở khe giữa vùng B 
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và C, trung tâm một nguyên tử Cu nằm ở vùng C và trung tâm ba nguyên tử Cu nằm 

ở bề mặt chung của vùng A và C (hình 1.1) [13].  

 

Hình 1.1. Cấu trúc không gian của laccase từ Melanocarpus albomyces. 

Tiểu phần A, B, C được kí hiệu đỏ, vàng và xanh lá cây [13]. 

Theo hình 1.1, trung tâm Cu một nguyên tử chỉ chứa 1 nguyên tử Cu T1, liên 

kết với một đoạn peptide có 2 gốc histidine và 1 gốc cysteine. Liên kết giữa nguyên 

tử đồng T1 với nguyên tử S của cysteine là liên kết đồng hóa trị bền và hấp thụ ánh 

sáng ở bước sóng 600 nm, tạo cho laccase có màu xanh nước biển đặc trưng. 

 

Hình 1.2. Trung tâm hoạt động của laccase được mô hình hóa 

bởi Sergio [10]. 
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Tất cả laccase đều giống nhau về cấu trúc trung tâm xúc tác với 4 nguyên tử Cu. 

Những nguyên tử Cu này được chia thành 3 nhóm: loại 1 (T1), loại 2 (T2) và loại 3 

(T3), chúng khác nhau về tính chất hấp thụ ánh sáng và thế điện tử. Các nguyên tử 

Cu T1 và T2 có tính chất hấp phụ điện tử và tạo thành phổ điện tử mạnh, trong khi 

cặp nguyên tử Cu T3 không tạo phổ hấp thụ điện tử và có thể được hoạt hóa khi liên 

kết với anion mạnh [43], [60], [80].  

 

Hình 1.3. Cấu trúc trung tâm hoạt động của laccase [60]. 

Trung tâm Cu có 3 nguyên tử gồm một nguyên tử Cu T2 và một cặp nguyên tử 

Cu T3. Nguyên tử Cu T2 liên kết với 2 gốc histidine bảo thủ trong khi các nguyên tử 

Cu T3 thì tạo liên kết với 6 gốc histidine bảo thủ [60]. 

1.1.3. Cơ chế xúc tác của laccase 

Laccase là enzyme oxy hóa khử có khả năng oxy hóa diphenol và các hợp chất 

có liên quan, sử dụng oxygen phân tử làm chất nhận điện tử. Thế oxy hóa khử của 

laccase dao động trong khoảng 0,4 V- 0,8 V [132]. Cơ chất khử bị mất một điện tử 

nhờ xúc tác laccase thường tạo thành một gốc tự do, gốc tự do không bền này tiếp tục 

bị oxy hóa nhờ xúc tác bởi chính laccase đó hoặc tiếp tục các phản ứng không cần 

xúc tác enzyme như hydrate hóa, phân ly hoặc polymer hóa [10]. 

Trung tâm Cu một nguyên tử (T1) là nơi diễn ra phản ứng oxy hóa cơ chất. Cơ 

chất chuyển một điện tử cho nguyên tử Cu T1, biến nguyên tử Cu T1 (Cu2+) trở thành 
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dạng Cu+, hình thành phân tử laccase có cả 4 nguyên tử Cu đều ở trạng thái khử (Cu+). 

Một chu kỳ xúc tác liên quan đến sự vận chuyển đồng thời 4 điện tử từ nguyên tử Cu 

T1 sang cụm nguyên tử Cu T2/T3 qua cầu tripeptide bảo thủ His-Cys-His. Phân tử 

oxygen sau đó oxy hóa laccase dạng khử, tạo thành hợp chất trung gian peroxidase 

cuối cùng bị khử thành nước [10], [43]. 

Ngoài ra, sự xúc tác của laccase có thể xảy ra theo cơ chế sau. Đầu tiên cơ chất 

bị oxy hóa trực tiếp bởi trung tâm hoạt động do 4 nguyên tử Cu đảm nhiệm. Tuy 

nhiên, các phân tử cơ chất thường có cấu tạo cồng kềnh hoặc có thế khử quá lớn, vì 

vậy chúng không thể tiếp cận được trung tâm phản ứng của phân tử laccase. Trong 

trường hợp này cần một hợp chất hóa học trung gian. Hợp chất hóa học này có thể 

tiếp xúc với trung tâm phản ứng của laccase và bị laccase oxy hóa thành dạng gốc tự 

do. Sau đó hợp chất hóa học trung gian ở dạng oxy hóa nhận một điện tử của cơ chất 

và trở thành dạng khử, tiếp tục tham gia vào chu kỳ xúc tác. Ngược lại, laccase sau 

khi cho hợp chất hóa học trung gian một điện tử thì trở thành dạng khử và sau đó bị 

oxy hoá thành dạng oxy hoá và tiếp tục tham gia vào chu kỳ xúc tác tiếp theo (hình 

1.4).  

 

Hình 1.4. Các kiểu xúc tác của laccase [10]. 

(a): Chu kỳ xúc tác không có sự tham gia của các hợp chất hóa học trung gian. 

(b); (c): Chu kỳ xúc tác với sự tham gia của các hợp chất hóa học trung gian. 

Các hợp chất hóa học trung gian thường phù hợp cho laccase là 3-

hydroxyanthranillic acid (HAA), 2,2'-azino-bis 3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic 

acid (ABTS), N-hydroxybenzo-trialzone (HBT), N-hydroxyphtaimide (HPI), violuric 
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acid (VLA)… Sự tham gia của hợp chất hóa học trung gian đã làm tăng phổ cơ chất 

xúc tác và tính không đặc hiệu cơ chất của laccase [10]. 

1.1.4. Đặc tính của laccase 

1.1.4.1. Các chất ức chế hoạt tính laccase 

Các chất ức chế của laccase thường là các ion nhỏ như azide, cyanide, fluoride. 

Các ion này sẽ liên kết vào trung tâm Cu 3 nguyên tử và cản trở các dòng điện tử đi 

đến các nguyên tử này. Các chất ức chế laccase khác là ethylene diamine tetra-acetic 

acid (EDTA), acid béo, tropolone, acid kojic và acid coumaric,… nhưng chúng chỉ 

có tác dụng ức chế ở nồng độ cao. Các hợp chất chứa sulfhydryl như L-cysteine, 

dithiothreitol và thioglycolic acid cũng được coi là các chất ức chế laccase. Ngoài ra, 

còn có một số chất ức chế khác như: một số kim loại, L – cysteine, glutathione, 

dithiothreitol và thiourea. Nhiều nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng sự ức chế laccase 

bởi kim loại cho thấy có sự liên kết của các anion chlorua và florua với trung tâm Cu 

T2 và do đó ức chế sự khử oxygen [133]. 

1.1.4.2. Tính đặc hiệu cơ chất 

Tính đặc hiệu cơ chất của laccase thấp bởi laccase có phổ cơ chất rất rộng. 

Laccase có hoạt tính ortho và para-diphenol trong khi tyrosinase chỉ có hoạt tính o-

diphenol. Chính vì vậy, chỉ có tyrosinase có hoạt tính cresolase (oxy hóa L-tyrosine) 

và chỉ có laccase có khả năng oxy hóa syringaldazine. Lacacse có khả năng oxy hóa 

2,2’-azinobis-bis-(3-ethylbenzthiazolinesulphonate) (ABTS) đến trạng thái cation 

ABTS+ hấp thụ ánh sáng mạnh ở bước sóng 420 nm. Nồng độ cation càng nhiều thì 

cho màu xanh càng đậm chứng tỏ hoạt tính enzyme càng mạnh (hình 1.5). Bên cạnh 

đó, tính đặc hiệu cơ chất thấp còn thể hiện ở dải cơ chất rộng của laccase. Các chất 

hydroquinone, catechol, guaiacol và 2,6-dimethoxyphenol (DMP) đều là những cơ 

chất tốt cho laccase [134]. 

Laccase có thể oxy hóa cả các polyphenol methoxy và rất nhiều các hợp chất 

khác. Sự phù hợp của các cơ chất đối với laccase được quyết định bởi hai nhân tố 

chính. Thứ nhất là sự phù hợp giữa cơ chất và nguyên tử Cu T1, thứ hai là sự phụ 

thuộc vào sự chênh lệch giữa thế oxy hóa khử giữa cơ chất và enzyme. Các đại lượng 

này phụ thuộc vào cấu trúc hóa học của cơ chất [4]. 
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Hình 1.5. Quá trình oxy hóa ABTS thành dạng ABTS+ dưới sự xúc tác  

của laccase [88]. 

1.1.4.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ và pH  

Nhiệt độ bền của laccase dao động đáng kể, phụ thuộc vào nguồn gốc của vi 

sinh vật. Nhìn chung, laccase bền ở 30oC – 50ºC và nhanh chóng mất hoạt tính ở nhiệt 

độ trên 60ºC. Laccase từ các chủng khác nhau sẽ có nhiệt độ tối ưu khác nhau. Theo 

một số nghiên cứu, 25ºC là nhiệt độ tối ưu cho sản xuất laccase trong điều kiện có 

ánh sáng còn trong trường hợp không có ánh sáng, nhiệt độ tối ưu là 30ºC. Phạm vi 

nhiệt độ tối ưu cho sản xuất laccase là giữa 25ºC và 30ºC. Farnet và cs (2008) đã cho 

rằng, khi ủ enzyme ở 40°C và 50°C hoạt tính laccase tăng lên rất nhiều. Laccase từ 

Pichia ostreatus có hoạt tính cao trong phạm vi nhiệt độ từ 40ºC - 60ºC, với hoạt tính 

mạnh nhất tại 50ºC và vẫn không thay đổi sau khi ủ kéo dài ở 40ºC sau 4 giờ [26]. 

Ảnh hưởng của pH: Các giá trị tối ưu của pH thay đổi tùy theo cơ chất cùng 

tham gia phản ứng với laccase. Laccase hoạt động tối thích trong khoảng pH 4,0 – 

6,0 đối với cơ chất phenolic. Khi tăng pH sang vùng trung tính hoặc vùng kiềm thì 

hoạt tính của laccase bị giảm, nguyên nhân do anion nhỏ là ion hydroxide (OH¯) liên 

kết với các trung tâm Cu T1/T2 đã ức chế laccase. Mặt khác, tăng pH còn làm giảm 

thế oxy hóa khử của các cơ chất phenolic do đó cơ chất phenolic dễ bị oxy hóa bởi 

laccase hơn. Hoạt tính laccase ở các pH khác nhau là kết quả của hai tác dụng đối lập, 
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một bên là sự tăng chênh lệch thế oxy hóa khử laccase – cơ chất và một bên là tác 

dụng ức chế trung tâm Cu ba nguyên tử của ion hydroxide (OH¯) [69], [126]. 

Khi sử dụng cơ chất syringaldazine và xác định ảnh hưởng của pH lên hoạt 

tính của enzyme trong khoảng 3,0-8,0, pH tối ưu cho L1 (isozyme của laccase) là 4,0 

trong khi pH tối ưu cho L2 là 5,0. Laccase từ Trametes versicolour có hoạt tính 

enzyme cao trong khoảng dao động nhiệt độ và pH lớn nhưng tối ưu ở pH 3,0 và nhiệt 

độ 50ºC. Laccase từ Stereum ostrea có hoạt tính cao nhất ở pH 6,0 và nhiệt độ 40ºC. 

Hầu hết các nghiên cứu cho thấy khoảng pH từ 4,0 – 6,0 là thích hợp cho việc sản 

xuất enzyme [61]. 

1.1.4.4. Các isozyme 

Một loài sinh vật có thể có nhiều dạng isozyme của laccase, các dạng isozyme 

này khác nhau về trình tự amino acid và một số tính chất về động học xúc tác. Nấm 

mốc có thể tạo ra nhiều dạng isozyme laccase khác nhau cả về mức độ glycosyl hóa 

và cả thành phần các gốc carbohydrate. T. versicolor có 5 dạng isozyme chỉ khác 

nhau về thành phần carbohydrate, thành phần carbohydrate của chúng thay đổi từ 

10% – 45% so với khối lượng của thành phần protein [33]. 

Các isozyme có thể khác nhau đáng kể trong sự ổn định của chúng, pH tối ưu, 

nhiệt độ và mối quan hệ đối với các cơ chất khác nhau. Hơn nữa, các isozyme khác 

nhau có thể điều chỉnh vai trò khác nhau trong sinh lý học của các loài khác nhau 

hoặc trong cùng một loài ở điều kiện khác nhau [118]. 

1.1.4.5. Động học phản ứng của laccase 

Hoạt tính xúc tác của enzyme được đặc trưng bởi hằng số Michaelis - Menten 

(Km). Hằng số này của laccase dao động trong một giới hạn khá rộng, trong khoảng 

2– 500 µM phụ thuộc vào nguồn gốc enzyme và cơ chất. Giá trị Km thấp nhất đối với 

cơ chất là syringaldazine (một dạng dimer của hai phân tử 2,6-dimethoxyphenol liên 

kết với nhau bằng cầu nối azide). Ái lực đối với oxygen thì ít phụ thuộc vào enzyme 

hơn và chỉ dao động trong khoảng 20 – 50 µM. Nồng độ enzyme càng cao thì vận tốc 

phản ứng enzyme càng lớn. Vận tốc đạt cực đại (Vmax) khi toàn bộ enzyme liên kết 

với cơ chất, thông thường giá trị Vmax của laccase thay đổi trong khoảng 50 – 300 m/s 

tùy thuộc vào nguồn laccase [7]. 
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1.1.5. Các nguồn thu nhận laccase 

Laccase là enzyme rất phổ biến trong tự nhiên, chúng được tìm thấy cả trong vi 

khuẩn, nấm, thực vật. 

1.1.5.1. Laccase từ thực vật 

Yoshida lần đầu tiên mô tả về laccase thực vật vào năm 1883 khi ông thu nó từ 

dịch tiết của cây gỗ lacquer (Rhus vernicifera). Laccase cũng được sản xuất bởi Acer 

pseudopla-tanus. Ngoài ra, laccase còn hiện diện trong lá của loài Aesculus 

parviflora. Bên cạnh đó, laccase còn được chiết xuất từ chồi của cây trà xanh. Sau 

những nghiên cứu về laccase từ Rhus vernicifera, nhiều nghiên cứu tập trung vào đặc 

trưng của laccase được sản xuất bởi thực vật bậc cao khác như Zea mays (Ngô), 

Populus euramericana, Nicotiana tobacco (cây thuốc lá), Lolium perenne và 

Arabidopsis thaliana. Laccase thực vật tham gia vào phân hủy lignin hoặc phòng 

ngừa stress, tiêu diệt nấm thực vật. Sau đó, laccase còn được thu nhận từ bắp cải, củ 

cải, củ cải đường, táo, măng tây, khoai tây, quả lê và các loại rau quả khác [43], [89]. 

1.1.5.2. Laccase từ nấm 

Lignin là thành phần chính cấu tạo nên gỗ và là dạng hợp chất carbon vòng thơm 

phổ biến nhất trên trái đất. Lignin làm cho thân thực vật dạng gỗ có chứa khí khổng 

trở nên cứng chắc do chất này đóng vai trò như chất keo, gắn chặt mạch cellulose và 

hermicellulose. Hơn nữa, lignin còn tạo nên một hàng rào tấn công của vi sinh vật 

phân hủy gỗ và bảo vệ hợp chất đường dễ bị phân hủy. Về mặt hóa học, lignin dị hợp 

chất dạng polymer, không hoạt động hóa học, chứa các tiểu phần phenylpropanoid, 

các tiểu phần này lại gắn chặt với nhau nhờ những liên kết hóa trị. Do cấu trúc phức 

tạp và liên kết hóa học bền nên lignin không bị phân hủy theo cơ chế thủy phân như 

hầu hết các polymer có trong tự nhiên. Hầu hết nấm men có nguồn gốc từ các loài 

chủ yếu thuộc ngành Basidiomycota và ngành Ascomycota. Chức năng chính của 

nấm sản sinh laccase là phân hủy sinh học lignocellulose và do đó góp phần vào chu 

trình carbon trong sinh quyển [42]. 

Năm 1896, laccase được chứng minh có mặt ở nấm lần đầu tiên bởi Bertrand và 

Laborde. Laccase từ nấm được nghiên cứu và khảo sát rất kỹ đặc biệt là laccase từ 

nấm đảm Basidomyces. Ngoài ra, các các loại nấm như Ascomyces, Deuteromyces, 
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Basidomyces và các loài nấm có khả năng phân hủy ligincellulose như Agaricus 

bisporus, Botrytis cinerea, Chaetomium themophilum, Coprius cinereus, Neurospora 

crassa, Phlebia radiate, Pleurotus ostrotus ostreatus, Pycnoporus cinnabarius, T. 

versicolor [82]. 

 Trong quá trình sản xuất laccase, một số nấm đảm Basidiomycota được nuôi 

trên môi trường lỏng hoặc rắn. Hoạt tính cao nhất thu được khi nuôi trong môi trường 

lỏng có loài Polyporus sp. và Ganoderma lucidum. Các mức độ phân hủy lignin khác 

nhau của laccase đối với các nguồn nguyên liệu có thành phần gỗ khác nhau phụ 

thuộc vào điều kiện môi trường và các loài nấm. Chưa có chứng minh cụ thể về cơ 

chế quá trình phân hủy hoặc loại bỏ lignin mà mỗi enzyme thu được từ các vi sinh 

vật khác nhau có cơ chế hoạt động khác nhau. Ở thực vật, laccase ảnh hưởng tới sự 

hóa gỗ, trong khi ở nấm laccase còn liên quan đến nhiều quá trình tế bào, bao gồm cả 

loại bỏ các hợp chất lignin, hình thành bào tử, sản xuất sắc tố, sự hình thành quả thể 

và gây bệnh ở thực vật. Laccase chủ yếu được biết đến là một enzyme ngoại bào 

nhưng cũng có những tài liệu chứng minh về sự xuất hiện của laccase nội bào của 

nấm mục trắng. Trong đó laccase nội bào có chức năng như một tiền thân cho laccase 

ngoại bào và không có sự khác biệt giữa hai loại laccase này [112]. 

Phân hủy lignocellulose đóng một vai trò quan trọng trong việc phân hủy các 

mảnh vụn gỗ. Sự phân hủy lignin do nấm mục trắng liên quan đến laccase - enzyme 

được sản xuất trong quá trình trao đổi chất thứ cấp. Một loạt các nghiên cứu chỉ ra 

rằng, việc sản xuất các laccase phụ thuộc vào việc lựa chọn sinh vật sản xuất mới có 

hiệu quả phân hủy lignin cao hơn. Laccase từ nấm có khả năng oxy hóa khử cao hơn 

so với laccase từ vi khuẩn hoặc thực vật (lên đến 800 mV) và các quá trình diễn ra 

trong tự nhiên của chúng có khả năng ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực Công nghệ 

sinh học. Như vậy, laccase thu được từ nấm mốc có liên quan đến sự phân hủy lignin 

hoặc loại bỏ các phenol. Ngoài ra, có giả thuyết cho rằng laccase từ nấm còn tham 

gia vào sự tổng hợp melanin dihydroxynaphthalene [103]. 

Theo kết quả nghiên cứu của Chhaya và cs (2019), khi gây đột biến chủng F. 

icnatum LD-3 bằng tia UV và cho tiếp xúc với EMS thì lượng laccase sản xuất ra 

nhiều hơn gấp 3 lần so với chủng tự nhiên. Ngoài ra, cũng theo nghiên cứu này, khi 
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nuôi cấy các chủng đột biến, sử dụng rơm lúa mì và cám gạo thì năng suất laccase 

tăng gấp 2 lần so với chủng tự nhiên [17]. 

1.1.5.3. Laccase từ vi khuẩn 

Laccase vi khuẩn lần đầu tiên được phân lập từ Azospirillum sp. vào năm 1993 

ở vùng rễ của cây lúa. Sau đó, laccase được phát hiện từ nhiều loại vi khuẩn khác 

nhau, như vi khuẩn Gram dương, bao gồm Geobacterial, Staphylococcus, 

Lysinibacillus, Aquisalibacillus và vi khuẩn Gram âm, bao gồm Pseudomonas, 

Delfia, Enterobacter, Proteobacterium và Alteromonas. Các CotA-laccase đặc trưng 

nhất là từ Bacillus, như B. subtilis, B. pumilus, B. licheniformis, B. halodurans, 

Bacillus sp. HR03…[43]. 

Ngoài ra, theo Guan và cs (2018), laccase cũng tồn tại trong nhiều loài khác 

nhau như Streptomyces coelicolor, S. cyaneus, S. psammoticus, S. ipomoea, S. 

sviceus, S. bikiniensis, S. violaceusniger, S. lividans, S. lavendulae. Ngoài ra, hoạt 

tính laccase cũng đã được tìm thấy trong một số ít trường hợp trên Azospirillum 

lipoferum, B. subtilis, S. lavendulae, S. cyaneus và Marinomonas mediterranea. Tuy 

nhiên, tất cả các laccase hay protein tương tự laccase được tìm thấy ở vi khuẩn đều là 

nội bào hay vùng ngoại vi tế bào chất (periplasm) khác với các laccase ở nấm mốc và 

thực vật bậc cao đều được tiết ra môi trường bên ngoài. Laccase ở vi khuẩn không 

chỉ phổ biến ở Actinobacter mà còn được tìm thấy trong a-b-và g-Proteobacteria, 

laccase từ S. coelicolor [30]. 

Li và cs (2014), đã phân lập nấm từ các hệ sinh thái ven biển của vùng châu thổ 

sông Châu, Trung Quốc. Dựa trên phân tích chuỗi rRNA của chúng, 74% số nấm 

phân lập thuộc Ascomycota, 23% là Basidiomycota và chỉ có 3% là thuộc loài 

Zygomycota. Trong đó, khoảng 38% có khả năng sản xuất laccase. Các chủng sản 

xuất laccase tốt nhất là PKU F16 phân lập từ Cladosporium sp. và PKU F18 phân lập 

từ Ascomycota sp. hoạt động laccase trên hợp chất trung gian là ABTS thu được 14,6 

U/mL và 10,5 U/mL, sau 6 ngày ủ [67]. 
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1.1.6. Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy đến khả năng sinh tổng hợp laccase 

1.1.6.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ 

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhiệt độ tối ưu cho quá trình sản xuất laccase 

là 25ºC trong điều kiện có ánh sáng, nhưng trong bóng tối thì nhiệt độ cần thiết phải 

là 30ºC. Nhìn chung, nấm được nuôi ở nhiệt độ từ 25oC-30°C để sản xuất laccase là 

điều kiện tối ưu. Khi nuôi ở nhiệt độ cao hơn 30ºC hoạt động của các enzyme sẽ bị 

giảm. Tuy nhiên, chủng nấm đảm Steccherinum ochraceum phân lập từ gỗ mục có 

khả năng chịu nhiệt cao và 3 đồng dạng của laccase cũng có hoạt tính tối ưu trong 

khoảng nhiệt độ 70oC-80ºC. Do đó, nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến khả năng sản xuất 

laccase của các chủng nấm [50]. 

1.1.6.2. Ảnh hưởng của pH môi trường 

Cho đến nay, không có nhiều thông tin rõ rệt về ảnh hưởng của pH đến quá trình 

sinh tổng hợp laccase, nhưng khi nấm được nuôi trong môi trường có pH tối ưu cho 

sự phát triển (pH 5,0), laccase sẽ được sản xuất khá nhanh. Hầu hết các báo cáo chỉ 

ra mức độ pH ban đầu ở khoảng giữa pH 4,5 và pH 6,0 trước khi nuôi cấy, nhưng ở 

các giai đoạn tiếp theo hầu như không cần phải điều chỉnh trong suốt quá trình nuôi 

[7], [8]. 

1.1.6.3. Ảnh hưởng của ion kim loại 

Năm 2018, Hernández-Monjaraz và cs đã phân tích ảnh hưởng của các muối 

kim loại như Fe2+ và CuSO4, cũng như của acid bathophenanthrolinedisulfonic 

(chelator sắt) và acid bathocuproinedisulfonic (chelator đồng) trên hoạt tính của 

laccase nội bào và ngoại bào của chủng đột biến hoang dại và không gây bệnh (rho1: 

hyg) từ F. oxysporum f. sp. lycopersici. Kết quả cho thấy, hoạt động laccase trong 

phần enzyme nội bào của chủng hoang dã và đột biến tăng lên khi bổ sung chất thải 

Fe2+ (lần lượt là 53,4% và 114,32%). Với Cu2+, người ta nhận thấy rằng có sự ức chế 

hoạt động với việc bổ sung CuSO4 cho enzyme ngoại bào của chủng hoang dã và đột 

biến (giảm lần lượt là 82% và 62,6%) và cho enzyme nội bào của chủng đột biến 

(54,8%). Các kết quả thu được cho thấy một sự điều hòa khác nhau của các laccase 

nội bào trong chủng đột biến so với loại hoang dã khi có sự hiện diện của CuSO4 và 

chelator đồng có thể là do đột biến gen rho [34]. 
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Ngoài ra, cũng có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của ion kim loại có thể làm 

tăng hoặc ức chế hoạt động của laccase. Cụ thể, trong môi trường có các ion Cu2+, 

Mn2+ và Fe2+ sẽ làm tăng mức độ hoạt động của phenol oxidase, đặc biệt là laccase, 

còn nếu trong môi trường có sự hiện diện của Pb2+ và Cd2+ sẽ ức chế sự hoạt động 

của laccase [109]. 

1.1.7. Ứng dụng của laccase 

Laccase thuộc loại oxidase đa đồng màu xanh lam, phân bố rộng rãi ở nấm và 

thực vật bậc cao. Nó có ở Ascomycetes, Deuteromycetes, Basidiomycetes và được tìm 

thấy nhiều ở nấm thối trắng. Với nhiều tiềm năng, laccase đã và đang được ứng dụng 

trong nhiều lĩnh vực như dệt, bột giấy, giấy và công nghiệp thực phẩm. Gần đây, nó 

đang được sử dụng trong việc phát triển các cảm biến sinh học để phát hiện và loại 

bỏ các chất ô nhiễm độc hại, thiết kế các tế bào nhiên liệu sinh học và công cụ chẩn 

đoán y tế. Laccase cũng đang được sử dụng như một chất xử lý sinh học vì chúng đã 

được ứng dụng trong việc làm sạch thuốc trừ sâu diệt cỏ và một số chất nổ nhất định 

trong đất  [91]. 

1.1.7.1. Ứng dụng trong công nghiệp 

Laccase có tiềm năng rất lớn, được ứng dụng như một chất xúc tác sinh học đa 

nhiệm trong toàn bộ quá trình sản xuất giấy. Nó có thể tham gia vào quá trình nghiền 

bột, tách bột giấy một mình hoặc kết hợp với các enzyme tẩy trắng khác một cách 

hiệu quả. Laccase được đánh giá cao trong khả năng chuyển hóa sinh học của sợi bột 

giấy, khử màu và ổn định nước thải đầu ra của các nhà máy giấy, biến đổi sinh học 

của lignin có trọng lượng phân tử cao thành các hợp chất thơm có trọng lượng phân 

tử thấp hơn. Bên cạnh đó, enzyme này có khả năng rất lớn để áp dụng cho việc tẩy 

giấy in báo cũ và loại bỏ bột giấy khỏi các loại bột giấy khác nhau [104]. 

1.1.7.2. Ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm 

Phenol dư trong nước quả có thể gây đục và ảnh hưởng đến chất lượng cảm quan 

của nó. Laccase được ứng dụng nhằm loại bỏ các hợp chất phenolic từ nước trái cây.  

Aflatoxin B1 là một loại độc tố có ở nấm mốc chủ yếu gây ô nhiễm cho cây 

trồng và thực phẩm chế biến dẫn xuất của chúng. Nó đã được công bố là chất kích 

hoạt sự hình thành của các tế bào ung thư cũng như gây ra thách thức nghiêm trọng 
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về sức khỏe ở người khi tiêu thụ thực phẩm bị ô nhiễm. Laccase như một công cụ 

hữu ích trong việc phân hủy aflatoxin B1. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng do đặc tính 

không phenol của aflatoxin B1, sự phân hủy aflatoxin xúc tác laccase đòi hỏi một thời 

gian dài và hiệu quả hơn khi có mặt chất trung gian. Nhiều báo cáo cho thấy, thấy 

thời gian phân hủy Aflatoxin B1 khoảng 55 phút đến 72 giờ. Aflatoxin B1 được giảm 

50% sau 48 giờ sau khi tiếp xúc với laccase. Hơn nữa, việc sử dụng laccase còn ngăn 

ngừa sự hiện diện của dư lượng hóa chất sau khi xử lý [86]. 

Trong chế biến rượu vang, sự oxy hóa polyphenol làm tăng màu sắc và thay đổi 

hương vị, laccase giúp loại bỏ polyphenol làm ổn định tính chất của rượu vang. 

Laccase còn dùng để loại bỏ các hợp chất phenolic ức chế sự lên men của các loại 

đường có mặt trong thủy phân của lignocellulose [114]. 

1.1.7.3. Ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường 

Nước thải nhuộm có tác dụng độc hại đối với con người và các sinh vật dưới 

nước, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và rủi ro sinh thái. Theo Wenting Zhou 

và cs (2021), laccase là một chất xúc tác sinh học đầy hứa hẹn để loại bỏ vi chất gây 

ô nhiễm và lọc nước khi nó được cố định với một số hợp chất khác. Khi laccase kết 

hợp với các hạt calcium ở pH 5, nhiệt độ 30oC, trong 2 giờ sẽ loại bỏ đến 99% chất 

Bisphenol A. Đặc biệt, laccase từ KU-Alk4 cố định trên các nguyên tử Cu, có khả 

năng loại 100% chất màu Indigo carmine ở nhiệt độ 25oC, tốc độ quay 200 vòng/phút, 

trong 2 giờ [122]. 

Liu và cs (2019) đã công bố rằng, hai chủng vi khuẩn, tảo và Salmonella 

marisflavi, phân lập từ một môi trường biển có khả năng phân hủy màu thuốc nhuộm 

cao hơn các chủng khác phân lập từ các nguồn không bị nhiễm mặn [71]. 

Các enzyme tinh khiết có thể phân hủy hiệu quả màu thuốc nhuộm tổng hợp ở 

pH 6,2 và pH 9,0. Theo nhiều kết quả nghiên cứu, màu Indigo blue đã gần như hoàn 

toàn mất màu trong vòng 1 giờ và khoảng 93% màu Reactive black đã mất sau 1 giờ. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ tách chlorine được cải thiện đến 80% và 97% sau khi ủ 6 giờ, ở 

pH 6,2 và pH 9,0. Ngoài ra, laccase từ S. coelicolor cũng được chứng minh có khả 

năng tương tự, chúng có khả năng phân hủy màu Black lipstick và màu Indigo ở pH 

9,0, sau 1 giờ [22]. 
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Đất trồng cây, đôi khi có độ mặn cao do thủy lợi hoặc từ việc sử dụng phân bón 

hóa học, thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu không hợp lý. Độ mặn cao có thể làm cho quá 

trình phân hủy sinh học trở nên khó khăn hơn vì nó ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát 

triển và hoạt động của vi sinh vật. Theo nghiên cứu của Kadri và cs (2017), laccase 

từ một số nấm đảm Basidiomycota, nấm Dacryopinax elegans được phân lập từ các 

mảnh gỗ mục tại Brazil, có khả phân hủy hợp chất diuron trong thuốc diệt cỏ khi có 

sự hiện diện của NaCl. Các hợp chất polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH), các 

hydrocarbon thơm với hai hoặc nhiều vòng benzen,… là những chất gây ô nhiễm có 

độc tính, gây ung thư, đột biến gen, khó phân hủy sinh học. Đa số các PAH xuất phát 

từ hoạt động của con người, bao gồm cả quá trình đốt cháy không hoàn toàn của chất 

hữu cơ như nhiên liệu hóa thạch, nhựa than đá, gỗ, rác thải, sự cố tràn dầu...Trong 

đất, PAH thường liên kết với các hạt đất và rất khó phân huỷ bởi vi khuẩn. Các 

enzyme nội bào và ngoại bào đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân hủy sinh 

học của PAH, chẳng hạn cytochrome P450, MnP và laccase. Laccase từ nấm mục 

trắng có khả năng oxy hóa PAH đến quinone PAH tương ứng và cuối cùng thành 

CO2. Laccase thu từ Fusarium solani - phân lập được ở trầm tích rừng ngập mặn tại 

Hồng Kông, có thể phân hủy anthracene và benzen anthracene, có thể sử dụng 

anthracene và benzen anthracene như một nguồn carbon duy nhất. Sau 40 ngày, F. 

solani có thể loại bỏ 40- 60% anthracene và benzen anthracene [47]. 

1.1.7.4. Một số ứng dụng khác 

Laccase không chỉ được sử dụng trong thực phẩm, trong công nghiệp giấy và 

bột giấy, ngành công nghiệp dệt may, ô nhiễm môi trường... mà còn có nhiều ứng 

dụng khác. Laccase xúc tác cho phản ứng chuyển điện tử mà không cần chất trung 

gian, chúng cũng có thể được sử dụng như chất cảm biến sinh học để phát hiện các 

hợp chất khác nhau như: phenol, oxygen, azide và biosensor, laccase có thể phát hiện 

morphine, codeine, catecholamine hoặc các enzyme khác trong nước ép trái cây và 

flavonoid thực vật. Polysaccharide đã được thực hiện rộng rãi như là chất mang 

enzyme vì chúng có thể dễ dàng biến đổi về mặt hóa học tùy theo bản chất của sự cố 

định. Quá trình này giúp cải thiện độ ổn định và tuổi thọ của laccase trong các phản 

ứng xúc tác. Ngoài ra, tính chọn lọc của các enzyme có thể được bảo toàn cho các 
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ứng dụng cụ thể sau khi cố định vào polysaccharide. Sự kết hợp của polysaccharide 

tự nhiên làm vật liệu hỗ trợ cho việc cố định laccase đã mở rộng các chất xúc tác sinh 

học được biến đổi cho các ứng dụng công nghiệp [102]. 

Cảm biến sinh học là một thiết bị phát hiện, truyền tải và ghi lại thông tin liên 

quan đến sự thay đổi sinh lý hoặc hóa học, sinh học. Laccase còn được sử dụng trong 

nhiên liệu sinh học và cảm biến sinh học để phát hiện các hợp chất khác nhau và các 

chất chuyển hóa.  Laccase có tiềm năng cao trong công nghệ sinh học nano để tạo các 

biosensor có độ nhạy cao. Laccase còn có vai trò rất lớn trong hóa hữu cơ là dẫn xuất 

cho các cyclosporin (ví dụ như cyclosporin), hormone (ví dụ như β-estradiol) và 

phytoalexin (ví dụ như resveratrol) [63]. 

Một số báo cáo gần đây cho thấy, các kháng sinh doxycycline, chlortetracycline, 

oxytetracycline và tetracycline đã bị laccase phân hủy. Kết quả, hiệu suất của enzyme 

đối với việc loại bỏ các loại thuốc chống viêm phụ thuộc vào hợp chất bề mặt và 

nguồn gốc của các enzyme. Margot và cs (2013), đã nghiên cứu và kết luận laccase 

phân lập từ T. versicolor phân hủy đến 95% acid mefenamic và 25% của diclofenac 

trong vòng 20 giờ [78]. 

Theo nghiên cứu của Yitong Jia và cs (2022), một laccase thu từ Trametes 

hirsuta MX2 được biểu hiện trong Pichia pastoris kí hiệu là rLac1 có khả năng khử  

màu mạnh đối với remazol brilliant blue R hiệu suất đạt tới 92,57% sau 3 giờ khi 

không có mặt của ABTS, còn đối với acid red 1, crystal violet, neutral red thì tỉ lệ 

khử màu chỉ đạt 15,3%, 14,2%và 12,3%, tương ứng trong cùng điều kiện. Tuy nhiên, 

khi có mặt của ABTS hiệu suất khử màu tăng lên đáng kể cụ thể với remazol brilliant 

blue R, acid red 1, crystal violet và neutral red tỉ lệ khử màu tương ứng là 99,2%, 

67,1%, 38,9%và 52,3% [130]. 

1.2. HỆ THỐNG BIỂU HIỆN Pichia pastoris  

1.2.1. Giới thiệu chung về hệ thống P. pastoris  

Theo hệ thống phân loại, P. pastoris thuộc giới Nấm, ngành Ascomycota, ngành 

phụ Saccharomycotina, lớp Saccharomycetes, Bộ Saccharomycetales, họ 

Saccharomycetaceae, chi Pichia, loài P. pastoris. 



19 

Chúng có đặc điểm: sống ở 30oC- 32oC, pH: 3-7, biến dưỡng methanol, glucose, 

sorbitol, glycerol,...và cần nhiều oxygen trong quá trình biến dưỡng các nguồn 

carbon. 

 Theo Kielkopf và cs (2021), các P. pastoris đã trở thành một trong những nấm 

men nghiên cứu rộng rãi nhất, nó được báo cáo là một trong những hệ thống hữu ích 

và linh hoạt nhất cho biểu hiện protein dị chủng. Hệ thống biểu hiện này là mối quan 

tâm đặc biệt do khả năng cảm ứng mạnh mẽ của promoter (pAOX1), khả năng tiết 

protein ngoại bào nên dễ tinh sạch, tự thay đổi sau quá trình hậu dịch mã bao gồm 

glycosyl hóa và hình thành liên kết disulfide, hiệu suất cao, các bộ gen của P. pastoris 

thao tác đơn giản. P. pastoris là vi sinh vật đơn bào, do đó việc sử dụng các kỹ thuật 

thao tác ở mức độ tế bào dễ dàng. Bên cạnh đó, chúng cũng phát triển nhanh chóng 

trên các môi trường nghèo dinh dưỡng. Tương tự như các sinh vật nhân chuẩn khác, 

P. pastoris có khả năng xử lý protein sau khi được dịch mã bao gồm gấp cuộn cấu 

trúc protein, xử lý phân giải protein, hình thành liên kết disulfide và glycosyl hóa. 

Nấm men P. pastoris có khả năng chuyển hóa methanol như nguồn carbon duy nhất 

của nó. Các promoter mạnh cho oxidase rượu, AOX1, được quy định chặt chẽ và gây 

ra bởi methanol và nó được sử dụng cho sự biểu hiện của gen quan tâm. Theo đó, 

biểu hiện của protein ngoại bào có thể được gây ra bằng cách thêm methanol vào môi 

trường tăng trưởng [54]. 

1.2.2. Ưu, nhược điểm của P. pastoris so với các hệ thống biểu hiện khác 

1.2.2.1. Ưu điểm 

P. pastoris – nấm men dinh dưỡng methyl, có một số ưu điểm hơn so với S. 

cervisiae như: P. pastoris có một promotor hiệu quả cao và được điều hòa chặt chẽ 

bởi gen cảm ứng methanol mã hóa alcohol oxidase- enzyme đầu tiên của con đường 

sử dụng methanol. Khi không có methanol, gen AOX1 bị kết thúc hoạt động hoàn 

toàn. Ngoài ra, promotor AOX1 phản ứng rất nhanh với sự bổ sung methanol của môi 

trường nên có thể nói, promotor AOX1 là một nhân tố quan trọng cho việc điều khiển 

phiên mã của gen nhân dòng và việc sản xuất lượng lớn protein tái tổ hợp. Hơn nữa, 

có thể chọn được thời điểm gây cảm ứng gen nhân dòng để sản xuất tối đa protein tái 

tổ hợp trong quá trình lên men quy mô lớn. Một ưu điểm tiếp theo của hệ thống biểu 
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hiện P. pastoris là không tổng hợp ethanol nên có thể có được mật độ tế bào cao và 

tiết được lượng lớn protein. Bên cạnh đó, P. pastoris thông thường tiết rất ít loại 

protein vì vậy sẽ đơn giản hóa được việc tinh sạch các protein tái tổ hợp đã tiết. Hệ 

thống P. pastoris được phát triển với giá rẻ và nhanh chóng, với mật độ tế bào cao 

trên 400 g/L. Do đó việc sản xuất một loạt các protein tái tổ hợp có thể có thể xảy ra 

trong P. pastoris là vượt trội so với bất kỳ loài nấm men khác [131]. 

Ngoài ra, P. pastoris còn có một số ưu điểm khác như có hệ thống biến đổi sau 

dịch mã; sản phẩm thu được có dạng gấp cuộn có hoạt tính; loại methionine đầu mạch 

làm tăng độ bền protein và làm giảm tính kháng nguyên. Đối với việc sản xuất protein 

chữa bệnh, nhiều trong số đó yêu cầu sửa đổi hậu dịch mã. Về kinh tế, khi sử dụng P. 

pastoris thì chi phí làm sạch thấp hơn so với các protein của các chủng phổ biến hoặc 

vector ứng dụng thương mại khác. Có nhiều lý do để P. pastoris trở thành một hệ 

thống biểu hiện được sử dụng rộng rãi. Sự cảm ứng mạnh mẽ của promoter AOX1 có 

thể được sử dụng để sản xuất protein. Các bài tiết protein trong P. pastoris thuận lợi 

cho việc làm sạch của protein tái tổ hợp. Mức độ biểu hiện của protein trong P. 

pastoris thu được trong lò phản ứng sinh học có thể tăng lên gấp 10 -12 lần. Do đó, 

sản lượng của các laccase tái tổ hợp trong P. pastoris có khả năng được tăng cường 

rất nhiều và sẽ làm giảm chi phí sản xuất. Nấm men P. pastoris là một protein biểu 

hiện được thiết lập để tạo ra các enzyme công nghiệp, thực phẩm và sản xuất thức 

ăn,..Vì tất cả những lý do trên, hệ thống biểu hiện của P. pastoris được chọn cho việc 

sản xuất nhiều protein nhân chuẩn [49], [54]. 

1.2.2.2. Nhược điểm 

Bên cạnh những ưu điểm thì hệ thống biểu hiện của P. pastoris cũng có những 

nhược điểm như: chất cảm ứng methanol dễ cháy nổ. Protein ngoại lai được tiết ra 

ngoài dễ bị phân giải bởi các protease. Thời gian biểu hiện dài có thể làm một số 

protein tái tổ hợp kết tụ do tính kỵ nước cao hay các tương tác phân tử [54]. 

1.2.3. Hệ thống biểu hiện tái tổ hợp tương đồng sử dụng P. pastoris 

1.2.3.1. Hệ thống vector biểu hiện 

 Có rất nhiều vector biểu hiện P. pastoris được thiết kế. Về cơ bản một vector 

biểu hiện của P. pastoris bao gồm: một trình tự promotor (thường là AOX1 promotor) 
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điều khiển gen, các trình kết thúc phiên mã có nguồn gốc từ AOX1 của P. pastoris, 

một vùng khởi đầu sao chép, một gen đánh dấu chọn lọc trong E.coli và một gen đánh 

dấu chọn lọc trong nấm men. Việc gắn thêm một trình tự tín hiệu hoặc từ gen 

phosphatase PHO1 của P. pastoris hay từ một nấm men khác tạo điều kiện cho việc 

tiết một protein tái tổ hợp. Hầu hết các vector P. pastoris được thiết kế là các plasmid 

cài nhập nhằm ổn định các plasmid trong quá trình sinh trưởng [55],[60]. 

Các thành phần chính của vector bao gồm: Promoter AOX1 điều khiển quá trình 

biểu hiện gen, trình tự dẫn tín hiệu peptide α-factor, trình tự nhận biết các enzyme cắt 

hạn chế cho tạo dòng gen, thụ thể c-myc phân tích biểu hiện và đuôi 6xHis tinh sạch 

protein tái tổ hợp, gen mã hóa kháng sinh Zeocin, vùng tự sao Ori [123]. 

 

 

 

Hình 1.6. Hệ thống vector biểu hiện pPICZα A, B, C cho P. pastoris  

(Invitrogen, Mỹ) [123]. 

1.2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biểu hiện của P. pastoris 

* Nhiệt độ 

Nhiệt độ có ảnh hưởng rất lớn đến sự biểu hiện của P. pastoris. Đã có nhiều 

nghiên cứu cho rằng, vấn đề lớn nhất về sự tiết protein ngoại lai của tế bào là sự gấp 

nếp của protein và khả năng tiết protein của tế bào vào môi trường nuôi cấy là nhờ 

vào sự ly giải tế bào tăng lên, gây ra sự suy giảm, phân giải protein và vấn đề quan 
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trọng trong quá trình nuôi cấy là nhiệt độ nuôi cấy [11], [41]. Khi nhiệt độ nuôi cấy 

giảm thì tốc độ sản xuất protein tái tổ hợp giảm, mạng lưới nội chất thực sự đã được 

giảm stress nhẹ, bảo tồn khả năng gấp của  mạng lưới nội chất và tăng cường khả năng 

sống của tế bào [28]. 

 P. pastoris có nhiệt độ tăng trưởng tối ưu trong khoảng 30oC, nhiệt độ giai 

đoạn cảm ứng nhỏ nhất là đã được chứng minh là 15oC để tăng cường biểu hiện 

protein ngoại bào mà không ảnh hưởng đáng kể tăng trưởng tế bào. Nhiệt độ thấp 

cũng có thể cải thiện năng suất vì giảm hoạt động protease. Khi giảm nhiệt độ pha 

cảm ứng của vi khuẩn P. pastoris từ 30oC xuống còn 23oC, việc sản xuất một loại 

protein tái tổ hợp tăng gấp 3 lần. Kết quả này có thể được giải thích do ở nhiệt độ 

thấp tính ổn định sản phẩm tăng, khả năng tồn tại tế bào cũng tăng nhưng khả năng 

phân giải của protease bị giảm. Trong một nghiên cứu của Jahic và cs (2003), cũng 

báo cáo kết quả tương tự, ở nhiệt độ thấp, sản lượng của một loại protein tăng 100% 

trong phản ứng tổng hợp tái tổ hợp do hoạt động protease giảm. Việc giảm ở nhiệt độ 

thấp hơn là do hoạt động protease giảm và không sản xuất protease [41]. 

Nhiệt độ nuôi cấy là yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng và sinh 

tổng hợp enzyme. Mỗi vi sinh vật đều có nhiệt độ tối ưu cho sự phát triển của chúng. 

Tốc độ tăng trưởng tối ưu của P. pastoris là 30oC (Pichia expression kit – Invitrogen). 

Theo nhiều nghiên cứu, P. pastoris có thể được nhân giống ở nhiệt độ thấp tới 15oC, 

ở nhiệt độ này lượng protease nội sinh sẽ giảm và làm tăng lượng protein ngoại lai. 

Một vài nghiên cứu khác cũng đã cho thấy biểu hiện ở nhiệt độ thấp có thể làm tăng 

hàm lượng protein tái tổ hợp, mặc dù thời gian lên men dài hơn ở 30oC [35]. 

* Ảnh hưởng của pH  

 P. pastoris thường được nuôi ở các giá trị pH khác nhau từ 3-7. Nếu giá trị pH 

bên ngoài phạm vi này, sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng tế bào, có thể ảnh hưởng đến 

cả sự ổn định protein và hoạt tính protease ngoại bào, ngoài ra còn có thể gây ra sự 

kết tủa của muối. Tuy nhiên, nếu pH dưới 4 sẽ bất lợi cho hoạt động sản xuất laccase. 

Điều này có thể giải thích do protease nhạy cảm với môi trường acid. Độ pH trong 

môi trường nuôi cấy có thể ảnh hưởng đến cả hoạt động protease và sự ổn định của 

protein biểu hiện, do đó nó phải được giám sát và duy trì trong một phạm vi tối ưu. 
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Dựa trên kết quả nghiên cứu, hoạt động pH tối ưu nhất cho các protein tái tổ hợp dao 

động trong khoảng 5,5-8 để giảm thiểu hoạt động protease trong khi duy trì sự ổn 

định protein, giá trị pH cao hơn làm giảm khả năng di động và có thể làm giảm sự ổn 

định sản phẩm tái tổ hợp hoạt động. Protease và acid aspartic tiết ra bởi P. pastoris 

được kích hoạt tại giá trị pH thấp, có thể giải thích sự ảnh hưởng của pH đến hoạt 

động phân giải protein [23]. 

 Theo nhiều nghiên cứu, các giá trị pH tối ưu của laccase tinh khiết để oxy hóa 

ABTS, SGZ, 2,6-DMP là 4,2; 6,2 và 6,6 tương ứng. Các thử nghiệm ổn định pH chỉ 

ra rằng, enzyme tái tổ hợp tồn tại chất kháng kiềm của nó. Cụ thể, ở pH 3,0 laccase 

mất 77,12% hoạt động của mình sau 24 giờ, nhưng giữ lại hoạt động rất cao ở pH 7,0 

và 9,0 (120,37% và 237,73%, tương ứng) sau khi ủ 10 ngày tại 30oC [66]. 

* Ảnh hưởng của nồng độ oxygen hòa tan  

 Oxygen là chất dinh dưỡng cần thiết trong quá trình biểu hiện của P. pastoris. 

Trong giai đoạn cảm ứng cần giảm thiểu lượng oxygen, vì nó ảnh hưởng xấu đến sản 

lượng protein ngoại bào. Các báo cáo khác lại cho rằng, một số protein tái tổ hợp 

được sản xuất với sản lượng cao hơn trong môi trường hạn chế oxygen. Bo Wang và 

cs (2018) đã phát triển một mô hình dự báo của năng suất protein tái tổ hợp dựa vào 

nhiệt độ, độ pH và DO tập trung trong môi trường nuôi cấy. Các điều kiện tối ưu cho 

việc nuôi cấy P. pastoris dự đoán bởi mô hình này là ở độ pH 5,64 và nhiệt độ là 

20,24oC [12]. 

 Trong một nghiên cứu của Baumann và cs (2010), khi áp dụng các điều kiện 

thiếu oxygen đến việc nuôi liên tục của một chủng P. pastoris trong một kháng thể 

Fab fragment, Pgap đã tăng 2,5 lần tốc độ sản xuất protein tái tổ hợp. Dựa trên những 

kết quả này, nhiều mô hình được thiết kế kiểm soát glucose bằng cách duy trì nồng 

độ ethanol vào khoảng 1,0% (v/v), kết quả tăng 230% về khả năng sinh tổng hợp 

protein tái tổ hợp [11]. 

 Không có phương pháp nuôi cấy tối ưu duy nhất cho sản xuất protein tái tổ 

hợp, vì quá trình này bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như sự phân hủy của protein tái 

tổ hợp, sự tăng protease ngoại bào hay sự thiếu dinh dưỡng do methanol gây ra,.. đây 

là những trở ngại cho sự phát triển của hoạt động quy mô lớn, gây ảnh hưởng đến 
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hiệu quả kinh tế do sự yêu cầu độ tinh khiết rất nghiêm ngặt của sản phẩm thu được. 

Những nghiên cứu gần đây lại tập trung vào các phương pháp sao cho để tối ưu hóa 

sản lượng tái tổ hợp. Ví dụ, các promotor 'nhân tạo' mới lạ có thể được phát triển có 

hoạt động tương đương hoặc vượt trội hơn so với pAOX1 mà không có những nhược 

điểm liên quan đến methanol [51]. 

 * Ảnh hưởng của mật độ tế bào 

 Mật độ tế bào trước lúc cảm ứng cũng ảnh hưởng đến việc tạo ra sản phẩm 

protein ngoại lai. Nó là tác nhân ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự tồn tại và tốc độ tăng 

trưởng của tế bào trong quần thể. Ở mật độ thấp, tế bào phát triển nhanh, sử dụng 

hiệu quả môi trường tăng khả năng sinh tổng hợp protein. Ở mật độ cao, mật độ tế 

bào đạt ngưỡng bão hòa trong thời gian ngắn và nhanh chóng đi vào chu trình 

apotosis. Vì vậy, trong các công bố trước đây, các tác giả đã sử dụng các mật độ tế 

bào đầu vào khác nhau dao động giá trị OD trong khoảng 0,5 đến 5. Nhiều công trình 

đã chứng minh giai đoạn sinh trưởng của tế bào mà tại đó protein được cảm ứng biểu 

hiện có ảnh hưởng lớn đến sự tổng hợp và khả năng hoạt động của protein, vì vậy 

mật độ tế bào cần được tối ưu truớc khi bổ sung chất cảm ứng [23], [51]. 

 * Ảnh hưởng của nồng độ chất cảm ứng  

 Một trong các yếu tố quyết định sự biểu hiện thành công protein tái tổ hợp 

trong P. pastoris là nồng độ chất cảm ứng methanol, bởi vì việc biểu hiện các gen 

ngoại lai trong P. pastoris được điều khiển hiệu quả và chặt chẽ bởi promoter AOX1. 

Methanol được đưa vào môi trường nuôi cấy sẽ bị oxy hóa tạo thành hydrogenperoxid 

(H2O2) và formaldehyde nhờ alcohol oxidase (AOX) (trong tế bào P. pastoris). Tuy 

nhiên trong quá trình biểu hiện, phải giữ mức độ methanol trong một phạm vi tương 

đối hẹp. Methanol dư thừa có thể gây độc cho tế bào và làm giảm mạnh hoạt động 

promotor AOX, có thể dẫn đến chết tế bào [52]. 

 Vì vậy methanol là yếu tố cảm ứng quan trọng trong việc biểu hiện protein tái 

tổ hợp bằng chủng P. pastoris. Sự biểu hiện protein liên quan đến hoạt động của gen 

AOX1 và AOX2. Nếu cảm ứng methanol ở nồng độ quá thấp sẽ cản trở quá trình 

phiên mã, làm giảm lượng protein ngoại lai tạo ra. Cảm ứng methanol ở nồng độ cao 

cũng có thể gây độc tế bào, ức chế sự sinh trưởng của nấm men [31]. 
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 Một số loài vi sinh vật có thể sử dụng cùng một loại cơ chất cảm ứng cho quá 

trình sinh tổng hợp laccase nhưng nồng độ chất cảm ứng sử dụng lại hoàn toàn khác 

nhau. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất (Pichia expression kit, Invitrogen), methanol 

100% được bổ sung sau mỗi 24 giờ để cảm ứng sự biểu hiện protein ngoại lai trong 

P. pastoris nồng độ cuối cùng là 1%. Trong quá trình nuôi cấy lắc, methanol cũng bị 

bay hơi khá nhanh. Vì vậy, nồng độ chất cảm ứng đã được bổ sung đến nồng độ cuối 

cùng khác nhau để xác định ảnh hưởng của nó đến khả năng biểu hiện của laccase. 

Ngoài ra, sự có mặt của methanol là cần thiết cho mức độ phiên mã cao. Người ta 

công nhận rằng, thừa methanol sẽ làm hiệu quả phiên mã AOX1 và hoạt tính trao đổi 

chất của tế bào kém, đặc biệt khi tế bào ở môi trường có nồng độ methanol cao trong 

thời gian dài. Nồng độ methanol trong pha cảm ứng ảnh hưởng trực tiếp đến sự sản 

xuất protein và sinh trưởng của tế bào [81]. 

 * Ảnh hưởng của tốc độ lắc 

 Tốc độ lắc có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển đối 

với các chủng nấm men. Tốc độ lắc góp phần phân bố đều mật độ tế bào và cung cấp 

đủ lượng oxygen cho tế bào sử dụng. Do đó, tốc độ lắc ảnh hưởng rất lớn đến khả 

năng sinh tổng hợp laccase của chủng nấm men P. pastoris tái tổ hợp. Nhiều nghiên 

cứu cho thấy, tốc độ lắc là cơ sở duy nhất để cung cấp oxygen hòa tan cho quá trình 

sống của nấm men trong môi trường dịch thể, ảnh hưởng đến khả năng tổng hợp 

protein và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tiết enzyme ngoại bào [11]. 

 Phương thức chuẩn tiến hành sản xuất protein ngoại lai trong P. pastoris cơ 

bản dựa trên chiến lược bổ sung cơ chất đầy đủ trong các pha sinh trưởng, pha sử 

dụng oxygen cực lớn, quá trình này liên quan chặt chẽ đến tốc độ lắc. Tốc độ lắc càng 

cao thì quá trình sử dụng oxygen càng lớn, thúc đẩy quá trình sinh trưởng và cảm ứng 

[81]. 

1.3. THUỐC NHUỘM CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1.3.1. Thuốc nhuộm công nghiệp 

Thuốc nhuộm là những chất hữu cơ có màu, hấp thụ mạnh một phần nhất định 

của quang phổ ánh sáng nhìn thấy và có khả năng gắn kết vào vật liệu dệt trong những 

điều kiện quy định tính gắn màu. Thuốc nhuộm có thể có nguồn gốc thiên nhiên hoặc 
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tổng hợp. Hiện nay, con người hầu như chỉ sử dụng thuốc nhuộm tổng hợp. Đặc điểm 

nổi bật của các loại thuốc nhuộm là độ bền màu và tính chất không bị phân hủy. Màu 

sắc của thuốc nhuộm có được là do cấu trúc hóa học: một cách chung nhất, cấu trúc 

thuốc nhuộm bao gồm nhóm mang màu và nhóm trợ màu. Nhóm mang màu là những 

nhóm chứa các nối đôi liên hợp với hệ điện tử không cố định như: -C = C -C = N -, -

N = N -, -NO2,… Nhóm trợ màu là những nhóm thế cho hoặc nhận điện tử như: -

NH2, -COOH, - SO3H, -OH… đóng vai trò tăng cường màu của nhóm mang màu 

bằng cách dịch chuyển năng lượng của hệ điện tử [18]. 

Thuốc nhuộm rất đa dạng về thành phần hóa học, màu sắc, phạm vi sử dụng. Có 

2 cách phân biệt thuốc nhuộm cơ bản. Theo cấu tạo hóa học: Thuốc nhuộm azo, thuốc 

nhuộm antraquinon, thuốc nhuộm polymethyl, thuốc nhuộm indigoit, thuốc nhuộm 

lưu huỳnh, thuốc nhuộm arylmethane. Theo cách thức sử dụng: thuốc nhuộm acid, 

thuốc nhuộm hoạt tính, thuốc nhuộm base – cation. Thuốc nhuộm tổng hợp có từ lâu 

và được sử dụng nhiều trong các ngành như: dệt may, giấy, cao su, nhựa, da, mỹ 

phẩm, dược phẩm và các ngành công nghiệp thực phẩm. Thuốc nhuộm có đặc điểm 

là sử dụng dễ dàng, giá thành rẻ, ổn định và đa dạng về màu sắc. Tuy nhiên việc sử 

dụng rộng rãi thuốc nhuộm và các sản phẩm của chúng gây ra ô nhiễm nguồn nước 

ảnh hưởng tới con người và môi trường. Khi đi vào nguồn nước như sông, hồ… với 

một nồng độ rất nhỏ của thuốc nhuộm đã cho cảm giác về màu sắc. Màu đậm của 

nước thải cản trở sự hấp thụ oxygen và ánh sáng mặt trời, gây bất lợi cho sự hô hấp, 

sinh trưởng của các loại thuỷ sinh vật. Như vậy nó tác động xấu đến khả năng phân 

giải của vi sinh vật đối với các chất hữu cơ trong nước thải. Đối với cá và các loại 

thủy sinh, các thử nghiệm trên cá của hơn 3000 thuốc nhuộm nằm trong tất cả các 

nhóm từ không độc, độc vừa, rất độc đến cực độc. Trong đó có khoảng 37% thuốc 

nhuộm gây độc cho cá và thủy sinh vật, chỉ 2% thuốc nhuộm ở mức độ rất độc và cực 

độc cho cá và thủy sinh vật [53]. 

Đối với con người thuốc nhuộm có thể gây ra các bệnh về da, đường hô hấp, 

phổi. Ngoài ra, một số thuốc nhuộm hoặc chất chuyển hóa của chúng rất độc hại có 

thể gây ung thư (như thuốc nhuộm Benzidine, Sudan). Các nhà sản xuất châu Âu đã 

ngừng sản suất loại này, nhưng trên thực tế chúng vẫn được tìm thấy trên thị trường 
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do giá thành rẻ và hiệu quả nhuộm màu cao. Quá trình xử lý hóa học vật liệu gồm xử 

lý ướt và xử lý khô. Xử lý ướt gồm: xử lý trước, tẩy trắng, làm bóng nhuộm, in hoa. 

Công đoạn xử lý ướt sử dụng nhiều nước, nói chung để xử lý hoàn tất 1 kg hàng dệt 

cần 50300 lít nước tùy chủng loại vật liệu và máy móc thiết bị. Hầu hết lượng nước 

này cỡ 88,4% sẽ thải ra ngoài, 11,6% lượng nước bay hơi trong quá trình gia công [57]. 

1.3.2. Các phương pháp xử lý thuốc nhuộm công nghiệp 

Có nhiều kỹ thuật để xử lý màu thuốc nhuộm như xử lý bằng phương pháp hóa 

học, vật lý và sinh học gồm hấp phụ, keo tụ, kết bông, lọc qua vách ngăn, ozon hóa, 

điện hóa, phân giải bằng chiếu xạ, vi khuẩn, tảo, nấm, enzyme và các quá trình oxy 

hóa bậc cao đã được biết đến để loại màu nước thải dệt nhuộm. 

1.3.2.1. Phương pháp hóa lý 

Các phương pháp hóa lý được biết đến là có hiệu quả trong loại màu nước thải 

dệt nhuộm, trong đó phương pháp hấp phụ được quan tâm nhất do nó đơn giản và ít 

nhạy cảm với các chất ô nhiễm độc hại. Ngoài ra, còn có các phương pháp hóa lý khác 

để loại màu thuốc nhuộm như kết tủa bông, keo tụ. Sự keo tụ bằng điện hóa được áp 

dụng để loại màu từ dung dịch có chứa hỗn hợp các màu base và phân tán [48]. 

1.3.2.2. Phương pháp oxy hóa nâng cao 

Quá trình này gồm các kỹ thuật như oxy hóa màu bằng hệ Fenton (dung dịch có 

chứa H2O2 và sắt), quang hóa bằng tia tử ngoại (UV) tại nhiệt độ và áp suất thường. 

Quá trình oxy hóa nâng cao được sử dụng rộng rãi để loại màu nước thải dệt nhuộm 

và các thành phần hữu cơ khó phân hủy có trong nước thải. Tính linh hoạt của phương 

pháp oxy hóa nâng cao dựa vào sự tạo ra gốc tự do OH-. Phương pháp thể hiện tính 

ưu việt hơn các phương pháp xử lý thông thường bởi vì chúng có thể loại bỏ các hợp 

chất hữu cơ không hoặc khó phân hủy sinh học [48], [117]. 

1.3.2.3. Phương pháp lên men sinh học 

Khử màu thuốc nhuộm bằng phương pháp sinh học là giải pháp thân thiện với 

môi trường và hứa hẹn sẽ được sử dụng nhiều trong tương lai. Các vi sinh vật như vi 

khuẩn, nấm, tảo, nấm men, nấm mốc có thể được sử dụng để loại màu thông qua quá 

trình xử lý hiếu khí, kị khí hoặc kết hợp kị khí-hiếu khí. Dùng vi sinh vật để xử lý là 

phương pháp tương đối rẻ tiền và thân thiện với môi trường; tuy nhiên, việc sử dụng 



28 

chúng phụ thuộc vào việc xác định các chủng vi khuẩn thích hợp và thiết lập các điều 

kiện thích hợp cho sự phân hủy màu thuốc nhuộm, cần có các bước xử lý vật lý hoặc hóa 

học trước đó. Hơn nữa, rất nhiều thuốc nhuộm tổng hợp có khả năng ức chế vi khuẩn tấn 

công. Do đó, việc sử dụng phương pháp enzyme bây giờ được coi là giải pháp thay thế 

hứa hẹn nhất cho việc loại bỏ thuốc nhuộm từ nước thải công nghiệp [40]. 

1.3.3. Xử lý màu thuốc nhuộm bằng laccase 

Phương pháp sử dụng laccase là giải pháp khá thú vị và có tiềm năng trong việc 

loại màu thuốc nhuộm có cấu trúc hoá học đa dạng và phức tạp. Laccase có khả năng 

loại màu thuốc nhuộm thông qua cơ chế gốc tự do không đặc hiệu tạo ra các hợp chất 

phenol. Laccase oxy hóa nhóm phenol của thuốc nhuộm azo, với sự tham gia của một 

điện tử tạo ra một gốc phenoxy, sau đó sẽ được oxy hóa với ion carbonium. Vòng 

phenol có chứa carbon mang liên kết azo sẽ bị tấn công bởi nước tạo ra 3-diazenyl-

benzenesulfonic acid (III) và tiếp theo là 1, 2- naphthoquinone. Các gốc tự do được 

tạo thành bởi sự oxy hóa thuốc nhuộm do laccase có xu hướng phản ứng với 1, 2-

naphthoquinone. Các gốc tự do có thể trải qua quá trình oxy hóa để tạo thành hợp 

chất VIII, sau đó tạo ra hợp chất X, hoặc trùng hợp lại và oxy hóa tiếp tạo ra hợp chất 

IX (hình 1.7) [79]. 

 

Hình 1.7. Cơ chế khử màu bằng enzyme và phân hủy thuốc nhuộm azo [79]. 
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Với phổ cơ chất rộng, laccase có khả năng tham gia vào quá trình loại màu 

hoặc phân hủy nhiều loại thuốc nhuộm có cấu trúc khác nhau. Tuy nhiên, một số chất 

màu không dễ bị oxy hóa hoặc chỉ bị oxy hóa một phần do chúng có cấu trúc quá 

cồng kềnh hoặc thế oxy hóa khử quá cao để có thể gắn kết với trung tâm hoạt động 

của laccase. Trong trường hợp này chất môi giới là điều kiện cần thiết để laccase thể 

hiện vai trò xúc tác. Một vài hợp chất có chứa vòng phenol tự nhiên bao gồm 

syringaldehyde và acetosyringone đã được chứng minh là các chất gắn kết phù hợp 

để laccase thể hiện khả năng một cách có hiệu quả trong loại màu thuốc nhuộm. Tuy 

khối lượng phân tử của những sản phẩm phân hủy nhỏ hơn nhưng độc tính không 

giảm đi so với hợp chất ban đầu [73]. 

Vì vậy, hiệu quả loại màu có thể cao nhưng quá trình xử lý thuốc nhuộm vẫn 

cần được tiếp tục nghiên cứu cho đến khi loại bỏ được hoàn toàn các sản phẩm trung 

gian vẫn có khả năng gây nguy hại tới sức khỏe con người. Một vài ứng dụng trong 

phân hủy các chất gồm phenol, polyphenol, PCB, PAH, thuốc nhuộm và thuốc nhuộm 

azo bởi laccase được thể hiện ở bảng 1.1.  

Ở Việt Nam, nấm sợi Trichoderma sp. FCP3 đã được phân lập từ Vườn Quốc 

gia Cúc Phương sinh tổng hợp laccase thô có khả năng loại màu một số thuốc nhuộm 

với hiệu suất như sau: NY3: 92%; RBBR: 86%; NY5: 64%; NY1: 60%, NY7: 6%  

[1], [2]. 

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật nói chung và công nghệ sinh học nói 

riêng, việc sử dụng các vi sinh vật và enzyme từ vi sinh vật để giảm mức độ sử dụng 

chlorin trong xử lý màu thuốc nhuộm đã được nhiều nhóm tác giả nghiên cứu và 

chứng minh là giải pháp công nghệ có tính khả thi và mang lại hiệu quả kinh tế cao.         

P. ostreatus và T. versicolor được xem như các loài nấm điển hình trong nghiên cứu 

sinh tổng hợp và nghiên cứu ứng dụng laccase. Ngoài ra, các loài nấm đảm khác cũng 

được biết đến là có khả năng sinh tổng hợp laccase như Agaricus bisporus, C. 

unicolor, Coprinopsis cinerea, Coriolopsis gallica, Cryptococcus neoformans, 

Cyathus bulleri, Fomes fomentarius, Ganoderma lucidum, Panus rudis, Phlebia 

radiata, P. brumalis, P. cinnabarinus, P. sanguineus, Rigidoporus microporus, 

Schizophyllum commune [32], [128]. 
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Bảng 1.1. Ứng dụng của laccase trong phân hủy sinh học thuốc nhuộm 

Thuốc nhuộm Nguồn laccase Mediator Dạng 

Acid Orange 67, Basic Red 18, Basic 

Yellow 28, Direct Black 166, Direct 

Yellow 107, Disperse Yellow 79 

Paraconiothyrium variabile HBT Tự do 

Bromophenol Blue, Congo Red, 

Coomassie Blue, Tripan Blue 

Laccase tái tổ hợp 

Trichoderma sanguineus 

biểu hiện trong Trichoderma 

atroviride 

- Tự do 

Acid Black 172, Congo Red, Crystal 

Violet, Direct Fast Blue FBL, Indigo 

Blue, Naphthol, Green B, Methylene 

Blue, Neutral Red, Reactive Brilliant 

Blue X-BR, Remazol Brilliant, Blue 

Reactive (RBBR) 

Trichoderma pubescens - Tự do 

Brilliant Blue G, Brilliant Blue R, 

Bromophenol Blue, Coomassie Blue 

R250, Crystal Violet, Malachite 

Green, Methylene Blue, Xylene 

Cyanol, RBBR 

Pycnoporus sanguineus VA Tự do 

RBBR Trametes versicolor HBT Cố định 

RBBR Cerrena sp. HYB07 - Cố định 

Coomassie Blue R250 Cerrena sp. HYB07 ABTS, AS, 

HBT, SA, YA 

Tự do 

 

Khả năng loại màu của một số đại diện là nấm đảm đã được thông báo trong vài 

thập niên gần đây. Trong các chủng nấm mốc được nghiên cứu, loài nấm T. versicolor 

2008001 với hoạt tính laccase là 20.000 U/L đã loại 98% màu 25 Reactive Blue 49 ở 

điều kiện pH 2,95; nồng độ màu ban đầu là 55,6 mg/L sau 46,91 phút. Loài nấm đảm 

P. ostreatus sinh laccase với hoạt tính 32,450 IU/g loại được trên 80% hỗn hợp của 5 

màu Methyl orange, Trypan blue, Ramazol brilliant red, Ramazol brilliant blue và 

Ramazol brilliant yellow; khi sử dụng hỗn hợp 3 loại nấm P. chrysosporium, T. 
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versicolor và Bjerkandera sp. BOL13 để loại màu thuốc nhuộm thuộc nhóm azo thì 

chủng Bjerkandera sp. BOL13 loại 89% màu Remazol Red RR sau 13 ngày [137]. 

Quá trình loại màu bởi chủng nấm cần phải phân biệt nguyên nhân là do hấp 

phụ, do phân hủy hay do xúc tác bởi enzyme. Hoạt động của các chủng nấm thường 

hiếm khi dẫn đến quá trình khoáng hóa thuốc nhuộm vì cơ chế khoáng hóa phụ thuộc 

rất nhiều vào cấu trúc hóa học của chúng. Sự khoáng hóa xảy ra mạnh hơn ở các loại 

thuốc nhuộm chứa vòng thơm dễ bị thay thế hơn so với các vòng thơm không dễ bị 

thay thế. Sự khoáng hóa tốt hơn xảy ra trong các điều kiện nghèo nitrogen. Một số 

nghiên cứu khác cũng kết luận, khả năng các chủng nấm sử dụng thuốc nhuộm như 

là nguồn carbon, khi đó các liên kết trong phân tử thuốc nhuộm sẽ bị cắt đứt và được 

vi sinh vật sử dụng như nguồn carbon, cơ chế này thường xuất hiện ở quần xã vi sinh 

vật sống. Sự khử màu của 3 thuốc nhuộm tổng hợp sử dụng trực tiếp nuôi cấy nấm 

mốc F. oxysporum được thực hiện ở nồng độ 50 mg/L và 100 mg/L. Tỷ lệ khử màu 

cao nhất của laccase ở 3 chất màu: Malachite green (98% và 96,8%); Congo red (95% 

và 85%) và Methyl orange (87,6% và 83%). Các laccase đã có thể phân hủy chất màu 

của thuốc nhuộm tổng hợp chống lại Caco-2 và các tế bào nguyên bào sợi, được xác 

định bằng phương pháp thử nghiệm vi khuẩn Tetrazolium. Ngoài ra, sự khử màu cao 

nhất đã được xác định với Malachite green cho thấy khả năng tồn tại của tế bào lên 

tới 100%. Các kết quả đã chứng minh rằng khả năng khử màu của enzyme laccase 

đem lại hiệu quả cao [129], [136]. 

Khả năng khử màu của laccase tái tổ hợp cũng được nghiên cứu nhiều, theo 

nghiên cứu của Lu và cs năm 2009, laccase phân lập từ Pycnoporus sanguineus và 

được biểu hiện ở chủng P. pastoris SMD1168H khảo sát ở các điều kiện như nhiệt 

độ nuôi cấy là 30oC, pH 6,5, nồng độ CuSO4 là  0,5 mmol-1 và nồng độ methanol là 

0,5% thì laccase tái tổ hợp đã phân hủy gần như hoàn 4 màu thuốc nhuộm là azo, 

anthraquinone, triphenylmethane và indigo [75]. 

Kết quả nghiên cứu của Huy và cs, năm 2021 đã kết luận gen mã hóa enzyme 

laccase (rLoLacc5) thu từ F.oxysporum HUIB05 được biểu hiện trong P. pastoris với 

môi trường nuôi cấy tối ưu ở pH 6,5; nhiệt độ 35oC, tốc độ lắc 210 vòng/phút và nồng 

độ ion Cu2+ là 0,08 mM thì rFoLacc5 đã loại bỏ các loại thuốc nhuộm tổng hợp khác 
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nhau như Brommothymol blue, Methylene blue, Methyl orange, Remazol brilliant 

blue R, Aniline blue, Evans blue, Indigo carmine và Orange II [40]. 

Theo nghiên cứu của Siqi Liu và cs (2020), gen lac từ Aspergillus sp. được biểu 

hiện trong P. pastoris đã loại bỏ đến 45,5% chất màu Congo red [106]. 

Theo nghiên cứu của Ahmet Tülek và cs (2020), gen laccase phân lập từ 

Madurella mycetomatis (MmLac) được biểu hiện trong P. pastoris. MmLac thể hiện 

hoạt động tốt trong khoảng pH 4,0–6,0; nhiệt độ cao 50oC – 60oC, enzyme MmLac 

tái tổ hợp có khả năng làm tăng độ trắng, đồng thời thể hiện hiệu quả và độ ổn định 

cao. Do vậy, enyme tái tổ hợp này được sử dụng trong các ứng dụng công nghệ sinh 

học dệt may, cũng như trong các công nghệ môi trường và thực phẩm [6]. 

Theo nghiên cứu của Tamara Kyzeková và cs, 2020, với mức độ biểu hiện cao, 

sự tăng trưởng của mật độ tế bào và các sửa đổi sau dịch mã nên P. pastoris là vi sinh 

vật thích hợp để sản xuất enzyme tái tổ hợp. Các sản phẩm biểu hiện từ P. pastoris 

có thể phân hủy thuốc trừ sâu hoặc thay thế chúng bằng các các chất thân thiện với 

môi trường, khả năng phân hủy các hợp chất phenol, thuốc nhuộm tổng hợp, 

hydrocacbon, dư lượng kháng sinh, lignin, nitroaromatics, toluen, nhựa sinh học và 

các hợp chất độc hại như xyanua. Sản phẩm của nó cũng được sử dụng để tẩy trắng 

bột giấy, phát hiện chất ô nhiễm và điều trị y tế [110]. 
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Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đối tượng 

Các chủng nấm mốc phân lập từ xác bã thực vật với đặc trưng có sợi nấm hoại 

sinh đang phát triển tại các địa điểm khác nhau như tại các công viên, khu vực lăng 

Khải Định,…trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (hình 2.1). 

Thời điểm thu nhận mẫu vật được tiến hành vào mùa mưa là thời điểm sợi nấm 

phát triển mạnh mẽ.  

2.1.2. Thu thập mẫu 

Chọn những thân cây mục có xuất hiện những quần thể nấm mục trắng, dùng 

thìa hoặc dao sạch nạo lớp vỏ này cho vào túi trữ mẫu, lấy đất vùng tiếp giáp giữa 

thân gỗ mục với đất cho vào túi trữ mẫu và đóng túi lại. Các mẫu sau khi thu được 

bảo quản ở 4oC cho đến khi nuôi cấy phân lập. 

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Phân lập các chủng nấm mốc có hoạt tính laccase 

2.2.1.1. Phân lập nấm mốc từ mẫu vật 

Cân 1 g mẫu thực vật cho vào bình tam giác chứa 9 ml nước cất vô trùng, lắc 

đều và làm lắng cặn bằng cách để yên bình tam giác trong 5 phút. Sau đó hút 1 mL 

dịch nổi chuyển qua bình tam giác chứa 9 mL nước cất vô trùng và trộn đều bằng lắc 

vòng. Tiếp tục làm như vậy để có độ pha loãng 10-3 và 10-4. Sau đó hút 100 µL mẫu 

ở các độ pha loãng cho vào bề mặt môi trường đĩa thạch đã được chuẩn bị trước đó, 

dùng que gạt vô trùng dàn đều mẫu trên bề mặt đĩa thạch. Mỗi độ pha loãng cấy vào 

3 đĩa petri. Sau đó bao gói cẩn thận và đem nuôi trong tủ ấm ở 30ºC trong khoảng 3 

- 4 ngày. Chọn các khuẩn lạc đặc trưng và mọc riêng lẽ cấy chuyền sang môi trường 

đĩa thạch PDA mới, cũng nuôi ở nhiệt độ tương tự. Sau khi giống mọc tốt và thuần 

khiết, đem bảo quản trong điều kiện lạnh (4oC - 8ºC) để giữ giống [126]. 

2.2.1.2. Sàng lọc chủng nấm mốc sinh tổng hợp laccase 

 Các chủng nấm phân lập được cấy chuyển sang môi trường sàng lọc BSM 

(basal solid medium) bổ sung guaiacol 0,01% làm chất chỉ thị theo mô tả của Xu và 

cs, (2015). Dùng que cấy vòng khử trùng, chắn một miếng thạch khoảng 1 cm2 có sợi 
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nấm trên môi trường dịch chiết khoai tây agar (PDA), chuyển miếng thạch này sang 

đĩa môi trường sàng lọc BSM cho sợi nấm tiếp xúc với môi trường. Nuôi ở 30ºC trong 

24 ngày. Quan sát bằng mắt thường thấy vòng màu nâu đỏ xung quanh khuẩn lạc 

được tạo thành trên môi trường bổ sung guaiacol để phát hiện được chủng nấm có 

khả năng sinh laccase. Quan sát theo trực quan, vòng màu nâu đỏ càng đậm thì hoạt 

tính của laccase càng mạnh. Các chủng nấm có hoạt tính laccase được thu lưu giữ ở 

điều kiện -80oC đồng thời tiếp tục nuôi cấy kiểm tra hoạt tính laccase ngoại bào [126]. 

2.2.1.3. Đặc điểm sinh học của các chủng nấm mốc 

Môi trường PDA thạch đĩa được sử dụng để nghiên cứu hình thái của các chủng 

nấm. Sau 3 ngày nuôi cấy ở 30oC, khi nấm đã phát triển mạnh, chúng được quan sát 

trực tiếp bằng mắt thường và quan sát dưới kính hiển vi quang học. Quan sát đặc điểm 

hình thái khuẩn lạc: khả năng sinh trưởng, phát triển, màu sắc, hình dáng và bề mặt 

khuẩn lạc, sự tạo giọt tiết, sắc tố... Quan sát đặc điểm hiển vi: đặc điểm sợi nấm, sự 

hình thành cuống sinh bào tử và thể bình bào tử, đặc điểm của bào tử nấm sử dụng 

kính hiển vi quang học Nikon (Eclipse 55i, Nikon, Nhật Bản) với độ phóng đại x40 [3]. 

2.2.2. Khảo sát sinh tổng hợp laccase từ các chủng phân lập 

Các chủng nấm sau khi được chọn lọc từ thí nghiệm trước đó được chọn nuôi 

cấy sinh tổng hợp laccase trên môi trường khoáng tối thiểu BSM chứa cơ chất rơm 

hoặc gỗ với kích thước nguyên liệu ≤ 2 mm. Chủng nấm phát triển trên đĩa thạch chứa 

môi trường PDA được chuyển sang bình tam giác có chứa 20 mL môi trường dịch 

chiết khoai tây lỏng (PD) và nuôi ở 30ºC, 180 vòng/phút, trong 3 ngày [84]. 

Sau khi có sinh khối sợi nấm, dùng micropipette hút 1 mL dịch sinh khối chuyển 

vào bình tam giác có chứa 50 mL môi trường sản xuất enzyme bao gồm: 

- Môi trường rơm bán rắn (kí hiệu: MF1): môi trường BSM (không bổ sung 

glucose và agar), bổ sung 10% bột rơm. 

- Môi trường gỗ bán rắn (kí hiệu: MF2): môi trường BSM (không bổ sung 

glucose và agar), bổ sung 10% bột gỗ. 

- Môi trường gỗ lỏng (kí hiệu: MF3): môi trường BSM (không bổ sung glucose 

và agar), bổ sung 5% bột gỗ. 



35 

- Môi trường rơm lỏng (kí hiệu: MF4): môi trường BSM (không bổ sung glucose 

và agar), bổ sung 5% bột rơm. 

  Mỗi chủng nuôi 3 bình trên mỗi loại môi trường ở nhiệt độ 30ºC, trong thời 

gian 18 ngày (tốc độ lắc 180 vòng/phút đối với lên men lỏng). Mỗi 3 ngày thu 1 mL 

dịch nuôi cấy và xác định hoạt tính enzyme để xác định môi trường thích hợp cho sự 

sinh tổng hợp laccase của các chủng nấm mốc [84]. 

2.2.3. Xác định hoạt độ enzyme laccase 

Hoạt độ laccase được xác định dựa trên sự oxy hóa ABTS (2,2'-azino-bis 3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) tạo thành hợp chất được hấp thụ ánh sáng mạnh 

tại bước sóng 420 nm [126]. Một lượng dung dịch chứa enzyme được ủ với 1 mM 

ABTS trong đệm sodium acetate 100 mM, pH 4,5 trong thể tích phản ứng 1 mL. Phản 

ứng được tiến hành ở nhiệt độ ủ ở 40ºC trong 10 phút. Sau đó, dung dịch phản ứng 

được tiến hành đo ở bước sóng 420 nm (ε420 = 36,0 mM−1/cm) bằng máy quang phổ 

U-2910 spectrophotometer (Hitachi, Nhật Bản) [84]. 

Một đơn vị hoạt độ laccase là lượng enzyme cần thiết để tạo thành 1 µM sản 

phẩm từ ABTS trong thời gian 1 phút, ở điều kiện thí nghiệm. 

2.2.4. Phương pháp xác định protein ngoại bào 

Nồng độ protein trong mẫu được tính toán dựa trên một đường chuẩn với dung 

dịch protein chuẩn đã biết trước nồng độ. Dung dịch protein chuẩn là bovine serum 

albumin (Nacalai, Nhật Bản) được, pha loãng đến các nồng độ 1,25; 1; 0,75; 0,5; 0,25 

µg/mL. Sau khi cho dung dịch protein vào dung dịch thuốc thử (20 µL dịch enzyme 

chuẩn/980 µL thuốc thử Bradford 1X), màu sẽ xuất hiện sau 2 phút và bền tới 1 giờ. 

Tiến hành đo mật độ quang hỗn hợp dung dịch bằng máy quang phổ kế ở bước sóng 

595 nm [59]. 

Hai thông số động học là hằng số Michaelis Km và vận tốc phản ứng cực đại 

Vmax được xác định thông qua phản ứng giữa laccase và cơ chất ABTS ở các nồng 

độ 1 mM, 2 mM, 4mM, 6 mM, 8 mM, 10 mM và 50 mM. Hỗn hợp phản ứng bao 

gồm laccase tinh sạch và cơ chất ABTS ở các nồng độ và sodium acetat 100 mM, pH 

4,5, ủ ở 45ºC trong 60 phút. Sản phẩm đường khử được tạo ra trong các phản ứng 

enzyme được tính tương đương với lượng ABTS theo đường chuẩn. 
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Đồ thị phụ thuộc của tốc độ phản ứng (V) vào nồng độ cơ chất (S) được dựng lên. 

Xác định sự phụ thuộc giữa 1/V và 1/S, từ đó phương trình bậc nhất Lineweaver-

Burk được thiết lập dưới dạng: 
1

𝑉
=

𝐾𝑚

𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑥

1

[𝑆]
+

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
 hay y = ax + b theo đó xác định 

được các thông số động học của enzyme với cơ chất: Vmax = 
1

𝑏
 và Kmax= 

𝑎

𝑏
. Trong đó 

V được coi là số micromole giữa laccase và ABTS được giải phóng ra trong 1 phút, 

[S] được tính là nồng độ ABTS (đơn vị đo mM/ml). 

(Phần này Thoa gửi, nhưng không có tài liệu tham khảo- Nhờ anh kiểm tra giúp) 

2.2.5. Xác định một số đặc tính của laccase thô từ chủng phân lập 

2.2.5.1. Ảnh hưởng của pH 

Để tìm pH tối ưu cho phản ứng xúc tác của laccase, hút 10 µL enzyme ủ với 

100 µL đệm acetate (gồm CH3COONa và CH3COOH) với các mức pH khác nhau là: 

3, 4, 5, 6, 7 và 8, thêm 10 µL ABTS và bổ sung nước cất vô trùng sao cho thể tích 

phản ứng đủ 1 mL. Hỗn hợp được ủ trong 30 phút, sau đó đo OD ở bước sóng 420 

nm để xác định hoạt độ laccase. Tiến hành tương tự đối với mẫu đối chứng (10 µL 

enzyme đã bị bất hoạt ủ ở 100oC, trong 10 phút) [84]. 

2.2.5.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ 

Mức nhiệt độ với các mốc 20ºC; 25ºC; 30ºC; 35ºC; 40ºC; 45ºC; 50ºC được sử 

dụng để kiểm tra ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng lên hoạt tính enzyme. Điều kiện 

phản ứng được tiến hành tương tự như mô tả ở mục 2.2.5.1 [84]. 

2.2.5.3. Ảnh hưởng của ion kim loại 

Ion kim loại bao gồm Fe2+, Cu2+, Ca2+, Mn2+, Mg2+, Zn2+, Co2+ được sử dụng để 

đánh giá ảnh hưởng lên hoạt tính enzyme. Ion kim loại được bổ sung vào phản ứng 

đạt nồng độ cuối cùng 5 mM. Điều kiện phản ứng được tiến hành tương tự như mô tả 

ở mục 2.2.5.1 [84].  

2.2.6. Định danh phân tử chủng nấm phân lập 

2.2.6.1. Tách chiết DNA tổng số 

DNA tổng số của chủng nấm cho hoạt tính laccase ngoại bào mạnh nhất được 

tách chiết dựa trên phương pháp tách chiết DNA tổng số dùng đệm cetyltrimethyl 
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ammonium bromide (CTAB) như mô tả của Sambrook và cs (2006) [101] với một số 

điều chỉnh nhỏ.  

Sợi nấm được nuôi trong 5 mL môi trường PD trong 3 ngày ở 30oC. Sinh khối 

nấm được thu hồi bằng ly tâm lạnh 4°C trong 5 phút với tốc độ 14.000 vòng/phút. 

Sau đó rửa lại bằng nước cất vô trùng để loại bỏ hoàn toàn môi trường nuôi cấy và tái 

huyền phù trong 500 µL đệm CTAB (100 mM Tris-HCl, pH 8; 1,4 M NaCl; 20 mM 

EDTA; 2% CTAB; 0,2% β-mercaptoethanol). Tế bào được phá vỡ bằng sóng siêu âm 

ở tần số 60 Hz, khoảng ngắt quãng 6 giây trong 5 phút bằng thiết bị siêu âm VC-130 

(Sonics, Mỹ) kết hợp ủ 65°C trong 30 phút. Dịch chiết tế bào chứa DNA tổng số được 

thu hồi bằng ly tâm lạnh 4°C trong 5 phút với tốc độ 14.000 vòng/phút. DNA tổng số 

được tách chiết và tinh sạch sử dụng 500 µL hỗn hợp phenol: chloroform: isopropanol 

(tỷ lệ 25:24:1), trộn đều bằng vortex và phân tách bằng ly tâm lạnh 4°C trong 10 phút 

với tốc độ 14.000 vòng/phút. Hút 400 µL hỗn hợp pha trên, chuyển sang ống 1,5 mL 

mới và DNA tổng số được kết tủa với 2 lần thể tích ethanol tinh khiết, rửa kết tủa 

bằng ethanol 70% và hòa tan trong 50 µL nước cất vô trùng. 

Điện di kiểm tra: chạy điện di trên gel agarose 1% bổ sung thuốc nhuộm 

RedSafeTM Nucleic Acid Staining Solution 20000x (iNtRON Biotechnology, Hàn 

Quốc) bằng dòng điện một chiều ở 80 V trong 55 phút. Gel được quan sát dưới đèn 

tử ngoại (UV transilluminator, Wealtec). 

Xác định nồng độ DNA tổng số: dùng phương pháp quang phổ kế. 

2.2.6.2. Khuếch đại PCR trình tự ITS 1-4  

Để định danh phân tử chủng nấm phân lập, trình tự nucleotide của vùng bảo thủ 

ITS1-4 được khuếch đại và sử dụng primer ITS1 (TCC GTA GGT GAA CCT GCG 

G) và ITS4 (TCC TCC GCT TAT TGA TAT GCG G) [77]. Phản ứng PCR được tiến 

hành ở thể tích 25 µL chứa 40 ng DNA tổng số, 10 pmol ITS1, 10 pmol ITS4, 1X 

GoTaq® Green Master Mix (Promega, Mỹ). 

Chu trình PCR được thực hiện: biến tính DNA ở 95°C trong 10 phút; 30 chu kỳ 

với 95°C trong 60 giây, 55°C trong 30 giây và 72°C trong 60 giây; đối với chu kỳ 

cuối cùng kéo dài ở 72°C trong 10 phút. Điện di kiểm tra sản phẩm PCR trên gel 
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agarose 1% trong đệm TAE (Tris acetic acid EDTA) với hiệu điện thế 80 V trong 40 

phút sử dụng thuốc nhuộm RedSafe™. 

2.2.6.3. Giải trình tự và xây dựng cây phát sinh loài 

Sản phẩm PCR được tinh sạch và giải trình tự nucleotide thông qua công ty 

Firstbase (Malaysia). Trình tự được hoàn chỉnh bằng BLAST trên NCBI để đánh giá 

mức độ tương đồng của vùng bảo thủ ITS1, từ đó tìm ra loài tương đồng nhất với 

trình tự cần nghiên cứu. 

Phương pháp xây dựng cây phát sinh loài: Cây phả hệ di truyền gen laccase của 

chủng nấm được so sánh và phân tích bằng phần mềm MEGA X với độ lặp lại 

boostrap 500 lần [62]. 

2.2.7. Phân lập các gen mã hóa laccase  

Chủng nấm phân lập có hoạt tính laccase cao nhất được dùng làm nguyên liệu 

để phân lập các gen mã hóa cho laccase. 

2.2.7.1. Tách chiết RNA tổng số 

Chủng nấm có hoạt tính laccase mạnh được tăng sinh trong 50 mL môi trường 

PD ở 30oC, tốc độ lắc 180 vòng/phút trong 3 ngày, sau đó chuyển sinh khối sợi nấm 

sang môi trường BSM và nuôi ở 30oC, lắc 180 vòng/phút trong 6 ngày để cảm ứng 

sinh laccase. 

Sinh khối nấm sau cảm ứng được thu nhận bằng ly tâm, loại bỏ dịch nổi, rửa 

sợi nấm 2 lần bằng nước cất. RNA tổng số của sợi nấm được tách chiết bằng kit 

Sepasol-RNA I Super G (Nacalai Tesque, Nhật Bản). Tiến hành điện di kiểm tra RNA 

tổng số thu được trên gel argarose 1%, điện áp 80 V trong thời gian 30 phút [101]. 

2.2.7.2. Sinh tổng hợp cDNA  

Phản ứng sinh tổng hợp cDNA được thực hiện bằng kit RevertAid First Strand 

cDNA Synthesis (Thermo Scientific, Mỹ). Thành phần phản ứng gồm 5 µg RNA tổng 

số; 0,5 µg oligo (dT)18 primer; 4 µL đệm phản ứng (5×), 20 U chất ức chế 

ribonuclease RiboLockTM, 2 µL hỗn hợp dNTP 10 mM và 40 U enzyme phiên mã 

ngược M-MuLV RT, bổ sung nước cất vô trùng để đạt tổng thể tích phản ứng là 20 

µL. Sản phẩm thu được tiếp tục thực hiện phản ứng khuếch đại PCR. 

2.2.7.3. Khuếch đại gen laccase 
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Trình tự mồi Folac1F, Folac1R, Folac2F, Folac2R, Folac3F, Folac3R và 

Folac4F, Folac4R (bảng 2.1) dùng để khuếch đại toàn bộ chiều dài gen Folac1, 

Folac2, Folac3, Folac4 được thiết kế dựa trên gen tương tự ở F. oxysporum f. sp. 

lycopersici 4287 đã được đăng ký tại NCBI có mã số XM_018393180 sử dụng phần 

mềm FastPCR. Thành phần phản ứng PCR đối với gen Folac1: 40 ng cDNA, 6 µL 

Go Taq® Green Master Mix 2x (Promega, Mỹ); 0,5 µL mồi xuôi (10 pmol/µL); 0,5 

µL mồi ngược (10 pmol/µL) và nước cất vô trùng để đạt tổng thể tích là 12 µL. Thành 

phần phản ứng PCR đối với gen Folac2, Folac3 và Folac4: 40 ng DNA tổng số, 6 

µL Go Taq® Green Master Mix 2x (Promega, Mỹ); 0,5 µL mồi xuôi (10 pmol/µL); 

0,5 µL mồi ngược (10 pmol/µL) và thêm nước cất vô trùng để đạt tổng thể tích là 12 

µL. 

Quá trình PCR khuếch đại gen Folac1, Folac2, Folac3 và Folac4 được thực 

hiện trong máy luân nhiệt (Veriti ® 96-well Thermal Cycler, AB Applied Biosystems, 

Mỹ) có chu trình nhiệt: biến tính 95oC trong 5 phút; 30 chu kì nhiệt với mỗi chu kì là 

95℃ trong 1 phút, 55℃ trong 1 phút và 72℃ trong 1 phút 30 giây; cuối cùng là 72℃ 

trong 10 phút. Sản phẩm PCR được kiểm tra bằng điện di trên gel agarose 1%, điện 

áp 80 V trong 30 phút. 

Bảng 2.1. Trình tự nucleotide các mồi dùng để khuếch đại gen Folac1, Folac2, 

Folac3, Folac4 

Mồi Trình tự 

Folac1F 5’-ATGACGAAGCTATCCCTGACAC-3’ 

Folac1R 5’-TCAAACACCAGAATCGTCCTGG-3’ 

Folac2F 5’-ATGGCTCTCATAGAGCGAGTATG-3’ 

Folac2R 5’-TTAAATACCAGAATCACCTTCAAAG-3’ 

Folac3F 5’-ATGGTCGCTCACGATGAAGAAG-3’ 

Folac3R 5’-TTACTCACATAACTCCGCCG-3’ 

Folac4F 5’-ATGTGGATTACAGACGCCTGC-3’ 

Folac4R 5’-TTAGATACCCGAGTCATCCTGGA-3’ 

2.2.7.4. Gắn sản phẩm PCR vào vector tạo dòng 
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Sản phẩm PCR được gắn vào vector pGEM®T-Easy (Promega, Mỹ) bằng T4 

DNA Ligase (Promega, Mỹ), thành phần phản ứng gắn bao gồm: 50 ng vector 

pGEM®-T Easy, 5 µL đệm, 5 đơn vị T4 DNA ligase, 20 ng sản phẩm PCR, sau đó bổ 

sung nước cất vô trùng để đạt thể tích cuối cùng 10 µL, phản ứng gắn được ủ 25ºC 

trong 1 giờ. 

2.2.7.5. Biến nạp vào E. coli TOP10 và chọn lọc thể biến nạp 

Hỗn hợp phản ứng gắn được biến nạp vào tế bào E. coli TOP10 bằng phương 

pháp sốc nhiệt. Thể biến nạp được nuôi cấy trên đĩa petri chứa môi trường LB có bổ 

sung 50 µg/mL ampicillin, 20 µL 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl –D-

Galactopyranoside (X-gal) 50 mg/mL và 100 µL Isopropyl β-D-1-

thiogalactopyranoside (IPTG) 0,1 M trong 16 giờ ở 37°C.  

Kiểm tra sự có mặt của đoạn gen trong vector tái tổ hợp pGEM®T-Easy bằng 

phương pháp PCR trực tiếp từ khuẩn lạc trắng với cặp mồi đặc hiệu như trình bày ở 

bảng 2.1. Tiến hành PCR với chu trình nhiệt giống với chạy PCR để khuếch đại gen 

Folac1, Folac2, Folac3, Folac4. Điện di để kiểm tra kết quả và chọn ra tế bào E. coli 

mang vector tái tổ hợp. Các tế bào E. coli mang vector tái tổ hợp sau đó được nhân sinh 

khối để tách DNA plasmid theo kit GeneJET Plasmid Miniprep K0502 (Thermo 

scientific, Mỹ). Tiến hành phản ứng cắt bằng EcoRI các plasmid tái tổ hợp để xác minh 

lại quá trình tạo dòng. 

2.2.7.6. Giải mã và phân tích trình tự các gen laccase 

Plasmid tái tổ hợp có mang gen laccase được gửi đi phân tích trình tự để xác 

định trình tự nucleotide gen tại công ty First BASE (Malaysia). Trình tự gen laccase 

được phân tích và so sánh với gen laccase trên cơ sở dữ liệu ngân hàng gen thế giới 

GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov). Phân tích đặc tính của gen laccase sử dụng 

các phần mềm miễn phí của trung tâm phân tích trình tự sinh học, Đại học kỹ thuật 

Đan Mạch (http://www.cbs.dtu.dk/index.shtml) và phần mềm Phyre V2.0. 

2.2.8. Biểu hiện cFolac1 trong Pichia pastoris 

Đoạn DNA mang trình tự mã hóa protein của Folac1 (ký hiệu cFolac1) được 

khuếch đại từ plasmid pGEM-T Easy tái tổ hợp Folac1. Cặp primer với ký hiệu 

cFolac1F và cFolac1R với trình tự nucleotide như trình bày ở bảng 2.2. Cặp primer 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.cbs.dtu.dk/index.shtml
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được thiết kế bổ sung trình tự nhận biết của của enzyme cắt hạn chế EcoRI và XbaI 

nhằm tạo thuận lợi cho phân tách xử lý ở các bước sau. 

Bảng 2.2. Trình tự các mồi dùng để khuếch đại gen cFolac1 từ cDNA 

Mồi  Trình tự primer biểu hiện 

cFolac1F 5’-GAATTCTTGCCCAAGATGGGTT-3’ 

cFolac1R 5’-TCTAGACAAACACCAGAATCGTC-3’ 

 cFolac1 được khuếch đại bằng phản ứng PCR với cặp mồi đặc hiệu cFolac1F/ 

cFolac1R. Thành phần phản ứng PCR: 40 ng DNA plasmid mang trình tự đầy đủ của 

gen Folac1, 6 µL Go Taq® Green Master Mix 2x (Promega, Mỹ); 0,5 µL mồi xuôi 

(10 pmol/µL); 0,5 µL mồi ngược (10 pmol/µL) và thêm một lượng nước cất vô trùng 

để được tổng thể tích là 12 µL. Sản phẩm PCR đặc hiệu được tạo dòng trở lại vào với 

quy trình như mô tả ở mục 2.2.7.3 và 2.2.7.4. Plasmid GEM®T-Easy tái tổ hợp mang 

gen cFolac1 được tách chiết và trình tự nucleotide được giải trình tự như mô tả ở mục 

2.2.7.5. 

2.2.8.1. Tạo dòng trong vector biểu hiện pPICZαA  

Folac1 được tách ra khỏi vector pGEM-T Easy tái tổ hợp bằng hai enzyme hạn 

chế EcoRI và XbaI, sau đó điện di trên gel agarose 0,8%, tinh sạch bằng kit GeneJET 

Gel Extraction K0691 (Thermo scientific, Mỹ) và gắn vào vector pPICZαA cũng đã 

được xử lý tạo mạch thẳng với cùng hai enzyme trên. Thành phần phản ứng gắn bao 

gồm: 4 µL vector pPICZαA, 4 µL DNA của gen laccase, 1 µL đệm gắn (10X) và 1 

µL T4 DNA ligase. Hỗn hợp phản ứng gắn được ủ qua đêm ở 16oC. 

Plasmid tái tổ hợp pPICZαA - cFolac1 được biến nạp vào tế bào khả biến E. 

coli TOP10. Dịch biến nạp được nuôi cấy trên đĩa petri chứa môi trường LB đặc có 

bổ sung 25 μg/mL zeocine và ủ qua đêm ở 37oC. Khuẩn lạc đơn được chuyển sang 

nuôi ở ống nghiệm chứa 5 mL môi trường LB lỏng có 25 µg/mL zeocine ở 37oC, lắc 

200 vòng/phút trong 12 giờ. Sau đó, thu sinh khối dịch nuôi cấy, tách chiết plasmid 

tái tổ hợp pPICZαA/cFolac1 từ tế bào E. coli bằng kit GeneJET Plasmid Miniprep 
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K0502 (Thermo scientific, Mỹ) và kiểm tra bằng phản ứng PCR sử dụng cặp mồi 

AOX1 và mồi cFolac1F/cFolac1R. 

Bảng 2.3. Trình tự các mồi dùng để khuếch đại gen AOX1F và AOX1R 

Mồi Trình tự nucleotide 

AOX1F 5’- ′GACTGGTTCCAATTGACAAGC-3’ 

AOX1R 5’– ‘GCAAAGGCATTCTGACATCC–3’ 

cFolac1-M 5’-CAT CCG CCT CTG TTC TCT GCT-3’ 

Ba khuẩn lạc E. coli tái tổ hợp được chọn ngẫu nhiên và tách DNA plasmid để 

xác định trình tự nucleotide của thể tái tổ hợp pPICZαA/cFolac1 trước khi biến nạp 

vào P. pastoris. Để giải trình tự thì cặp primer AOX1F và AOX1R được sử dụng như 

hướng dẫn của nhà sản xuất kit biểu hiện P. pastoris (Invitrogen, Mỹ). Ngoài ra một 

primer cFolac1-M cũng được thiết kế nhằm khuếch đại trình tự nucleotide ở vùng 

nucleotide mà trình tự thu nhận từ cặp primer AOX1F và AOX1R không bao phủ hết. 

2.2.8.2. Biến nạp vào P. pastoris X33 

Plamid tái tổ hợp pPICZαA/cFolac1 được biến nạp vào tế bào P. pastoris X33 

theo phương pháp điện biến nạp sau khi được xử lý bằng PmeI để tạo mạch DNA 

thẳng. Thành phần phản ứng biến nạp gồm 80 µL tế bào P. pastoris X33 và 10 µL 

dung dịch plasmid tái tổ hợp pPICZαA/cFolac1 được cho vào cuvette 0,2 cm và đặt 

trên đá 4oC trong 5 phút. Cho cuvette vào buồng “Shock Pod” của máy điện biến nạp 

và thực hiện với xung điện 1,5 kV trong 5 ms. Cuvette được lấy ra khỏi buồng, bổ 

sung ngay 1 mL sorbitol 1 M lạnh rồi chuyển hỗn hợp trong cuvette sang tube 15 mL, 

ủ ở 30oC trong 1 giờ. Sau đó, dung dịch biến nạp được cấy lên đĩa petri chứa môi 

trường YPDS (1% dịch chiết nấm men, 2% peptone, 2% D-glucose, 1 M sorbitol), bổ 

sung 100 μg/mL zeocine và nuôi ở 30oC trong 24 giờ. 

Kiểm tra sự hiện diện của gen trong các khuẩn lạc đơn P. pastoris X33 tái tổ 

hợp: nuôi sinh khối các khuẩn lạc đơn này trong môi trường YPD và tiến hành tách 

chiết DNA tổng số của P. pastoris X33 tái tổ hợp, sau đó kiểm tra sự hiện diện của 
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các gen laccase bằng phản ứng PCR sử dụng cặp mồi AOX1 và mồi gen cFolac1 từ 

khuôn mẫu DNA tổng số này. 

2.2.8.3. Biểu hiện gen laccase 

Sự cảm ứng biểu hiện được thực hiện theo quy trình biểu hiện tái tổ hợp theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất P. pastoris X33. Chọn 10 khuẩn lạc đơn P. pastoris X33 

tái tổ hợp trên môi trường YPDS có zeocine rồi cho vào ống nghiệm chứa 5 mL môi 

trường YPD có bổ sung 100 μg/L zeocine và nuôi ở 30oC, lắc 250 vòng/phút trong 

24 giờ. Sinh khối tế bào được thu bằng cách ly tâm 1500 ×g trong 5 phút ở nhiệt độ 

phòng, bỏ dịch nổi và bổ sung 100 mL môi trường YP có bổ sung 1% glycerol. Tiếp 

tục nuôi ở 30oC, lắc 250 vòng/phút trong 24 giờ. Sinh khối tế bào được thu bằng cách 

ly tâm 1500 ×g trong 5 phút ở nhiệt độ phòng, bỏ dịch nổi và tái huyền phù bằng môi 

trường YP. Xác định hệ số pha loãng phù hợp để đưa vào thể tích nuôi 20 mL sao cho 

OD600 = 1. Sự biểu hiện được cảm ứng bằng cách bổ sung methanol tại thời điểm 

OD600 = 1 và duy trì nồng độ methanol 1% trong 3 ngày nuôi cấy. 

2.2.8.4. Xác định hoạt độ enzyme tái tổ hợp  

Sinh khối tế bào P. pastoris X33 sau 3 ngày nuôi cấy cảm ứng được loại bỏ khỏi 

dịch nuôi cấy. Dịch nuôi cấy  này được dùng để xác định hoạt tính của laccase từ các 

chủng tái tổ hợp và được tiến hành theo phương pháp đã mô tả ở mục 2.2.3 với lượng 

thể tích enzyme trong phản ứng là 100 µL và thời gian phản ứng là 30 phút.  

2.2.9. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự biểu hiện laccase tái tổ hợp   

Dòng tế bào P. pasoris X33 biểu hiện enzyme ngoại bào được chọn lọc để tối 

ưu hóa sản xuất enzyme ngoại bào bằng cách khảo sát một số yếu tố như thời gian 

cảm ứng, nồng độ chất cảm ứng, mật độ tế bào, nhiệt độ nuôi cấy và tốc độ lắc. 

2.2.9.1. Thời gian nuôi cấy 

Tế bào nấm men P. pasoris X33 tái tổ hợp được nuôi cấy để cảm ứng sinh 

enzyme trên môi trường YP có bổ sung 1 mM CuSO4, bổ sung methanol tại thời điểm 

OD600 =1 và duy trì nồng độ methanol 1% trong 5 ngày. Thu mẫu nuôi cấy tại các 

thời điểm 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ, 96 giờ, 120 giờ, 144 giờ để xác định hoạt độ enzyme 
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laccase ngoại bào theo thời gian. Các thí nghiệm đánh giá sự biểu hiện của laccase 

được thiết kế dựa trên kết quả khảo sát thời gian cảm ứng [116]. 

2.2.9.2. Nồng độ chất cảm ứng 

Để xác định nồng độ methanol có ảnh hưởng như thế nào đến sự cảm ứng biểu 

hiện protein laccase tái tổ hợp, chủng biến nạp tối ưu được nuôi cấy trong môi trường 

YP có bổ sung methanol trong 144 giờ. Các bình nuôi khảo sát được bổ sung methanol 

với các nồng độ 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5% và 3% sau mỗi 24 giờ nuôi. Dịch nuôi 

cấy biểu hiện được thu để xác định hoạt độ enzyme [4]. 

2.2.9.3. Mật độ tế bào 

Sau khi xác định thời gian và nồng độ methanol thích hợp, điều kiện tối ưu được 

lựa chọn tiếp tục khảo sát mật độ tế bào ban đầu. Mật độ tế bào tại thời điểm cảm ứng 

được lựa chọn với giá trị OD600 từ 0,5-2. Sau quá trình cảm ứng, dịch nuôi cấy được 

thu nhận để xác định hoạt độ enzyme sau mỗi 24 giờ [44]. 

2.2.9.4. Nhiệt độ nuôi cấy 

Để khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy lên khả năng sản xuất laccase tái 

tổ hợp ngoại bào của chủng P. Pastoris X33, khuẩn lạc đơn P. pastoris X33 được 

nuôi cấy với mật độ tế bào ban đầu, thời gian nuôi cấy, nồng độ methanol và mật độ 

nuôi cấy tối ưu trong khoảng nhiệt độ từ 25oC-35oC. Dịch nuôi biểu hiện được thu để 

xác định hoạt độ enzyme sau mỗi 24 giờ. 

2.2.9.5. Tốc độ lắc 

Từ kết quả khảo sát các điều kiện nuôi cấy và cảm ứng thích hợp bao gồm: nhiệt 

độ nuôi cấy, thời gian nuôi cấy, nồng đồ methanol, ảnh hưởng của tốc độ lắc được 

khảo sát với giá trị 150 vòng/phút, 180 vòng/phút, 210 vòng/phút, 240 vòng/phút. Tế 

bào P. pastoris X33 tái tổ hợp được nuôi cấy và cảm ứng sản xuất enzyme như mô tả 

ở trên. Dịch nuôi biểu hiện được thu để xác định hoạt độ enzyme sau mỗi 24 giờ. 

2.2.10. Tinh sạch enzyme tái tổ hợp  

Protein rFolac1 tái tổ hợp sau khi cảm ứng sẽ được thu lại bằng cách ly tâm 

13000 vòng/phút trong 15 phút tại 4oC, được tinh sạch trên cột HisTrap FF (GE 

Healthcare, Mỹ). Trước khi sử dụng, cột HisTrap FF được rửa và cân bằng bằng hỗn 
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hợp: 5 phân đoạn (CV) nước và 1 phân đoạn CuSO4 0,1 M. Đối với bước tinh sạch, 

chạy 5 phân đoạn bằng đệm binding buffer (sodium phophate 20 mM, NaCl 0,5 M, 5 

mM imidazole, pH 7,4). Sau đó, hỗn hợp protein ngoại bào và biding buffer 10x (tỷ 

lệ 9:1) được đưa vào cột với lưu lượng 3 mL/phút. Cột được rửa lại bằng binding 

buffer. Những protein không bám lên cột thì bị rửa trôi. Cuối cùng, protein tái tổ hợp 

tinh sạch bám trên cột được thu hồi bằng elution buffer (đệm sodium phophate 20 

mM, NaCl 0,5 M, imidazole 0,5 M, pH 7,4). Tiến hành thu từng phân đoạn, mỗi phân 

đoạn 1 mL. Enzyme thu hồi được sử dụng để điện di SDS - PAGE. Hàm lượng protein 

và hoạt tính enzyme được xác định sau mỗi phân đoạn cùng với hiệu suất thu hồi thu 

hồi hoạt tính và độ tinh sạch của sản phẩm laccase tái tổ hợp theo cac công thức sau 

[40]: 

Công thức tính hiệu suất thu hồi (%) = Hoạt tính enzyme sau tinh sạch/Hoạt tính 

enzyme có trong môi trường. (CT1) 

Hoạt tính enzyme sau tinh sạch= hoạt độ riêng x thể tích thu nhận (CT2) 

2.2.11. Điện di SDS – PAGE 

Bản gel được đổ hai lớp, lớp dưới là seperating gel (12%) được đổ cách mặt trên 

1,5 cm, để đông 30 phút, cài lược rồi đổ tiếp lớp stacking gel (5%) ở trên, để 30 phút 

cho gel đông hoàn toàn và ổn định. Bản gel sau đó được lắp vào hệ thống điện di 

BioRad và chạy. Khoảng 4µg rFolac1 tái tổ hợp  được trộn đều với 15 µL loading 

dye 2X. Hỗn hợp được đưa vào gel điện di SDS-PAGE với stacking gel 5% và 

separating gel 12%. Lần 1 chạy với điện áp 100 V trong 30 phút (khi mẫu chạy ra 

trên stacking gel), sau đó chạy với điện áp 80 V trong 180 phút (khi mẫu vừa chạy ra 

trên seperating gel). 

Sau quá trình chạy điện di, bản gel được nhuộm với Coomassie Brilliant Blue 

trong 15-20 phút để xác định vị trí các băng protein. Sau đó gel được rửa bằng đệm 

destaining buffer cho đến khi loại bỏ hết màu [115]. 

2.2.12. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt độ laccase tái tổ hợp  

2.2.12.1. Ảnh hưởng pH 
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Dịch enzyme được ủ với cơ chất ABTS pha trong dải đệm có pH từ 2 đến 9, bao 

gồm đệm: glycine-HCl với pH từ 2-3; sodium acetate với pH từ 4-5 và potassium 

phosphate với pH từ 6-9. Để đánh giá độ bền pH, laccase được ủ với các đệm có pH 

thay đổi từ 2-9 trong thời gian 1 giờ ở nhiệt độ 35oC. Đo độ hấp thụ quang ở bước 

sóng 420 nm, so với đối chứng [29]. 

2.2.12.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng 

Hỗn hợp phản ứng bao gồm dịch enzyme, cơ chất ABTS, đệm pH thích hợp 

được ủ ở các nhiệt độ khác nhau trong khoảng từ 20oC - 60ºC để tìm nhiệt độ phản 

ứng thích hợp. Để xác định độ bền nhiệt của enzyme từ chủng nấm nghiên cứu, dịch 

enzyme đã tinh sạch được ủ ở các nhiệt độ khác nhau từ 20oC - 60ºC, sau 1 giờ với 

pH đã được xác định ở trên. Đo độ hấp thụ quang ở bước sóng 420 nm, so với đối 

chứng [29].  

2.2.12.3. Ảnh hưởng của ion kim loại 

Hỗn hợp phản ứng bao gồm dịch enzyme, cơ chất ABTS, đệm pH thích hợp 

được ủ với muối của các kim loại: Cu2+, Ca2+, Mg2+, Co2+, Zn2+, Fe2+, Mn2+ ở nồng 

độ 1 mM với pH và nhiệt độ đã được xác định ở trên trong 1 giờ. Hoạt tính enzyme 

được đo bằng quang phổ ở bước sóng 420 nm, so với đối chứng [29]. 

2.2.13. Xác định giá trị Km và Vmax 

Hằng số Michaelis Km và vận tốc phản ứng cực đại Vmax của rFolac1 được 

xác định thông qua phản ứng giữa laccase và cơ chất ABTS với nồng độ biến thiên 

ở các giá trị 1 µmole, 2 µmole, 4 µmole, 6 µmole, 8 µmole, 10 µmole, 50 µmole. 

Hỗn hợp phản ứng gồm laccase tinh sạch và ABTS ở các nồng độ khác nhau được ủ 

trong đệm sodium acetat 100 mM, pH 4,5, ở 45ºC trong 60 phút. Sản phẩm của 

phản ứng được xác định bằng đo quang phổ ở bước song 420 nm như mô tả ở mục 

2.2.3. Giá trị Km và Vmax được xác định theo phương trình 
1

𝑉
=

𝐾𝑚

𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑥

1

[𝑆]
+

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
 hay 

y = ax + b. Trong đó V là số micromole sản phẩm phản ứng laccase và ABTS được 

tạo thành trong 1 phút [S] là nồng độ ABTS (đơn vị đo mM/ml) 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3381512/). 
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2.2.14. Thử nghiệm khả năng khử màu thuốc nhuộm tổng hợp 

2.2.14.1. Thử nghiệm xử lý màu của chủng nấm tái tổ hợp 

rFolac1 tinh sạch được sử dụng để thử nghiệm khả năng loại bỏ màu của 11  

thuốc nhuộm với nồng độ được pha loãng 10 lần so với nồng độ của các màu được 

ứng dụng trong quá trình thử nghiệm khả năng loại các màu thuốc nhuộm của chủng 

nấm tự nhiên. Quá trình loại bỏ các màu thuốc nhuộm được thực hiện theo phản ứng 

có thành phần: 100 µl rFolac1, dung dịch đệm sodium acetat (0,1 M), màu thuốc 

nhuộm 0,001% (riêng Malachite green 0,0001%), bổ sung nước cất để đạt tổng phản 

ứng là 1 mL. Phản ứng được thực hiện ở 55oC.  

Các mẫu được thu thập ba ngày một lần và đánh giá sự khử màu bằng cách đo 

quang phổ ở độ hấp thụ cực đại. Bước sóng hấp thụ cực đại được xác định bằng cách 

sử dụng chức năng quét của máy đo quang phổ hấp thụ. Khả năng khử màu được xác 

định như sau: 

Khả năng khử màu (%) = ((Độ hấp thụ ban đầu) - (Độ hấp thụ cuối cùng))/(Độ 

hấp thụ ban đầu) × 100% (công thức 3) [84]. 

Khả năng xử lý màu thuốc nhuộm được xác định như công thức 3 sau mỗi 4 giờ 

tại bước sóng cực đại tương ứng với từng màu thuốc nhuộm.  

2.2.14.2. Ảnh hưởng của các chất trung gian đến khả năng khử màu thuốc nhuộm 

của rFolac1 

 Khả năng khử các màu thuốc nhuộm dưới sự có mặt của các chất trung gian 

Syringaldehyde, HOBT, Vanaline được thực hiện theo phản ứng khử màu như sau: 

100 µl rFolac1, các chất trung gian (Syringaldehyde, HOBT, Vanillin) tại 1 mM, dung 

dịch đệm sodium acetat (0,1 M), màu thuốc nhuộm 0,001% (riêng Malachite green 

0,0001%), bổ sung nước cất để đạt tổng phản ứng là 1 mL. Phản ứng được thực hiện 

ở 55oC sau 24 giờ tại bước sóng cực đại tương ứng với từng màu thuốc nhuộm [40]. 

2.2.15. Xử lý thống kê 

Số liệu thí nghiệm là trung bình cộng của ít nhất 3 lần lặp lại. Kết quả nghiên 

cứu được phân tích ANOVA (Duncan’s test) với p<0,05 bằng chương trình SPSS 

version 16.0. 
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Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. PHÂN LẬP CÁC CHỦNG NẤM MỐC CÓ HOẠT TÍNH LACCASE 

3.1.1. Phân lập, làm thuần và giữ giống các chủng nấm mốc 

Tổng số 16 mẫu mùn thực vật bao gồm 6 mẫu thu tại khu vực công viên cây 

xanh và 10 mẫu thu tại rừng cây ven đồi được thu thập và tiến hành pha loãng đến 

nồng độ pha loãng 10-3 và 10-4 để cấy trải trên môi trường đĩa thạch PDA. Sau 3 đến 

5 ngày nuôi ở 30°C, quan sát chọn những chủng nấm sợi trắng có khuẩn lạc phát triển 

mạnh với các hình thái khác nhau sẽ được cấy chuyển sang các đĩa petri chứa môi 

trường PDA riêng biệt và tiếp tục cấy chuyển 2 đến 3 lần để làm thuần (hình 3.1). 

 
Hình 3.1. Khuẩn lạc 12 chủng nấm mốc phân lập được trên địa bàn Thừa Thiên Huế (F1-

F12) 
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Dựa trên việc quan sát đặc điểm hình thái khuẩn lạc, hệ sợi và khả năng phát 

triển của hệ sợi nấm, 12 chủng nấm mốc (kí hiệu từ F1-F12) khác nhau thu thập trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được chọn lọc làm thuần và giữ giống. Các chủng nấm 

này sẽ được dùng để thử khả năng sinh tổng hợp laccase trong các thí nghiệm tiếp theo. 

3.1.2. Sàng lọc các chủng nấm mốc sinh tổng hợp laccase 

Để sàng lọc các chủng nấm mốc có khả năng sinh tổng hợp laccase, chúng tôi 

tiến hành thử định tính khả năng sinh laccase trên môi trường BSM bổ sung cơ chất 

là guaiacol (0,01%) làm chỉ thị màu cho các phản ứng của laccase. Các khuẩn lạc có 

hoạt tính laccase sẽ tạo ra những thay đổi dễ nhận thấy bằng mắt thường trên môi 

trường thạch. Nếu khuẩn lạc có hoạt tính enzyme phân hủy lignin thì trên môi trường 

BSM có guaiacol sẽ xuất hiện vòng phân giải màu đỏ tía đối với nấm.  

Kết quả cho thấy, từ 12 chủng phân lập có 5 chủng có phản ứng màu với 

guaiacol. Qua kiểm tra, so sánh vùng màu phân giải trên đĩa thạch, chúng tôi chọn ra 

3 chủng nấm F4; F5 và F8 với vùng màu đậm hơn, vượt trội về khả năng phân hủy 

guaiacol để tiếp tục nghiên cứu và định lượng sơ bộ về khả năng sinh laccase của 3 

chủng nấm này (hình 3.2). 

 

Hình 3.2. Sàng lọc chủng sinh tổng hợp peroxidase trên môi trường chọn lọc có bổ 

sung guaiacol  
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3.1.3. Một số đặc điểm hình thái khuẩn lạc và cuống sinh bào tử của các chủng 

nấm phân lập 

Các chủng nấm F4, F5 và F8 được nuôi trên môi trường PDA sau 3 đến 5 ngày, 

đo kích thước đường kính khuẩn lạc, quan sát màu sắc khuẩn lạc bằng mắt thường và 

quan sát hình thái khuẩn lạc dưới kính hiển vi quang học. 

Chủng F4 sinh trưởng rất nhanh có khuẩn lạc mọc lan rộng, mọc dày, đường 

kính khoảng 6,5 cm. Khuẩn ty khí sinh màu trắng chuyển dần ra viền ngoài màu hồng 

phấn, bông xốp. Khuẩn ty cơ chất có màu trắng. Quan sát trên kính hiển vi, sợi nấm 

phân nhánh, có vách ngăn. Bào tử phát sinh bên trong khuẩn ty khí sinh, với bào tử 

hình trứng, nằm ở đầu tận cùng hoặc chen giữa các sợi nấm già. Chúng có thể mọc 

thành thân đơn hoặc thành chồi, chúng tách ra và mọc các ống mầm nếu bào tử gặp 

điều kiện thuận lợi (hình 3.3).  

 

 Hình 3.3. Khuẩn lạc sợi nấm chủng F4, F5, F8  

Khuẩn lạc chủng F5 tròn, đường kính khoảng 6 cm, bề mặt khuẩn ty khí sinh 

chắc dày, màu trắng, mép viền ngoài khuẩn lạc có màu trắng mờ mỏng. Khuẩn ty cơ 

chất có màu vàng nhạt. Quan sát trên kính hiển vi quang học thấy hệ sợi nấm dạng 

đốt, có vách ngăn, phân nhánh. Bào tử nhỏ hình trứng hoặc tròn nằm trong sợi khuẩn 

ty khí sinh, tập trung thành từng cụm. Cuống bào tử dạng thủy bình, hình thoi, hơi 

cong, nhọn ở đầu, không phân nhánh, có vách ngăn, thường 3 vách ngăn (hình 3.3). 
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Khuẩn lạc chủng F8 có đường kính khoảng 4,5 cm sau 3 ngày nuôi cấy, dạng 

sợi dày, mọc dài, bề mặt nhung mượt, mép khuẩn lạc mỏng, bìa rễ cây. Khuẩn ty khí 

sinh có màu trắng và chuyển dần sang màu xanh rêu khi sợi nấm già (màu của bào 

tử), khuẩn ty cơ chất mọc sâu, có màu trắng. Quan sát hiển vi thấy sợi nấm dài, không 

có vách ngăn ngang, có bào tử bọc dạng lớn. Cuống sinh bào tử phát sinh từ khuẩn ty 

khí sinh không phân nhánh, phần sinh đỉnh cuống tròn, thể bình sơ cấp, bào tử dạng 

chuỗi hạt mọc tròn (hình 3.3). 

3.1.4. Ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy các chủng nấm mốc đến hoạt độ 

của laccase 

3.1.4.1. Khảo sát khả năng tích lũy laccase ở các môi trường lên men 

Môi trường nuôi cấy là một trong những yếu tố rất quan trọng trong quá trình 

sinh tổng hợp laccase. Khả năng tích lũy enzyme laccase được khảo sát ở kiện nuôi 

cấy lên men bán rắn (bổ sung 10% cơ chất) và lên men lỏng (bổ sung 5% cơ chất). Ở 

mỗi điều kiện thí nghiệm, môi trường BSM được bổ sung thêm cơ chất có nguồn gốc 

sinh khối thực vật là bột rơm và bột gỗ. 

Kết quả khảo sát khả năng tích lũy laccase của chủng F4 ở 4 môi trường lên 

men là MF1, MF2, MF3 và MF4 qua 18 ngày nuôi cấy được thể hiện trong bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Khả năng tích lũy laccase của chủng F4 ở 4 môi trường lên men. 

Môi 

trường  

lên men 

Thời gian (ngày) 

3 6 9 12 15 18 

MF1 0,97±0,12 2,07±0,19 3,09±0,07 3,30±0,19 2,52±0,07 2,55±0,14 

MF2 1,97±0,05 2,08±0,09 2,43±0,12 2,89±0,07 3,47±0,07 3,22±0,21 

MF3 1,60±0,36 2,52±0,07 1,67±0,05 1,18±0,21 0,90±0,10 0,76±0,07 

MF4 
30,97±5,5

2 

95,69±4,7

5 

148,61±4,1

8 

186,25±6,5

0 

179,86±3,4

8 
170±5,86 

Qua bảng 3.1 nhận thấy, khả năng tích lũy laccase của chủng F4 trên môi trường 

MF4 cao hơn rất nhiều so với 3 môi trường còn lại, xấp xỉ gấp 200 lần. Như vậy, điều 

kiện lên men lỏng sử dụng cơ chất bột rơm phù hợp cho khả năng sản xuất laccase 

của chủng F4. Khả năng tích lũy laccase thấp trong 6 ngày đầu, tăng cao sau và đạt 
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giá trị cứu đại vào ngày nuôi cấy thứ 12 ngày với hoạt tính enzyme đạt giá trị 186 

U/mL. Sau đó, khả năng tích lũy enzyme có sự suy giảm. 

Hoạt tính laccase cũng thay đổi mạnh theo thành phần carbon của môi trường 

nuôi cấy, cùng điều kiện lên men lỏng, môi trường sử dụng nguồn carbon từ rơm 

(186 U/mL) cho hoạt tính cao hơn rất nhiều so với nguồn carbon từ bột gỗ (3,2 

U/mL). Như vậy với chủng F4 nguồn carbon từ rơm là thích hợp cho quá trình 

sinh tổng hợp laccase. 

Kết quả khảo sát khả năng tích lũy laccase của chủng F5 trên 4 điều kiện lên 

men là MF1, MF2, MF3 và MF4 qua 18 ngày nuôi cấy, thể hiện trong hình 3.4. 

 

Hình 3.4. Khả năng tích lũy laccase của chủng F5 ở 4 môi trường lên men 

Dựa vào đồ thị hình 3.5 cho thấy, chủng F5 có khả năng tích lũy laccase mạnh 

hơn trên môi trường MF4 so với 3 môi trường còn lại. Trên cả 4 môi trường lên men 

đều cho hoạt độ cao nhất sau 12 ngày nuôi cấy. Hoạt độ enzyme laccase cao nhất đạt 

1,5 U/mL; 2,89 U/mL; 3,06 U/mL và 5,72 U/mL tương ứng trên 4 điều kiện lên men 

MF1; MF2; MF3 và MF4 sau 12 ngày nuôi cấy. Sự tích lũy enzyme ở điều kiện lên 

men lỏng cao hơn so với lên men bán rắn. Khi lên men bán rắn hoạt độ chỉ đạt 1,06 

U/mL nhưng lên men lỏng hoạt độ tăng gấp 5 lần đạt 5,67 U/mL. 

Kết quả khảo sát khả năng tích lũy laccase của chủng F8 ở 4 môi trường lên 

men là MF1, MF2, MF3 và MF4 qua 18 ngày nuôi cấy được thể hiện trong hình 3.5. 
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Hình 3.5. Khả năng tích lũy laccase của chủng F8 ở 4 môi trường lên men 

Biểu đồ ở hình 3.6 cho thấy, khả năng tích lũy laccase của chủng F8 trên điều 

kiện lên men MF2 là thấp nhất đạt 0,97 U/mL sau 9 ngày lên men và không có sự 

thay đổi nhiều qua 18 ngày lên men. Môi trường lên men MF4 cũng thích hợp cho 

khả năng sinh laccase của chủng F8. Hoạt độ enzyme thu nhận đạt giá trị cao nhất 

vào ngày thứ 15 của quá trình lên men với giá trị 1,67 U/mL; 0,9 U/mL, 2,92 U/mL 

và 3,07 U/mL tương ứng trên môi trường MF1, MF2, MF3 và MF4. 

3.1.4.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy các chủng nấm mốc đến hoạt độ của 

laccase  

Kết quả ở mục 3.1.4.1 cho thấy chủng F4; F5 và F8 có khả năng sinh enzyme 

laccase ngoại bào trong điều kiện lên men lỏng cao hơn so với lên men bán rắn. Vì 

vậy khả năng tích lũy laccase ngoại bào được khảo sát trên 3 khoảng nhiệt độ 25oC; 

30oC và 35°C trong điều kiện lên men lỏng.  

Kết quả được thể hiện trong hình 3.6 cho thấy, chủng F4 nuôi cấy trên môi 

trường MF3 ở nhiệt độ 25°C và 30°C cho hoạt độ laccase cao hơn so với ở 35°C. Ở 

25°C, hoạt độ laccase đạt cực đại là 2,85 U/mL sau 9 ngày nuôi cấy và giảm mạnh 

chỉ còn 1 U/mL sau 18 ngày nuôi. Ở 30°C hoạt độ enzyme đạt cực đại (2,52 U/mL) 

sớm hơn, chỉ sau 6 ngày nuôi và sau đó giảm dần còn 0,76 U/mL. Ở 35°C, hoạt độ 

đạt cực đại là 1,92 U/mL sau 9 ngày lên men. 
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Hình 3.6. Khả năng tích lũy laccase của chủng F4 sử dụng môi trường nuôi cấy 

MF3 ở các mức nhiệt độ khác nhau. 

Đối với môi trường lên men MF4, khả năng tích lũy enzyme của chủng F4 ở 3 

mức nhiệt độ có sự khác biệt. Ở 35°C, hoạt độ đạt cực đại là 174 U/mL chỉ sau 6 ngày 

lên men, trong khi ở 25°C thì đạt cực đại (19,25 U/mL) sau 9 ngày lên men, và ở 30°C 

có hoạt độ đạt cao nhất là 186 U/mL sau 12 ngày lên men và chỉ giảm nhẹ còn 170 

U/mL đến ngày thứ 18 (hình 3.7). 

 
Hình 3.7. Khả năng tích lũy laccase của chủng F4 sử dụng môi trường nuôi cấy 

MF4 ở các mức nhiệt độ khác nhau. 
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Chủng F5 cũng được tiến hành nuôi cấy ở các mức nhiệt độ khác nhau trên 2 

loại môi trường là MF3 và MF4. Kết quả cho thấy, khả năng tích lũy enzyme trong 

điều kiện lên men ở môi trường MF3 là cao nhất ở 25°C, đạt cực đại là 5,42 U/mL 

sau 12 ngày lên men (hình 3.8). 

 

Hình 3.8. Khả năng tích lũy laccase của chủng F5 sử dụng môi trường nuôi cấy 

MF3 ở các mức nhiệt độ khác nhau. 

Khi nuôi cấy trên môi trường MF4, chủng F5 cho khả năng tích lũy enzyme ở 

nhiệt độ 30oC cao hơn so với nuôi cấy ở mức 25oC và 35°C (hình 3.9).  

 

Hình 3.9. Khả năng tích lũy laccase của chủng F5 sử dụng môi trường nuôi cấy 

MF4 ở các mức nhiệt độ khác nhau. 
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Khả năng tích lũy laccase ở 30°C cao gấp 2 lần khi so sánh với điều kiện nuôi 

cấy ở 35°C. Bên cạnh đó, đỉnh tích lũy enzyme ở nhiệt độ 35°C (2,57 U/mL) sau 9 

ngày lên men sớm hơn so với 30°C (4,19 U/mL) sau 12 ngày lên men. 

Kết quả khảo sát trên chủng F8 với môi trường MF3 và MF4 cho kết quả môi 

trường lên men MF3 ở 25°C là tốt nhất cho sự sinh tổng hợp laccase với hoạt độ 

enzyme thu nhận đạt giá trị cực đại 4,8 U/mL sau 9 ngày lên men. Khi tiến hành nuôi 

cấy ở 30°C và 35°C, hoạt độ enzyme thu nhận được có giá trị thấp hơn đáng kể so 

với mức nhiệt độ 25°C, đạt cực đại tương ứng 2,92 U/mL và 2,62 U/mL (hình 3.10). 

 

Hình 3.10. Khả năng tích lũy laccase của chủng F8 ở 3 mức nhiệt độ trong môi 

trường lên men MF3 

Môi trường lên men MF4 cho kết quả không có sự thay đổi lớn về về khả năng 

tích lũy laccase ở 3 mức nhiệt độ nuôi cấy khác nhau. Nhiệt độ 25°C cho kết quả tốt 

nhất với hoạt độ enzyme thu nhận sau 9 ngày nuôi cất đạt giá trị 3,76 U/mL. Ở mức 

nhiệt độ 30°C, khả năng tích lũy enzyme tăng đều qua các ngày và kéo dài lên đến 18 

ngày đạt 3,17 (U/mL) (hình 3.11). 
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Hình 3.11. Khả năng tích lũy laccase của chủng F8 ở 3 mức nhiệt độ trong môi 

trường lên men MF4 

Qua khảo sát khả năng tích lũy laccase của F4, F5 và F8 trên 4 loại môi trường 

và 3 khoảng nhiệt độ cho thấy, trên môi trường lên men MF4 và nhiệt độ lên men 

30°C là thích hợp cho sự sản xuất enzyme của cả 3 chủng. So sánh khả năng tích lũy 

laccase của 3 chủng F4, F5 và F8 trong cùng môi trường lên men MF4 và ở nhiệt độ 

lên men 30°C, cho thấy khả năng sinh enzyme laccase vượt trội của chủng nấm F4 

gấp gần 200 lần so với 2 chủng còn lai, đạt hoạt độ cực đại sau 12 ngày lên men (186 

U/mL). Vì thế chúng tôi đã chọn chủng F4 sản xuất laccse trong điều kiện lên men 

lỏng, môi trường bổ sung cơ chất bột rơm để thu dịch enzyme thô cho khảo sát các 

đặc tính laccase từ nguồn gốc tự nhiên. Và chủng F4 cũng được chọn làm nguyên liệu 

để nghiên cứu phân lập hệ gen mã hóa cho các enzyme laccase trong luận án này. 

3.1.4.3. Hàm lượng protein tổng số và độ sạch của enzyme 

Nồng độ enzyme được pha trong khoảng nồng độ của đường chuẩn. Từ phương 

trình đường chuẩn: y = 0,0194x + 1,442, suy ra được nồng độ của các enzyme nhờ 

quan hệ giữa nồng độ và mật độ quang (OD). 

Đối với một chế phẩm enzyme, ngoài việc xác định mức độ hoạt động, còn cần 

phải đánh giá độ sạch của nó. Đại lượng đặc trưng cho độ sạch của enzyme là hoạt 

độ riêng. Hoạt độ riêng là số đơn vị enzyme/mg protein (U/mg). Dựa vào bảng 3.1, 
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laccase từ chủng F4 có độ sạch cao hơn nhiều so với chủng F5 và F8. Do đó, chủng 

F4 được sử dụng cho các nghiên cứu tiếp theo. 

Bảng 3.2. Hàm lượng protein và hoạt tính laccase của 3 chủng F4, F5, F8 

Chủng Protein tổng số (µg/mL) Hoạt tính (U/mL) Hoạt độ riêng (U/mg) 

F4 45,70±0.68 186,25±6,50 4,0±0,13 

F5 59,00±2.0 5,72±0,07 0,1±0,003 

F8 25,70±0.62 4,8±0,25 0,19±0,05 

 

3.1.5. Khảo sát một số đặc tính của laccase tự nhiên như ảnh hưởng của pH, nhiệt 

độ, ion kim loại 

3.1.5.1. Ảnh hưởng của pH 

pH môi trường ảnh hưởng rất lớn đến vận tốc phản ứng enzyme. Bởi pH ảnh 

hưởng đến trạng thái ion hóa các gốc R của các gốc amino acid trong phân tử enzyme, 

ion hóa các nhóm chức trong trung tâm hoạt động và ion hóa cơ chất. Để tìm ra 

khoảng pH tối ưu cho hoạt động của laccase từ chủng F4 hoạt độ enzyme đã được 

xác định thông qua việc sử dụng dịch lên men chủng F4 trong môi trường MF4 và 

các đệm có pH khác nhau. Trên hình 3.13 thể hiện, enzyme do F4 sinh ra hoạt động 

xúc tác phản ứng mạnh nhất trong khoảng pH từ 4 – 6, khi tăng pH từ 3 đến 5 hoạt 

độ enzyme cũng tăng từ 72,1% đến 100%. Hoạt độ giảm nhẹ khi tăng lên pH 6, còn 

89,5%, sau đó giảm mạnh khi tăng pH lên 8 chỉ còn 33,1% (hình 3.13). 
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Hình 3.12. Ảnh hưởng của pH lên hoạt tính laccase của chủng F4 

3.1.5.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ 

Nhiệt độ có ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng, mỗi enzyme chỉ hoạt động ở một 

giới hạn nhiệt độ thích hợp. Vì vậy, muốn sử dụng enzyme có hiệu quả cao trước hết 

phải nghiên cứu tìm ra nhiệt độ tối ưu cho hoạt động enzyme. Kết quả nghiên cứu 

ảnh hưởng của nhiệt độ tới hoạt động của laccase từ chủng F4 được thể hiện ở hình 

3.14.  

 

Hình 3.13. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên hoạt tính laccase của chủng F4 

Nhiệt độ tối ưu cho hoạt động của laccase được xác định qua việc đo hoạt độ 

enzyme ở các nhiệt độ phản ứng khác nhau từ 20°C đến 50°C. Kết quả trên hình 3.14 

cho thấy, khi nhiệt độ tăng dần từ 20°C đến 45°C hoạt tính laccase cũng tăng dần từ 
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66,4% đến 100%, nhiệt độ thích hợp nhất cho laccase hoạt động khoảng 45°C và giảm 

khi nhiệt độ tăng lên 50°C còn 74,7%. Ở 20°C đến 30°C enzyme vẫn có khả năng 

hoạt động nhưng hoạt tính giảm, chỉ khoảng 70,2%. Đây cũng là một trong những 

điểm mạnh của chủng F4 khi tiến hành sử dụng enzyme trong xử lí môi trường ở nhiệt 

độ thấp hơn các enzyme đã được nghiên cứu, giảm chi phí tiêu hao. 

3.1.5.3. Ảnh hưởng của các ion kim loại  

Ngoài sự phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ, pH hoạt tính laccase còn phụ 

thuộc rất nhiều vào sự có mặt và nồng độ các ion kim loại như: Fe2+; Cu2+; Ca2+; 

Mn2+; Mg2+; Zn2+; Co2+. Dựa trên hình 3.15, cho thấy hoạt tính laccase của chủng F4 

ít bị ảnh hưởng của ion kim loại, chỉ có ion Fe2+ làm ức chế hoạt động của enzyme, 

enzyme gần như bị mất hoạt tính hoàn toàn khi bổ sung 5 mM ion Fe2+ vào hỗn hợp 

phản ứng và hoạt tính giảm 96,7% so với đối chứng. Các ion Cu2+; Mg2+ và Co2+ làm 

tăng nhẹ hoạt tính laccase tương ứng 5%; 15%; 4% so với đối chứng. Hầu như các 

ion còn lại không làm thay đổi nhiều hoạt tính laccase của chủng F4. Đây có thể là 

một đặc tính tốt khi ứng dụng enzyme này trong xử lý ô nhiễm. 

 

Hình 3.14. Ảnh hưởng của các ion kim loại lên hoạt tính laccase F4 

3.1.6. Định danh vi sinh vật 

3.1.6.1. Tách chiết DNA tổng số 

Để tiến hành các nghiên cứu tiếp theo, việc thu được DNA tổng số không bị đứt 

gãy, có độ tinh sạch cao là rất quan trọng.  
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Hình 3.15. Điện di đồ sản phẩm tách DNA tổng số chủng F4 

M: GeneRuler 1 kb DNA Ladder (Thermo Scientific),  

1: sản phẩm DNA tổng số của chủng F4 

Kết quả điện di kiểm tra trên gel agarose 0,8%, ở hình 3.15 cho thấy DNA tổng 

số từ chủng nấm F4 thu được không bị đứt gãy, băng gọn, sạch có thể được sử dụng 

cho các thí nghiệm tiếp theo. 

3.1.6.2. Nhân dòng đoạn ITS 1-4 bằng PCR 

Trình tự ITS 1-4 của F4 được nhân lên khi sử dụng cặp mồi ITS1 (5’ 

TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’) và ITS4 (5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-

3’). Sản phẩm PCR nhân đoạn gen ITS 1-4 chủng F4 được kiểm tra bằng điện di trên 

gel agarose 0,8% (hình 3.16).  

 

Genomic DNA 
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Hình 3.16. Sản phẩm PCR trình tự ITS 1-4 chủng F4. 

M: PreciGene 1 kb DNA Ladder (BioPioneer),  

1: Sản phẩm PCR 

Kết quả này cho thấy, băng của sản phẩm PCR là băng đơn, sắc nét và có kích 

thước khoảng 550 bp phù hợp với tính toán lý thuyết, chứng tỏ đoạn gen mong muốn 

có thể đã được nhân lên đặc hiệu, đủ nồng độ cho xác định trình tự. Dựa trên đặc 

điểm khuẩn lạc và hình thái sợi nấm cùng với trình tự gen mã hóa đã xác định chủng 

F4 có độ tương đồng đến 99% với loài Fusarium oxysporum khi so sánh trên 

Genbank. 

Trình tự ITS của F4 được xác định bao gồm 544 cặp base Nitơ, so sánh với các 

trình tự gen 18S rRNA của các chủng nấm mốc đã công bố trên các ngân hàng dữ 

liệu Genbank, cho thấy chủng F4 có mức tương đồng cao với các chủng vi nấm thuộc 

chi Fusarium, loài F. oxysporum. Chủng nấm này được đặt tên là F. oxysporum 

HUIB02, mã số trên Genbank KX388184.  

Trình tự gen ITS1-4 của chủng F. oxysporum HUIB02 được tiến hành so sánh 

với một số chủng vi nấm khác trên Genbank: F. oxysporum f. sp. vasinfectum 

EU849584, F. oxysporum F2: KY810793, F. oxysporum ELRF 8: KX786247, F. 

oxysporum CBS 140424: KT794176, F. solani OUCMBI110106: KP269017, F. 

lateritium CBPPR0050: KT211542, F.proliferatum NOB110: GU363955, F. 

incarnatum HNMi: KX184815 bằng phần mềm Mega X (hình 3.18).  
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Hình 3.17. Cây phả hệ di truyền loài của chủng F. oxysporum HUIB02 và một số 

loài Fusarium khác trên Genbank.  

Cây có mức độ tương đồng likehood cao nhất được lựa chọn. Các chữ số biểu diễn 

phần trăm của cây phát sinh có liên quan đến nhóm phân loại tiếp theo. 

3.2. TẠO DÒNG CÁC GEN MÃ HÓA LACCASE TỪ Fusarium oxysporum 

3.2.1. Khuếch đại các gen laccase từ cDNA của F. oxysporum 

Nhằm phân lập các gen mã hóa laccase của F. oxysporum, trình tự exon của các 

gen sẽ được khuếch đại từ cDNA F. oxysporum. Tế bào F. oxysporum nuôi cấy trên 

môi trường BSM được thu nhận và tách chiết RNA tổng số tạo nguyên liệu cho quá 

trình sinh tổng hợp cDNA. Kết quả tách chiết RNA tổng số được trình bày ở hình 

3.19. Hình ảnh điện di RNA tổng số cho thấy có sự xuất hiện hai band RNA rõ, sạch, 

ít bị đứt gãy tương ứng với vị trí của tiểu đơn vị 18s và 28s ribosom RNA. Kết quả 

cho thấy chất lượng RNA thu được đảm bảo cho sự sinh tổng hợp cDNA. 

 

 

Hình 3.18. Điện di đồ sản phẩm RNA tổng số từ F. oxysporum HUIB02 

M: GeneRuler 1 kb DNA Ladder (Thermo Scientific),  

1: RNA tổng số của F. oxysporum HUIB02 

Từ cDNA tổng số, gen mã hóa gen laccase 1 (Folac1), laccase 2 (Folac2), laccse 

3 (Folac3) và laccase 4 (Folac4) từ F. oxysporum được khuếch đại thành công. Tuy 

nhiên sau khi giải trình tự nucleotide thì chỉ có Folac1 cho kết quả phù hợp lý thuyết 

như không có vùng intron, không có trình tự bộ ba kết thúc. Do vậy, khuôn khổ luận 

án chỉ trình bày kết quả tạo dòng Folac1 từ cDNA. Các gen mã hóa laccase còn lại 
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(Folac2, Folac3 và Folac4) được khuếch đại từ DNA tổng số nhằm kiểm tra sự có 

mặt của các gen nay trong hệ gen F. oxysporum. 

Kết quả khuếch đại gen Folac1, Folac2, Folac3 và Folac4 bằng cặp mồi đặc 

hiệu Folac1F/Folac1R; Folac2F/Folac2R; Folac3F/Folac3R; Folac4F/Folac4R 

bằng PCR được trình bày ở hình 3.20. 

 Kết quả cho thấy các gen Folac1 được khuếch đại thành công từ cDNA và 

Folac2, Folac3 và Folac4 được khuếch đại thành công từ DNA tổng số, sản phẩm 

PCR trên gel agarose 1% xuất hiện băng rõ, không có các sản phẩm phụ, có kích 

thước khoảng 2 kb đối với Folac1 và Folac3, kích thước 2,2 kb đối với Folac2 và 

Folac4, tương đương kích thước các gen laccase của F. oxysporum f. sp. lycopersici 

4278 đã được công bố trên NCBI. Do đó, sản phẩm PCR đủ chất lượng để tạo nguồn 

nguyên liệu cho bước tạo dòng và giải trình tự gen. 

 

Hình 3.19. Sản phẩm PCR khuếch đại các gen mã hóa laccase. 

A. Sản phẩm PCR gen Folac1, M: GeneRuler 1 kb DNA Ladder (Thermo Scientific), 

B. Sản phẩm PCR gen Folac2, M: 100 bp PCR Molecular Ruler (Bio-Rad), 

C. Sản phẩm PCR gen Folac3, M: 100 bp PCR Molecular Ruler (Bio-Rad), 

D. Sản phẩm PCR gen Folac4, M: 100 bp PCR Molecular Ruler (Bio-Rad). 

3.2.2. Tạo dòng các gen mã hóa enzyme laccase trong vector pGEM®T-Easy 

Sản phẩm PCR tương ứng vơi 4 gen Folac1, Folac2, Folac3 và Folac4 được 

gắn vào vector tạo dòng pGEM®T-Easy và biến nạp vào E. coli Top10. Thể biến nạp 

E. coli mang vector tái tổ hợp pGEM®T-Folac1, pGEM®T-Folac2, pGEM®T-Folac3, 

pGEM®T-Folac4 được kiểm tra dựa trên phương pháp PCR trực tiếp khuẩn lạc và 

phương pháp cắt bằng các enzyme hạn chế. 

A D B C 
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3.2.2.1. Sàng lọc ban đầu bằng PCR trực tiếp từ khuẩn lạc 

Phương pháp PCR trực tiếp từ khuẩn lạc cho kết quả sàng lọc ban đầu (kết quả 

thể hiện ở các hình 3.21, hình 3.22, hình 3.23 và hình 3.24). 

 

Hình 3.20. Sản phẩm PCR gen Folac1 từ khuẩn lạc tái tổ hợp 

M: GeneRuler 1 kb DNA Ladder (Thermo Scientific), 

1-2: sản phẩm PCR của khuẩn lạc mang gen Folac1 với cặp mồi đặc hiệu  

 

Hình 3.21. Sản phẩm PCR gen Folac2 từ khuẩn lạc tái tổ hợp. 

M: PreciGene 1 kb DNA Ladder (BioPioneer),  

1 sản phẩm PCR của khuẩn lạc mang gen Folac2 với cặp mồi đặc hiệu. 

Kết quả ở hình 3.21 và hình 3.22 cho thấy, khi khuếch đại PCR trực tiếp từ 

khuẩn lạc tái tổ hợp đều xuất hiện băng đặc hiệu, có kích thước bằng với kích thước 

của Folac1 và Folac2 được khuếch đại từ cDNA và DNA tổng số lần lượt tương ứng 

là 2 kb và 2,2 kb. Sản phẩm PCR rõ, không xuất hiện sản phẩm phụ, chứng tỏ rằng 

các gen Folac1 và Folac2 đã được biến nạp vào tế bào E. coli Top10. 
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Hình 3.22. Sản phẩm PCR gen Folac3 từ khuẩn lạc tái tổ hợp. 

M: PreciGene 1 kb DNA Ladder (BioPioneer),  

1: sản phẩm PCR của khuẩn mang gen Folac3 với cặp mồi đặc hiệu 

 

Hình 3.23. Sản phẩm PCR gen Folac4 từ khuẩn lạc tái tổ hợp. 

M: GeneRuler 1 kb DNA Ladder (Thermo Scientific),  

1-2: sản phẩm PCR của khuẩn lạc mang gen Folac4 với cặp mồi đặc hiệu. 

Kết quả điện di ở hình 3.23 và hình 3.24 cũng đều chỉ xuất hiện một băng đặc 

hiệu có kích thước khoảng 2 kb và 2,2 kb, đúng bằng kích thước của các gen Folac3 

và Folac4 khuếch đại từ DNA tổng số của F. oxysporum. Như vậy hai gen Folac3 và 

Folac4 cũng đã được biến nạp vào tế bào E.coli Top10. 

3.2.2.2. Kiểm tra plasmid tái tổ hợp bằng phản ứng cắt với EcoRI 
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Các khuẩn lạc tái tổ hợp được nhân sinh khối trong 5 mL môi trường LB lỏng 

có bổ sung nhân tố chọn lọc là kháng sinh ampicillin nồng độ 50 µg/mL và nuôi qua 

đêm ở 37℃. Sau đó, thu dịch nuôi cấy, tách chiết plasmid tái tổ hợp từ tế bào E. coli 

Top10 bằng kit GeneJET Plasmid Miniprep K0502 (Thermo scientific, Mỹ). Kiểm 

tra các plasmid tái tổ hợp bằng phản ứng cắt với enzyme hạn chế EcoRI. 

Kết quả trình bày ở hình 3.25 cho thấy, plasmid tái tổ hợp Folac1 ở dạng đóng 

vòng có kích thước khoảng 5 kb, bên cạnh đó có xuất hiện băng với kích thước khác 

4 kb. Sự sai khác này có thể do plasmid ở các trạng thái siêu xoắn khác nhau dẫn đến 

tốc độ dịch chuyển trên gel khác nhau. Phản ứng PCR với cặp mồi Folac1 sử dụng 

DNA plasmid tái tổ hợp làm khuôn mẫu cho sản phẩm có kích thước xấp xỉ 2 kb. 

Ngoài ra, sản phẩm cắt plasmid tái tổ hợp bằng enzyme EcoRI xuất hiện 3 băng có 

kích thước khác nhau, trong đó 1 băng có kích thước 3 kb tương ứng với kích thước 

plasmid pGEM®T-Easy, băng thứ hai có kích thước 2 kb tương ứng gen Folac1 và 

băng còn lại có kích thước khoảng 4 kb là lượng plasmid còn dư sau phản ứng cắt 

hạn chế. Do vector pGEM®T-Easy có 2 vị trí nhận biết của enzyme cắt hạn chế EcoRI 

nằm 2 đầu của đoạn chèn, vì vậy khi sử dụng EcoRI để cắt plasmid tái tổ hợp luôn 

cho kết quả ít nhất 2 băng DNA trong đó 1 băng có kích thước khoảng 3 kb. Các kết 

quả trên chứng minh gen Folac1 đã được tạo dòng thành công vào vector pGEM®T-Easy. 

 



68 

Hình 3.24. Sản phẩm cắt hạn chế bằng EcoRI plasmid tái tổ hợp pGEM®T-Easy-

Folac1. 

M: GeneRuler 1 kb DNA Ladder (Thermo Scientific) 

1: plasmid tái tổ hợp pGEM®T-Folac1 tách chiết từ E. coli TOP10;  

2: sản phẩm PCR gen Folac1 trên DNA khuôn mẫu là plasmid tái tổ hợp pGEM®T-

Folac1;  

3: sản phẩm phản ứng cắt plasmid tái tổ hợp pGEM®T-Folac1 bằng enzyme EcoRI. 

Hình 3.26 cho thấy, plasmid tái tổ hợp Folac2 ở dạng đóng vòng có kích thước 

khoảng 5 kb, bên cạnh đó cũng xuất hiện băng với kích thước khác 4 kb do plasmid 

ở các trạng thái siêu xoắn khác nhau dẫn đến tốc độ dịch chuyển trên gel khác nhau. 

Phản ứng khuếch đại PCR với cặp mồi Folac2 sử dụng DNA plasmid tái tổ hợp làm 

khuôn mẫu cho băng DNA với kích thước xấp xỉ 2,2 kb. Phản ứng cắt vector tái tổ 

hợp bằng enzyme cắt hạn chế EcoRI tạo thành 3 băng, trong đó 1 băng có kích thước 

3 kb tương ứng với kích thước vector pGEM®T-Easy. Băng thứ hai có kích thước 1,5 

kb và băng còn lại có kích thước 0,7 kb, kích thước tổng của hai băng này chính là 

kích thước của gen Folac2. Điều này được giải thích là do trong vector pGEM®T-

Easy có 2 vị trí nhận biết của enzyme cắt hạn chế EcoRI nằm ở 2 đầu của đoạn chèn, 

và trong trình tự gen Folac2 cũng có thêm 1 vị trí cắt của EcoRI. Như vậy, gen Folac2 

đã được tạo dòng thành công vào vector pGEM®T-Easy. 
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Hình 3.25. Sản phẩm cắt hạn chế bằng EcoRI plasmid tái tổ hợp pGEM®T-Easy-

Folac2. 

M: PreciGene 1 kb DNA Ladder (BioPioneer),   

1: Sản phẩm PCR gen Folac2 trên DNA khuôn mẫu là plasmid tái tổ hợp pGEM®T-

Folac2;  

2: Sản phẩm phản ứng cắt plasmid tái tổ hợp pGEM®T-Folac2 bằng enzyme EcoRI; 

3: Plasmid tái tổ hợp pGEM®T-Folac2 tách chiết từ E. coli TOP10. 

Theo hình 3.27 cho thấy, plasmid tái tổ hợp Folac3 ở dạng đóng vòng có kích 

thước chính khoảng 5 kb, bên cạnh đó do plasmid có thể tồn tại ở các trạng thái siêu 

xoắn khác nhau dẫn đến tốc độ dịch chuyển trên gel khác nhau nên còn xuất hiện 

thêm băng với kích thước 4 kb. Phản ứng khuếch đại PCR với cặp mồi Folac3 sử 

dụng DNA plasmid tái tổ hợp làm khuôn mẫu cho băng DNA với kích thước xấp xỉ 

2 kb. Khi thực hiện phản ứng cắt plasmid tái tổ hợp bằng enzyme cắt hạn chế EcoRI 

cho ra 2 băng DNA, trong đó 1 băng có kích thước 3 kb tương ứng với kích thước 

plasmid pGEM®T-Easy và băng còn lại có kích thước 2 kb tương ứng gen Folac3. 

Do vector pGEM®T-Easy có 2 vị trí nhận biết của enzyme cắt hạn chế EcoRI nằm ở 

2 đầu của đoạn chèn, vì vậy khi sử dụng EcoRI để cắt plasmid tái tổ hợp luôn cho kết 

quả ít nhất 2 băng DNA trong đó 1 băng có kích thước khoảng 3 kb và băng còn lại 

chính là đoạn gen được chèn vào. Các kết quả này đã chứng minh rằng gen Folac3 

đã được tạo dòng thành công vào vector pGEM®T-Easy. 
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Hình 3.26. Sản phẩm cắt hạn chế bằng EcoRI plasmid tái tổ hợp pGEM®T-Easy-

Folac3. 

M: PreciGene 1 kb DNA Ladder; 

1: sản phẩm PCR gen Folac3 trên DNA khuôn mẫu là plasmid tái tổ hợp pGEM®T-

Folac3;  

2: sản phẩm phản ứng cắt plasmid tái tổ hợp pGEM®T-Folac3 bằng enzyme EcoRI; 

3: plasmid tái tổ hợp pGEM®T-Folac3 tách chiết từ E. coli TOP10. 

 Điện di kiểm tra vector tái tổ hợp pGEM®T-Folac4 (hình 3.28) cho thấy, 

plasmid này có 1 băng chính kích thước khoảng 5 kb-6 kb, 1 băng phụ khoảng 3 kb 

và 1 băng dưới 0,25 kb. Băng chính có kích thước bằng kích thước vector (3 kb) cộng 

với gen Folac4, trong khi băng 3 kb có thể là plasmid tái tổ hợp tồn tại ở dạng siêu 

xoắn, băng thấp là RNA tổng số. Phản ứng cắt giới hạn bằng EcoRI cho 2 băng với 

kích thước 3 kb và 2,2 kb, tương ứng với kích thước của vector pGEM®T mạch thẳng 

và đoạn gen Folac4 được chèn vào. Sản phẩm phản ứng PCR là băng kích thước 2,2 

kb. Do đó có thể khẳng định rằng gen Folac4 đã được tạo dòng thành công vào vector 

pGEM®T-Easy. 
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Hình 3.27. Sản phẩm cắt hạn chế bằng EcoRI plasmid tái tổ hợp pGEM®T- Easy- 

Folac4 

M: PreciGene 1 kb DNA Ladder (BioPioneer) 

1: Sản phẩm PCR gen Folac4 sử dụng vector tái tổ hợp pGEM®T-Folac4 làm DNA 

khuôn mẫu;  

2: Sản phẩm phản ứng cắt vector tái tổ hợp pGEM®T-Folac4 bằng enzyme EcoRI;  

3: Plasmid tái tổ hợp pGEM®T- Folac4 tách chiết từ E. coli TOP10 

3.2.3. Giải trình tự gen laccase 

Plasmid mang vector tái tổ hợp của từng gen Folac1, Folac2, Folac3 và Folac4 

được gửi giải trình tự nucleotide bởi công ty FIRST BASE (Malaysia). 

3.2.3.1. Trình tự gen Folac1 

Gen Folac1 được tạo dòng từ cDNA có kích thước 2064 nucleotide, do đó trong 

trình tự nucleotide thu được không có các đoạn intron, đã được đăng ký trên genBank 

với mã số MT362052. Trình tự amino acid suy diễn thu được từ kết quả giải trình tự 

plasmid tái tổ hợp mang gen Folac1 được tiến hành so sánh với trình tự thu được của 

loài F. oxysporum f. sp. lycopersici 4287: XM_018392545, F. odoratissimum NRRL 

54006: XM_031207509, F.oxysporum NRRL 32931: XM_031188070, F. 

proliferatum ET1: XM_031231991, F. fujikuroi IMI 58289: XM_023580876 từ dữ 

liệu trên genBank bằng phần mềm Mega X (hình 3.29). 
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Hình 3.28. Cây phả hệ di truyền gen Folac1 và một số gen laccase khác 

 trên Genbank.  

Cây có mức độ tương đồng likehood cao nhất được lựa chọn. Các chữ số biểu diễn 

phần trăm của cây phát sinh có liên quan đến nhóm phân loại tiếp theo. 

Kết quả sử dụng phần mềm Protein Homology/analogy Recognition Engine V 

2.0 phân tích cấu trúc protein tương đồng và nhận diện các vùng chức năng cho thấy 

Folac1 có cấu trúc tương tự laccase từ Thielavia arenaria với độ tin cậy 100%. Dựa 

trên cấu trúc không gian của protein TaLcc1 ở T. arenaria (mã số c3ppsD) cấu trúc 

không gian của Folac1 đã được xây dựng. Kết quả cho thấy, cấu trúc bậc 2 dự đoán 

của Folac1 có 7 vị trí gập cuộn xoắn α và 38 vị trí gập cuộn phiến β (hình 3.30). 

 

Hình 3.29. Mô hình cấu trúc không gian 3 chiều của Folac1 F. oxysporum HUIB02. 

3.2.3.2. Trình tự gen Folac2 

Gen Folac2 có chiều dài 2229 nucleotide và chứa 5 vùng không mã hóa với 

chiều dài của các vùng lần lượt là 52 nucleotide, 48 nucleotide, 52 nucleotide, 55 

nucleotide, 47 nucleotide, đã được đăng ký trên genBank với mã số KY825237. 

Trình tự amino acid suy diễn thu được từ kết quả giải trình tự plasmid tái tổ hợp 

mang gen Folac2 được tiến hành so sánh với trình tự thu được của loài F. oxysporum 

f. sp. lycopersici 4287: XM_018393137, F. odoratissimum NRRL 54006: 

 Fusarium oxysporum HUIB02

 Fusarium oxysporum NRRL 32931

 Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 4287

 Fusarium odoratissimum NRRL 54006

 Fusarium proliferatum ET1

 Fusarium fujikuroi IMI 58289100

48

91
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XM_031210768, F. oxysporum NRRL 32931: XM_031192261, F. proliferatum 

ET1: XM_031228032, F. verticillioides 7600: XM_018901706, từ dữ liệu trên 

genBank bằng phần mềm Mega X (hình 3.31) 

 

Hình 3.30. Cây phả hệ di truyền gen Folac2 và một số gen laccase khác  

trên Genbank.  

Cây có mức độ tương đồng likehood cao nhất được lựa chọn. Các chữ số biểu diễn 

phần trăm của cây phát sinh có liên quan đến nhóm phân loại tiếp theo. 

Mô hình cấu trúc không gian Folac2 được xây dựng dựa trên mô hình cấu trúc 

của enzyme oxy hóa nhân Cu từ T. arenaria. Cấu trúc phiến β được trình bày bằng 

hình mũi tên dạng lát mỏng; cấu trúc cuộn xoắn α được trình bày bằng hình lát mỏng 

dạng cuộn. 

Thông qua phần mềm Protein Homology/analogy Recognition Engine V2.0 cho 

thấy Folac2 có cấu trúc tương tự enzyme laccase từ Thielavia arenaria với độ tin cậy 

100%. Dựa trên cấu trúc không gian của protein TaLcc1 ở T. arenaria (mã số c3ppsD) 

cấu trúc không gian của Folac2 đã được xây dựng. Kết quả cho thấy cấu trúc bậc 2 dự 

đoán của Folac2 có 7 vị trí gập cuộn xoắn α và 36 vị trí gập cuộn phiến β (hình 3.32). 

 Fusarium oxysporum HUIB02

 Fusarium oxysporum NRRL 32931

 Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 4287

 Fusarium odoratissimum NRRL 54006

 Fusarium proliferatum ET1

 Fusarium verticillioides 7600100

100
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Hình 3.31. Mô hình cấu trúc không gian 3 chiều của Folac2 F. oxysporum HUIB02. 

3.2.3.3. Trình tự gen Folac3 

Vector tái tổ hợp pGEM®T-Folac3 sau tinh sạch được sử dụng làm khuôn mẫu 

để giải trình tự nucleotide của gen Folac3. Kết quả cho thấy, gen Folac3 có chiều dài 

1957 nucleotide bằng kích thước khuôn mẫu gen Folac3 của chủng F. oxysporum f. 

sp. lycopersici 4287. Trình tự hoàn chỉnh gen Folac3 được đăng ký trên Genbank với 

mã số KY825238. So sánh tương đồng với công cụ blast trên Genbank cho thấy, 

Folac3 tương đồng 99% với gen Folac3 của chủng F. oxysporum f. sp. lycopersici 

4287. Hai gen có tổng số 17 nucleotide khác nhau ở các vị trí 123, 446, 453, 602, 617, 

630, 806, 930, 994, 998, 1071, 1170, 1232, 1316, 1617, 1847, 1886. Gen Folac3 có 

hai vùng intron với chiều dài intron thứ nhất là 47 nucleotide và intron thứ hai là 56 

nucleotide. 

Gen Folac3 mã hóa protein có chiều dài 617 amino acid, tương đồng 98% và có 

10 amino acid sai khác so với gen Folac3 của chủng F. oxysporum f. sp. lycopersici 

4287. Phân tích tìm kiếm tín hiệu peptide trên Folac3 cho thấy không có tín hiệu 

peptide tồn tại, điều này cho thấy, nhiều khả năng Folac3 mã hóa enzyme laccase nội 

bào của F. oxysporum. Phân tích khả năng glycosyl hóa kiểu N cho thấy trình tự 

Folac3 có 7 vị trí Asn-Xaa-Ser/Thr là những vị trí có khả năng liên kết với các gốc 

carbohydrate. 

Trình tự amino acid suy diễn thu được từ kết quả giải trình tự plasmid tái tổ hợp 

mang gen Folac3 được tiến hành so sánh với trình tự thu được của loài F. oxysporum 
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NRRL 32931: XM_031192310, F. oxysporum f. sp. lycopersici 4287: 

XM_18393180, F. Odoratissimum NRRL 54006: XM_031210721, F. proliferatum 

ET1: XM_031228099, F. verticillioides 7600: XM_018901654 từ dữ liệu trên 

genBank bằng phần mềm Mega X (hình 3.33). 

 

Hình 3.32. Cây phả hệ di truyền gen Folac3 và một số gen laccase khác  

trên Genbank.  

Cây có mức độ tương đồng likehood cao nhất được lựa chọn. Các chữ số biểu diễn 

phần trăm của cây phát sinh có liên quan đến nhóm phân loại tiếp theo. 

Mô hình cấu trúc không gian Folac3 được xây dựng dựa trên mô hình cấu trúc 

của enzyme oxy hóa nhân Cu từ T. arenaria. Cấu trúc phiến β được trình bày bằng 

hình mũi tên dạng lát mỏng; cấu trúc cuộn xoắn α được trình bày bằng hình lát mỏng 

dạng cuộn. Sử dụng phần mềm phân tích cấu trúc protein tương đồng và nhận diện 

các vùng chức năng cho thấy Folac3 có cấu trúc tương tự enzyme laccase từ T. 

arenaria với độ tin cậy 100%. Dựa trên cấu trúc không gian của protein laccase ở T. 

arenaria (mã số c3ppsD) cấu trúc không gian của Folac3 đã được xây dựng và trình 

bày ở hình 3.34.  

 

Hình 3.33. Mô hình cấu trúc không gian 3 chiều của Folac3 F. oxysporum HUIB02 

 

 Fusarium oxysporum HUIB02

 Fusarium oxysporum NRRL 32931

 Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 4287
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 Fusarium verticillioides 7600100
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Kết quả cho thấy, cấu trúc bậc 2 dự đoán của Folac3 có 6 vị trí gập cuộn xoắn 

α và 30 vị trí gập cuộn phiến β. 

3.2.3.4. Trình tự gen Folac4 

Gen Folac4 có chiều dài 2238 nucleotide và chứa 5 vùng không mã hóa với 

chiều dài của các vùng lần lượt là 53 nucleotide, 50 nucleotide, 59 nucleotide, 52 

nucleotide, 47 nucleotide. Khác với sinh vật nhân sơ, gen mã hóa ở sinh vật nhân 

chuẩn thường bao gồm vùng mã hóa (exon) và vùng không mã hóa (intron). Sau quá 

trình phiên mã DNA sang RNA, tế bào sẽ loại bỏ vùng không mã hóa và nối các vùng 

mã thành sợi mRNA hoàn chỉnh có khả năng dịch mã thành chuỗi polypeptide. Trình 

tự nucleotide đã được đăng ký trên genBank với mã số KY825239. Sau khi loại bỏ 

các vùng không mã hóa, trình tự nucleotide gen Folac4 được dịch mã thành chuỗi có 

chiều dài 657 amino acid (hình 3.35). 

 

Hình 3.34. Cây phả hệ di truyền gen Folac4 và một số gen laccase khác 

 trên Genbank. 

 Cây có mức độ tương đồng likehood cao nhất được lựa chọn. Các chữ số biểu diễn 

phần trăm của cây phát sinh có liên quan đến nhóm phân loại tiếp theo. 

Cấu trúc không gian protein mã hóa bởi Folac4 được phân tích dựa vào phần 

mềm dự đoán cấu trúc và chức năng protein Phyre2. Cấu trúc bậc hai của Folac4 chứa 

4 chuỗi xoắn alpha và 37 chuỗi gập cuộn phiến β (hình 3.36). 

 Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 4287

 Fusarium proliferatum HUIB02
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 Fusarium verticillioides 7600
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Hình 3.35. Mô hình cấu trúc không gian 3 chiều của Folac4 F. oxysporum HUIB02 

3.3. BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA LACCASE TRONG Pichia pastoris 

3.3.1. Tạo dòng cFolac1 vào pGEM®T-Easy và biến nạp vào E. coli Top10 

Chúng tôi chọn cFolac1 để tiếp tục nghiên cứu sản xuất laccase tái tổ hợp thông 

qua vật chủ P. pastoris. Do đó, sản phẩm PCR cFolac1 được khuếch đại bằng cặp 

mồi biểu hiện từ cDNA được tạo dòng trở lại vào pGEM®T-Easy và biến nạp vào E. 

coli Top10 bằng phương pháp sốc nhiệt. Sau đó tiến hành chọn lọc các tế bào E. coli 

tái tổ hợp mang plassmid pGEM®T-Easy/cFolac1 bằng phản ứng PCR. 

3.3.2. Tạo dòng vào vector biểu hiện pPICZαA 

Đoạn gen cFolac1 được cắt khỏi vector tách dòng pGEM®T-Easy/cFolac1 

bằng EcoRI và XbaI, sau đó gắn vào vector pPICZαA cũng được xử lý bằng 2 enzyme 

trên để tạo thành vector tái tổ hợp pPICZαA/cFolac1. Điện di đồ sản phẩm phản ứng 

cắt cho thấy, phản ứng cắt xảy ra hoàn toàn, tạo thành hai băng có kích thước lần lượt 

là 3 kb (vector pGEM®T-Easy) và 2 kb (gen cFolac1). Các sản phẩm này sẽ được 

tinh sạch bằng kit GeneJET Gel Extraction K0691 (Thermo scientific, Mỹ), sản phẩm 

tinh sạch được kiểm tra bằng điện di trên gel agarose 0,8% (hình 3.37). 
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Hình 3.36. Sản phẩm phản ứng cắt bằng EcoRI và XbaI. 

M: GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder (Thermo scientific), 

1-2: sản phẩm phản ứng cắt pGEM®T-Easy/cFolac1,  

3-4: vector pGEM®T-Easy/ cFolac1 

Theo hình 3.38 cho thấy, cFolac1 từ pGEM®T-Easy/Folac1 và pPICZαA đã 

được tinh sạch hoàn toàn và có kích thước chính xác (2 kb và 3,6 kb) và đạt yêu cầu 

để tiến hành các bước tiếp theo. 

 

Hình 3.37. Sản phẩm tinh sạch phản ứng cắt bằng EcoRI và XbaI 

M: GeneRuler 1 kb DNA Ladder,  

1-4: gen Folac1 tinh sạch, 5: vector pPICZαA 

Từ sản phẩm cắt hạn chế đã được tinh sạch, tiến hành gắn gen cFolac1 vào 

pPICZαA mạch thẳng, hỗn hợp phản ứng gắn được biến nạp vào tế bào E. coli Top10 
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bằng phương pháp sốc nhiệt. Sau đó tiếp tục chọn lọc các khuẩn lạc trắng mang vector 

tái tổ hợp, kiểm tra bằng phản ứng PCR với mồi cFolac1F/cFolac1R. Các khuẩn lạc 

kiểm tra ngẫu nhiên đều xuất hiện băng có kích thước khoảng 2 kb, đúng bằng kích 

thước gen cFolac1. Điều này chứng minh rằng, đã gắn và biến nạp thành công vector 

tái tổ hợp pPICZαA/cFolac1 vào tế bào vật chủ E. coli Top10. 

Sau khi gắn thành công gen cFolac1 vào pPICZαA, vector tái tổ hợp 

pPICZαA/cFolac1 được biến nạp vào tế bào biểu hiện P. pastoris theo phương pháp 

đã được mô tả ở phần trên. Khuẩn lạc P. pastoris tái tổ hợp được sàng lọc nhờ kháng 

sinh zeocine 100 µg/mL trên môi trường rắn YPDS. Các khuẩn lạc mọc trên môi 

trường YPDS được nhân sinh khối và tách chiết DNA tổng số để kiểm tra sự hiện 

diện của gen Folac1 nằm trong hệ gen của tế bào vật chủ. Sử dụng cặp mồi AOX1, 

phản ứng PCR với khuôn mẫu là DNA tổng số của P. pastoris tái tổ hợp được tiến 

hành. Kết quả cho thấy, khi dùng cặp mồi AOX1 xuất hiện hai băng có kích thước 

lần lượt là 2,4 kb và 2,2 kb (hình 3.39). 

 

Hình 3.38. Sản phẩm PCR cFolac1 sử dụng cặp primer AOX1. 

M: GeneRuler 1 kb DNA Ladder, 

1-4: sản phẩm PCR cFolac1 từ DNA tổng số của P. pastoris tái tổ hợp 

Băng 2,4 kb chính là đoạn gen cFolac1 (gen cFolac1 có kích thước 2 kb cộng 

với đoạn khoảng 400 bp AOX1 nằm trong pPICZαA). Băng 2,2 kb chính là đoạn gen 

AOX1 có sẵn trong DNA hệ gen của P. pastoris X33. Như vậy, cFolac1 đã được 

chèn thành công vào DNA hệ gen của tế bào P. pastoris X33. 
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3.3.3. Tối ưu hóa sự biểu hiện laccase tái tổ hợp 

3.3.3.1. Ảnh hưởng của thời gian cảm ứng 

 

Hình 3.39. Hoạt độ Folac1 tái tổ hợp theo thời gian cảm ứng. 

Tế bào nấm men P. pastoris X33 tái tổ hợp mang gen Folac1 được nuôi trong 

môi trường YP bổ sung 1% methanol để sản xuất rFolac1 tái tổ hợp ra ngoại bào. 

Hình 3.40 cho thấy theo thời gian nuôi cấy, hoạt độ rFolac1 tái tổ hợp tăng dần và đạt 

cực đại 2302.8 U/L vào ngày thứ 4, laccase bắt đầu được tích lũy trong môi trường 

có cảm ứng 1% methanol ở ngày nuôi cấy thứ 1. Hoạt độ laccase bắt đầu giảm vào 

ngày thứ 5, tuy nhiên ở ngày nuôi cấy cuối cùng, hoạt độ enzyme vẫn cao hơn so với 

ngày nuôi cấy thứ 1. Điều này chứng tỏ laccase tái tổ hợp vẫn được sản xuất và tích 

lũy cho đến ngày nuôi cấy cuối cùng của thử nghiệm. 

3.3.3.2. Ảnh hưởng của mật độ tế bào 

Trong thí nghiệm này tiến hành thực hiện khảo sát ảnh hưởng của mật độ tế 

bào lên quá trình sản xuất laccase với OD600 từ 0,5 đến 2. Tế bào nấm men P. pastoris 

X33 tái tổ hợp mang gen Folac1 được nuôi trong môi trường cảm ứng YPM bằng 

cách bổ sung methanol tại các thời điểm OD600 là 0,5; 1; 1,5; 2 và duy trì nồng độ 

methanol 1% trong 6 ngày để sản xuất laccase. Từ kết quả cho thấy, giá trị OD = 0,5; 

OD = 1; OD = 1,5 và OD = 2 hoạt động laccase đều có sự tăng hoặc giảm rõ rệt giữa 

các khoảng thời gian (hình 3.41). 
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Hình 3.40. Hoạt độ Folac1 tái tổ hợp theo mật độ tế bào. 

Mật độ tế bào đầu vào bằng 1 thì hoạt động enzyme tăng nhanh, đều từ ngày thứ 

nhất (2049 U/L) đến ngày thứ 4 (2302,8 U/L) và suy giảm chậm từ ngày thứ 4 (2302,8 

U/L) đến ngày cuối cùng (2186 U/L). Tuy nhiên, đối với OD = 2 thì hoạt độ laccase 

không ổn định, tăng chậm từ ngày thứ nhất (1068 U/L) đến ngày thứ 2 (1152 U/L) và 

không thay đổi nhiều ở ngày thứ 3 (1176 U/L). Ở ngày thứ 4 tăng mạnh (1335,7 U/L), 

từ sau ngày thứ 4 thì hoạt tính enzyme giảm chậm. Tại OD có giá trị bằng 1,5 thì cho 

thấy, hoạt tính laccase tăng chậm chậm dần đều từ ngày thứ nhất (1503,7 U/L) đến 

ngày thứ tư (1779,8 U/L) và sau ngày thứ 4 thì giảm chậm. Hoạt tính laccase tại thời 

điểm OD = 1 tăng dần từ ngày thứ nhất (2049 U/L) đến ngày thứ ba (2151,9 U/L) và 

đột biến tăng cao ở ngày thứ 4 (2302,8 U/L) và sau ngày thứ 4 thì giảm dần. 

Như vậy có thể kết luận rằng, mật độ tế bào đầu vào trước khi cảm ứng tại các 

giá trị OD600 = 0,5; OD600 = 1; OD600 = 1,5 và OD600 = 2 thì tại giá trị OD600 = 1 hoạt 

độ chung của enzyme laccase đạt giá trị cao nhất là 2302,8 U/L. Điều này có thể giải 

thích là do mật độ tế bào OD600 = 0,5 là thời điểm tế bào bắt đầu thích nghi nên số 

lượng tế bào không tăng hoặc tăng lên rất chậm dẫn đến quá trình sinh tổng hợp 

protein ở giai đoạn cảm ứng thấp (khoảng 778 U/L ngày thứ 4). Trong khi đó giá trị 

OD tại thời điểm 1 là thời điểm nhịp độ sinh trưởng của các tế bào tăng nhanh. Nên 

tại đây các tế bào nấm men bước vào pha tổng hợp protein dẫn đến laccase được giải 
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phóng ra bên ngoài lớn. Với mật độ tế bào ban đầu OD600 = 1,5; tỷ lệ tế bào trên cơ 

chất giảm, do đó khả năng sinh trưởng và phát triển của P. pastoris chậm, khả năng 

trao đổi chất của tế bào chủ yếu dùng để sinh tổng hợp enzyme tái tổ hợp. Vì vậy, 

lượng protein ngoại bào được tiết ra hầu như không thay đổi nhiều và hoạt tính laccase 

thu nhận không có sự thay đổi lớn so với mật độ tế bào ban đầu OD600 = 1,0. Khi bổ 

sung mật độ tế bào với giá trị OD600 = 2, có thể số lượng tế bào trên chất dinh dưỡng 

trong môi trường bị mất cân bằng dẫn đến P. pastoris phát triển không ổn định, quá 

trình sinh trưởng giảm, quá trình sinh tổng hợp protein không ổn định. 

Hầu hết, mật độ tế bào đầu vào tại tất cả các thời điểm từ 0,5 đến 2 thì laccase 

bắt đầu giải phóng từ ngày thứ nhất với mức bổ sung methanol 1% và giảm hoạt động 

sau 5 ngày, tuy nhiên hoạt động của ngày thứ 5 cao hơn so với hoạt động của ngày 

đầu tiên. Điều đó chỉ ra rằng, laccase tái tổ hợp đã được sản xuất và tích lũy liên tục 

cho đến ngày thử nghiệm cuối cùng. 

3.3.3.3. Ảnh hưởng của nồng độ chất cảm ứng  

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ methanol cảm ứng đến năng suất biểu hiện 

laccase của dòng P. pastoris X33 tái tổ hợp cho thấy khi tăng nồng độ methanol làm 

tăng năng suất biểu hiện và đạt cực đại 3122,4 U/L ở nồng độ 2% (hình 3.42). 

 

Hình 3.41. Hoạt độ Folac1 tái tổ hợp theo nồng độ chất cảm ứng methanol. 
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Ở các nồng độ methanol khác nhau hoạt động laccase đều tăng dần từ ngày thứ 

nhất đến ngày thứ 4 và từ ngày thứ 4 trở về sau hoạt động enzyme giảm dần. 

Tại nồng độ methanol 2% hoạt động enzyme laccase cao nhất vào ngày thứ 4 là 

3122,4 U/L. Methanol tại các nồng độ 1% và 1,5% thì hoạt độ laccase không ổn định 

từ sau ngày thứ 4. Hoạt tính enzyme từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 5 giảm và sau đó 

tăng lại từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 6. Điều này chứng tỏ việc cảm ứng sản sinh 

enzyme laccase P. pastoris X33 đã diễn ra thành công ở giai đoạn thứ hai. Giai đoạn 

thứ hai này diễn ra sau khi nhân sinh khối, chủng nấm men cần tổng hợp các thành 

phần cần thiết cho việc sử dụng methanol như nguồn carbon duy nhất nên từ ngày 

thứ nhất đến ngày thứ 4 cảm ứng thì hoạt động enzyme tăng. 

Sinh khối và biểu hiện giảm khi cảm ứng methanol dưới 2% hoặc trên 2%. 

Nguyên nhân có thể là do thiếu hụt nguồn carbon khi cảm ứng dưới 2% hoặc gây độc 

tế bào khi nồng độ methanol cảm ứng trên 2% [85]. 

Mặc dù việc bổ sung một số chất gây cảm ứng có thể làm tăng nồng độ của 

laccase hoặc tạo ra các đồng phân mới của enzyme nhưng methanol cũng được xem 

như là một chất độc đối với tế bào nấm men. Do đó nồng độ methanol quá cao và tích 

lũy trong một thời gian dài có thể gây chết tế bào cùng với giới hạn sinh thái của 

chủng nấm men mà enzyme giảm từ sau ngày nuôi cấy thứ 4.  

Nhìn chung, việc biểu hiện protein tái tổ hợp trong P. pastoris X33 liên quan 

chặt chẽ đến sự kiểm soát nồng độ methanol. Ở một nồng độ thích hợp sẽ cảm ứng 

promoter AOX hoạt động điều khiển sự biểu hiện gen ngoại lai. Nhưng ở nồng độ 

cao, methanol dư thừa có thể gây độc cho tế bào, làm giảm hoạt động của promoter 

AOX, thậm chí có thể gây chết tế bào. Như vậy, khi sử dụng nguồn cơ chất cảm ứng với 

nồng độ thích hợp có thể khai thác tối đa khả năng sinh tổng hợp enzyme tái tổ hợp. 

3.3.3.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy 

Việc giảm nhiệt độ xuống dưới 35oC đã được nhiều báo cáo chứng minh có ảnh 

hưởng tích cực đến việc sản xuất protein ở P. pastoris X33, trong đó dãy nhiệt độ 

khảo sát thường từ 25oC đến 35oC. Do vậy chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu thí 

nghiệm khảo sát nhiệt độ nuôi cấy. Trong quá trình nuôi cấy thu nhận enzyme ngoại 
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bào của chủng P. pastoris tái tổ hợp được thực hiện trong môi trường YPM. Nhiệt độ 

nuôi cấy được thay đổi trong các mẫu thí nghiệm từ 25oC đến 35oC. 

 

Hình 3.42. Hoạt độ Folac1 tái tổ hợp theo nhiệt độ nuôi cấy. 

Theo hình 3.43 cho thấy, tại 25oC hoạt động laccase cao nhất ở ngày thứ 4 

(3280,2 U/L). Hoạt độ enzyme tăng chậm từ ngày thứ 1 (2641 U/L) đến ngày thứ 4 

(3280,2 U/L), chỉ ở ngày thứ 5 thì hoạt động laccase giảm nhẹ (2896,1 U/L). Ở 30oC, 

thì hoạt động enzyme cao nhất vào ngày thứ 4 (3122,4 U/L). Hoạt động enzyme tăng 

dần từ ngày thứ 1 (2786,35 U/L) đến ngày thứ 4 (3122,4 U/L) và sau ngày thứ 4 thì 

hoạt động enzyme giảm. Hoạt độ enzyme ở ngày thứ 6 thấp hơn so với ngày đầu tiên. 

Điều này chứng tỏ rằng laccase tích lũy ở ngày cuối cùng không hiệu quả, tế bào nấm 

men đã tiến đến pha suy vong. Tại 35oC, hoạt động enzyme cao nhất ở ngày thứ 4 

(2813,8 U/L). Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 4 hoạt độ enzyme tăng dần, sau ngày 

thứ 4 thì hoạt độ enzyme giảm và dường như hoạt độ laccase ở ngày đầu tiên không 

thay đổi nhiều so với ngày cuối cùng. 

Ở nhiệt độ cảm ứng 25oC, lượng protein biểu hiện tốt hơn và tăng dần theo thời 

gian đến ngày thứ 4 và hoạt động enzyme laccase ở ngày cuối cùng lại cao hơn so với 

những ngày đầu tiên. Điều này cũng phù hợp với khuyến cáo của Pichia expression 

kit (Invitrogen), nhiệt độ sinh trưởng tối ưu của P. pastoris X33 là 30oC. Tuy nhiên, 

trong thí nghiệm này, cảm ứng ở 30oC hoạt tính laccase thu được kém hơn một chút 
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so với 25oC. Mức độ biểu hiện laccase thấp nhất khi biểu hiện ở ngưỡng nhiệt độ 

35oC. 

Do đó chúng tôi kết luận, tại 25oC nấm men tái tổ hợp P. pastoris X33 sinh tổng 

hợp và tiết laccase đạt tối ưu. Điều này có lẽ là khi nhiệt độ càng lên cao laccase bị 

giảm hoạt tính càng nhanh, đồng thời các enzyme nội bào xúc tác các quá trình trao 

đổi chất của tế bào cũng bị ảnh hưởng nên chủng nấm men không thực hiện quá trình 

sinh tổng hợp protein được. Công bố này cũng có thể lý giải là ở nhiệt độ từ 35oC, 

hoạt động enzyme thấp hơn là do khi nhiệt độ tăng cao, trong quá trình chuyển hoá 

trao đổi chất cũng tăng rất nhanh nên đã tạo ra nhiều chất (như diacetyl) đã gây ức 

chế sinh trưởng của nấm men, gây biến tính protein làm nấm men bị chết dần. 

3.3.3.5. Ảnh hưởng của tốc độ lắc 

Ngoài các yếu tố dinh dưỡng, thời gian nuôi cấy, nồng độ chất cảm ứng,...thì 

điều kiện nuôi cấy cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của nấm men 

cũng như khả năng tổng hợp protein.  

 
 

Hình 3.43. Hoạt độ Folac1 tái tổ hợp theo theo tốc độ lắc. 

Với tốc độ lắc 150 vòng/phút, 180 vòng/phút và 240 vòng/phút thì hoạt tính 

laccase không thay đổi nhiều giữa các ngày cảm ứng. Tuy nhiên, ở tốc độ lắc 210 

vòng/phút hoạt tính laccase tăng dần từ ngày thứ nhất (2404 U/L) đến ngày thứ 3 

(3218,4 U/L), ở ngày thứ 4 thì tăng mạnh và sau ngày thứ 4 thì hoạt tính enzyme giảm 
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dần. Hoạt tính laccase ở ngày thứ 6 cao hơn so với ngày thứ nhất. Điều này chứng 

minh rằng, laccase vẫn được sản xuất đến ngày cuối cùng. 

Từ kết quả này có thể kết luận laccase tái tổ hợp được sản xuất tốt nhất ở tốc độ 

lắc 210 vòng/phút vào ngày thứ 4 (3552,8 U/L). Điều này là phù hợp vì sự sinh trưởng 

(tăng sinh khối) của nấm men là quá trình hô hấp hiếu khí và phụ thuộc vào hàm 

lượng oxygen hòa tan có trong dịch nhân giống. Tốc độ lắc thấp dẫn đến hàm lượng 

oxygen thấp sẽ gây hạn chế sự sinh trưởng của nấm men và ngược lại khi tốc độ lắc 

cao quá, các động lực cơ học lớn, hàm lượng oxygen trong dịch cao làm cho thế oxy 

hoá - khử tăng gây ức chế quá trình trao đổi chất của tế bào, kìm hãm sự tăng sinh 

khối nấm men và do đó hoạt độ enzyme thu được sẽ thấp. 

3.3.4. Tinh sạch enzyme 

Protein laccase được biểu hiện bằng hệ thống vector biểu hiện pPICZαA, vì vậy 

protein tạo ra sẽ được dung hợp với trình tự His-tag, các His-tag này có ái lực mạnh 

với ion Ni2+ trên cột sắc ký ái lực. Do đó, giúp protein tái tổ hợp kết bám vào cột sắc 

ký, trong khi các protein không có đuôi His-tag hoặc chỉ có một vài histidine bị rửa 

trôi bởi nồng độ imidazole thấp có trong đệm rửa. 

Sau khi thu protein ngoại bào bằng cách ly tâm 13000 vòng/ phút trong 15 phút tại 

4oC, protein tổng số chứa laccase được đưa lên cột HisTrap TM FF đã được chuẩn bị 

trước đó. Sau khi rửa cột để loại bỏ các protein tạo liên kết không đặc hiệu với cột sắc 

ký, protein laccase được đẩy ra khỏi cột bằng dung dịch đệm đẩy chứa imidazol 0,5 M. 

Thu các phân đoạn đẩy ra khỏi cột và kiểm tra hoạt tính laccase của từng phân đoạn. Các 

phân đoạn có hoạt tính laccase cao nhất được chọn để kiểm tra bằng điện di trên gel 

polyacrylamide và kiểm tra hoạt tính bằng phương pháp của Tian và cs (2013) [48]. 

Khối lượng phân tử của rFolac1 được tinh sạch là khoảng 76 kDa. Bao gồm 

khối lượng phân tử của enzyme khoảng 74 kDa và peptide tín hiệu khoảng 2,7 kDa 

(hình 3.45). Kết quả sau khi tinh sạch cho thấy laccase tái tổ hợp đã được tinh chế, 

hoạt độ riêng tăng 66.538 U/mg protein với hiệu suất tinh sạch đạt khoảng 26%.  
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Hình 3.44. Điện di đồ sản phẩm protein tái tổ hợp của rFolac1. 

M: PageRuler™ Prestained Protein (Thermo Scientific), 

1: Chủng P. pastoris mang gen Folac1 cảm ứng methanol. 

3.3.5. Khảo sát đặc điểm enzyme tái tổ hợp 

3.3.5.1. Ảnh hưởng của pH đến độ bền của enzyme 

pH có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt độ enzyme. Mỗi enzyme hoạt động mạnh ở 

một khoảng pH nhất định. Nó ảnh hưởng rất rõ rệt đến phản ứng enzyme vì pH ảnh 

hưởng đến mức độ ion hóa cơ chất và độ bền của enzyme. Vì vậy, trong thí nghiệm 

này đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng độ bền pH đến hoạt tính laccase. 

Khoảng pH từ 2 đến 8 với bước nhảy là 0,5 được sử dụng khảo sát ảnh hưởng 

lên hoạt tính rFolac1. Sau 1 giờ ủ cùng với đệm ở 40oC, hoạt tính còn lại của dịch 

enzyme được xác định. 

Kết quả ở hình 3.46 cho thấy, enzyme laccase bền ở pH từ 4 đến 7 (đệm glycine-

HCl: 2-3; sodium acetate: 4-5 và potassium phosphate: 6-9), hoạt tính laccase còn lại 

≥ 65%. Enzyme không bền trong các đệm kiềm pH > 7,5. Ở pH 7,5 hoạt tính còn lại 

chỉ < 50% hoạt tính cao nhất và ở pH 8 hoạt tính chỉ còn lại chỉ đạt < 43,2% hoạt tính 

cao nhất. Khi pH tăng từ 2 đến 4, hoạt tính enzyme laccase cũng tăng dần. Đến pH 

4,5 thì hoạt tính enzyme tăng mạnh. Hoạt tính enzyme được ủ với đệm sodium acetat 

pH 4,5. Như vậy, enzyme laccase có độ bền cao ở môi trường acid và trung tính, độ 

bền thấp trong môi trường kiềm. 
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Hình 3.45. Ảnh hưởng của pH đến độ bền của laccase tái tổ hợp. 

3.3.5.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ bền của enzyme 

Dưới tác động của nhiệt độ, enzyme đều bị biến tính ít nhiều và ảnh hưởng đến 

hoạt tính. Nhiệt độ có thể làm cho một số liên kết hydro trong mạng lưới liên kết 

hydro tham gia vào việc giữ vững cấu trúc của enzyme bị đứt gãy. Mức độ ảnh hưởng 

tùy thuộc vào nhiệt độ ủ và một số yếu tố khác của enzyme. 

Ở thí nghiệm này, laccase được tiến hành ủ trong đệm sodium acetate pH 4,5 ở 

các mức nhiệt độ khác nhau 20oC, 25oC, 30oC, 35oC, 40oC, 45oC, 50oC, 55oC và 60oC 

trong thời gian 1 giờ. 

 

Hình 3.46. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ bền của laccase tái tổ hợp 
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Kết quả ở hình 3.47 cho thấy, sau 1 giờ ủ với các mức nhiệt từ 20oC đến 40oC 

hoạt tính enzyme laccase tăng dần từ 54% đến 65,65%. Hoạt động enzyme tăng mạnh 

từ 40oC đến 60oC.  

Theo kết quả nghiên cứu này, enzyme chỉ duy trì được 60% hoạt độ khi xử lý 

nhiệt độ dưới 50oC. Từ 55oC đến 60oC hoạt độ enzyme giảm chậm và laccase bền với 

dải nhiệt độ rộng. Kết quả này có thể lý giải là do nhiệt độ phản ứng ảnh hưởng mạnh 

mẽ đến hoạt tính xúc tác của enzyme, mỗi enzyme có một khoảng nhiệt độ phản ứng 

thích hợp. Trong giới hạn nhiệt độ chưa làm biến tính enzyme, hoạt tính enzyme tăng 

khi nhiệt độ tăng. Tuy nhiên, khi nhiệt độ tăng quá giới hạn thì hoạt tính của enzyme 

lại giảm. Nguyên nhân có thể do khi nhiệt độ tăng cao đã làm đứt gãy một số liên kết 

yếu trong phân tử protein enzyme, làm thay đổi cấu trúc của phân tử này, đặc biệt là 

cấu trúc trung tâm hoạt động của enzyme, từ đó ảnh hưởng tới hoạt tính xúc tác của 

enzyme. 

3.3.5.3. Ảnh hưởng của ion kim loại đến độ bền của enzyme 

Sự có mặt của ion kim loại đã ảnh hưởng đến enzyme theo nhiều cơ chế khác 

nhau, nó có thể làm tăng hay giảm khả năng xúc tác của enzyme. Ion kim loại thường 

ảnh hưởng đến hoạt tính của enzyme nói chung, nếu không tham gia vào việc hình 

thành cấu trúc của enzyme thì ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme ở mức độ giữ vững 

cấu hình không gian hay làm tăng tốc độ phản ứng thông qua việc tạo phức với cơ 

chất hoặc tham gia làm cầu nối kết hợp cơ chất với trung tâm hoạt tính của enzyme. 

Ngoài ra các ion kim loại đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cấu trúc 

không gian của phân tử enzyme hoặc trong một vài trường hợp nó là nhân tố cần thiết 

trong trung tâm hoạt động của enzyme. Do đó ion kim loại có ảnh hưởng lớn tới khả 

năng hoạt động của enzyme. Chính vì vậy việc xác định ảnh hưởng ion kim loại là một 

trong những cơ sở định hướng sản xuất enzyme ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. 

Khảo sát ảnh hưởng của các ion kim loại lên hoạt tính laccase cho thấy Mn2+ có 

tác dụng ức chế nhẹ hoạt động của enzyme này, hoạt độ thu được còn lại sau khi xử 

lý còn lại dưới 50%. Cu2+ tăng hoạt tính laccase tái tổ hợp trong khi một số ion kim 

loại khác như Zn2+, Co2+ thì ức chế một phần hoạt tính enzyme. 
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Hình 3.47. Ảnh hưởng của ion kim loại đến độ bền của laccase tái tổ hợp. 

Hoạt tính của enzyme đã được tăng cường với sự hiện diện của Cu2+ ở nồng độ 

1 mM, Ca2+ ở nồng độ 2 mM, Zn2+ ở nồng độ 1 mM và Co2+ ở nồng độ 1 mM. Trong 

đó, ion Cu2+ tăng cường mạnh mẽ hoạt động của enzyme, làm tăng hoạt tính tương 

đối lên đến 132%. Như vậy Cu2+ có thể đóng vai trò như cofactor của enzyme, tham 

gia vào hoạt động xúc tác tại trung tâm hoạt động của enzyme. Đồng thời, khác với 

các enzyme khác, laccase có cấu trúc trung tâm xúc tác với 4 nguyên tử Cu. Tuy 

nhiên, hoạt tính laccase đã hoàn toàn bị ức chế bởi việc bổ sung ion Fe2+. Chứng tỏ 

ion Fe2+ có khả năng không liên kết với trung tâm hoạt động enzyme. Điều này có thể 

giải thích là do sự tương tác của ion Fe2+ với nhóm S - S hoặc –SH của laccase hình 

thành phức hợp laccase - Fe, làm thay đổi cấu hình và giảm hoạt động của enzyme. 

Sự hiện diện của Mn2+, Ca2+ và Mg2+ ảnh hưởng tương đối đến các hoạt tính enzyme 

dưới 80%. Những điều này cho phép suy luận rất có thể chúng liên kết tương đối yếu 

với trung tâm hoạt động laccase. Ngoài ra, Hoạt động của laccase được kích thích bởi 

ion Zn2+, có thể do sự pha trộn của ion Zn2+ là cần thiết cho các vị trí xúc tác và cấu 

trúc protein. Theo đó, sự hiện diện của ion Zn2+ làm thay đổi cấu trúc bậc 2 của protein 

và làm hoạt tính enzyme tăng. 

3.3.6. Động học laccase tái tổ hợp 
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Hằng số Km của phản ứng enzyme được xác định bởi dải nồng độ ABTS từ 1 

đến 50 µmole. Dựa vào sản phẩm tạo thành của phản ứng giữa enzyme với cơ chất ở 

các nồng độ khác nhau chúng tôi đã xây dựng đồ thị phụ thuộc của tốc độ phản ứng 

vào nồng độ cơ chất ABTS theo phương pháp của Linewever-Burk (Hình 3.13) và 

các thông số động học Km, Vmax được xác định. Kết quả cho thấy, phương trình phụ 

thuộc giữa tốc độ phản ứng với nồng độ cơ chất đã tuân theo hàm y = 0.2268x + 

0.0167 với độ tin cậy 99,36% (R2 = 0.9936). 

 

Hình 3.48. Biến đổi vận tốc phản ứng theo nồng độ cơ chất ABTS 

Giá trị Km càng bé thì ái lực của enzyme với cơ chất càng lớn và ngược lại. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, khi sử dụng ABTS làm cơ chất thì giá trị Km và 

Vmax trong thí nghiệm này đã được tính tương ứng là 13,58 µmole và 59,88 

µmole/phút. 

3.4. THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG PHÂN HỦY THUỐC NHUỘM CÔNG 

NGHIỆP CỦA LACCASE TÁI TỔ HỢP 

Bảng 3.3. Tỷ lệ khử màu thuốc nhuộm tổng hợp của laccase tái tổ hợp 

Thuốc nhuộm tổng hợp 

Hiệu suất khử màu thuốc nhuộm (%) 

Thời gian phân hủy (giờ) 

4 8 12 24 

Bromothymol blue 39,2b 41,5b 43,3b 50,0a 
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Methylene blue 24,7c 26,9bc 29,9b 31,2a 

Methyl orange 43,5b 45,4b 45,1b 50,9a 

Crystal violet 30,4b 36,0b 41,2b 48,2a 

Remazol brilliant blue R 65,1c 76,5bc 86,0ab 88,4a 

Aniline blue 27,1c 45,5b 56,0a 57,9a 

Evans blue 27,7b 27,9b 30,0b 46,1a 

Reactive black 34,2b 52,4a 56,1a 58,5a 

Indigo carmine 29,5c 40,0c 77,9b 82,7a 

Orange II 13,7d 17,5c 20,4a 27,3a 

Malachite green 34,5b 43,5b 54,0a 61,4a 

Dữ liệu được biểu thị trung bình của ba lần lặp lại và được phân tích bằng 

ANOVA một chiều với p <0,05. Các chữ cái a, b, c, d trong mỗi hàng chỉ ra sự khác 

biệt đáng kể. 

rFolac1 được áp dụng để khử màu các loại thuốc nhuộm khác nhau bao gồm 

thuốc nhuộm cơ bản (methylen blue), thuốc nhuộm acid (Methyl orange, Aniline 

blue), thuốc nhuộm phản ứng (màu Evans blue), thuốc nhuộm azoic (Malachite 

green) (bảng 3.2). Kết quả cho thấy hầu hết các trường hợp, enzyme có khả năng khử 

màu khoảng 50% thuốc nhuộm sau 24 giờ phản ứng. Đặc biệt rFolac1 có thể khử màu 

82,7% và 88,4% trong trường hợp Indigo carmine và Remazol brilliant blue R. Khi 

so sánh với hoạt tính khử màu của F. oxysporum HUIB02, rFolac1 tái tổ hợp cho thấy 

sự cải thiện đáng kể 38,87%, 13,93%, 40,44% và 17,54% trong trường hợp màu 

Crystal violet, Aniline blue, Evans blue và Orange II. 

Để nghiên cứu ảnh hưởng của chất trung gian đến hiệu quả khử màu thuốc 

nhuộm, chúng tôi đã thêm syringaldehyde (1 mM), HOBT (1 mM), vanaline (1 mM) 

làm chất trung gian cho phản ứng và so sánh với các mẫu đối chứng mà không cần 

bổ sung chất trung gian (bảng 3.4).  
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Bảng 3.4. Vai trò của chất trung gian đối với khả năng xử lí màu thuốc nhuộm 

của laccase tái tổ hợp 

Thuốc nhuộm tổng hợp 

Hiệu suất phân hủy thuốc nhuộm (%) 

Thời gian phân hủy (giờ) 

Không có chất 

trung gian 
Syringaldehyde HOBT Vanaline 

Bromothymol blue 50,0b 59,9a 45,7b 48,7b 

Methylene blue 31,2c 40,6a 37,5ab 44,8a 

Methyl orange 50,9a 46,3b 45,5bc 43,0c 

Crystal violet 48,2a 42,6b 46,3a 47,7a 

Remazol brilliant blue R 88,4a 67,0ab 71,3a 70,6a 

Aniline blue 57,9b 72,2a 68,4ab 71,6a 

Evans blue 46,1b 46,5b 46,3b 56,1a 

Reactive black 58,5b 78,0a 55,6b 60,4b 

Indigo carmine 82,7a 78,1ab 69,4b 72,4b 

Orange II 27,3ab 24,6bc 30,3a 21,3c 

Malachite green 61,4a 54,8ab 43,7c 46,3bc 

Dữ liệu được biểu thị trung bình của ba lần lặp lại và được phân tích bằng ANOVA một 

chiều với p <0,05. Các chữ cái a, b, c, d trong mỗi hàng chỉ ra sự khác biệt đáng kể. 

Kết quả chỉ ra rằng, chất trung gian (gắn kết) khác nhau thì hiệu suất khử màu 

sẽ khác nhau (bảng 3.4) và không có chất trung gian chung cho tất cả các màu. Cụ 

thể, syringaldehyd đã cải thiện đáng kể hoạt tính của rFolac1 để khử màu 

Bromothymol blue (55,73%) và Reactive black (75,43%); trong khi HOBT được cải 

thiện đáng kể hoạt tính của rFolac1 để khử màu Orange II (34,01%); và với cơ chất 

Vanaline thì rFolac1 đã phân hủy Methylene blue (40,22%), (46,88%) và Evans blue 

(89,50%). 
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Hình 3.49. Khả năng phân hủy một số thuốc nhuộm tổng hợp bằng rFolac1. 

Aniline blue (1); Evans blue (2); Reactive black (3); Indigo carmine (4); Orange 

II (5); Malachite green (6); Bromthimol blue (7); Methylen blue (8); Methylen 

orange  (9); Crytal violet (10); Remazol blue (11).  
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Chương 4. BÀN LUẬN 

 

4.1. PHÂN LẬP CÁC CHỦNG NẤM MỐC CÓ HOẠT TÍNH LACCASE 

Laccase có thể được thu từ các nguồn khác nhau như nấm mốc, thực vật, vi 

khuẩn, côn trùng nhưng phổ biến nhất là nấm mốc. Hiện nay, nhiều chủng nấm sợi 

đã được phát hiện cho thấy khả năng tổng hợp laccase rất tốt như: T. versicolor 

Melanocarpus albomyces [56]. Ngoài ra, nấm mốc có khả năng sinh trưởng phát triển 

mạnh nên rất thuận lợi cho việc sản xuất laccase ở quy mô lớn phục vụ trong công 

nghiệp và đời sống. 

Wang và cs (2018) cũng đã phân lập được Trametes sp. MA-X01 từ các bộ phận 

thực vật bị khô héo, loại nấm này phát triển tốt trong môi trường PDA, với các khuẩn 

lạc phẳng màu trắng, dày và đặc. Laccase được tạo ra trong quá trình sinh trưởng của 

sợi nấm [95]. 

Năm 2016, chủng nấm Polyporus sp. FBD154 được phân lập từ Vườn quốc gia 

Bidoup - Núi Bà, Lâm Đồng có khả năng sinh tổng hợp laccase với hoạt độ cao 74.925 

U/L trên môi trường TSH1 cải tiến với pH = 4 chứa 200 g/L dịch chiết khoai tây, 1 

g/L casein, 1 g/L cám gạo, 5 g/L bột đậu tương, 10 g/L mannose, 3 g/L NH4Cl, 0,3 

mM CuSO4) [2]. 

Từ 12 chủng mấm mốc phân lập được từ mùn thực vật, chúng tôi chọn được 3 

chủng F4, F5 và F8 có khả năng phân hủy lignin, trong đó chủng F4 có khả năng sinh 

tổng hợp laccase mạnh nhất, đạt 186 U/mL sau 12 ngày lên men. So sánh với các kết 

quả đã được nghiên cứu trong và ngoài nước, chủng F. oxysporum HUIB02 có hoạt 

tính laccase rất cao, có thể tạo ra nhiều tiềm năng ứng dụng trong việc xử lý môi 

trường, đặc biệt xử lý thuốc nhuộm tổng hợp. Kết quả nghiên cứu sàng lọc hoạt tính 

laccase của các chủng nấm có ý nghĩa rất lớn trong việc cung cấp nguồn nguyên liệu 

dồi dào để khai thác và ứng dụng laccase. 

4.1.1. Môi trường nuôi cấy 

 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật có vai trò quan trọng để các chủng vi sinh vật 

có thể sinh tổng hợp các loại enzyme khác nhau, đặc biệt là các chủng nấm. Theo 

nghiên cứu của Praveen và cs (2011), hoạt tính laccase cao không phụ thuộc vào sinh 
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khối của chủng nấm nhưng sản phẩm laccase được chứng minh có liên quan mật thiết 

với điều kiện và môi trường nuôi cấy, sinh khối cao không hẳn sẽ cho hoạt tính laccase 

cao [94]. 

Các nghiên cứu để tăng cường sản xuất laccase sẽ góp phần tạo ra lượng enzyme 

cần thiết cho các ứng dụng trong công nghiệp cũng như phân hủy lignin. Là một chất 

chuyển hóa thứ cấp, việc sản xuất laccase phụ thuộc nhiều vào điều kiện nuôi cấy. 

Hoạt tính của laccase có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như cảm ứng, 

pH, sục khí và các hiệu ứng dinh dưỡng khác nhau [21]. Tiềm năng ứng dụng laccase 

trong Công nghệ sinh học đã thúc đẩy nhiều nghiên cứu hơn để tạo ra enzyme công 

nghiệp với giá cả thương mại. Việc sử dụng chất thải lignocellulose trong sản xuất 

laccase giúp giảm chi phí sản xuất và đồng thời là một phương pháp đầy hứa hẹn để 

chuyển đổi phế phụ phẩm nông - công nghiệp thành các sản phẩm có giá trị cao [98].  

Trong những năm gần đây, lượng phế phẩm nông nghiệp lignocellulose khác 

nhau, như cám gạo, cám lúa mì và cám lúa mạch đã được đề xuất như là nguồn carbon 

thay thế để sản xuất enzyme ligninolytic bởi nấm thối trắng [8],[15]. Sự kết hợp của 

việc bổ sung xylidine và ức chế glucose với cảm ứng lignin tăng cường hoạt độ 

laccase của T. versolor lên 1,58 U/mL [125]. 

Sản xuất laccase với nguồn carbon là rơm rạ thay vì sử dụng glucose có ý nghĩa 

lớn về mặt thương mại. Theo Chunyan Xu và cs (2015), hoạt độ laccase của 

T.versicolor BBEL0970 được tăng cường khi sử dụng rơm làm nguồn cơ chất, đạt tới 

1030 U/L tăng 58,5% so với môi trường bổ sung glucose 5,2 U/L, sau 20 ngày lên 

men, cho thấy tiềm năng cao để sản xuất laccase từ rơm rạ [126]. Ngoài vai trò là 

nguồn carbon cho sự phát triển của nấm, lignocellulose cũng có thể đóng vai trò là 

chất gây cảm ứng trong sản xuất và ổn định hoạt tính của laccase [113].  

4.1.2. Khảo sát một số đặc tính của laccase tự nhiên 

4.1.2.1. Ảnh hưởng của pH 

Thông thường, mọi enzyme đều có một phạm vi pH để hoạt động, bởi vì enzyme 

bao gồm một số nhóm có bản chất acid hoặc kiềm. Các nhóm này có các điều kiện 

ion hóa khác nhau ở giá trị pH khác nhau [121]. Hầu hết các laccase nấm hoạt động 

ở các giá trị pH acid hoặc trung tính nhưng mất hoạt tính trong điều kiện kiềm [68], 
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[138]. Như một quy luật, nhiều laccase nấm có pH tối ưu trong phạm vi pH acid khác 

nhau tùy thuộc vào loại chất nền: đối với ABTS từ pH 2,0 -5,0, đối với 2, 6-

dimethoxyphenol trong phạm vi pH 3-8 và syringaldazine có khoảng pH 3,5-7,0 [85]. 

pH tối ưu của laccase từ T. versolor 50001 là pH 2,0 [136]. Laccase từ Cryptococcus 

albidus thể hiện hoạt tính tối đa tại pH 2,5 ở nhiệt độ 20oC-30oC khi ABTS được sử 

dụng làm cơ chất [105]. Laccase từ F. oxysporum HUIB02 cũng hoạt động tối ưu ở 

pH 5, tương tự với các laccase ở các chủng khác của nhiều nghiên cứu trên thế giới. 

4.1.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ 

Nhiệt độ có ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng, mỗi enzyme chỉ hoạt động ở một 

giới hạn nhiệt độ thích hợp. Vì vậy, muốn sử dụng enzyme có hiệu quả cao trước hết 

phải nghiên cứu tìm ra nhiệt độ tối ưu cho hoạt động của enzyme [87]. Một vài laccase 

đạt hoạt tính tối ưu dưới 35C như laccase từ G. lucidum hoạt động tốt nhất ở 25C 

[58]. Laccase từ T. versicolor cũng hoạt động tốt nhất ở 35°C [136]. Các laccase khác 

nhau từ các chủng khác nhau cũng có biến động về nhiệt độ tối ưu cho hoạt tính của 

chúng, như laccase từ Tricholoma matsutake hoạt động tốt nhất ở 60C [69]. Farnet 

và cs (2008) đã khảo sát một laccase từ Marasmius quercophilus, một loại nấm thối 

trắng, với nhiệt độ tối ưu ở 80C [26].  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, nhiệt độ tối ưu cho hoạt động của laccase từ F. 

oxysporum HUIB02 là 45C, mức nhiệt độ này cũng nằm trong khoảng nhiệt độ tối 

ưu chung của các laccase có nguồn gốc khác nhau. 

4.1.2.3. Ảnh hưởng của ion kim loại 

Mặc dù laccase có hiệu quả trên một loạt các cơ chất, nhưng trong hầu hết các 

trường hợp, việc bổ sung các ion Cu2+, Cd2+, Ni2+, Mo2+ và Mn2+ làm tăng hoạt động 

của laccase, trong khi Ag+, Hg2+, Pb2+, Zn2+, Na+ và H2O2 thì ức chế hoạt động của 

chúng [80]. Murugesan và cs (2009), đã nghiên cứu ảnh hưởng của các ion kim loại 

khác nhau đến hoạt động laccase trong điều kiện in vitro, sử dụng laccase thô thu 

được từ nấm G. lucidum. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt tính laccase được tăng 

cường bởi các ion kim loại như Ca2+, Co2+, Cu2+ và Zn2+ ở nồng độ thấp 1 mM. Tăng 

nồng độ của các ion kim loại ngoại trừ Cu2+ và Zn2+ lên đến 5 mM trở lên làm giảm 
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hoạt động của enzyme. Trong số các kim loại nặng, Fe2+ ức chế mạnh hoạt động của 

enzyme laccase [83].  

Tuy nhiên, việc sử dụng nồng độ của kim loại ở các mức khác nhau ảnh hưởng 

đến hoạt tính laccase ở các vi sinh vật khác đã chứng minh rằng, ở một nồng độ nhất 

định, hoạt tính đạt được tối đa và sau đó hoạt tính này giảm đáng kể và trong một số 

trường hợp, nó bị hủy bỏ hoàn toàn. Trong nấm Grammothele subargentea, người ta 

thấy rằng ở khoảng nồng độ 0,6 -1,2 mM CuSO4, hoạt tính laccase đạt tối đa, trong 

khi ở nồng độ cao hơn 1,5-1,8 mM hoạt tính laccase giảm [76]. Một trường hợp tương 

tự được quan sát thấy ở T. versolor, trong đó hoạt tính laccase với sự hiện diện của 

CuSO4 tăng lên đến 17%; tuy nhiên, nó giảm đáng kể với nồng độ Cu2+ cao (80 mM) 

[56]. Đối với T. hirsuta, hoạt tính laccase cao nhất 31,786 U/L khi bổ sung với nồng 

độ 5 mM [100]. Theo Hernández và cs (2018), khi bổ sung CuSO4, hoạt tính laccase 

trong phần ngoại bào của chủng hoang dại và đột biến giảm, hoạt tính laccase trong 

phần nội bào của chủng đột biến cũng giảm, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 

CuSO4 ở nồng độ 25 µM ức chế hoạt động của laccase ở F. oxysporum. f. sp. 

lycopersici [34]. 

Các kết quả thu được ở ngoại bào và nội bào cho thấy, sự hiện diện của FeSO4 

không có tác dụng rõ ràng đối với hoạt động của enzyme laccase trong chủng F. 

oxysporum f. sp. lycopersici so với điều kiện cơ bản của nó. Điều này được các tác 

giả giải thích rằng, có thể là do FeSO4 không hoạt động như một chất dẫn truyền điện 

tử của laccase ngoại bào (Lac4, Lac5 và Lac9) hoặc laccase nội bào (Lac1 và Lac2), 

hoặc nồng độ sử dụng (25 µM) không phải là nồng độ cần thiết để tạo ra cảm ứng 

kích thích của laccase [34]. Robles và cs (2002), đã thử nghiệm tác dụng của FeSO4 

ở nồng độ 5 mM đối với hoạt động laccase ở Chalara (syn Thielaviopsis) paradoxa 

CH32, kết quả cho thấy ở nồng độ này laccase bị ức chế hoạt động [99]. 

Hoạt tính laccase từ F. oxysporum HUIB02 cũng bị ức chế bởi Fe2+ và Cu2+ làm 

tăng hoạt tính của enzyme. Kết quả này cũng tương đồng với laccase từ một số loài 

thuộc chi Fusairum như F. solani [124]. 
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4.2. PHÂN LẬP CÁC GEN MÃ HÓA LACCASE 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã khuếch đại thành công được 4 gen mã hóa 

laccase từ cDNA và từ DNA tổng số của chủng nấm F. oxysporum HUIB02 bao gồm: 

gen mã hóa laccase 1 (Folac1), laccase 2 (Folac2), laccase 3 (Folac3) và laccase 4 

(Folac4). Các gen Folac1, Folac2, Folac3, Folac4 có kích thước lần lượt là 2064 bp, 

2229 bp, 1957 bp và 2238 bp. Tuy nhiên sau khi giải trình tự nucleotide thì chỉ có 

Folac1 cho kết quả phù hợp lý thuyết như không có vùng intron, không có trình tự 

bộ ba kết thúc. Kết quả giải trình tự nucleotide các gen Folac2, Folac3, Folac4 cho 

thấy trong trình tự các gen này có chứa trình tự intron và có đột biến xuất hiện trình 

tự bộ ba kết thúc. Sự xuất hiện lỗi trong phản ứng PCR cho thấy các gen laccase của 

F. oxysporum khó khuếch đại. Nguyên nhân có thể do gen có kích thước lớn nên quá 

trình phiên mã ngược mRNA thành cDNA bị lỗi, hoặc có thể lỗi xuất hiện trong quá 

trình khuếch đại gen bằng phản ứng PCR. Như vậy, trong 4 gen laccase đã phân lập 

chúng tôi chỉ thu được một gen Folac1 hoàn chỉnh được sử dụng để biểu hiện trong 

nấm men P. pastoris X33. 

Để tìm hiểu vai trò chức năng laccase phân lập từ nấm, một số gen laccase đã 

được tạo dòng và khảo sát đặc điểm như laccase từ T. versicolorc [38], từ Aeromonas 

hydrophila [45] và từ Melanocarpus albomyces [55]. 

Hoshida và cs (2001) đã dùng các mồi thoái hóa được thiết kế dựa trên các vùng 

liên kết Cu bảo thủ I và IV để khuếch đại các trình tự nucleotide laccase từ DNA tổng 

số của T. sanguinea M85-2. Trình tự nucleotide của 21 clone đã được phân loại thành 

năm nhóm (từ lac1-lac5) và trình tự amino acid được suy ra đều tương đồng với trình 

tự laccase đã biết [37].  

Cordoba Cañero (2008), đã phân lập và xác định rõ vai trò của 6 gen laccase từ 

F. oxysporum f. sp. lycopersici gây bệnh ở cà chua. Tất cả các gen lac1, lac2, lac3, 

lac4, lac5 và lac9 đều có các vùng bảo tồn đặc trưng cho liên kết với Cu như của 

enzyme phenol oxidase [16]. Đến năm 2015, 15 gen laccase có nguồn gốc từ F. 

oxysporum f. sp. lycopersici 4287 đã được phát hiện, tạo dòng và nghiên cứu về các 

cơ chế liên quan đến tác nhân gây bệnh ở cây trồng của chủng nấm này [97]. Độ dài 
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của các gen laccase tiềm năng F. oxysporum khác nhau, khoảng từ 1957-2471 

nucleotide, trong đó hàm lượng GC của gen nằm trong khoảng từ 47% đến 51% [64].  

Jing Wu và cs (2010), đã tạo dòng gen laccase từ Aeromonas hydrophila WL-

11, phân tích trình tự nucleotide cho thấy một khung đọc mở 1605 bp mã hóa một 

polypeptide bao gồm 534 amino acid [46].  

Để phân lập đoạn cDNA mã hóa cho laccase từ Cyathus bulleri, Garg và cs 

(2012) đã sử dụng phương pháp RACE PCR để thu được trình tự mã hóa laccase có 

chiều dài 1542 bp. Đây là phương pháp rất hữu ích cho quá trình phân lập các trình 

tự gen sử dụng các primer từ các gen đã biết trước và các vùng bảo tồn. Primer được 

thiết kế trong nghiên cứu này dựa trên trình tự 435 bp đã được phân tích, đồng thời 

sử dụng kỷ thuật primer walking để thu được trình tự mã hóa laccase hoàn chỉnh [28]. 

Ravikumar và cs (2013) đã tạo dòng gen laccase có kích thước 1,6 kb được phân lập 

từ nấm Hypsizygus ulmarius vào trong vector pET-29a (+) [96].  

Trình tự cDNA của laccase pclac2 từ Phytophthora capsici có chiều dài đầy đủ 

là 1683 bp mã hóa một protein có chứa 560 amino acid, đứng trước bởi một peptide 

tín hiệu có 23 amino acid. Trình tự protein của pclac2 cho thấy, sự tương đồng cao 

với các laccase nấm đã biết khác và chứa bốn nguyên tử Cu như protein laccase điển 

hình [27].  

Năm 2017, Orkun Pinar và cs, đã biểu hiện và mô tả đặc điểm của laccase 

Cplcc1 có khả năng khử oxy hóa cao từ Coriolopsis polyzona MUCL 38443. Kích 

thước của gen Cplcc1 là 2106 bp và nó chứa 10 intron và 5 vị trí N-glycosylation 

[92]. Như vậy, khi so sánh với các kết quả nghiên cứu khác cho thấy, các gen mã hóa 

laccase từ F. oxysporum HUIB02 tương đồng cao và có các đặc tính của một laccase 

điển hình. 

4.3. BIỂU HIỆN GEN FOLAC1 MÃ HÓA EMZYME TRONG NẤM MEN 

Pichia pastoris  

4.3.1. Biểu hiện gen Folac1 

Các tế bào sinh vật tự nhiên thường tạo ra sản lượng laccase thấp không đáp ứng 

đủ nhu cầu thương mại. Do đó, để cải thiện việc sản xuất, việc nhân bản các gen 

laccase và biểu hiện chúng trong các vật chủ khác được sử dụng. Những tiến bộ gần 
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đây trong lĩnh vực kỹ thuật di truyền đã cho phép phát triển các vector biểu hiện hiệu 

quả để sản xuất laccase tiềm năng. 

Một số gen laccase đã được tạo dòng từ các nguồn nấm khác nhau như 

Phytophthora capsici và một loạt các protein tái tổ hợp đã được sản xuất thành công 

khi biểu hiện trong các vật chủ khác nhằm sử dụng laccase hiệu quả hơn trong Công 

nghệ sinh học [27]. 

Các hệ thống vật chủ dùng để biểu hiện laccase tái tổ hợp cũng đã được nghiên 

cứu để có thể sản xuất laccase hiệu quả. Hệ thống biểu hiện P. pastoris đã được sử 

dụng rộng rãi để sản xuất laccase từ Botrytis aclada, Ganoderma sp. En3, Fome 

lignosus, Pleurotus sajor-caju, Pycnopus sanguineus, Trametes sp. AH28-2, 

Trametes sp. 420, T. trogii và T. Verscolor [27], [65], [107], [135] cho thấy sự phù 

hợp của hệ thống này cho việc biểu hiện laccase. P. pastoris tiết protein ngoại lai 

ngoại bào với sự có mặt của protein tự nhiên ở hàm lượng thấp, đặc biệt là proteinase, 

do đó giúp đơn giản hóa quy trình tinh sạch. 

Soden và cs (2002), đã biểu hiện gen lac4 Psc từ Pleurotus sajor caju trong P. 

pastoris, dưới sự kiểm soát của promoter AOX1 có cảm ứng methanol, laccase tinh 

sạch được ước tính có khối lượng phân tử khoảng 59 kDa [107].  

Một nghiên cứu khác, cDNA mã hóa cho laccase từ nấm T. versolor được 

khuếch đại bằng RNA-PCR, tạo dòng vào các vectơ pMETA và pMETalphaA và 

được biểu hiện thông qua P. methanolica, khối lượng phân tử của laccase hoàn chỉnh 

là 64,0 kDa [32]. Laccase phân lập từ nấm thối trắng Polyporus grammocephalus 

TR16 được biểu hiện ở P. pastoris có khối lượng phân tử ước tính là 65,4 kDa nhờ 

điện di SDS-PAGE [39].  

Một gen mã hóa laccase của T. verscolor là lccA, đã được nhân bản và biểu hiện 

trong P. pastoris; gen lccA bao gồm 1560 bp khung đọc mở mã hóa 519 amino acid, 

laccase tái tổ hợp đã được tinh chế bằng siêu lọc và kết tủa (NH4)2SO4 cho thấy một 

băng duy nhất trên SDS-PAGE có khối lượng phân tử 58 kDa [67].  

Laccase tồn tại trong nhiều dạng cấu trúc; hầu hết trong số chúng là đơn phân, 

nhưng một số cũng có mặt ở dạng dị thể và đa thể. Khối lượng phân tử của chúng dao 

động từ 50 kDa đến 140 kDa, tùy thuộc vào sinh vật, đối với laccase nấm điển hình 
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sẽ dao động từ 60 kDa đến 70 kDa với điểm đẳng điện xung quanh pH 4,0 [85], [97]. 

Như vậy, gen Folac1 được biểu hiện trong P. pastoris có nguồn gốc phân lập từ F. 

oxysporum HUIB02 cũng nằm trong quy luật này. 

4.3.2. Khảo sát đặc tính enzyme tái tổ hợp 

Trái ngược với sản xuất laccase từ các nguồn gốc tự nhiên, có năng suất thấp và 

chi phí cao, biểu hiện laccase thông qua các vật chủ khác phù hợp hơn nhiều để đáp 

ứng nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng. Do đó, nghiên cứu và khảo sát các đặc tính 

của laccase tái tổ hợp rất quan trọng, mục đích là tìm ra các thông số tối ưu để ứng 

dụng trong các xử lý công nghiệp.  

Một số nghiên cứu của các tác giả khác cũng cho kết quả tương tự, cụ thể Soden 

và cs (2002), chỉ ra rằng laccase tái tổ hợp chỉ tăng nhanh sau ngày thứ 3 và đạt tối 

đa vào ngày thứ 5 (khoảng 100 U/mg) [107]. So với những enzyme đó, laccase tái tổ 

hợp trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy hoạt động tăng nhanh từ ngày thứ 1 và 

đạt tối đa sớm hơn. Tuy nhiên, enzyme tái tổ hợp Lacc6 trong P. pastoris đã được 

quan sát để đạt mức tối đa sau 12 giờ cảm ứng với 1% methanol và sau đó hoạt động 

của enzyme giảm nhanh do độc tính của methanol [90]. Sự khác biệt này có thể được 

giải thích do sự khác nhau về sự tối ưu hóa cho quá trình sản xuất laccase [108]. Khi 

biểu hiện gen lac4 Psc từ Pleurotus sajor caju trong P. pastoris, với ABTS làm cơ 

chất, enzyme hiển thị hoạt động tối ưu tại 35C và pH 3,5; enzyme bị ức chế mạnh 

bởi sodium azide và acid thioglycolic [107]. Gen mã hóa laccase 5 TVLCC5 từ T. 

versicolor đã biểu hiện vượt mức trong nấm men Arxula adeninivorans bằng cách sử 

dụng promotor mạnh TEF1. Protein tái tổ hợp TVLCC5 được tinh sạch bằng phương 

pháp sắc ký ái lực ion. Enzyme tái tổ hợp hoạt động cao nhất ở 50C tại pH 4,5 [70].  

Laccase từ C. lagenarium biểu hiện trong P. pastoris thể hiện hoạt tính tối đa ở 

pH 3,6 - 4,0 nhưng ổn định hơn trong dung dịch đệm có pH cao hơn (> pH 3,6). Nhiệt 

độ phản ứng tối ưu của enzyme là 40C, vượt qua mức này hoạt tính giảm đáng kể 

[12]. Đối với gen laccase Cplcc1 khuếch đại từ cDNA của Coriolopsis polyzona 

MUCL 38443 biểu hiện trong P. pastoris hoạt động tối ưu ở pH 3,0, nhiệt độ 70oC 

[92]. Độ pH và nhiệt độ tối ưu cho laccase từ T. versicolor biểu hiện trong P. pastoris 

là pH 2,0 và 50C với cơ chất ABTS, laccase tái tổ hợp ổn định trong phạm vi pH từ 
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2,0-7,0 [67]. rLac từ Cyathus bulleri laccase trong P. pastoris sử dụng ABTS làm cơ 

chất có pH và nhiệt độ tối ưu tương ứng là 4,0 và 55°C, rLac độ ổn định tăng từ pH 

2 lên pH 7 [4].  Ngoài ra, độ pH và nhiệt độ tối ưu cho laccase từ F. oxysporum biểu 

hiện trong P. pastoris là 6,5 và 30oC, laccase tái tổ hợp (rFoLacc5) có hoạt tính cao 

nhất ở pH 4,5 và nhiệt độ 40oC [40]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, rFolac1 biểu 

hiện trong P. pastoris có nhiệt độ hoạt động tối ưu là 55C tại pH 5,5. Một số công 

bố trước đây cũng cho thấy, laccase bền trong môi trường acid, theo nghiên cứu của 

Bo Wang và cs (2018) thì laccase từ Laccaria bicolor trên nấm men P. pastoris với 

pH tối ưu là 4,5 [12] hoặc cao hơn như công trình nghiên cứu của Li và cs (2014) chỉ 

ra pH 5,5 là tốt nhất [67]. Hay kết quả nghiên cứu của Liu và cs (2003) cho thấy pH 

8 là tối ưu [72]. 

4.3.3. Tối ưu hóa sự biểu hiện laccase tái tổ hợp 

Khoảng pH cho laccase tái tổ hợp là từ 3,0 đến 6,0 và pH tối ưu là 4,5. Khả năng 

hoạt động của laccase này trong đệm acid yếu cho phép loại enzyme này được ứng 

dụng rộng rãi. Đặc biệt hỗ trợ quá trình thủy phân lignin của vật liệu lignocellulose 

hoặc phân hủy thuốc nhuộm tổng hợp trong môi trường ô nhiễm acid. Kết quả của 

chúng tôi về độ pH tối ưu phù hợp với độ pH tối ưu của hầu hết các nghiên cứu trước. 

Các kết quả nghiên cứu trước đây cho rằng hoạt động của laccase là tối ưu trong dung 

dịch đệm acid yếu như pH 3.0 (Lac2); pH 3,0 (Lacc6); pH 3,5 (Lacc12) [90], [108]. 

Ngoài ra, Lac1 của P. sajor- caju sau khi được biểu hiện trong P. pastoris và được 

nuôi trong quá trình lên men có kiểm soát độ pH đã cho hoạt tính cao trong dung dịch 

đệm có tính kiềm yếu, đạt tối đa 15,8 U/L ở pH 6,0 và hoạt tính của enzyme bị giảm 

khi pH của đệm có tính acid (chỉ còn 5,7 U /L ở pH 4,5) [107]. Điều này được giải 

thích do sự khác biệt giữa pH tối ưu là đặc trưng cho từng loại enzyme và độ pH tối 

ưu cũng phụ thuộc vào các đặc tính của chất nền liên quan đến cơ chế oxy hóa. Các 

chất nền khác nhau có các cơ chế oxy hóa khác nhau đòi hỏi độ pH đặc biệt riêng 

[108], [129]. Bên cạnh đó, enzyme Lac4 tái tổ hợp của P. pastoris được phân lập từ 

Pleurotus sajor-caju, đã cho thấy các độ pH tối ưu khác nhau là 3,3; 6; 6,5; 7 tương 

ứng với các chất nền là ABTS, 2,6-dimethoxyphenol, syringaldazine và guaiacol 

[107]. Trong nghiên cứu này, hoạt tính enzyme tương đối của rFolac1 được duy trì ở 
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mức cao trong điều kiện có tính acid và độ ổn định của enzyme sẽ giảm nếu pH môi 

trường thay đổi thành kiềm, khác với hầu hết các laccase hiện được biết đến. Trong 

hầu hết các trường hợp, hoạt động của laccase ổn định hơn trong khoảng pH 6,0-7,0, 

và hoạt tính của enzyme sẽ giảm trong điều kiện acid [85].  

Mỗi loài vi sinh vật sẽ có khoảng pH thích hợp cho quá trình sinh tổng hợp 

laccase khác nhau. Tùy thuộc từng loài, từng chủng mà giá trị pH để sinh tổng hợp 

laccase thích hợp là acid, trung tính hay kiềm. Thông thường, mọi enzyme đều có 

một phạm vi pH để hoạt động, bởi vì enzyme bao gồm một số nhóm có bản chất acid 

hoặc kiềm. Các nhóm này có các điều kiện ion hóa khác nhau ở giá trị pH khác nhau 

[117]. Hầu hết các laccase nấm hoạt động ở các giá trị pH acid hoặc trung tính nhưng 

mất hoạt tính trong điều kiện kiềm [132]. Do vậy, kiểm soát pH là cần thiết trong quá 

trình nuôi cấy, vì một số protease có tính acid có thể được kích hoạt ở độ pH thấp hơn 

và gây ra tác động bất lợi đến sản xuất laccase [107].  

 Nhiệt độ được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến 

mức độ biểu hiện laccase tái tổ hợp. Đã có nhiều công trình được công bố khác nhau 

về ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng sinh tổng hợp laccase của nấm men P. 

pastoris. Nhiệt độ tối ưu được khảo sát trong khoảng 20oC - 60oC ở mức tăng 10oC. 

Các thử nghiệm độ ổn định nhiệt được thực hiện bằng cách ủ enzyme trong dung dịch 

đệm sodium acetate 0,1 M với pH 4,5 trong 30 phút. Kết quả cho thấy hoạt tính 

laccase tiếp tục tăng sau khi nhiệt độ tăng từ 20oC – 55oC và nhiệt độ tối ưu là 55oC. 

Sau thời điểm đó, hoạt động của enzyme giảm nếu vẫn tăng nhiệt độ. Kết quả chỉ ra 

rằng nhiệt độ tối ưu của laccase tái tổ hợp ở P. pastoris cao hơn ở laccase ban đầu ở 

chủng F. oxysporum HUIB02 (45oC). Một số kết quả khác cho thấy, laccase tái tổ 

hợp CcLCC6 ở P. pastoris được phân lập từ Prinopsis cinerea có nhiệt độ tối ưu ở 

40oC, trong khi X33-Lac6 thì hoạt động tối đa ở 45oC và Lac4 và Lac12 có nhiệt độ 

tối ưu ở 50oC [30], [107]. Trong khi đó Hong và cs (2002) công bố là 20oC [35]. Hong 

và cs (2007) phát hiện ra rằng hoạt động biểu hiện của laccase tái tổ hợp tăng gấp bốn 

lần khi nhiệt độ giảm từ 30C xuống 28C [36]. Kết quả tương tự đã được báo cáo 

khi gen laccase được biểu hiện ở Kluyveromyces lactis [25]. Khi sản xuất laccase 

TVLCC5 tái tổ hợp, nuôi cấy ở 20°C cho thấy tích lũy sinh khối là cao nhất, hoạt tính 



105 

laccase tối đa (0,35 U/mL) cũng được phát hiện ở nhiệt độ này, mức độ bài tiết 

TVLCC5 thấp hơn một chút (0,33 U/mL) ở 30°C, nuôi ở 10°C ức chế mạnh sự tăng 

trưởng gây ra sự tích lũy thấp của laccase TVLCC5 [70]. Tuy nhiên, biểu hiện của 

laccase từ P. sanguineus trong P. pastoris không được tăng cường bằng cách giảm 

nhiệt độ nuôi cấy, hoạt tính laccase trong môi trường nuôi cấy lắc ở 30C cao hơn 

nhiều so với 20C; điều này có thể được giải thích do tốc độ sinh trưởng thấp của P. 

pastoris khi nuôi cấy ở 20C [65]. 

Từ những so sánh trên có thể thấy, rFolac1 có khả năng làm việc tuyệt vời ở 

nhiệt độ cao, enzyme đã duy trì hoạt tính gần như trên 95% cho đến 60oC. Đây là 

enzyme có độ bền nhiệt cao và có tiềm năng ứng dụng công nghiệp lớn. 

Một số công bố trên thế giới cho thấy OD600 = 2 là mật độ thích hợp để cảm ứng 

biểu hiện enzyme tái tổ hợp ở nấm men P. pastoris. Theo Tang và cs (2012), mật độ 

thích hợp để cảm ứng sinh tổng hợp chitinase ở P. pastoris tại thời điểm OD600 = 2 

[111]. Tuy nhiên, ở một vài trường hợp khác, mật độ tế bào biểu hiện thích hợp có 

thể cao hơn, như trường hợp Plantz và cs (2006) đã chọn thời điểm mật độ tế bào đạt 

giá trị OD600 = 5 để cảm ứng sinh ovine interferon–τ tái tổ hợp (rOvINF–τ) [93]. Adi 

và cs (2012), chọn thời điểm mật độ tế bào đạt giá trị OD600 = 2 – 6 để biểu hiện 

erythropoietin của người trong P. pastoris [5]. Theo kết quả của nghiên cứu này thì 

ở OD600 = 1 đạt được hiệu quả tốt nhất. Sự khác biệt kết quả nghiên cứu của chúng 

tôi với một số công trình nghiên cứu khác có thể là do sự khác biệt giữa các chủng 

vật chủ nấm men P. pastoris và điều kiện trong quá trình tăng sinh, cảm ứng cũng 

như cấu trúc, kích thước đoạn gen sinh tổng hợp protein khác nhau. 

 Sự gia tăng nồng độ methanol gây ra tác động tiêu cực đến sản xuất laccase. 

Hoạt tính laccase thu được thấp hơn ở nồng độ methanol cao có thể là do sự tích tụ 

các sản phẩm độc hại của quá trình chuyển hóa methanol, làm chậm sự tăng trưởng 

và làm giảm năng suất sinh khối của P. pastoris [52]. Nồng độ methanol 0,5% tạo ra 

laccase từ P. sanguineus trong P. pastoris hoạt động cao nhất [65]. Hoạt động laccase 

từ B. licheniformis trong P. pastoris cao nhất đạt tới 313 ± 11 U/L, bằng cách sử dụng 

0,5% methanol cho cảm ứng và không có tác dụng ức chế sinh trưởng tế bào đã được 

quan sát khi nồng độ methanol tăng lên 1,5% [120]. Thí nghiệm này đã sử dụng 



106 

methanol nồng độ từ 0,5% - 3% bổ sung vào môi trường YP với thời gian cảm ứng 

là 6 ngày. Ở nghiên cứu này, nồng độ methanol cần thiết để cảm ứng biểu hiện laccase 

trong P. pastoris cao hơn các công bố khác. Mei Guo và cs (2008) khi nghiên cứu 

ảnh hưởng của nồng độ methanol đến năng suất biểu hiện laccase của chủng P. 

pastoris thu được 0,8% methanol là thích hợp nhất [32]. Lu và cs (2009) khi nghiên 

cứu biểu hiện laccase trong P. pastoris xác định được nồng độ methanol thích hợp là 

0,5% [65]. Hay theo Park và cs (2015) biểu hiện laccase từ P. ostreatus trong P. 

pastoris cần methanol 1% [90]. Sự khác biệt này có thể phụ thuộc vào thời gian đáp 

ứng đối với methanol, điều kiện sinh lý của từng chủng và khả năng đáp ứng nồng độ 

methanol của mỗi chủng để từ đó khi chủng sử dụng methanol là nguồn carbon duy 

nhất, đồng thời promoter AOX1 được kích hoạt, gen mục tiêu được biểu hiện và tiết 

protein mục tiêu ra ngoài. 

4.4. THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG PHÂN HỦY THUỐC NHUỘM CÔNG 

NGHIỆP CỦA LACCASE TÁI TỔ HỢP 

Folac1 tái tổ hợp được ứng dụng để khử màu nhiều loại thuốc nhuộm khác 

nhau bao gồm thuốc nhuộm cơ bản (Methylene blue), thuốc nhuộm acid (Methyl 

orange, Aniline blue), thuốc nhuộm hoạt tính (Reactive black), thuốc nhuộm azoic 

(Evans blue). Kết quả cho thấy hầu hết các trường hợp, enzyme có thể khử màu 

khoảng 50% thuốc nhuộm sau 24 giờ phản ứng.  

Để nghiên cứu ảnh hưởng của chất trung gian đối với hiệu quả của quá trình 

khử ion hóa, một số chất trung gian như Syringaldehyde, HOBT, Vanaline được sử 

dụng. 

Các nghiên cứu trước đây cũng cho thấy kết quả phức tạp về sự khử màu phụ 

thuộc vào loại chất trung gian và thuốc nhuộm. rFolac1 cho thấy khả năng khử màu 

của thuốc nhuộm kém khi không có chất trung gian trong trường hợp Bromothymol 

blue, Reactive black, Orange II, Methylene blue, Crystal violet, Evans blue. Kết quả 

này tương đồng với một số nghiên cứu trước như của Lac1, rLac2 và rLcc9 cũng cho 

thấy hiệu suất khử màu các thuốc nhuộm Blue M-2GE brilliant red KD-8B, Reactive 

brilliant red KM-8B, Reactive brilliant orange K-7R, acid red 6B, Alizarin red, Congo 

red, Neutral red, Crystal violet thấp khi không có chất trung gian [30], [128]. Ngoài 
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ra, một số trường hợp chỉ cho thấy, khi không có chất trung gian tác dụng khử màu 

của enzyme khoảng 2-5% thuốc nhuộm. RLcc9 khử màu các thuốc nhuộm indigo 

carmine and 5 azo tăng lên đáng kể khi sử dụng metyl syringate làm chất trung gian, 

với tỷ lệ khử màu từ 71,9 ± 3,2% đến 99,1 ± 1,6% đối với các loại thuốc nhuộm khác 

nhau [127]. Bên cạnh đó, hầu hết các loại nấm mốc như Trametes sanguineus đã khử 

màu 18% màu Congo red  mà không có chất trung gian [8]. Lcc2 và Lcc6 thì không 

thể khử màu thuốc nhuộm Methyl orange, Crystal violet and Malachite green mà 

không có chất trung gian ABTS [119].  

Laccase nấm tái tổ hợp cũng đã được áp dụng rộng rãi cho mục đích xử lý môi 

trường bằng phương pháp sinh học. Ví dụ, protein tái tổ hợp Lcc1 và Lcc3 từ T. trogii, 

được sản xuất trong P. pastoris đã chứng minh là một chất sinh học hữu ích cho sự 

phân hủy của một số thuốc nhuộm gây ô nhiễm như Indigo carmine, thuốc nhuộm 

quan trọng nhất được sử dụng để sản xuất quần jean màu xanh [15], [19]. Ngoài ra, 

Darvishi và cs (2018) cũng đã biểu hiện và sản xuất một laccase tái tổ hợp (Lcc IIIb) 

từ T. versolor trong Y. lipolytica, chứng minh khả năng khử màu của thuốc nhuộm 

phenol azo với độ hiệu quả hơn 40% sau 4 giờ xử lý [20]. Tương tự, Wang và cs 

(2018), biểu hiện một laccase từ nấm Laccaria bcolor ở P. pastoris và A.thaliana, đã 

chứng minh khả năng khử màu hơn 80% thuốc nhuộm Crystal violet ở quy mô phòng 

thí nghiệm, cung cấp một phương pháp mới cho việc khử màu đối với nước thải công 

nghiệp [12]. Trong một nghiên cứu khác, Balcázar-López và cs (2016) đã biểu hiện 

gen mã hóa laccase từ P. sanguineus trong nấm T. atroviride; laccase tái tổ hợp duy 

trì các tính chất tương tự như enzyme tự nhiên, tuy nhiên enzyme tái tổ hợp cho thấy 

khả năng loại bỏ hơn 90% phenanthrene và benzo α - pyrene có trong nước thải từ 

nhà máy công nghiệp nhiên liệu sinh học bằng các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 

[9]. Một nghiên cứu gần đây của Huy và cs (2021) cũng đã biểu hiện gen laccase 

(FoLacc5) trong P. pastoris, rFoLacc5 đã loại bỏ nhiều loại thuốc nhuộm trong như 

Brommothymol blue, Methylene blue, Methyl orange, Remazol brilliant blue R, 

Aniline blue, Evans blue, Indigo carmine và Orange II. Đặc biệt loại đến 93,99% và 

91,63% hai loại thuốc nhuộm Malachite green và  Aniline blue [40]. 
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Sự khác biệt về hiệu quả của quá trình khử màu có thể do sự khác biệt về cấu 

trúc phân tử của thuốc nhuộm [40]. Laccase thể hiện hiệu quả rất cao trong việc khử 

màu của thuốc nhuộm anthraquinone RBBR, tương tự như laccase tinh khiết từ P. 

sanguineus [74]. Ngược lại, laccase tái tổ hợp đã được tinh chế từ P. methanolica cần 

16 giờ để phân hủy khoảng 90% RBBR dưới hoạt tính laccase cao hơn 25 U/mL [32]. 

Với sự hiện diện của các chất trung gian, sự khử màu của Indigo carmine bằng laccase 

có thể được tăng cường đáng kể [22]. Tuy nhiên, nhiều thuốc nhuộm azo không phải 

là cơ chất của laccase thì sự khử màu của chúng phụ thuộc vào sự hiện diện của một 

số chất trung gian. Đối với các chất như aldehyde phenol, ketone, acid và ester liên 

quan đến ba đơn vị lignin thì một trong những chất trung gian tốt nhất là acid p-

coumaric, vanillin, acetovanillone, methyl vanillate, đặc biệt là syringaldehyde và 

acetosyringone. Hai hợp chất cuối cùng là các mediator tiềm năng cho các ứng dụng 

trong công nghiệp vì chúng hỗ trợ tốc độ khử màu cao nhất chỉ trong 5 đến 30 phút 

tùy thuộc vào loại thuốc nhuộm được xử lý  [14]. 

Từ kết quả trên có thể thấy được sự cần thiết của các chất trung gian, việc lựa 

chọn chất trung gian không chỉ phụ thuộc vào đặc tính của thuốc nhuộm mà còn phụ 

thuộc vào đặc tính của enzyme mà chúng tôi đã sử dụng để xử lý. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Từ các kết quả nghiên cứu, chúng tôi rút ra các kết luận như sau: 

1. Đã phân lập được chủng F. oxysporum có khả năng sinh tổng hợp laccase mạnh 

đạt 186 U/mL sau 12 ngày lên men trên môi trường có bổ sung rơm làm nguồn carbon. 

2. Tạo dòng thành công gen Folac1, Folac2, Folac3 và Folac4 vào vector 

pGEM ® T-Easy. Các gen đã được giải trình tự nucleotide thành công và đăng ký 

trên ngân hàng gen Genbank với mã số: Folac1 (MT362052); Folac2 (KY825237); 

Folac3 (KY825238) và Folac4 (KY825239). 

3. Chuyển thành công gen mã hóa laccase 1 (Folac1) trong P. pastoris tái tổ 

hợp. Sự hiện diện của Folac1 trong genome của P. pastoris được kiểm tra khẳng định 

bằng phản ứng PCR. rFolac1 được tinh sạch từ môi trường nuôi cấy của chủng P. 

pastoris tái tổ hợp với khối lượng phân tử khoảng 76 kDa.  

4. Chủng P. pastoris X33 tái tổ hợp sinh tổng hợp laccase cao nhất khi được 

nuôi cấy ở 25oC, tốc độ lắc 210 rpm, mật độ tế bào ban đầu OD600 = 1. Hoạt độ riêng 

enzyme là 66538 U/mg sau 4 ngày nuôi cấy và nồng độ protein là 0,9 µg/µL. Laccase 

tái tổ hợp, có nhiệt độ tối ưu là 55oC, pH tối ưu là 4,5, ion Cu2+ tăng hoạt tính enzyme 

trong khi ion Fe2+ ức chế sự hoạt động của laccase. 

5. Laccase tái tổ hợp có khả năng khử màu khoảng 50% thuốc nhuộm sau 24 

giờ phản ứng. Đặc biệt Folac1 có thể khử màu 82,7% và 88,4% trong trường hợp 

Indigo carmine và Remazol brilliant blue R. So sánh với hoạt tính khử màu trong F. 

oxysporum HUIB02, Folac1 tái tổ hợp cho thấy sự cải thiện đáng kể 38,87%, 13,93%, 

40,44% và 17,54% trong trường hợp màu Crystal violet, Aniline blue, Evans blue và 

Orange II. 

2. KIẾN NGHỊ 

1. Tối ưu hóa và sản xuất rFolac1 ở quy mô hệ lên men 5 L và lớn hơn nhằm 

tăng khả năng sản xuất enzyme tái tổ hợp.  

2. Thử nghiệm ứng dụng laccase tái tổ hợp trong điều kiện phòng thí nghiệm 

và thực tế để xử lý nhiều hợp chất gây ô nhiễm như kim loại nặng, các chất kháng 

sinh (trong nước thải y tế), các thuốc nhuộm tổng hợp. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Hình ảnh thu mẫu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Mẫu vật được thu thập trên địa bàn Thừa Thiên Huế. 

Phụ lục 2: Sơ đồ nghiên cứu 

 

Khảo sát hoạt tính của laccase  

Phân lập các chủng nấm có hoạt tính laccase 

Xác định hoạt độ của enzyme laccase 
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Phụ lục 3. Môi trường nuôi cấy 

Bảng 1. Thành phần môi trường phân lập 
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Thành 

phần 

Môi trường 

PDA PD 

Khoai tây 200 g 

Dextrose 20 g 

Nước cất 1 L 

Agar 15 g  

 

Bảng 2. Thành phần môi trường sàng lọc 

Thành 

phần 

Môi trường 

MF1 MF2 MF3 MF4 

BSM 

KH2PO4:  0,2 g;   MgSO2.7H2O: 0,05 g,  CaCl2.2H2O: 0,01 g 

CuSO4.5H2O: 80 mg; Na2MoO4.2H2O: 50 mg,  MnSO4.H2O: 33 

mg 

ZnSO4.7H2O: 43 mg,  FeSO4.7H2O: 50 mg 

Bột rơm 10%   5% 

Bột gỗ  10% 5%  

Nước cất 1 L 

 

Bảng 3. Thành phần môi trường LB 

Thành phần Môi trường 

LB lỏng LB rắn 

NaCl 10 g 

Yeast extract 5 g 
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Trypton 10 g 

Nước cất 1 L 

Bacto agar  15 g 

Bảng 4. Thành phẩn môi trường YD 

Thành phần Môi trường 

LB lỏng LB rắn 

Yeast extract 5 g 

Pepton 10 g 

Nước cất 1 L 

Bacto agar  15 g 

 

Bảng 5. Thành phần môi trường YDP 

Thành phần Môi trường 

YPD lỏng YPDS YDP rắn YPM 

Yeast extract 10 g 

Pepton 20 g 

Nước cất 1 L 

Dextrose 20 g  

Bacto agar 0 g 20 g 

Sorbitol  1 M  

Methanol  2% 

 

Phụ lục 4. Phương trình đường chuẩn hàm lượng BSA theo Bradford 
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Hình 1. Đồ thị đường chuẩn hàm lượng BSA theo Bradford [14] 

Phụ lục 5. Các marker của DNA và protein sử dụng trong nghiên cứu 

 

                                               

Hình 1. PreciGene 1 kb DNA Ladder 

(BioPioneer) 

Hình 2. GeneRuler 1 kb Plus DNA 

Ladder 

(Thermo Scientific) 
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Hình 3. GeneRuler 1 kb  DNA Ladder   

(Thermo Scientific)               

Hình 4. 100 bp PCR Molecular Ruler 

(Bio-Rad) 

 
Hình 5. PageRuler™ Prestained Protein Ladder, 10 to 180 kDa 

(Thermo Scientific)              
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Phụ lục 6: Kết quả đăng kí trình tự nucleotide của chủng Fusarium oxysporum 

Fusarium oxysporum strain HUIB02 small subunit ribosomal RNA gene, partial sequence; internal 

transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and internal transcribed spacer 2, complete 

sequence; and large subunit ribosomal RNA gene, partial sequence 
 

GenBank: KX388184.1 

LOCUS       KX388184 544 bp DNA linear PLN 27-NOV-2016 

DEFINITION  Fusarium oxysporum strain HUIB02 small subunit ribosomal RNA gene, partial sequence; 

internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA 

gene, and internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit ribosomal RNA gene, partial 

sequence. 

ACCESSION   KX388184 

VERSION     KX388184.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Fusarium oxysporum 

  ORGANISM  Fusarium oxysporum 

            Eukaryota; Fungi; Dikarya; Ascomycota; Pezizomycotina; 

            Sordariomycetes; Hypocreomycetidae; Hypocreales; Nectriaceae; 

            Fusarium; Fusarium oxysporum species complex. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 544) 

  AUTHORS   Huy,N.D., Be,N.T., Tien,N.T.T. and Huyen,L.T.D. 

  TITLE     High laccase production from Fusarium oxysporum HUIB02 on rice 

            straw medium 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 544) 

  AUTHORS   Huy,N.D., Be,N.T., Tien,N.T.T. and Huyen,L.T.D. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (14-JUN-2016) Department of Molecular Biology, Institute of Biotechnology - Hue 

University, Ngoc Anh, Phu Thuong, Phu Vang, Hue, Thua Thien Hue 530000, Vietnam 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..544 

                     /organism="Fusarium oxysporum" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /strain="HUIB02" 

                     /db_xref="taxon:5507" 

     misc_RNA        <1..>544 

                     /note="contains small subunit ribosomal RNA, internal 

                     transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA, internal 

                     transcribed spacer 2, and large subunit ribosomal RNA" 

ORIGIN       

        1 tccgtaggtg aacctgcgga aggatcatta ccgagtttac aactcccaaa cccctgtgaa 

       61 cataccactt gttgcctcgg cggatcagcc cgctcccggt aaaacgggac ggcccgccag 

      121 aggaccccta aactctgttt ctatatgtaa cttctgagta aaaccataaa taaatcaaaa 

      181 ctttcaacaa cggatctctt ggttctggca tcgatgaaga acgcagcaaa atgcgataag 

      241 taatgtgaat tgcagaattc agtgaatcat cgaatctttg aacgcacatt gcgcccgcca 

      301 gtattctggc gggcatgcct gttcgagcgt catttcaacc ctcaagcaca gcttggtgtt 

      361 gggactcgcg ttaattcgcg ttcctcaaat tgattggcgg tcacgtcgag cttccatagc 

      421 gtagtagtaa aaccctcgtt actggtaatc gtcgcggcca cgccgttaaa ccccaacttc 

      481 tgaatgttga cctcggatca ggtaggaata cccgctgaac ttaagcatat caataagcgg 

      541 agga 
// 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KX388184.1?from=1&to=544
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Hình 1: Kết quả đăng kí trình tự Nucleotide chủng Fusarium oxysporum 

 

Phụ lục 7. Trình tự nucleotide các gen mã hóa laccase 

 

ATGACGAAGCTATCCCTGACACCTTTCTGTTCTCTCTCATTTACCATCTTACTCAAGCTCCA

GGGTTCTGAACCTTTGCCCAAGATGGGTTTCTACAGCGCGTGCAAGACGTTCATCGTCTAC

ACCGTTACGTTCTTCTCACTACCATTTCACGAGCATATCGGAGGTGACTCTGAGCAACCTGT

CTTGTCTTTCGAAAATGGCCAGATCTCACAAAACTATCCGAAGTTCCCAGCACCAAATGGC

CCCGATTCACCTGATGAAGACTTCACTTGCAAGTATCCCGAGCTTGGAAATGACTGGAAAC

CATGCTCTACCCCGGAAAACCGACACTGCTGGCTGAAGAGCTCTGATGGACACAATTTCAG

TATTCATACTGACTATGAGACTATGTATCCACCTGGGGTGCTTCGAGAGTATTGGCTTGTGG

TTGACAACAAGACTATCAACGGCGACGGCATCGACAACCCGTATGGAAAGGTCTTCAACC

AAACCTACCCCGGTCTATGGATCAAAGCCTGCTGGGGTGATCTCATCAGAGTTCACGTCAC

AAATAAACTGCGATATAACGGCACTACAATCCATTGGCATGGTACCAGGCAGAACGGAAC

CATGGAGATGGATGGAGTCAACGGTGTCACTCAATGTCCCATTGCCCCAAATGATACCTTC

ACATATGAGCTTCGTGCCCTTCAGTATGGTTCTTCTTGGTATCATAGTCACTACTCTCTACA

ATACGCCGACGGTCTTGCAGGACCTATAACCATTTTTGGACCGTCATCAGCTCACTATGAT

GAAGCGAAGGATCCTATTCTTATCACCGATTGGAACCATCGAAGTGCCTTTCAGGAGTGGG

AGAGAGAACTGACCGGTCTCCCTACCAGGCCCCAGATGAATAGCATATTGATGAATGGAA

TTGGAAACTTTGCCGGCAGCTATCCGCGCGAACGTTACAACATGACCGTAACCAAGGGCA

GGAAATATCTCCTTCGTATCATCAACACATCTGTCGATACCACATTCCTTTTCAGTATCGAC

AATCACCACTTTGAGGTCATGAGCTCCGACTTTGTACCCATTCACCCCTATACAGTAGACC

ATATCCTCGTCGGAATCGGCCAAAGATATCATGTTGTTCTTCATGCCAACCCTAGAAACGA

CACCAAATTTCCCGCGTCAGATAATGGAAACTATTGGATCCGCACAGTTCCCGCAGATGGT

TGCAAGGGTTTTGAAGATGGTAACGAGCCTGATGAACGGCAAGGTATTCTTAGATATGAAC

CTGTGAGCACAGAGGTACCTCAGACCTGGAGAGGCCCGTGGAACAAGACTTGCAGTGATG

AGAAGTATGAGAACTTGAAGCCTGTCCTGCCATGGTCGATCCCCCCTGTTGAACTCTATAG

TAGAGACAAAAGCAAGGATCTAAAACTTGGCCTGCAGCAGGAAAAGAATAGGCCTCATCT

GGGAGATAAGTTCAGCTGGTGGGCTTTCGGCGCACAGCCTCTCTGGCTCAACTTCTCGGAG

CCTACTATCACTTTACTTGACGAAAAGAAAGAATGGCCTGGCGATTATGTCATTGTTCCAG

CAGAGAACAGAGGCGGATGGGTCTACCTTGTCATCACGGCTCCAGCAACTGAGGAGCTTG

GGAATAACAGGACATTCATCTCGCTTGCTCACCCACTTCATCTTCATGGTCATGACTTTGCT

CTTCTCGCTCAAGGTTCAGACTCTTCGCAGATTGATGACCCAGATAACCCCATCACACTCA

AATTCGACAACCCGCCTCGTCGAGACGTAGCACTGATCCCGGCTGGAGGCTACCTCATAGT

CGCCTTCAAGGCTGATAATCCTGGCTCTTGGTTGTTCCACTGCCATATTGCCTGGCATGCTT

CAAGTGGGTTGGCATTGCAGATCATGGAGCGTGAAGAAGATCTGAGGAAGATGATGACTC

CGGAGAAATTAAAGCAGGTCAATGAAGGCTGTAAGAAGTGGAAAGATTGGTATGGCGACC

GGAAGAATCACTGGAACCCTGTCGGCATATTCCAGGACGATTCTGGTGTTTGA 

 

Hình 1.  Trình tự nucleotide của gen Folac1  
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Hình 2. So sánh trình tự amino acid suy diễn gen Folac1 của chủng F. oxysporum 

HUIB02 và 5 chủng nấm khác. Sự sai khác các aa giữa các chủng được biểu diễn 

bằng nền đen. 

 

 

HUIB02            MTKLSLTPFCSLSFTILLKLQGSEPLPKMGFYSACKTFIVYTVTFFSLPFHEHIGGDSEQ   60 

XM_018392545.1    MTKLSLTPFCSLSFTILLKLQSSEPLPKMGFYSACKTFVVYTVTFFSLPFHEHIGGDSEQ   60 

XM_031207509.1    MTKLSLTPFCSLSFTILLKLQSSEPLPKMGFYSACKTFIVYTVTFFSLPFHEHIGGDSEQ   60 

XM_031188070.1    ----------------------------MGFYSACKTFIVYTVTFLSLPFHEHIGGDSEQ   32 

XM_031231991.1    ----------------------------MGFYNVCKSLIVYTATFFSLPLHEHIGDDSEQ   32 

XM_023580876.1    ----------------------------MGFYNVCKSLIAYTATFFSLPLHEHTGGDSEQ   32 

                                              ****..**:::.**.**:***:*** *.**** 

 

HUIB02            PVLSFENGQISQNYPKFPAPNGPDSPDEDFTCKYPELGNDWKPCSTPENRHCWLKSSDGH  120 

XM_018392545.1    PVLSFENGQISQNYPKFPAPNGPDSPDEDFTCKYPELGNDWKPCSTPENRHCWLKSSDGH  120 

XM_031207509.1    PVLSFENGQISQNYPKFPAPNGPDSPDEDFTCKYPELGNDWKPCSTPENRHCWLKSSDGH  120 

XM_031188070.1    PVLSFENGQISQNYPKFPAPNGPDSPDEDFTCKYPELGNDWKPCSTPENRHCWLKSSDGH   92 

XM_031231991.1    PVLSFENDRISQNYPKFPAPNGPDSPDEDFICKYPELGNDWKSCSTPENRHCWLKSSDGH   92 

XM_023580876.1    PVLSFENDQISQNYPKFPAPNGPDSPDEDFICKYPELGNDWKSCSTPENRHCWLKSSDGH   92 

                  *******.:********************* *********** ***************** 

 

HUIB02            NFSIHTDYETMYPPGVLREYWLVVDNKTINGDGIDNPYGKVFNQTYPGLWIKACWGDLIR  180 

XM_018392545.1    NFSIHTDYETMYPPGVLREYWLVVDNKTINGDGIDSPYGKVFNQTYPGPWIKACWGDLIR  180 

XM_031207509.1    NFSIHTDYETMYPPGVLREYWLVVDNKTINGDGIDNPYGKVFNQTYPGPWIKACWGDLIR  180 

XM_031188070.1    NFSIHTDYETMYPPGVLREYWLVVDNKTINGDGIDNPYGKVFNQTYPGPWIKACWGDLIR  152 

XM_031231991.1    NFSIHTDYETMYPPGVLREYWLVVDNKTINGDGIDNPYGKVFNQTYPGPWIKACWGDLIR  152 

XM_023580876.1    NFSIHTDYETMYPPGVLREYWLVVDNKTINGDGIDNPYGKVFNQTYPGPWIKACWGDLIR  152 

                  ***********************************.************ *********** 

 

HUIB02            VHVTNKLRYNGTTIHWHGTRQNGTMEMDGVNGVTQCPIAPNDTFTYELRALQYGSSWYHS  240 

XM_018392545.1    VHVTNKLRYNGTTIHWHGIRQNGTMEMDGVNGVTQCPIAPNDTFTYEFRALQYGSSWYHS  240 

XM_031207509.1    VHVTNKLRYNGTTIHWHGIRQNGTMEMDGVNGVTQCPIAPNDTFTYEFRALQYGSSWYHS  240 

XM_031188070.1    VHVTNKLRYNGTTIHWHGIRQNGTMEMDGVNGVTQCPIAPNDTFTYEFRALQYGSSWYHS  212 

XM_031231991.1    VHVTNKLRYNGTTVHWHGIRQNGTMEMDGVNGVTQCPIAPEDTFTYEFRALQYGSSWYHS  212 

XM_023580876.1    VHVTNKLRYNGTTVHWHGIRQNGTMEMDGVNGVTQCPIAPEDTFTYEFRALQYGSSWYHS  212 

                  *************:**** *********************:******:************ 

 

HUIB02            HYSLQYADGLAGPITIFGPSSAHYDEAKDPILITDWNHRSAFQEWERELTGLPTRPQMNS  300 

XM_018392545.1    HYSLQYADGLAGPITIFGPSSAHYDEAKDPILITDWNHRSAFQEWERELTGVPTRPQMNS  300 

XM_031207509.1    HYSLQYADGLAGPITIFGPSSAHYDEAKDPILITDWNHRSAFQEWERELTGVPTRPQMNS  300 

XM_031188070.1    HYSLQYADGLAGPITIFGPSSAHYDEAKDPILITDWNHRSAFQEWERELTGVPTRPQMNS  272 

XM_031231991.1    HYSLQYADGLAGPITIFGPSSAHYDEAKDPILITDWNHRSAFQEWERELTGVPTRPEMNS  272 

XM_023580876.1    HYSLQYADGLAGPITIFGPSSAHYDEAKDPILITDWNHRSAFQEWERELTGVPTRPEMNS  272 

                  ***************************************************:****:*** 

 

HUIB02            ILMNGIGNFAGSYPRERYNMTVTKGRKYLLRIINTSVDTTFLFSIDNHHFEVMSSDFVPI  360 

XM_018392545.1    ILMNGIGNFAGSFPRERYNMTVTKGKKYLLRIINTSVDTTFLFSIDNHHFEVMSSDFVPI  360 

XM_031207509.1    ILMNGIGNFAGSFPRERYNMTVTKGKKYLLRIINTSVDTTFLFSIDNHHFEVMSSDFVPI  360 

XM_031188070.1    ILMNGIGNFAGSFPRERYNMTVTKGKKYLLRIINTSVDTTFLFSIDNHHFEVMSSDFVPI  332 

XM_031231991.1    ILMNGIGNFAGSFPRERYNITVTKGKKYLLRIINTSVDTTFVFGIDNHYFEVMSSDFVPI  332 

XM_023580876.1    ILMNGIGNFAGSFPRERYNITVTKGKKYLLRIINTSVDTTFLFGIDNHYFEVMSSDFVPI  332 

                  ************:******:*****:***************:*.****:*********** 

XM_018392545.1    HPYTVDHILVGIGQRYHVVLHANPRNDTKFPASDNGNYWIRTVPADGCKGFEDGNEPDER  420 

XM_031207509.1    HPYTVDHILVGIGQRYHVVLHANPRNDTKFPASDNGNYWIRTVPADGCKGFEDGNEPDER  420 

XM_031188070.1    HPYTVDHILVGIGQRYHVVLHANPRNDTKFPASDNGNYWIRTVPADGCKGFEDGNEPDER  392 

XM_031231991.1    HPYTVDHILVGIGQRYHVVLHAKPRNDTKFPASDNGNYWIRTVAADGCKGFEDGNEPDER  392 

XM_023580876.1    HPYTVDHILVGIGQRYHVVLHAKPRNDTKFPASNNGNYWIRTVAADGCKGFEDGNEPDER  392 

                  **********************:**********:********* **************** 

 

HUIB02            QGILRYEPVSTEVPQTWRGPWNKTCSDEKYENLKPVLPWSIPPVELYSRDKSKDLKLGLQ  480 

XM_018392545.1    QGILRYEPVSSEVPQTWRGPWNKTCSDEKYENLKPVLPWSIPPVELYSRDKSKDLKLGLQ  480 

XM_031207509.1    QGILRYEPVSTEVPQTWRGPWNKTCSDEKYENLKPVLPWSIPPVELYSRDKSKDLKLGLQ  480 

XM_031188070.1    QGILRYEPVSTEVPQTWRGPWNKTCSDEKYENLKPVLPWSIPPVELYSRDKSKDLKLGLQ  452 

XM_031231991.1    QGILRYQPVSTEVPQTWRDNWTKDCTDEKYENLKPILPWSIPTVKLDERDRSKDLELGIE  452 

XM_023580876.1    QGILRYQPVSTEVPQTWRDNWTKDCTDEKYENLKPILPWSIPTVKLDERDRSKDLELGIE  452 

                  ******:***:*******. *.* *:*********:****** *:* .**:****:**:: 

 

HUIB02            QEKNRPHLGDKFSWWAFGAQPLWLNFSEPTITLLDEKKEWPGDYVIVPAENRGGWVYLVI  540 

XM_018392545.1    QEKNRPHLGDKFSWWAFGAQPLWLNFSEPTITLLDEKKEWPGDYVIVPAENRGGWVYLVI  540 

XM_031207509.1    QEKNRPHLGDKFSWWAFGAQPLWLNFSEPTITLLDEKKEWPGDYVIVPAENRGGWVYLVI  540 

XM_031188070.1    QEKNRPHLGDKFSWWAFGAQPLWLNFSEPTITLLDEKKEWPGDYVIVPAENRGGWVYLVI  512 

XM_031231991.1    KVKDRPQAGDRFSWWAFGERPLWLDFSNPTITLLEERKEWPDDYVIVPAENRDGWVYLVI  512 

XM_023580876.1    KVKDRPHAGDRFSWWAFGERPLWLDFSNPTITLLEERKEWPDDYVIVPAENRDGWVYLVI  512 

                  : *:**: **:******* :****:**:******:*:****.**********.******* 

 

HUIB02            TAPATEELGNNRTFISLAHPLHLHGHDFALLAQGSDSSQIDDPDNPITLKFDNPPRRDVA  600 

XM_018392545.1    TAPATEELGNNRTFISLAHPLHLHGHDFALLAQGSDSSQIDDPDNPITLKFDNPPRRDVA  600 

XM_031207509.1    TAPATKELGNNRTFISLAHPLHLHGHDFALLAQGSDSSQIDDPDNPITLKFDNPPRRDVA  600 

XM_031188070.1    TAPATEELGNNRTFISLAHPLHLHGHDFALLAQGSDSSQIDDPDNPITLKFDNPPRRDVA  572 

XM_031231991.1    TAPSLDRIGTNKTFRSLAHPLHLHGHDFALLAQGTNSSQINDPNNPVTLKFDNPPRRDVA  572 

XM_023580876.1    TAPSLDRIGTNKTFRSLAHPLHLHGHDFALLAQGTNSSQINDPNNPVTLKFDNPPRRDVA  572 

                  ***: ..:*.*:** *******************::****:**:**:************* 

 

HUIB02            LIPAGGYLIVAFKADNPGSWLFHCHIAWHASSGLALQIMEREEDLRKMMTPEKLKQVNEG  660 

XM_018392545.1    LIPAGGYLIVAFKADNPGSWLFHCHIAWHASSGLALQIMEREEDLRKMMTPEKLKQVNDG  660 

XM_031207509.1    LIPAGGYLIVAFKADNPGSWLFHCHIAWHASSGLALQIMEREEDLRKMMTPKKLKQVNDG  660 

XM_031188070.1    LIPAGGYLIVAFKADNPGSWLFHCHIAWHASSGLALQIMEREEDLRKMMTPEKLKQVNDG  632 

XM_031231991.1    LIPAGGYLIVAFKADNPGSWLFHCHIAWHASSGLALQIMESEEDLRKMMTSEKLKQVNDG  632 

XM_023580876.1    LIPAGGYLIVAFKADNPGSWLFHCHIAWHASSGLALQIMEREEDLRKMMTSEKLKQVNDG  632 

                  **************************************** ********* :******:* 
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ATGGCTCTCATAGAGCGAGTATGGCACGCCTGCGTCAGTATAGTCGCATGGCTGACAATGTG

GCCCACCT 

CCTACCAACATCCCCTCCGCCCCAATCATCCTCACACTCACATTGAAGATCCCAGCCCTGACT

TCCCCAT 

CTTCAATCCCCCGCCAGGTGATCATGAATTTCTCTGCGAGTACCCAGAAATGACAGGTTTCGT

GCAATGT 

TCAATTCCTGAGAATCGAGAATGTTGGCTTAGACATCCGGATGGGCGAGAGTTCAACATCCA

TACAAACT 

ATGAGAACTTTGCACCGAAGGGTATTATGAGGCATTATACACTTAATGTTACTGAGAGTTGGT

ATAATGC 

TGATGGGCAGAACTTTACCGAGGCGAAGTTGTTCAATGGGGAGTATCCTGGGCCTTGGCTTG

AGGCTTGT 

TGGGGTGATGTGAGTACTCTGGCCCGTGGGGTTTGAGAAAGGGACTAAGTGTTGTGCAGACC

TTCAATAT 

CACGGTGATCAATAGTATGAAGCGGAACGGCACGAGTATTCACTGGCATGGTATTCGACAGA

ACCAAACG 

ATGGACATGGATGGTGTCAACGGCATAACTCAATGTCCAATTGCGCCAGGGGATAGCTTCAG

CTACATCT 

TCAATACGACGCAGTACGGGACGTCTTGGTATCATAGCCACTACTCTGTGCAGTATGCAGAT

GGTCTTCA 

GGGCCCAATCGTAAGCCAAACCGCGGTGCTCAGCCAAAATCGCGCTAACGATGCAGACAATT

CATGGTCC 

CCAGTCAGCTCCCTACGATGCAACCAAGAGGCCATTACTTATGACAGATTGGTGTTAGTTGCC

CCCAAGT 

AGGCTGCATGGCCCATACTGACTGAACATACAGCTCACGAGAGTGCATTCAGACTACTCTTC

CCTGGCTC 

CCAATTCTCCAACAAGACCATCCTTCTCAACGGCGCAGGCAACGTCTCCCACTACGGCTACA

CCCCAACT 

CTCCCTGTCCCTGATAACTATGAATTATACTTCAATAAAACTCCAACAGATAAGCCAAGTCGC

CCAAAGA 

GATATTTGCTCCGCCTGATCAATACTTCATTTGACTCAACACTCGTCTTCTCCATTGATAACCA

CTGGCT 

TCAAATCGTCACTTCGGACTTTGTCCCTATTGAGCCGTACTTCAACACCTCAGTCTTGATAGG

AATTGGT 

CAAAGGTACAACGTCATTGTCGAAGCGAATCCTCTTGCCGGTGATGTCAACGAGATCCCAGA

AGATGGAA 

ACTTCTGGATCAGGACTTGGGTCGCTGATGCATGTGGTATAGCCCCAGGAGGAGACGGTTAC

GAAAAGAC 

CGGAATCCTACGCTACAACTACACTGACAAGGCTCTTCCCTCATCTCAGCCTTGGGTCAACAT

CAGCAAA 

GCGTGCTCAGATGAGACATATACTTCGCTTCGACCGAAGATACCATGGTACATTGGTCCAGCT

GCCAATG 

CTCAAGCGGCGGATCAGACCGGTGAGCGGTTCAATGTTACTTTTGATCCGAATGCCAAGAAT

ACACCTGA 

ATTCCAGGAGGAGTATCCGGTTGCTACGTTTGGTCTCCAGAGACCTGGTCAGAACTTTAGACC

ACTGCAG 

ATTAATTACTCTGATCCCGTTATGTTTCACTTGGATGAGCCGAGGGATACTTACCCACCGAAG

TGGGTGG 

TGATTCCTGAGGATTATACTGAGAAAGAATGGGTATGCGTCAGACGCTTTCAAATGTCTTCGG

GTATCAT 

GACTAACCATCATAGGTCTACTTTGTTCTTACGATAGAAGGCATTAGTGCCCGCACCGGCGCT

CATCCAG 
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TAAGCATCCAACCCCTGCCACATGTTCCCTAGCTAACCCTATTCAGATCCACCTTCACGGGCA

TGACTTT 

GCCCTTCTGCAACAAGAAGAGAACCAAACCTATGACCCCAGCAGACTCAACTTGAAGCTTGA

CAACCCAC 

CAAGGCGTGATGTCGTCCTACTTCCCCGCAATGGCTTCGTAGTTATTGCTTTCAAGGCAGATA

ACCCAGG 

TATCTGGCTGATGCACTGCCACATTGCGCGCCATGCCTCCGAAGGTTTGGCTATGCAAGTCCT

GGAGAGA 

CAGGGAGATGCCAATGAGTTATTCCCTGTTGGTTCGACGAATATCATTGAGGCGGAAAGGGT

TTGTAAGA 

ACTGGAAGACGTGGATGGATGGTGAGAAGGATTTCTTTGAAGGTGATTCTGGTATTTAA 

 

Hình 3. Trình tự nucleotide của Folac2. Trình tự vùng không mã hóa intron được 

chú thích bằng chữ màu trắng trên nền đen. 
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Hình 4. So sánh trình tự amino acid suy diễn gen Folac2 của chủng F. oxysporum 

HUIB02 với 5 chủng nấm khác. Sự sai khác các aa của các chủng được biểu diễn 

bằng nền đen. 

 

XM_031228032.1    MALIERVWHACVSIVAWLTMWPTSPSTSYQHPLRPNHPHTHIEDPSPGFPIFHPPPGDHE   60 

XM_018901706.1    MALIERVWHACVSIVAWLTMWPTSPSTSYQHPLRPNHPHTHIEDPSPGFPIFHPPPGDHE   60 

XM_031192261.1    MALIERVWHACVSIVAWLTMWPTSPSTSYQHPLRPNHPHTHIEDPSPGFPIFNPPPGDHE   60 

XM_031210768.1    MALIERVWHACVSIVAWLTMWPTSPSTSYQHPLRPNHPHTHIEDPSPGFPIFHPPPGDHE   60 

HUIB02            MALIERVWHACVSIVAWLTMWPT----SYQHPLRPNHPHTHIEDPSPDFPIFNPPPGDHE   56 

XM_018393137.1    MALIERVWHACVSIVAWLTMWPTSPSTSYQHPFRPNHPHTHIEDPSPGFPIFNPPPGDHE   60 

                  ***********************    *****:**************.****:******* 

 

XM_031228032.1    FLCEYPEMTGFVQCSIPENRECWLRHPDGREFNIHTNYENFAPKGIMRHYTLNITESWYN  120 

XM_018901706.1    FLCEYPEMTGFVQCSIPENRECWLRHPDGREFNIHTNYENFAPKGIMRHYTLNITESWYN  120 

XM_031192261.1    FLCEYPEMTGFVQCSIPENRECWLRHPDGREFNIHTNYENFAPKGIMRHYTLNVTESWYN  120 

XM_031210768.1    FLCEYPEMTGFVQCSIPENRECWLRHPDGREFNIHTNYENFAPKGIMRHYTLNITESWYN  120 

HUIB02            FLCEYPEMTGFVQCSIPENRECWLRHPDGREFNIHTNYENFAPKGIMRHYTLNVTESWYN  116 

XM_018393137.1    FLCEYPEMTGFVQCSIPENRECWLRHPDGREFNIHTNYENFAPKGIMRHYTLNVTESWYN  120 

                  *****************************************************:****** 

 

XM_031228032.1    ADGQNFTEAKLFNGEYPGPWLEACWGDTFNITVINSMKRNGTSIHWHGIRQNQTMDMDGV  180 

XM_018901706.1    ADGQNFTEAKLFNGEYPGPWLEACWGDTFNITVINSMKRNGTSIHWHGIRQNQTMDMDGV  180 

XM_031192261.1    ADGQNFTEAKLFNGEYPGPWLEACWGDTFNITVINSMKRNGTSIHWHGIRQNQTMDMDGV  180 

XM_031210768.1    ADGQNFTEAKLFNGEYPGPWLEACWGDTFNITVINSMKRNGTSIHWHGIRQNQTMDMDGV  180 

HUIB02            ADGQNFTEAKLFNGEYPGPWLEACWGDTFNITVINSMKRNGTSIHWHGIRQNQTMDMDGV  176 

XM_018393137.1    ADGQNFTEAKLFNEEYPGPWLEACWGDTFNITVINSMKRNGTSIHWHGIRQNQTMDMDGV  180 

                  ************* ********************************************** 

 

XM_031228032.1    NGITQCPIAPGDSFSYIFNTTQYGTSWYHSHYSVQYADGLQGPITIHGPQSAPYDATKRP  240 

XM_018901706.1    NGITQCPIAPGDSFSYIFNTTQYGTSWYHSHYSVQYADGLQGPITIHGPQSAPYDATKRP  240 

XM_031192261.1    NGITQCPIAPGDSFSYIFNTTQYGTSWYHSHYSVQYADGLQGPITIHGPQSAPYDATKRP  240 

XM_031210768.1    NGITQCPIAPGDSFSYIFNTTQYGTSWYHSHYSVQYADGLQGPITIHGPQSAPYDATKRP  240 

HUIB02            NGITQCPIAPGDSFSYIFNTTQYGTSWYHSHYSVQYADGLQGPITIHGPQSAPYDATKRP  236 

XM_018393137.1    NGITQCPIAPGDSFSYIFNTTQYGTSWYHSHYSVQYADGLQGPITIHGPQSAPYDATKRP  240 

                  ************************************************************ 

 

XM_031228032.1    LIMTDWSHESAFRLLFPGSQFSNKTILLNGAGNVSHYGYTPTLPIPDNYELYFNKTPTDK  300 

XM_018901706.1    LLMTDWSHESAFRLLFPGSQFSNKTILLNGAGNVSHYGYTPTLPIPDNYELYFNKTPTDK  300 

XM_031192261.1    LLMTDWSHESAFRLLFPGSQFSNKTILLNGAGNVSHYGYTPTLPVPDNYELYFNKTPTDK  300 

XM_031210768.1    LLMTDWSHESAFRLLFPGSQFSNKTILLNGAGNVSHYGYTPTLPVPDNYELYFNKTPTDK  300 

HUIB02            LLMTDWSHESAFRLLFPGSQFSNKTILLNGAGNVSHYGYTPTLPVPDNYELYFNKTPTDK  296 

XM_018393137.1    LLMTDWSHESAFRLLFPGSQFSNKTILLNGAGNVSHYGYTPTLPVPDNYELYFNKTPTDK  300 

                  *:******************************************:*************** 

 

XM_031228032.1    PSRPKRYLLRLINTSFDSTLVFSIDNHWLQIVTSDFVPIEPYFNTSVLIGIGQRYNVIVE  360 

XM_018901706.1    PTRPKRYLLRLINTSFDSTLVFSIDNHWLQIVTSDFVPIEPYFNTSVLIGIGQRYNVIVE  360 

XM_031192261.1    PSRPKRYLLRLINTSFDSTLVFSIDNHWLQIVTSDFVPIEPYFNTSVLIGIGQRYNVIVE  360 

XM_031210768.1    PSRPKRYLLRLINTSFDSTLVFSIDNHWLQIVTSDFVPIEPYFNTSVLIGIGQRYNVIVE  360 

HUIB02            PSRPKRYLLRLINTSFDSTLVFSIDNHWLQIVTSDFVPIEPYFNTSVLIGIGQRYNVIVE  356 

XM_018393137.1    PSRPKRYLLRLINTSFDSTLVFSIDNHWLQIVTSDFVPIEPYFNTSVLIGIGQRYNVIVE  360 

                  *:********************************************************** 

XM_031228032.1    ANPLAGDVNQIPDDGNFWIRTWVADACGIAPGGDGYEKTGILRYNHSDKALPSSQPWVNI  420 

XM_018901706.1    ANPLGGDVNEIPDDGNFWIRTWVADACGIAPGGEGYEKTGILRYNHSDKALPSSQPWVNI  420 

XM_031192261.1    ANPLAGDVNEIPEDGNFWIRTWVADACGIAPGGDGYEKTGILRYNHTDKALPSSQPWVNI  420 

XM_031210768.1    ANPLAGDVNGIPEDGNFWIRTWVADACGIAPGGDGYEKTGILRYNHTDKALPSSQPWVNI  420 

HUIB02            ANPLAGDVNEIPEDGNFWIRTWVADACGIAPGGDGYEKTGILRYNYTDKALPSSQPWVNI  416 

XM_018393137.1    ANPLAGDVNEIPEDGNFWIRTWVADACGIAPGGDGYEKTGILRYNHTDKALPSSQPWVNI  420 

                  ****.**** **:********************:***********::************* 

 

XM_031228032.1    SKACSDETYTSLRPKIPWYIGPAANAQAADGNGERFNVTFDPNAKNTPEFQEEYPVATFG  480 

XM_018901706.1    SKACSDETYTSLRPKIPWYIGPAANAQ----NGERFNVTFDPNAKNTPEFQEEYPVATFG  476 

XM_031192261.1    SKACSDETYTSLRPKIPWYIGPAANAQAADQTGERFNVTFDPNAKNTPEFQEEYPVATFG  480 

XM_031210768.1    SKACSDETYTSLRPKIPWYIGPAANAQAADQTGERFNVTFDPNAKNTPEFQEEYPVATFG  480 

HUIB02            SKACSDETYTSLRPKIPWYIGPAANAQAADQTGERFNVTFDPNAKNTPEFQEEYPVATFG  476 

XM_018393137.1    SKACSDETYTSLRPKIPWYIGPAANAQAADQTGERFNVTFDPNAKNTPEFQEEYPVATFG  480 

                  ***************************    .**************************** 

 

XM_031228032.1    LQRPGQNFRPLQINYSDPVMFHLDEPRDTYPPKWVVIPEDYTEKEWVYFVLTIEGISART  540 

XM_018901706.1    LQRPGQNFRPLQINYSDPVMFHLDEPRDTYPPKWVVIPEDYTEKEWVYFVLTIEGISART  536 

XM_031192261.1    LQRPGQNFRPLQINYSDPVMFHLDEPRDTYPPKWVVIPEDYTEKEWVYFVLTIEGISART  540 

XM_031210768.1    LQRPGQNFRPLQINYSDPVMFHLDEPRDTYPPKWVVIPEDYTEKEWVYFVLTIEGISART  540 

HUIB02            LQRPGQNFRPLQINYSDPVMFHLDEPRDTYPPKWVVIPEDYTEKEWVYFVLTIEGISART  536 

XM_018393137.1    LQRPGQNFRPLQINYSDPVMFHLDEPRDTYPPKWVVIPEDYTEKEWVYFVLTIEGISART  540 

                  ************************************************************ 

 

XM_031228032.1    GAHPIHLHGHDFALLQQEENQTYDPSRLNLKLDNPPRRDVVLLPRNGFVVIAFKADNPGI  600 

XM_018901706.1    GAHPIHLHGHDFALLQQEENQTYDPSRLNLKLDNPPRRDVVLLPRNGFVVIAFKADNPGI  596 

XM_031192261.1    GAHPVSIQPLPHVP----------------------------------------------  554 

XM_031210768.1    GAHPIHLHGHDFALLQQEENQTYDPSRLNLKLDNPPRRDVVLLPRNGFVVIAFKADNPGI  600 

HUIB02            GAHPIHLHGHDFALLQQEENQTYDPSRLNLKLDNPPRRDVVLLPRNGFVVIAFKADNPG-  595 

XM_018393137.1    GAHPIHLHGHDFALLQQEENQTYDPSRLNLKLDNPPRRDVVLLPRNGFVVIAFKADNPG-  599 

                  ****: ::   ..                                                

 

XM_031228032.1    WLMHCHIARHASEGLAMQVLERQGDANKLFPAGSPNMIEAERVCKVWEAWMDGEKDFFEG  660 

XM_018901706.1    WLMHCHIARHASEGLAMQVLERQGDSNKLFPVGSPNMIEAERVCKVWETWMDGEKDFFEG  656 

XM_031192261.1    ------------------------------------------------------------  554 

XM_031210768.1    WLMHCHIARHASEGLAMQVLERQGDANELFPVGSPNMIEAERVCKDWKTWMDGEKDFFEG  660 

HUIB02            --------------LAMQVLERQGDANELFPVGSTNIIEAERVCKNWKTWMDGEKDFFEG  641 

XM_018393137.1    --------------LAMQVLERQGDANELFPVGSPNIIEAERVCKNWKTWMDGEKDFFEG  645 

                                                                                 

 

XM_031228032.1    DSGI  664 

XM_018901706.1    DSGI  660 

XM_031192261.1    ----  554 

XM_031210768.1    DSGI  664 

HUIB02            DSGI  645 

XM_018393137.1    DSGI  649 
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ATGGTCGCTCACGATGAAGAAGCCGATGCCTTGCTTGAGGAGTTTGAACTGCGAGAGGAG

GTCAAGGTCCGAGATGATCGAACCCCGCCTTCAGTGTGTCGCACGTGCGGTTGGAGATGG

ATAACAGCTCTTATCGTGGTCGCACTACTATCGGCAATCGGGGTCGTAGTGGTATTGCATG

GTCCGTTAAGCAACCAGTTGAGCGATGATGCTACCAGTCATCTTGGGTACCGACTCCATCC

TCAGAGTCATGCATCACGTCCCCCAACAACACAATCTTTCAACTGGACTATTACAGCTGG

GACCAGATCACCAGATGGAGTTGAGAAAAGAGTGTACCTTGTCAACAGTAAGGTCCTCGT

CAAGTATGGTGCATACACTCACTGACTTTCGCAGATGAGTTTCCAGGACCCCTCATCGAG

GCCCGGTCTGGTGACCGACTTGTAATTCATATTCACAATGGCGTTCAAGATGAAGGTGTAT

CTCTTCATTGGCACGGCCTGCGCATGAAAGACCAGAACAGTGTGGACGGTGCTGTTGGGT

TTACACAATGTCCTATCGCTCCCGGTAGAAGTTTCACGTACAACTTCACCATTGGCGCTGA

AGAACATGGGACCTTCTGGTGGCATCCCCATTCCGATGTTCAACGTGCCGACGGCCTATG

GGGAGGTCTGATCGTACACTCACCAGATGAGATTGATTTGCAACGTGAAGAATACTTACT

CATGGTCGGCGACTGGTTTCACCAGAATCAAACGGAAGTACTACGCTGGTATGCTGATGC

GAGTAGTCGAGGGAATGAACCCGTCCCAGATTCATTGTTGGTCAATGGTCAGGGACGCTT

CAACTGCTCCATGGCTGTTCCTGCGAGACCAGTTGCTTGCTCTCAGGTCCAGTTTAGTGAC

CTCAAGCCCCTCATGATGTCTAGGAGCCAGAAGAAGGCCAGACTTAGAGTTGTCAACACA

GGCTCCGTCGCAGGCCTTTCCCTAAGAGCTGGTGGAGCAATCATTCGACCAGTTCGCGTG

GATGGAGGCTTCGCTGTCAAAGCTGAAGCTACTGAAACAGTTGGTAATCTCTATCCTGGT

GAGAGAGTTGACCTCGAGGTTGAGTGGAAGGGGAACCACGCGGGAGACCATCGGCTGAC

CGTTTATCTTGATGACGAGTGCGTTACTATCTGTTTCACTATTGGTAGAGATGGGAGGCTA

ACCAGCTTGGCAGAAACTTTGGCTATCCCAACCCAGCACTTAACCCAACCCAAAGCTTCC

CAATGTTCAGCTCAAGCACAAAGGAATCATCCAATGAACCTGTTCCTCAGCCTTTGGAAC

AAGATGAGATCCAAGTCCTTGACTCGCATAATCTCAAAGCCGCAACGAAGGTATCGGACC

TCCCAGCAAAGGCAGAACAGACTATCCTGCTTTACGCTAAGGTTGAGAAGCTGGCGCACA

TGGACTATGCACCAGTCGGATTCATCAATCATACATCCTGGACGCCACAAACTCCACCTTT

ACTGGCTCAAAACCGGACTTCATGGGACGAGAACCAACTCATCCCATTTATCGGGATATC

AGACAGCAAACCGAAGAGAGTCGACATCGTCATCAACAACCTGGATGATGGCGCGCATC

CGTTTCATCTTCATGGACATTCATTCTACGTTCTATCATCATACCGAAATCCAGGTCGTGG

GAGCTGGGGCAGTTATAATCCGTACACAGACGAGGCGCCACCGAACGGCTTGAATCTTGA

GTTTCCGGTGCGAAGGGATACTGTGAGTGTACCACGGCGCGGTCATGTCGTGTTGGCGTT

GGTGGCTGATAACCCGGGAATATGGGCGTTGCATTGCCACACGCTTGTTCACATGGCGCG

GGGTATGGCGATGGGGTTACGTGTTGGCGATATCGAGGATCCAGAGCATGTAGGCTCGGT

AGATGTGCGGGCGGCGGAGTTATGTGAGTAA 

 

Hình 5. Trình tự nucleotide gen Folac3 phân lập từ chủng F. oxysporum HUIB02. 

Trình tự vùng không mã hóa intron được chú thích bằng chữ màu trắng trên nền 

đen.  
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Hình 6. So sánh trình tự amino acid suy diễn gen Folac3 của chủng F. oxysporum 

HUIB02 với 5 chủng nấm  khác. Sự sai khác các aa của các chủng được biểu diễn 

bằng nền đen. 

XM_018901654.1    MVAHDEEADALLEEFELREEVKVRDDRVLPLVCCTCGWRWIAALIVVALLSAIGVVVALH   60 

XM_031228099.1    MVAHDEEADALLEEFELREEVKVRDARTPPSVCCTCGWRWIAALIVVALLSAIGVVVALY   60 

XM_031210721.1    MVAHDEEADALLEEFELREEVKVRDDRTPPSVCRTCGWRWITALIVVALLSAIGVVVVLH   60 

XM_031192310.1    MVAHDEEADALLEEFELREEVKVRDDRTPPSVCRTCGWRWIAALIVVALLSAIGVVVVLH   60 

HUIB02            MVAHDEEADALLEEFELREEVKVRDDRTPPSVCRTCGWRWITALIVVALLSAIGVVVVLH   60 

XM_018393180.1    MVAHDEEADALLEEFELREEVKVRDDRTPPSVCRTCGWRCMTALIVVALLSAIGVVVVLH   60 

                  ************************* *. * ** ***** ::***************.*: 

 

XM_018901654.1    GLSSSQPSNDTTGHLGYRLHPQNHTSRPPTTLSFNWTITTGTRSPDGVEKQVYLVNDEFP  120 

XM_031228099.1    GPSSSPPGNDTTGHLGYRLHPEDHAKRPPTTQYFNWTIAAGTKSPDGVEKRVYLVNNEFP  120 

XM_031210721.1    GPLSNQLSDDATGHLGYRLHPQSHASRPPTTQSFNWTITAGTRSPDGVEKRVYLVNNEFP  120 

XM_031192310.1    GLLSNQLSDDATGHLGYRLHPQSHASRPPTTQSFNWTITAGTRSPDGVEKRVYLVNNEFP  120 

HUIB02            GPLSNQLSDDATSHLGYRLHPQSHASRPPTTQSFNWTITAGTRSPDGVEKRVYLVNNEFP  120 

XM_018393180.1    GPLSNQLSDDATSHLGYRLHPQSHASRPPTTQSFNWTITAGTRSPDGVEKRVYLVNNEFP  120 

                  *  *.  .:*:*.********:.*:.*****  *****::**:*******:*****:*** 

 

XM_018901654.1    GPLIEARSGDRVVIHVHNGLQDESVSLHWHGLRMKDQNNMDGAVGFTQCPIAPGRTFTYN  180 

XM_031228099.1    GPLIEARSGDRIVIHVRNGLQDEGLSLHWHGLRMRYQNSMDGAVGFTQCPITPGTSFTYN  180 

XM_031210721.1    GPLIEARSGDRLVIHVHNGVQDEGVSLHWHGLRMKYQNSMDGAVGFTQCPIAPGRSFTYN  180 

XM_031192310.1    GPLIEARSGDRLVIHVHNGVQDEGVSLHWHGLRMKDQNSVDGAVGFTQCPIAPGRSFTYN  180 

HUIB02            GPLIEARSGDRLVIHIHNGVQDEGVSLHWHGLRMKDQNSVDGAVGFTQCPIAPGRSFTYN  180 

XM_018393180.1    GPLIEARSGDRLVIHVHNGVQDEGVSLHWHGLRMKDQNSVDGAVGFTQCPIAPGRSFTYN  180 

                  ***********:***::**:***.:*********: **.:***********:** :**** 

 

 

XM_018901654.1    FTIGAEEYGTFWWHSHSDVQRADGLWGGLVVHYPHEVDIPQEDYLVMIGDWFHQNQTEVL  240 

XM_031228099.1    FTIGAEEQGTFWWHSHSDVQRADGLWGGLVVHSPDEVDVPPEDYLLMIGDWFHRNQTEVL  240 

XM_031210721.1    FTIGAEEHGTFWWHSHSDVQRADGLWGGLIVHSPDEIDLQREEYLLMVSDWFHQNQTEVL  240 

XM_031192310.1    FTIGGEEHGTFWWHSHSDVQRADGLWGGLIVHSPDEIDLQRGEYLLMVGDWFHQNQTEVL  240 

HUIB02            FTIGAEEHGTFWWHPHSDVQRADGLWGGLIVHSPDEIDLQREEYLLMVGDWFHQNQTEVL  240 

XM_018393180.1    FTIGAEEHGTFWWHSHSDVQRADGLWGGLIVHSPDEIDLQREEYLLMVGDWFHQNQTEVL  240 

                  ****.** ****** **************:** *.*:*:   :**:*:.****:****** 

 

XM_018901654.1    RWYADASSRGNEPVPDSLLVNGKGRFNCSMVVPARPVACSQVQFSDLKPLMTSRSQNKVR  300 

XM_031228099.1    GWYADASSRGNEPVPDSLLVNGRGRFNCSMAVPARPVVCSQVHLSDLKPLIMSGSLKKVR  300 

XM_031210721.1    RWYADASSRGNEPVPDSLLLNGQGRFNCSMAVPARPVACSQVQFSDLKPLVMSRGQKKAR  300 

XM_031192310.1    RWYADASSRGNEPVPDSMLVNGQGRFNCSMAVPARPIACSQVQFSDLKPLMMSRGQKKAR  300 

HUIB02            RWYADASSRGNEPVPDSLLVNGQGRFNCSMAVPARPVACSQVQFSDLKPLMMSRSQKKAR  300 

XM_018393180.1    RWYADASSRGNEPVPDSLLVNGQGRFNCSMAVPARPVACSQVQFSDLKPLMMSRGQKKAR  300 

                   ****************:*:**:*******.*****:.****::******: * . :*.* 

 

XM_018901654.1    LRVVNTGSVAGLSLGVGRAILRPVRMDGGFAVKSEAAETVGTLYPGERVDLEVEWKRNHP  360 

XM_031228099.1    IRVVNTGSVAGLSLRVGGAIIRPVRVDGGFAVKTEATETVGVLYPGERVDLEVEWKENYA  360 

XM_031210721.1    LRVVNAGSVAGLSLRVGGAIIRPVCVDGGFAVKAEATETVGILYPGERVDLEVEWKGNHA  360 

XM_031192310.1    LRVVNTGSVAGLSLRVGGAIIRPVRVDGGFAVKAEATETVGILYPGERVDLEVEWKGNHA  360 

HUIB02            LRVVNTGSVAGLSLRAGGAIIRPVRVDGGFAVKAEATETVGNLYPGERVDLEVEWKGNHA  360 

XM_018393180.1    LRVVNTGSVAGLSLRVGGAIIRPVRVDGGFAVKAEATETVGILYPGERVDLEVEWKGNHA  360 

                  :****:******** .* **:*** :*******:**:**** ************** *:  

XM_018901654.1    GDDWLTIYMDDENFGYPNLALNPTQSFPMFSSSTKGSFNEPVPQPLDEGAIQVLDSQNLK  420 

XM_031228099.1    GDRWLTVYMDDENFGYPNPALHPTQSFPMFSSSAKGSFDEAVPQPLKQDEIQVLDSQNLK  420 

XM_031210721.1    GDHRLTVYLDDENFGYPNPALNPTQSFPMFSSSTKGSSNEPVPQPLEQDEIQVLDSQNLK  420 

XM_031192310.1    GDHRLTVYLDDENFGYPNPALNPTQSFPMFSSSTKEPSNEPVPQPLEQDEIQVLDSHNLK  420 

HUIB02            GDHRLTVYLDDENFGYPNPALNPTQSFPMFSSSTKESSNEPVPQPLEQDEIQVLDSHNLK  420 

XM_018393180.1    GDHRLTVYLDDENFGYSNPALNPTQSFPMFSSSTKESSNEPVPQALEQDEIQVLDSHNLK  420 

                  **  **:*:******* * **:***********:*   :* *** *.:. ******:*** 

 

XM_018901654.1    AAAKVSDLPPKAEQTILLYAKVEKLAHMDYAPVGFINHTSWTPQTPPLLAQNRTSWGDDQ  480 

XM_031228099.1    AVIKVSDLPAKAEQTILLYAKVEKLAHMDYAPVGFINHTSWTPQTPPLLAQNRTSWDENQ  480 

XM_031210721.1    TATKVSDLPAKAEQTILLYAKVEKLAHMDYAPVGFINHTSWTPQTPPLLAQNRTSWDENQ  480 

XM_031192310.1    AATKVSDLPAKAEQTILLYAKVEKLAHMDYAPVGFINHTSWTPQTPPLLAQNRTSWDENQ  480 

HUIB02            AATKVSDLPAKAEQTILLYAKVEKLAHMDYAPVGFINHTSWTPQTPPLLAQNRTSWDENQ  480 

XM_018393180.1    AATKVSDLPAKAEQTILLYAKVEKLAHMDYAPVGFINHTSWTPQTPPLLAQNRTSWDENQ  480 

                  :. ****** **********************************************.::* 

 

XM_018901654.1    LIPFIGISDRKPKRVDLIINNLDDGAHPFHLHGHSFYVLSSYRNPGRGSWGSYNPYTDEA  540 

XM_031228099.1    LVPFIGISDSKPKRVDVVINNLDDGAHPFHLHGHSFYVLSSYRNPGRGSWGSYNPYTGEA  540 

XM_031210721.1    LIPFIGISGSKPKRVDIVINNLDDGAHPFHLHGHSFYVLSSYRNPGRGSWGSYNPYTDEA  540 

XM_031192310.1    LIPFIGISDSKPKRVDIVINNLDDGAHPFHLHGHSFYVLSSYRNPGRGSWGSYNPYTDEA  540 

HUIB02            LIPFIGISDSKPKRVDIVINNLDDGAHPFHLHGHSFYVLSSYRNPGRGSWGSYNPYTDEA  540 

XM_018393180.1    LIPFIGISDSKPKRVDIVINNLDDGAHPFHLHGHSFYVLSSYRNPGRGSWGSYNPYTDEA  540 

                  *:******. ******::***************************************.** 

 

XM_018901654.1    PPNGLNLAFPVRKDTVSVPRRGHVVLALVADNPGIWALHCHMLVHMARGMAMGLHVGDIE  600 

XM_031228099.1    PPNGLDLEFPVRKDTVSVPRRGHVVLALVADNPGIWALHCHMLVHMARGMAMGLHVGDID  600 

XM_031210721.1    PPNGLNLEFPVRRDTVSVPRRGHVVLALVADNPGIWALHCHMLVHMARGMAMGLHVGDIE  600 

XM_031192310.1    PPNGLNLEFLVRRDTVSVPRRGHVVLALVADNPGIWALHCHMLVHMARGMAMGLHVGDIK  600 

HUIB02            PPNGLNLEFPVRRDTVSVPRRGHVVLALVADNPGIWALHCHTLVHMARGMAMGLRVGDIE  600 

XM_018393180.1    PPNGLNLEFPVRRDTVSVPRRGHVVLALVADNPGIWALHCHMLVHMARGMAMGLHVGDIE  600 

                  *****:* * **:**************************** ************:****. 

 

XM_018901654.1    DPEHISSVDQRAAELCT   617 

XM_031228099.1    DSEHVA------AELCT   611 

XM_031210721.1    DPERVGSVDVRAAELCE   617 

XM_031192310.1    DPEHVGSVDVRAAELCE   617 

HUIB02            DPEHVGSVDVRAAELCE   617 

XM_018393180.1    DPEHVGSVDVRAAELCE   617 

                    * *::.      ****  
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ATGTGGATTACAGACGCCTGCAAGGCTGTCGTCTTGTCCTTCGTGGCGGTATTCCACTACCCGT

CCGTCT 

CAGACGAGGGGCCTCATCAAGATGTCATGACCTTCACCCACGGGCACTCCACACCAAAGATTG

ACTACCC 

ATATTTCGACTCACCAAGTGGTCCTGACCAGGACGGCAAGGTCTTCACATGCAACTACACCGA

CCTCAAA 

GGCTGGAAGCCATGCACAACTGCAGATGATCGCTCGTGTTGGTTGAAAGGTCCGTATGGGCAA

AACTTCA 

CTATTAACACAGACTATGAGAACTTCTGGCCAATTGGAATAACAAGAGAGGTACGTCGCGGCT

CATCAGC 

ATTAGCTTGCTTTGCTTTCTGACTGACAACCAGTACCACCTCAACGTTACTGACCAATCCATCA

ATGGCG 

ATGGTGTTGATAATCCATTCGGCAAGGTTTTCAACGGCAAGTATCCCGGCCCTTGGATCCAAG

CCTGCTG 

GGGCGACCTCATCAAAGTCACGGTGCACAACCATCTCAAGTACAATGGTACAACTATCCACTG

GCACGGT 

CTCCGACAACTGGAGACCTTTGAGATGGATGGTGTCAACGGCGTGACTCAATGCCCCATTGCA

CCTGGTG 

ACAGTTATACCTACACCTTCCGTGCTGTTCAGTACGGTACTTCATGGTACCATAGCCATTATTC

TCTGCA 

GTATGCTGATGGCTTGGCTGGCCCTATCACTATTTACGGGCCTTCTTCTGCGCCGTTCGATGAG

GGACGA 

AATCCAATTCTTATCACCGATTGGAGTCATCGCAGTGCGTTCCAGTCTTGGCAGAGGGAGCTT

GTGCCGA 

ATCCTACGAGACCTATGATGAATGGTGTTTTAATCAATGGCGTGGGGAACTTTGCTGGTAGTT

TCCCTCG 

TGAGCGGTTCAACATGACTGTGACCAAGGTAGGCTACTTAAGCGCAGCAGCTGATAAGTCTGT

ACTGACA 

ATCAATAGGGCAGGAAATATGTTCTTCGGGTGATCAACACCTCTGTGGCTACAACATGGATCT

TCAGTAT 

CGACAATCACAACTTCACTGTTATGTCGACCGACTTTGTGCCGATCCATCCTTACTCAGTCTCT

CACATT 

GTCCTCGGAATCGGTAAGCATATCTTCTCATTACAACCAATTGAAGACATTCTCACTGATGTCG

GTGAAC 

AGGCCAGGGATATCACATTGTCCTGGATGCAAACCCCACCAACACCACAAAAATGCCCGCAA

ACCCCGAT 

GGAAACTACTGGATTCGGACCGTCGGAGCAACTCGCTGCAAGGGCTTCGAGCCAGGCAATGA

GCCTGATG 

AGCGACAAGGTATTCTACGGTACAATGCATTAAGCAAACTTGTTCCAACAACGTTCCGAGAGG

ACTATTC 

CTTGGAATGTCGAGATGAAGCATATGATCGACTCAGCCCGGTTTACGAGTGGAATGTTGACCC

TGTCAAG 

ATCAACTGTAAGTCACCGACGACCTTAATATTGTATGATTCCTCTAACTTTTGACTCAGACACC

AAGAGC 

CAGTTCGACATTGGTCTAGCGAAGTTTGCACACAGGCCTGAGCTGATGGACAACTTCACCTGG

TGGGCCT 

TTGGCGAGAATCCTCTCTGGTTGAACTTCTCCAACCCTACTATTCTGAATCTCAAGAACACCAC

ATGGAA 

TCCCGACTATGCTGTGGATCTGGTGGTACCTGACTCGAAGAAAGATAAATGGGTCTACATCGC

TATCACA 
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GCCCCTCCGGCTCCCATTCAGACCAAACCCAACAGAGCTTTTGCTCCCGTTGCTCATCCTGTAA

GCCAAC 

CTCATCCCTCCAAATAACTATCTCTAATGCGTAACAGCTCCATCTTCACGGTCACGACTTTGCC

CTTCTA 

GCGCAAGGTACCAACTTCTCAGACCTGGACACAGGAAAGGTCAATCTCAAGTTCAACAACCCT

CCTCGTC 

GAGATGTTGCGCTTCTTCCCGCCGGAGGATATCTCGTCGTTGCCTTCAAGGCCGACAACCCTG

GTTCTTG 

GCTGTTCCACTGCCATATTGCGTGGCATGCGTCTAGTGGTCTGGCGATTCAGATCCTGGAGCA

ACAGACG 

TTGCTGAATAGGATCTTGGATCAGTATCCTGAGAAGATGAAGGAGGTGAATAGAGTCTGTGAT

AACTGGA 

ATAAGTGGTTCAAGAATGATACGAACCTTTGGAATGCCCATATCTTCCAGGATGACTCGGG

TATCTAA 

 

Hình 7. Trình tự nucleotide gen Folac4 phân lập từ chủng F. oxysporum HUIB02. 

Trình tự vùng không mã hóa intron được chú thích bằng chữ màu trắng trên nền 

đen.  
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Hình  8. So sánh trình tự amino acid suy diễn gen Folac4 của chủng F. oxysporum 

HUIB02 với 5 chủng nấm  khác. Sự sai khác các aa của các chủng được biểu diễn 

bằng nền đen. 

XP_018760174.1      MVAHDEEADALLEEFELREEVKVRDDRVLPLVCCTCGWRWIAALIVVALLSAIGVVVALH 60 

XP_031078469.1      MVAHDEEADALLEEFELREEVKVRDARTPPSVCCTCGWRWIAALIVVALLSAIGVVVALY 60 

XP_031059432.1      MVAHDEEADALLEEFELREEVKVRDDRTPPSVCRTCGWRWITALIVVALLSAIGVVVVLH 60 

XP_031031156.1      MVAHDEEADALLEEFELREEVKVRDDRTPPSVCRTCGWRWIAALIVVALLSAIGVVVVLH 60 

HUIB02              MVAHDEEADALLEEFELREEVKVRDDRTPPSVCRTCGWRWITALIVVALLSAIGVVVVLH 60 

XP_018252396.1      MVAHDEEADALLEEFELREEVKVRDDRTPPSVCRTCGWRCMTALIVVALLSAIGVVVVLH 60 

                    ************************* *. * ** ***** ::***************.*: 

 

XP_018760174.1      GLSSSQPSNDTTGHLGYRLHPQNHTSRPPTTLSFNWTITTGTRSPDGVEKQVYLVNDEFP 120 

XP_031078469.1      GPSSSPPGNDTTGHLGYRLHPEDHAKRPPTTQYFNWTIAAGTKSPDGVEKRVYLVNNEFP 120 

XP_031059432.1      GPLSNQLSDDATGHLGYRLHPQSHASRPPTTQSFNWTITAGTRSPDGVEKRVYLVNNEFP 120 

XP_031031156.1      GLLSNQLSDDATGHLGYRLHPQSHASRPPTTQSFNWTITAGTRSPDGVEKRVYLVNNEFP 120 

HUIB02              GPLSNQLSDDATSHLGYRLHPQSHASRPPTTQSFNWTITAGTRSPDGVEKRVYLVNNEFP 120 

XP_018252396.1      GPLSNQLSDDATSHLGYRLHPQSHASRPPTTQSFNWTITAGTRSPDGVEKRVYLVNNEFP 120 

                    *  *.  .:*:*.********:.*:.*****  *****::**:*******:*****:*** 

 

XP_018760174.1      GPLIEARSGDRVVIHVHNGLQDESVSLHWHGLRMKDQNNMDGAVGFTQCPIAPGRTFTYN 180 

XP_031078469.1      GPLIEARSGDRIVIHVRNGLQDEGLSLHWHGLRMRYQNSMDGAVGFTQCPITPGTSFTYN 180 

XP_031059432.1      GPLIEARSGDRLVIHVHNGVQDEGVSLHWHGLRMKYQNSMDGAVGFTQCPIAPGRSFTYN 180 

XP_031031156.1      GPLIEARSGDRLVIHVHNGVQDEGVSLHWHGLRMKDQNSVDGAVGFTQCPIAPGRSFTYN 180 

HUIB02              GPLIEARSGDRLVIHIHNGVQDEGVSLHWHGLRMKDQNSVDGAVGFTQCPIAPGRSFTYN 180 

XP_018252396.1      GPLIEARSGDRLVIHVHNGVQDEGVSLHWHGLRMKDQNSVDGAVGFTQCPIAPGRSFTYN 180 

                    ***********:***::**:***.:*********: **.:***********:** :**** 

 

XP_018760174.1      FTIGAEEYGTFWWHSHSDVQRADGLWGGLVVHYPHEVDIPQEDYLVMIGDWFHQNQTEVL 240 

XP_031078469.1      FTIGAEEQGTFWWHSHSDVQRADGLWGGLVVHSPDEVDVPPEDYLLMIGDWFHRNQTEVL 240 

XP_031059432.1      FTIGAEEHGTFWWHSHSDVQRADGLWGGLIVHSPDEIDLQREEYLLMVSDWFHQNQTEVL 240 

XP_031031156.1      FTIGGEEHGTFWWHSHSDVQRADGLWGGLIVHSPDEIDLQRGEYLLMVGDWFHQNQTEVL 240 

HUIB02              FTIGAEEHGTFWWHPHSDVQRADGLWGGLIVHSPDEIDLQREEYLLMVGDWFHQNQTEVL 240 

XP_018252396.1      FTIGAEEHGTFWWHSHSDVQRADGLWGGLIVHSPDEIDLQREEYLLMVGDWFHQNQTEVL 240 

                    ****.** ****** **************:** *.*:*:   :**:*:.****:****** 

 

XP_018760174.1      RWYADASSRGNEPVPDSLLVNGKGRFNCSMVVPARPVACSQVQFSDLKPLMTSRSQNKVR 300 

XP_031078469.1      GWYADASSRGNEPVPDSLLVNGRGRFNCSMAVPARPVVCSQVHLSDLKPLIMSGSLKKVR 300 

XP_031059432.1      RWYADASSRGNEPVPDSLLLNGQGRFNCSMAVPARPVACSQVQFSDLKPLVMSRGQKKAR 300 

XP_031031156.1      RWYADASSRGNEPVPDSMLVNGQGRFNCSMAVPARPIACSQVQFSDLKPLMMSRGQKKAR 300 

HUIB02              RWYADASSRGNEPVPDSLLVNGQGRFNCSMAVPARPVACSQVQFSDLKPLMMSRSQKKAR 300 

XP_018252396.1      RWYADASSRGNEPVPDSLLVNGQGRFNCSMAVPARPVACSQVQFSDLKPLMMSRGQKKAR 300 

                     ****************:*:**:*******.*****:.****::******: * . :*.* 

 

XP_018760174.1      LRVVNTGSVAGLSLGVGRAILRPVRMDGGFAVKSEAAETVGTLYPGERVDLEVEWKRNHP 360 

XP_031078469.1      IRVVNTGSVAGLSLRVGGAIIRPVRVDGGFAVKTEATETVGVLYPGERVDLEVEWKENYA 360 

XP_031059432.1      LRVVNAGSVAGLSLRVGGAIIRPVCVDGGFAVKAEATETVGILYPGERVDLEVEWKGNHA 360 

XP_031031156.1      LRVVNTGSVAGLSLRVGGAIIRPVRVDGGFAVKAEATETVGILYPGERVDLEVEWKGNHA 360 

HUIB02              LRVVNTGSVAGLSLRAGGAIIRPVRVDGGFAVKAEATETVGNLYPGERVDLEVEWKGNHA 360 

XP_018252396.1      LRVVNTGSVAGLSLRVGGAIIRPVRVDGGFAVKAEATETVGILYPGERVDLEVEWKGNHA 360 

                    :****:******** .* **:*** :*******:**:**** ************** *:  

 

XP_018760174.1      GDDWLTIYMDDENFGYPNLALNPTQSFPMFSSSTKGSFNEPVPQPLDEGAIQVLDSQNLK 420 

XP_031078469.1      GDRWLTVYMDDENFGYPNPALHPTQSFPMFSSSAKGSFDEAVPQPLKQDEIQVLDSQNLK 420 

XP_031059432.1      GDHRLTVYLDDENFGYPNPALNPTQSFPMFSSSTKGSSNEPVPQPLEQDEIQVLDSQNLK 420 

XP_031031156.1      GDHRLTVYLDDENFGYPNPALNPTQSFPMFSSSTKEPSNEPVPQPLEQDEIQVLDSHNLK 420 

HUIB02              GDHRLTVYLDDENFGYPNPALNPTQSFPMFSSSTKESSNEPVPQPLEQDEIQVLDSHNLK 420 

XP_018252396.1      GDHRLTVYLDDENFGYSNPALNPTQSFPMFSSSTKESSNEPVPQALEQDEIQVLDSHNLK 420 

                    **  **:*:******* * **:***********:*   :* *** *.:. ******:*** 

 

XP_018760174.1      AAAKVSDLPPKAEQTILLYAKVEKLAHMDYAPVGFINHTSWTPQTPPLLAQNRTSWGDDQ 480 

XP_031078469.1      AVIKVSDLPAKAEQTILLYAKVEKLAHMDYAPVGFINHTSWTPQTPPLLAQNRTSWDENQ 480 

XP_031059432.1      TATKVSDLPAKAEQTILLYAKVEKLAHMDYAPVGFINHTSWTPQTPPLLAQNRTSWDENQ 480 

XP_031031156.1      AATKVSDLPAKAEQTILLYAKVEKLAHMDYAPVGFINHTSWTPQTPPLLAQNRTSWDENQ 480 

HUIB02              AATKVSDLPAKAEQTILLYAKVEKLAHMDYAPVGFINHTSWTPQTPPLLAQNRTSWDENQ 480 

XP_018252396.1      AATKVSDLPAKAEQTILLYAKVEKLAHMDYAPVGFINHTSWTPQTPPLLAQNRTSWDENQ 480 

                    :. ****** **********************************************.::* 

 

XP_018760174.1      LIPFIGISDRKPKRVDLIINNLDDGAHPFHLHGHSFYVLSSYRNPGRGSWGSYNPYTDEA 540 

XP_031078469.1      LVPFIGISDSKPKRVDVVINNLDDGAHPFHLHGHSFYVLSSYRNPGRGSWGSYNPYTGEA 540 

XP_031059432.1      LIPFIGISGSKPKRVDIVINNLDDGAHPFHLHGHSFYVLSSYRNPGRGSWGSYNPYTDEA 540 

XP_031031156.1      LIPFIGISDSKPKRVDIVINNLDDGAHPFHLHGHSFYVLSSYRNPGRGSWGSYNPYTDEA 540 

HUIB02              LIPFIGISDSKPKRVDIVINNLDDGAHPFHLHGHSFYVLSSYRNPGRGSWGSYNPYTDEA 540 

XP_018252396.1      LIPFIGISDSKPKRVDIVINNLDDGAHPFHLHGHSFYVLSSYRNPGRGSWGSYNPYTDEA 540 

                    *:******. ******::***************************************.** 

 

XP_018760174.1      PPNGLNLAFPVRKDTVSVPRRGHVVLALVADNPGIWALHCHMLVHMARGMAMGLHVGDIE 600 

XP_031078469.1      PPNGLDLEFPVRKDTVSVPRRGHVVLALVADNPGIWALHCHMLVHMARGMAMGLHVGDID 600 

XP_031059432.1      PPNGLNLEFPVRRDTVSVPRRGHVVLALVADNPGIWALHCHMLVHMARGMAMGLHVGDIE 600 

XP_031031156.1      PPNGLNLEFLVRRDTVSVPRRGHVVLALVADNPGIWALHCHMLVHMARGMAMGLHVGDIK 600 

HUIB02              PPNGLNLEFPVRRDTVSVPRRGHVVLALVADNPGIWALHCHTLVHMARGMAMGLRVGDIE 600 

XP_018252396.1      PPNGLNLEFPVRRDTVSVPRRGHVVLALVADNPGIWALHCHMLVHMARGMAMGLHVGDIE 600 

                    *****:* * **:**************************** ************:****. 

 

XP_018760174.1      DPEHISSVDQRAAELC- 616 

XP_031078469.1      DSEHVA------AELC- 610 

XP_031059432.1      DPERVGSVDVRAAELCE 617 

XP_031031156.1      DPEHVGSVDVRAAELCE 617 

HUIB02              DPEHVGSVDVRAAELCE 617 

XP_018252396.1      DPEHVGSVDVRAAELCE 617 

                    * *::.      ****  
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Phụ lục 8. Các peak giải trình tự gen Folac1 
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Hình 1. Peak giải trình tự gen Folac1 trong pGEM®T-Easy sử dụng mồi 

T7promoter 
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Hình 2. Peak giải trình tự gen Folac1 trong pGEM®T-Easy sử dụng mồi SP6Long 
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Hình 3. Peak giải trình tự gen Folac1 trong pPICZαA sử dụng mồi AOX1-F 
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Hình 4. Peak giải trình tự gen Folac1 trong pPICZαA sử dụng mồi AOX1-R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


