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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                               Lâm Đồng, ngày   20   tháng   05    năm 2022 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SINH VIÊN 2022 

I. Thông tin chung về đề tài: 

1. Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp β-glucan từ các chủng nấm men 

(Saccharomyces cerevisiae) 

2. Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn các chủng nấm men (Saccharomyces 

cerevisiae) và xác định được các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình nuôi cấy, lên men 

để tổng hợp β-glucan. 

3. Chủ nhiệm đề tài: Đinh Võ Tú Anh 

4. Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Khoa Trưởng 

5. Tổng kinh phí thực hiện: 5.000.000 VNĐ (Bằng chữ: năm triệu đồng). 

6. Thời gian thực hiện: 

Bắt đầu: tháng 11 năm 2021 

Kết thúc: tháng 05 năm 2022 

       7. Danh sách thành viên chính thực hiện đề tài nêu trên gồm: 

STT Họ và tên Mã số SV Lớp/ Khoa 

1 Nguyễn Thị Như Hà 1812583 CSK42 – Khoa Sinh học 

2 Dương Thị Cẩm Vân 1910236 CSK43 – Khoa Sinh học 

3 Vũ Trung Duy 1911274 CSK43 – Khoa Sinh học 

4 Trần Thị Tường Vân  2011319 SHK44CLC – Khoa Sinh Học 

5 Đinh Võ Tú Anh 2012325 SHK44CLC – Khoa Sinh Học 
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II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện đề tài: 

1. Về sản phẩm khoa học: 

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành: 

STT 
Tên sản 

phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 
Đạt 

Không 

đạt 

Xuất 

sắc 
Đạt 

Không 

đạt 

Xuất 

sắc 
Đạt 

Không 

đạt 

1 

Chủng nấm 

men 

Saccharomyc

es cerevisiae 

(kí hiệu B2)  

 X   X   X 

 

2 

Bảng số liệu 

các điều kiện 

lên men 

chủng nấm 

men B2 

 X   X   X 

 

 

Minh chứng:  

- Bột β-glucan thô từ chủng nấm men S. cerevisiae (kí hiệu B2).  
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1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có): 

STT Tên sản phẩm 
Thời gian dự 

kiến ứng dụng 

Cơ quan dự kiến 

ứng dụng 
Ghi chú 

1 

Bảng số liệu các điều kiện 

lên men để nhân sinh khối, 

thu sản phẩm β-glucan của 

chủng nấm men 

Saccharomyces cerevisiae  

Từ tháng 6 

năm 2022 

Khoa Sinh học – 

Trường Đại học Đà 

Lạt 

 

1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có): 

STT Tên sản phẩm 

Thời gian 

dự kiến 

ứng dụng 

Cơ quan dự kiến 

ứng dụng 
Ghi chú 

1 

Bột β-glucan thô từ chủng 

nấm men Saccharomyces 

cerevisiae (kí hiệu B2)  

Từ tháng 6 

năm 2022 

Khoa Sinh học – 

Trường Đại học Đà 

Lạt. 

 

 

2. Về những đóng góp mới của đề tài: 

Đề tài đã làm đa dạng hóa nguồn nguyên liệu từ chủng nấm men S. cerevisiae để 

tổng hợp β-glucan, tiến hành sản xuất β-glucan trên hệ thống Bioreactor để sản xuất trên 

quy mô lớn và tách chiết β-glucan bằng phương pháp sinh học nhằm tạo ra nguồn β-

glucan với chi phí sản xuất thấp, đa dạng hóa thêm nguồn sản xuất và mục đích sử dụng 

β-glucan cho người tiêu dùng.  

3. Về hiệu quả của đề tài: 

3.1. Hiệu quả kinh tế 

Việc khảo sát các điều kiện nhân nuôi sinh khối nấm men Saccharomyces 

cerevisiae có khả năng sinh tổng hợp β-glucan. Từ đó nâng cao nguồn nguyên liệu và 

đa dạng hóa sản phẩm β-glucan từ nấm men mang lại giá trị kinh tế, phục vụ cho các 

lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm.  

3.2. Hiệu quả xã hội  
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Góp phần làm hạn chế ô nhiễm môi trường do sử dụng các phương pháp hóa lý. 

Đa dạng hóa thêm nguồn nấm men tự nhiên, mang lại ý nghĩa khoa học cũng như thực 

tiễn. 

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện đề tài 

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu √  vào ô tương ứng): 

- Nộp hồ sơ đúng hạn ☐ 

- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng ☐ 

- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng ☐ 

2. Về kết quả thực hiện đề tài: 

 - Xuất sắc                                    ☐   

 - Đạt                                    ☐ 

 - Không đạt                                  ☐ 

Giải thích lý do: 

- Đề tài đã thực hiện đúng 03 nội dung đã đăng ký trong thuyết minh đề tài và đáp 

ứng được mục tiêu của đề tài. 

Cam đoan nội dung của báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham 

gia thực hiện đề tài không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định 

của pháp luật. 

 

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

 

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 

 

 

    Đinh Võ Tú Anh           Nguyễn Khoa Trưởng   
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LỜI CAM ĐOAN 

 

Chúng tôi xin cam đoan nghiên cứu này là do chúng tôi thực hiện tại Phòng thí 

nghiệm Công nghệ Vi sinh, trường Đại học Đà Lạt. Những hình ảnh, kết quả, số liệu 

chưa được công bố trên bất kỳ tài liệu nào. 

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với lời cam đoan này. 

  

Đà Lạt, ngày 20 tháng 05 năm 2022 

Nhóm nghiên cứu 

  

  

  

Đinh Võ Tú Anh  

  



 

vi 

 

LỜI CẢM ƠN 

 

Để hoàn thành đề tài này không chỉ bằng cố gắng và nỗ lực của bản thân chúng 

tôi mà còn bằng sự dạy dỗ tận tình của thầy cô, sự giúp đỡ các anh chị, bạn bè đã luôn 

ủng hộ, động viên và giúp đỡ chúng tôi trong quá trình nghiên cứu, học tập. Là chỗ dựa 

tinh thần, là động lực và mục tiêu để chúng tôi học tập và hoàn thiện tốt đề tài, chúng 

tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: 

Thầy Nguyễn Khoa Trưởng, người đã đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi 

trong quá học tập, nghiên cứu, đặc biệt trong thời gian chúng tôi thực hiện đề tài nghiên 

cứu khoa học “Nghiên cứu tổng hợp β-glucan từ các chủng nấm men (Saccharomyces 

cerevisiae)”. 

Cùng tất cả các thầy cô là giảng viên Trường Đại học Đà Lạt, là những người đã 

tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện để sinh viên có thể thực hiện các đề tài nghiên cứu của 

mình. 

Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì 

vậy chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và những định hướng phát 

triển đề tài.  

Xin chân thành cảm ơn! 

  

  

Nhóm nghiên cứu 
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Mẫu 1. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

1. Thông tin chung: 

- Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp β-glucan từ các chủng nấm men 

(Saccharomyces cerevisiae) 

- Sinh viên thực hiện: Đinh Võ Tú Anh              Lớp:  SHK44CLC 

- Khoa: Sinh học          Năm thứ: 2        Số năm đào tạo: 4 

- Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Khoa Trưởng 

2. Mục tiêu đề tài:  

Nghiên cứu tuyển chọn các chủng nấm men (Saccharomyces cerevisiae) và xác 

định được các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình nuôi cấy, lên men để tổng hợp β-

glucan. 

3. Tính mới và sáng tạo:  

Với những ý nghĩa về giá trị dinh dưỡng của β-glucan đối với con người, động 

vật, thủy hải sản cũng như là đối với vi sinh vật thì việc nghiên cứu sản xuất β-glucan 

có chất lượng cao là một việc làm hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, việc sản xuất β-glucan 

từ nấm lớn có nhiều hạn chế như tốc độ sinh trưởng, phát triển chậm, hàm lượng không 

cao dẫn đến trở ngại khi sản xuất với quy mô lớn. Nhận thấy các chủng nấm men 

(Saccharomyces cerevisiae) có tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh, hàm lượng β-

glucan cao đặc biệt là dễ nuôi cấy và tách chiết cho ra sản phẩm β-glucan có chất lượng 

tốt. Xuất phát từ những vấn đề trên, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu 

tổng hợp β-glucan từ các chủng nấm men (Saccharomyces cerevisiae)” nhằm tuyển chọn 

các chủng nấm men, xác định được các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình nuôi cấy, lên 

men để tổng hợp β-glucan. Sử dụng Bioreactor còn giúp tăng hiệu quả nuôi cấy, từ đó 

tiết kiệm được thời gian và chi phí sản xuất. 

4. Kết quả nghiên cứu: 

Đề tài đã xác định được chủng nấm men kí hiệu B2 (S. cerevisiae) thích hợp với 

điều kiện nuôi cấy và cho hiệu suất thu hồi β-glucan cao. Nghiên cứu môi trường dinh 

dưỡng, điều kiện lên men như pH, nhiệt độ, thời gian thích hợp để thu nhận sinh khối 
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nấm men trên hệ thống Bioreactor. Tách chiết và thu hồi β-glucan từ sinh khối nấm men 

bằng phương pháp sinh học. 

5. Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng 

và khả năng áp dụng của đề tài: 

Kinh tế - xã hội: Việc khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình nhân nuôi 

sinh khối nấm men. Từ đó nâng cao giá trị kinh tế, làm đa dạng hóa thêm các sản phẩm 

trong việc ứng dụng để làm môi trường nuôi cấy vi sinh vật nói riêng cũng như trong 

các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm nói chung. Góp phần làm hạn chế ô nhiễm môi 

trường do sử dụng các phương pháp tách chiết hóa lý khác. 

6. Công bố khoa học của sinh viên từ kết quả nghiên cứu của đề tài (ghi rõ tên 

tạp chí nếu có) hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu 

(nếu có):  

                                                                                     Ngày 20 tháng 05 năm 2022  

  Sinh viên chịu trách nhiệm chính 

thực hiện đề tài 

 

 

 

Đinh Võ Tú Anh 

Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực 

hiện đề tài (phần này do người hướng dẫn ghi): 

Đề tài đã tuyển chọn được chủng một nấm men Saccharomyces cerevisiae và xác 

định được các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình nuôi cấy. Đây là nghiên cứu ban đầu 

và là bước đầu để làm các nghiên cứu sau này, tạo ra các sản phẩm β-glucan phục vụ 

cho môi trường nuôi cấy và dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng phổ thông, mạng lại ý 

nghĩa về khoa học lẫn thực tiễn. Qua đó, làm đa đạng thêm nguồn nguyên liệu dồi dào 

sẵn có từ tự nhiên, nhằm góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường và nâng cao giá trị kinh 

tế. 
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MỞ ĐẦU 

β-glucan là một nhóm polysaccharide bao gồm các đơn vị glucose liên kết với 

nhau bằng liên kết β-glycoside (Klis et al., 2002). Chúng đã được sử dụng trong nhiều 

ngành công nghiệp, chẳng hạn như ngành dược phẩm, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và 

mỹ phẩm (Naruemon et al., 2013). Ngoài ra, β-glucan cũng thể hiện các đặc tính y học 

như các hoạt động chống khối u, kháng khuẩn và chống oxy hóa cộng với sự hấp thụ 

độc tố nấm mốc cũng như sử dụng trong việc giảm mức cholesterol và glucose trong 

máu (Magnani et al., 2011). Hơn thế nữa, β-glucan còn được sử dụng như là một chất 

dinh dưỡng bổ sung trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật, nuôi cấy mô thực vật và cả nuôi 

trồng nấm ăn hoặc nấm dược liệu như Cordyceps militaris. Bên cạnh những thuận lợi 

có ích về nhiều mặt thì việc sản xuất, xác định hiệu suất thu hồi β-glucan cần đòi hỏi chi 

phí cao về công nhân, thiết bị máy móc và công nghệ, do đó giá thành sản phẩm khá đắt, 

khó tiếp cận được với người tiêu dùng phổ thông. 

Được biết, β-glucan được tìm thấy trong các thành tế bào của vi khuẩn, nấm lớn, 

nấm men, tảo, địa y và thực vật. Đặc biệt, β-glucan - một trong những thành phần chính 

của thành tế bào nấm men S. cerevisiae được biết đến như một chất hoạt động diệt nấm, 

sản xuất cytokine và hoạt động tiêu diệt tự nhiên (Pelizon et al., 2005). Trong tế bào 

nấm men, thành tế bào chiếm khoảng 10 - 20% trọng lượng khô của tế bào, trong đó β-

glucan chiếm khoảng 50 - 60% lượng chất khô (Nguyễn Ngọc Sơn, 2013; Walker, 1999; 

Klis, 1994). Bên cạnh đó, S. cerevisiae phát triển dễ dàng và nhanh chóng trong nhiều 

loại môi trường nuôi cấy khác nhau với chi phí sản xuất thấp. Vì vậy, chủng nấm men 

S. cerevisiae là nguồn nguyên liệu dồi dào, phổ biến, cung cấp một lượng lớn β-glucan 

có ý nghĩa cả về khoa học và thực tiễn. 

Hiện nay, đã có nhiều nghiên cứu nhằm thu nhận được β-glucan với các phương 

pháp tách chiết khác nhau. Tuy nhiên với nguồn nguyên liệu là bã men bia thì kết quả 

tách chiết không được cao vì đó là những nguyên liệu hỗn hợp (Trần Minh Tâm, 2013; 

Lý Thị Minh Hiền, 2015). Việc lựa chọn nguồn nguyên liệu mới là sinh khối nấm men 

sẽ cải thiện được các vấn đề về thu hồi và hàm lượng của β-glucan thành phẩm. Do đó, 

với việc nghiên cứu khả năng thu nhận β-glucan từ các chủng nấm men S. cerevisiae là 
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sự lựa chọn phù hợp nhằm mang lại hiệu quả thu hồi sản phẩm cao cũng như tiết kiệm 

lợi ích kinh tế cho người dân. 

Từ những vấn đề trên chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu tổng hợp 

β-glucan từ các chủng nấm men (Saccharomyces cerevisiae)” nhằm tuyển chọn các 

chủng nấm men có khả năng sinh tổng hợp β-glucan và xác định một số điều kiện ảnh 

hưởng đến quá trình lên men để tổng hợp β-glucan, từ đó tạo ra nguồn β-glucan với chi 

phí sản xuất thấp, đa dạng hóa thêm nguồn sản xuất và mục đích sử dụng β-glucan cho 

người tiêu dùng. 

Nội dung nghiên cứu: 

●   Tuyển chọn các chủng nấm men S. cerevisiae có khả năng sinh tổng hợp 

β-glucan. 

●   Nghiên cứu môi trường dinh dưỡng, pH, nhiệt độ, thời gian để nhân sinh 

khối nấm men S. cerevisiae trên hệ thống Bioreactor. 

●   Đánh giá ảnh hưởng của EDTA và SDS đến khả năng tổng hợp β-glucan 

của nấm men.  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Tổng quan về  β- glucan 

1.1.1. Lịch sử phát hiện, nghiên cứu 

Lịch sử của β-glucan được bắt đầu từ việc nghiên cứu về khả năng đặc biệt của 

một hợp chất thô được chiết xuất từ thành tế bào nấm men bánh mì, gọi là Zymosan vào 

năm 1940 của Louis Pillemer và cộng sự. Các tác giả đã tìm thấy những bằng chứng 

khoa học về khả năng kích hoạt phản ứng miễn dịch, tiêu diệt các tác nhân gây bệnh 

hoặc mầm bệnh bao gồm cả virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng,…. Tuy nhiên, chế phẩm 

này đã bị cấm sử dụng do những tác dụng phụ trên bệnh nhân và tại thời điểm đó Pillemer 

và cộng sự của ông chưa lý giải được tại sao và bằng cách nào Zymosan có thể kích hoạt 

hệ thống miễn dịch từ đó tăng cường sức đề kháng bẩm sinh của cơ thể hay thành phần 

nào đó trong chế phẩm này đóng vai trò kích hoạt phản ứng miễn dịch (BCC Pharma, 

2021). Mãi tới năm 1960, các nhà khoa học tại Đại học Tulane, Hoa Kỳ đã phát hiện ra 

thành phần chính có tác dụng kích thích miễn dịch trong Zymosan là β-glucan. Kể từ 

bước đột phá quan trọng này, một lượng lớn các nghiên cứu khoa học về β-glucan đã và 

đang được thực hiện ngày càng nhiều trên thế giới (Riggi & Di Luzio, 1961; Nguyễn 

Phú Thu Thủy, 2017). 

Có rất nhiều nghiên cứu liên quan đến hoạt tính sinh học của β-glucan nhưng kết 

quả đôi khi trái ngược nhau. Điều này chủ yếu là do sử dụng β-glucan với trọng lượng 

phân tử khác nhau và sự thay đổi hóa học do β-glucan được nhận từ các nguồn nấm khác 

nhau, bao gồm các loại nấm nói chung và nấm men. 

1.1.2. Cấu trúc hóa học 

β-glucan là một polysaccharide với đơn phân là các phân tử đường β-D-glucose 

gắn với nhau thông qua liên kết β-glucoside. Phân tử glucose này có thể gắn với phân 

tử glucose khác tại các vị trí khác nhau trong cấu trúc vòng 6 carbon. Các chỉ số 1, 3, 4, 

6 thể hiện vị trí của nguyên tử cacbon có liên kết glycoside và được đánh số bắt đầu từ 

vị trí nhóm oxi thuộc vòng carbon kế tiếp (Nguyễn Phú Thu Thủy, 2017). 
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Hình 1. Cấu trúc hóa học chung của β-glucan (Du et al ., 2019; Lý Thị Minh Hiền và 

cộng sự, 2015)  

 

Hình 2. Cấu trúc hóa học của β-glucan từ những nguồn khác nhau 

(A) β-glucan từ vi khuẩn; β-1,3 không phân nhánh; (B) β-glucan từ ngũ cốc hoặc địa y, β-glucan 1-3, 1-4 

không phân nhánh; (C) β-glucan từ tảo (e.g Laminaria spp), β-1-3 với phân nhánh β-1-6 (D) β-glucan từ nấm hoặc 

nấm men, β-1-3 với nhánh β-1-6 ngắn (nấm) nhánh 1-6 dài (nấm men) (Du et al ., 2015) 

Hơn thế nữa, β-glucan là một trong những polysaccharide phong phú nhất trong 

thành tế bào nấm men và tồn tại như chất trùng hợp đường glucose liên kết  qua β (1,3)-

D-glycosidic hoặc β (1,3)-D-glycosidic (Lý Thị Minh Hiền và cộng sự., 2015). Trong 

nấm men S. cerevisiae, thành tế bào chủ yếu chứa β-1,3-glucan, β -1,6-glucan, chitin và 

mannoprotein, chúng liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị. Mối liên kết này có 

vai trò trung tâm trong cấu trúc của thành tế bào nấm men (Osumi, 1998).  

Một sự biến đổi khác đó là một vài hợp chất này tồn tại dưới dạng chuỗi sợi đơn, 

trong khi trục chính của những β-1,3-glucan khác tồn tại ở dạng các chuỗi sợi đôi hoặc 

sợi ba. Trong một vài trường hợp, các protein gắn vào trục β-1,3-glucan cũng có thể tạo 
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nên hoạt tính kháng thể. Mặc dù các hợp chất này có tiềm năng để phát triển hệ thống 

kháng thể, tuy nhiên đó chỉ là những nghiên cứu sơ khai, và có nhiều ý kiến khác nhau 

về trọng lượng phân tử, hình dạng, cấu trúc và loại nào sẽ tạo ra hoạt tính sinh học mạnh 

nhất (Pillemer & Ecker, 1941). 

 

Hình 3. Cấu trúc hóa học không gian của β-glucan trong nấm men Saccharomyces 

cerevisiae (Kath & Kulicke, 1999) 

 

Hình 4. Cấu trúc của thành tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae (Osumi, 1998) 

1.1.3. Tác dụng của β-glucan 

 β-glucan được biết đến nhiều nhất với những tác động tới hệ thống kháng thể 

con người, ví dụ như tăng cường miễn dịch toàn thân: β-glucan giúp tăng cường miễn 

dịch cho tất cả các đối tượng từ người già, trẻ nhỏ đến người bị suy giảm miễn dịch do 

ốm, bệnh ung thư, tiểu đường (Du et al ., 2015). Bên cạnh đó, β-glucan giúp khống chế 

sự phát triển của khối u và ngăn ngừa di căn nhờ khả năng điều hòa cả miễn dịch bẩm 

sinh và miễn dịch đặc hiệu nên chúng có tác dụng với tế bào khối u – một tế bào lạ, phân 

chia theo cấp số nhân và phát triển thành khối u (Du et al ., 2015). 

β-glucan có thể làm giảm các dấu hiệu viêm toàn thân trong các bệnh lý như gút, 

viêm ruột IBD, viêm nha chu, viêm đường hô hấp (Garba et al., 2014). β-glucan giảm 

https://bccpharma.com.vn/hieu-ve-beta-glucan-tu-a-den-z/
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đường huyết, cholesterol máu, β-glucan giảm đường huyết qua cơ chế ức chế thụ thể 

SGLT-1 ở niêm mạc ruột – thụ thể giúp hấp thu đường tại ruột, thúc đẩy quá trình tổng 

hợp glycogen tại gan, ức chế sự tích tụ chất béo trong gan. β-glucan có tác dụng điều 

hòa miễn dịch, điều chỉnh phản ứng của tế bào Lympho T với kháng nguyên tế bào 𝛽 

đảo tụy. Do đó đảo ngược tình trạng tăng đường huyết giai đoạn đầu ở bệnh nhân tiểu 

đường tuýp I (Yuan et al., 2020).  

β-glucan còn giúp chống oxy hóa, thu dọn các gốc tự do dư thừa nên ức chế stress 

oxy hóa, ngăn ngừa tiến triển biến chứng tiểu đường. β-glucan giảm cholesterol máu 

nhờ khả năng kích hoạt các tế bào thực bào giúp bắt giữ LDL-cholesterol trong máu. β-

glucan còn hoạt động như một chất xơ trong đường tiêu hóa. Do đó giảm hấp thu chất 

béo tại ruột. β-glucan kích hoạt thực bào các mảng bám trên thành mạch (mảng bám là 

dị vật). Vì vậy có thể ngăn ngừa xơ vữa và các bệnh lý tim mạch như thiếu máu não, 

đau thắt ngực, … Ngoài những tác dụng trên, β-glucan giúp vết thương mau lành bằng 

cách tăng sự xâm nhập của đại thực bào, kích thích tạo mô hạt, lắng đọng collagen và 

tái tạo biểu mô. Do đó giúp vết thương mau lành, đặc biệt là ở bệnh nhân tiểu đường 

(Garba et al., 2014). 

1.1.4. Ứng dụng của β-glucan 

β-glucan được ứng dụng nhiều lĩnh vực khác nhau chẳng hạn như trong lĩnh vực 

dược phẩm, β-glucan được sử dụng làm thuốc tiêm dưới da trong điều trị ung thư da với 

mục đích giảm kích thước các khối u, tiêm tĩnh mạch nhằm tăng cường hệ thống miễn 

dịch với bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS (những người bị suy giảm miễn dịch). Hay việc 

sử dụng β-glucan trong đồ uống trong các trường hợp cholesterol cao, tiểu đường, suy 

giảm miễn dịch, cảm lạnh, cảm cúm, cúm H1N1, bệnh dị ứng, viêm gan, hen suyễn, viêm 

tai, lão hóa, viêm loét đại tràng và bệnh Crohn, đau cơ, viêm khớp dạng thấp,.... Vì hoạt 

tính sinh học giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho vật chủ nên trong lĩnh vực nuôi 

trồng thủy sản, β-glucan có tác dụng giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại dịch bệnh 

gây ra bởi các nhóm vi khuẩn gây bệnh, thậm chí ngăn chặn tác động của virus đốm 

trắng trên tôm, β-glucan còn có tác dụng kích thích hệ miễn dịch không đặc hiệu (non-

specific immunity) của cá (Nguyễn Phú Thu Thủy, 2017). 

https://bccpharma.com.vn/hieu-ve-beta-glucan-tu-a-den-z/
https://bccpharma.com.vn/hieu-ve-beta-glucan-tu-a-den-z/
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Ngoài ra, β- glucan còn được sử dụng trong chăn nuôi gia súc gia cầm (Anwar, 

et al., 2017) cho biết bổ sung β-glucan với tỷ lệ 0,1% vào thức ăn của gà sẽ hạn chế sự 

xâm nhập, phát triển của Salmonella trong gan. Trong đề tài “ảnh hưởng của các khẩu 

phần bổ sung β-glucan lên năng suất sinh trưởng và sức đề kháng của gà Hisex Brown”, 

Nguyễn Thị Kim Khang và cộng sự (2011) cho biết bổ sung β-glucan với tỷ lệ 0,05%, 

0,10%; 0,15% trong khẩu phần đều có tác động tốt đến khối lượng, tăng trọng, hệ số 

chuyển hóa thức ăn của gà. 

Bên cạnh đó, β-glucan có tác động tích cực đối với heo theo Dritz et al. (1995) 

đề xuất bổ sung β-glucan vào khẩu phần của heo con sau cai sữa với hàm lượng 0,025% 

cải thiện tốc độ tăng trưởng và khả năng chống lại Streptococcus suis. Kết quả nghiên 

cứu của Li et al. (2006) khẳng định việc bổ sung β-glucan vào khẩu phần ăn cho heo 

con có lợi về hiệu suất tăng trưởng và đáp ứng miễn dịch chống lại E.coli. Tuy nhiên, 

β-glucan sản xuất bằng các phương pháp sản xuất khác nhau có thể có hiệu ứng khác 

nhau về hiệu suất tăng trưởng và chức năng miễn dịch ở heo (Garba et al., 2014) . 

1.2. Quá trình sinh tổng hợp β-glucan 

β-glucan có thể được tổng hợp từ các loại nấm mũ như Giifola frondosa, 

Cordyceps sinensis, Hericium erinaceus, Ganoderma lucidum, Lentinus edodes.... hoặc 

từ các loại vi nấm như nấm, các chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae.  Ngoài ra, 

β-glucan cũng được chiết xuất từ lúa mạch không vỏ (Storsley et al., 2003) và từ vỏ cám 

của các loại ngũ cốc và một số loại tảo biển như chi tảo Laminaria. Trong ngũ cốc, hàm 

lượng B-glucan cao nhất (tính theo trọng lượng khô) đã được công bố ở lúa mạch từ 2 - 

20 gam (khoảng 65% ở dạng tan trong nước), yến mạch từ 3 - 8 gam (82% ở dạng tan 

trong nước). Các loại ngũ cốc khác cũng chứa β-glucan nhưng với hàm lượng thấp hơn 

gồm cao lương 1,1 - 6,2 gam; lúa mạch đen 1,3-2,7 gam; ngô 0,8 - 1,7 gam; lúa mạch 

trắng 0,312g, lúa mì 0,5-1,0g, lúa mì cứng 0,5- 0,6g và gạo 0,13g (Nguyễn Phú Thu 

Thủy, 2017). 
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Bảng 1.1. Một số dạng  β - glucan được phân lập từ tự nhiên 

Nguồn: Du et al. (2019) 

Nhóm Nguồn phân lập Cấu trúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nấm lớn 

Grifola frondosa 
Mạch phân nhánh chứa liên kết β- 

1,3:1,6 

Lentinus edodes 
Mạch phân nhánh chứa liên kết β- 

1,3:1,6 

Ganoderma lucidum 
Mạch phân nhánh chứa liên kết β- 

1,3:1,6 

Agaricus blazel 
Mạch phân nhánh chứa liên kết β- 

1,3:1,6 

Auricularia auricula-judae 
Mạch không phân nhánh gồm các 

liên kết β- 1,3 

Cordyceps sinensis 
Mạch không phân nhánh gồm các 

liên kết β- 1,3 

Hericium erinaceus 
Mạch không phân nhánh gồm các 

liên kết β- 1,3 

Schizophyllum commune 
Mạch phân nhánh chứa liên kết β- 

1,3:1,6 

Sclerotinia Sclerotiorum 
Mạch có độ phân nhánh cao chứa 

liên kết β- 1,3:1,6 

Nấm men Saccharomyces serevisiae 
Bao gồm tất cả các kiểu liên kết 

trong cấu trúc β - glucan 

1.3.  Nguồn nguyên liệu chứa β - glucan từ nấm men 

Con người hiểu biết về nấm men S. cerevisiae và những tính chất của nó mới 

được hơn 150 năm. Nấm men phân bố rất rộng rãi trong tự nhiên, nhất là trong các môi 

trường có chứa đường, có pH thấp, chẳng hạn như trong hoa quả, rau dưa, mật mía, rỉ 

đường, mật ong, trong đất vườn trồng cây ăn quả, trong đất có nhiễm dầu mỏ…. Trong 

tế bào nấm men thì thành tế bào chiếm khoảng 10 - 20% trọng lượng khô của tế bào, 
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hàm lượng β-glucan chiếm khoảng 50 - 60% lượng chất khô của thành tế bào nấm men 

(Nguyễn Ngọc Sơn, 2013), do đó việc sử dụng nấm men để làm nguyên liệu chiết xuất 

β-glucan là một trong những hướng đi có nhiều ứng dụng trong thực tiễn hiện nay. Hợp 

chất β-glucan được tìm thấy ở nhiều nhóm sinh vật từ nhân sơ (vi khuẩn) đến nhân thực 

(tảo, nấm, thực vật), nhưng đối với nấm men thì vẫn là nguồn cho hiệu suất thu hồi là 

cao nhất so với các loại nấm khác. Theo Du et al. (2015) thì nấm men có quá trình sinh 

trưởng nhanh, lượng sinh khối dồi dào, chúng có khả năng sinh tổng hợp nhiều β-glucan 

(1,3/1,6 β-glucan) và cho hiệu suất thu hồi cao. Vì thế, sử dụng nấm men S. cerevisiae 

để chiết xuất β-glucan là một trong những lựa chọn mang lại hiệu quả kinh tế và hiệu 

quả sử dụng cho người tiêu dùng. 

 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men thu sinh khối từ các chủng nấm 

men S. cerevisia  

1.4.1. Nhiệt độ  

Nấm men có thể sinh trưởng và phát triển ở dãi nhiệt độ 4-45°C nhưng thích hợp 

nhất là 22-28°C. Nhiệt độ càng thấp thì nấm men sinh sản càng chậm, thời gian lên men 

kéo dài, tuy nhiên lại hạn chế được sự nhiễm khuẩn và ngược lại nhiệt độ càng cao thì 

nấm men sinh sản nhanh hơn nên thời gian lên men rút ngắn hơn nhưng khả năng nhiễm 

khuẩn sẽ rất cao (Nguyễn Đức Lượng và cộng sự, 2006).  

1.4.2. pH môi trường 

Nấm men có thể sinh trưởng và phát triển trong môi trường có pH từ 2.5 – 7.5, 

tuy nhiên nhiều chủng nấm men sinh trưởng và phát triển tốt ở độ pH phù hợp nhất là 

4-6, nhiều chủng nấm men có thể sinh trưởng và phát triển tốt ở pH 3-3.5 (Lương Đức 

Phẩm, 2009). 

1.4.3. Thời gian 

Thời  gian  lên  men  lỏng  có ảnh  hưởng  rõ  rệt đến  sinh  trưởng  và  phát  triển  

của  nấm  men. Nấm men có thể phát triển trong khoảng thời gian từ 12 – 48 giờ, tuy 

nhiên phù hợp nhất là 18 giờ, sau 22 giờ khối lượng khô nấm men hầu như không thay 

đổi (Ngô Thị Huyền Trang và Vũ Văn Hạnh, 2017). 
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1.5. Công nghệ, phương pháp tách chiết và thu hồi β-glucan 

Các phương pháp thu nhận β-glucan từ tế bào nấm men khá đa dạng từ các 

phương pháp hóa học (Thammakiti et al., 2004; Kim & Yun, 2006), phương pháp vật lý 

(Wenger et al., 2008; Liu et al., 2013) đến phương pháp enzyme (Milic et al., 2007; 

Freimund et al., 2003; Jaehrig et al., 2008). Phương pháp hóa học sử dụng các dung dịch 

kiềm, acid để tách chiết β-glucan làm ảnh hưởng tới cấu trúc liên kết, dẫn đến việc ảnh 

hưởng tới hoạt tính sinh học của β-glucan, tạo ra β-glucan bị lẫn nhiều tạp chất, phá vỡ 

cấu trúc nên làm giảm hoạt tính sinh học của phân tử β-D-glucan. Đồng thời, quá trình 

tách chiết còn thải ra nhiều sản phẩm phụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Với 

phương pháp sinh học, các nhà khoa học sử dụng enzyme để tách chiết β-glucan, ưu 

điểm của phương pháp enzyme là bảo toàn được cấu trúc nguyên bản của β-1,3/1,6-D 

glucan nên giữ nguyên được hoạt tính sinh học của hoạt chất này. Sử dụng enzyme còn 

giảm thiểu các chất thải gây ô nhiễm nên rất thân thiện với môi trường (Javmen et al., 

2012). Việc bổ sung một số hoạt chất như SDS, EDTA vào môi trường nuôi cấy cũng 

góp phần kích thích sản sinh β-glucan của các chủng nấm men (Nguyễn Phú Thu Thủy, 

2017). 

1.6. Một số tình hình nghiên cứu về β-glucan 

1.6.1. Tình hình nghiên cứu về β-glucan trên thế giới 

Trường Đại học Regensburg (Đức) cũng đã thực hiện 4 thử nghiệm β-glucan từ 

nấm men có hiệu quả trên khối u Sarcoma 180 ở chuột. Một thử nghiệm khác, khi chuột 

có khối u Sarcoma 180 cũng được chữa trị thành công với nhiều loại β-glucan từ nấm 

khác nhau. Khối lượng của khối u giảm từ 72 - 99% chỉ trong 30 ngày mà không cần 

dùng một phương pháp điều trị nào khác (Zhang et al., 2003). 

Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng ở Bratislava (Slovakia) cũng chỉ ra rằng, chuột 

được cho ăn β-glucan từ nấm đã giúp ngăn chặn khả năng phát triển ung thư của các nốt 

sần trong ruột non. Qua đó có thể thấy, β-glucan có tác dụng kháng u và chống ung thư 

rất hiệu quả. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng kết hợp hoạt chất này với thuốc cổ truyền 

hay với các phương pháp chữa trị tự nhiên khác (Wang et al., 2006). Ngoài ra, một phân 

tích tài liệu năm 2014 đã xác nhận β-glucan có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường bằng 

cách kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cholesterol và giữ huyết áp trong tầm kiểm 
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soát. Nhưng lưu ý rằng chỉ riêng β-glucan là không đủ để đạt được chỉ số đường huyết 

bình thường ở bệnh nhân tiểu đường và nó chỉ nên được sử dụng như một chất hỗ trợ 

cho các phương pháp điều trị tiêu chuẩn mà không phải là liệu pháp thay thế hoàn toàn. 

Dhingra et al. (2012) cho biết tiêu thụ 4-7g β-glucan hàng ngày giúp giảm cảm giác đói 

và tăng cảm giác no.  

1.6.2. Tình hình nghiên cứu về β-glucan ở Việt Nam 

Trước đó, Việt Nam đã nghiên cứu thành công để tách chiết β-glucan từ thành tế 

bào nấm men S. cerevisiae bằng công nghệ enzyme (BCC Pharma, 2020). Nghiên cứu 

về chiết xuất β-glucan từ nấm Thái Dương và thử nghiệm khả năng tăng cường miễn 

dịch động vật (Trương Bình Nguyên, 2014). Nghiên cứu quy trình tách chiết β-glucan 

từ tế bào S. cerevisiae trong bã men bia (Lý Thị Minh Hiền và cộng sự, 2015). Nghiên 

cứu tối ưu hóa việc chiết xuất β-glucan từ rác thải men S. cerevisiae sử dụng autolysis, 

enzyme, enzyme siêu âm và kết hợp - điều trị siêu âm (Trần Minh Tâm, 2013). Nghiên 

cứu sản xuất β-glucan hòa tan từ thành tế bào của nấm men S. cerevisiae (Đỗ Thị Ánh 

Hòa, 2018). 

Tóm lại, β-glucan là một hoạt chất có giá trị cao đối với sức khỏe và nhiều ứng 

dụng trong nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng cho con người, động vật, 

cũng như là đối với vi sinh vật thì việc nghiên cứu sản xuất β-glucan có chất lượng cao 

là một việc làm hết sức cần thiết và đã được rất nhiều nơi trên thế giới quan tâm và 

nghiên cứu. Bên cạnh đó, việc sản xuất β-glucan từ nấm lớn có nhiều hạn chế như tốc 

độ sinh trưởng, phát triển chậm, hiệu suất thu hồi không cao dẫn đến trở ngại khi sản 

xuất với quy mô lớn. Đồng thời, đến nay việc nghiên cứu tách chiết β-glucan từ nấm 

men S. cerevisiae với hiệu suất thu hồi còn chưa cao. Do đó, việc thực hiện nghiên cứu 

tổng hợp β-glucan từ nấm men (Saccharomyces cerevisiae) nhằm đa dạng hóa nguồn 

nguyên liệu cung cấp β glucan từ nấm men là một việc làm hết sức cần thiết hiện nay. 
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CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các chủng nấm men S. cerevisiae được cung cấp bởi phòng thí nghiệm Công 

nghệ Vi sinh, Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt.   

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 

Địa điểm nghiên cứu: Phòng thí nghiệm Công nghệ Vi sinh, khoa Sinh học, 

trường Đại học Đà Lạt. 

Thời gian nghiên cứu: tháng 11 năm 2021 đến tháng 05 năm 2022. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp tuyển chọn các chủng nấm men có khả năng tạo β-glucan 

Tiến hành nuôi cấy nấm men trong môi trường H1 (phụ lục 3) ở điều kiện nhiệt 

độ 30℃, pH 5.5, thời gian 24 giờ. Sau đó hút 5% dung dịch nuôi cấy gốc chuyển sang 

môi trường H3 (phụ lục 3) được điều chỉnh pH về 5.5 và khử trùng ở điều kiện 121℃, 

15 phút (Phan Trung Trực, 2020). Nhân nuôi ở điều kiện 30℃ trong 24 giờ với tốc độ 

lắc là 150 rpm. Kết thúc quá trình nuôi cấy, ly tâm thu sinh khối nấm men và tiến hành 

xác định β-glucan (Nguyễn Phú Thu Thủy, 2017). 

2.2.2. Phương pháp định lượng tế bào nấm men  

Định lượng tế bào nấm men bằng phương pháp đếm trực tiếp trên buồng đếm 

hồng cầu (Nguyễn Đức Lượng và cộng sự, 2006). 

2.2.3. Phương pháp bảo quản giống vi sinh vật  

Tiến hành lưu giống các chủng nấm men trên môi trường thạch nghiêng Hansen 

và bảo quản ở 4 – 5℃. Sau 1 tháng tiến hành lưu lại nhằm tránh thoái hoá giống (Nguyễn 

Đức Lượng và cộng sự, 2006). 

2.2.4. Phương pháp chiết xuất β-glucan bằng phương pháp sinh học  

Tách chiết β-glucan bằng phương pháp sinh học có bổ sung enzyme protease. 
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Chủng nấm men khi được nuôi cấy sau 24 giờ, ở pH = 5.5, nhiệt độ 30℃. Sinh 

khối nấm men thu được đem đi bổ sung với enzyme protease ở nồng độ 0,5%, sau đó để 

ở nhiệt độ 50℃ trong 6 giờ  để enzyme protease sẽ thủy phân đi những liên kết protein 

phá vỡ tế bào giải phóng tối đa các chất có trong thành tế bào giúp quá trình tách chiết 

diễn ra dễ dàng hơn. Sau khi kết thúc tiến hành bổ sung thêm nước cất ly tâm thu cặn để 

rửa đi enzyme. 

Tiếp theo lấy cặn vừa thu được xử lý với 7% NaOH 1M để trong vòng 1 giờ 30 

phút ở nhiệt độ 90℃ nhằm phá vỡ thành tế bào. Bổ sung thêm nước cất rồi tiến hành ly 

tâm 3 lần để rửa NaOH nhằm thu cặn loại bỏ những thành phần có bản chất protein bị 

hòa tan trong kiềm loãng. 

Rửa cặn với aceton nguyên chất theo tỉ lệ 1:4, sau đó lọc qua giấy lọc nhằm loại 

bỏ lipid và nước ra khỏi β-glucan. Tiếp sau đó rửa cặn với ethanol 70% theo tỉ lệ 1:3 

nhằm loại bỏ những thành phần tạp cặn tan trong cồn và sấy khô sản phẩm ở nhiệt độ 

70℃ cho đến khi có màu vàng nhạt thu được β-glucan (Czop & Austen, 1985; Lý Thị 

Minh Hiền và cộng sự, 2015). 

2.2.5. Phương pháp khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện để nhân sinh khối 

nấm men  

2.2.5.1. Đánh giá ảnh hưởng của môi trường đến nhân sinh khối nấm men 

 Chuẩn bị các môi trường sau: 

Môi trường Hansen (H1) 

Môi trường Hansen cải tiến (H2) 

Môi trường giá khoai rỉ (Môi trường H3) 

Các môi trường trên được pha chế theo thành phần công thức (Phụ lục 3), điều 

chỉnh pH đạt 5.5 và khử trùng ở nhiệt độ 121℃/15 phút. 

Sau khi tuyển chọn được chủng nấm men có hàm lượng β-glucan trong tế bào 

cao. Tiến hành nhân giống cấp 1 trên môi trường H1 lỏng ở điều kiện 30℃ trong 24 giờ, 

sau đó hút 5% dung dịch nuôi cấy chuyển sang lần lượt ba môi trường là  H1, H2, H3. 

Nuôi có bổ sung khí ở nhiệt độ 30℃ sau 24 giờ, tiến hành định lượng mật độ tế bào 

bằng phương pháp đếm trên buồng đếm hồng cầu để kiểm tra mật độ nấm men. 
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Sau quá trình nuôi cấy, ly tâm thu sinh khối nấm men, tiến hành tách chiết và xác 

định β-glucan, mỗi mẫu được lặp lại 3 lần (Lê Gia Hy & Khuất Hữu Thành, 2010; Lý 

Thị Minh Hiền và cộng sự, 2015; Nguyễn Phú Thu Thủy, 2017). 

2.2.5.2. Đánh giá ảnh hưởng của pH đến nhân sinh khối nấm men 

Tiến hành nuôi cấy nấm men trong môi trường H1 ở điều kiện nhiệt độ 30℃, pH 

5.5, thời gian 24 giờ. Sau đó hút 5% dung dịch nuôi cấy gốc chuyển sang môi trường 

H3 với các điều kiện pH lần lượt là 5.0, 5.5, 6.0. Nuôi ở 30℃ trong 24 giờ, tiến hành 

định lượng tế bào bằng phương pháp đếm trên buồng đếm hồng cầu để kiểm tra mật độ 

nấm men. Sau quá trình nuôi cấy, ly tâm thu sinh khối nấm men, tiến hành tách chiết và 

xác định hiệu suất thu hồi β-glucan, mỗi mẫu được lặp lại 3 lần (Lê Gia Hy & Khuất 

Hữu Thành, 2010; Lý Thị Minh Hiền và cộng sự, 2015; Nguyễn Phú Thu Thủy, 2017). 

2.2.5.3. Đánh giá ảnh hưởng của thời gian đến nhân sinh khối nấm men 

Tiến hành nuôi cấy nấm men ở môi trường H1 ở điều kiện nhiệt độ 30℃, pH 5.5, 

thời gian 24 giờ. Sau đó hút 5% dung dịch nuôi cấy gốc vào môi trường H3 với pH 5.5, 

nhiệt độ 30℃, ở các mốc thời gian 16 giờ, 20 giờ và 24 giờ. Tiến hành đếm mật độ trên 

buồng đếm hồng cầu để kiểm tra mật độ nấm men. Sau quá trình nuôi cấy, ly tâm thu 

sinh khối nấm men, tiến hành tách chiết và xác định β-glucan, mỗi mẫu được lặp lại 3 

lần (Lê Gia Hy & Khuất Hữu Thành, 2010; Lý Thị Minh Hiền và cộng sự, 2015; Nguyễn 

Phú Thu Thủy, 2017). 

2.2.5.4. Đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ đến nhân sinh khối nấm men 

Tiến hành nuôi cấy nấm men ở môi trường H1 ở điều kiện nhiệt độ 30℃, pH 5.5, 

thời gian 24 giờ. Sau đó hút 5% dung dịch nuôi cấy gốc vào môi trường H3 với pH bằng 

5.5. Nuôi cấy ở các mốc nhiệt độ lần lượt là 20, 25, 30℃. Sau 20 giờ tiến hành kiểm tra 

mật độ của nấm men bằng phương pháp đếm trên buồng đếm hồng cầu. Sau quá trình 

nuôi cấy, ly tâm thu sinh khối nấm men, tiến hành tách chiết và xác định β-glucan, mỗi 

mẫu được lặp lại 3 lần (Lê Gia Hy & Khuất Hữu Thành, 2010; Lý Thị Minh Hiền và 

cộng sự, 2015; Nguyễn Phú Thu Thủy, 2017). 



 

15 

 

2.2.6. Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của EDTA và SDS đến khả năng tổng hợp β-

glucan của nấm men  

2.2.6.1. Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của EDTA đến khả năng tổng hợp β-

glucan của nấm men 

Tiến hành nhân giống cấp 1 trên môi trường H1 lỏng ở điều kiện 30℃, pH 5.5, 

trong 24 giờ, sau đó hút 5% dung dịch nuôi cấy gốc chuyển sang môi trường H3. Bổ 

sung thêm EDTA là 30 pg/L vào môi trường nuôi cấy. EDTA được chuẩn bị dưới dạng 

dung dịch gốc, nồng độ 100μg/mL. Lượng dung dịch EDTA bổ sung vào môi trường là 

100μL trong 100mL môi trường. Nuôi có bổ sung khí ở 25℃ trong 20 giờ ở pH 5.5, tiến 

hành định lượng mật độ tế bào bằng phương pháp đếm trên buồng đếm hồng cầu để 

kiểm tra mật độ nấm men. 

Sau quá trình nuôi cấy thu được sinh khối nấm men, tiến hành tách chiết và xác 

định β-glucan, mỗi mẫu được lặp lại 3 lần để tính số liệu trung bình (Kimura, 1980; 

Nguyễn Phú Thu Thủy, 2017). 

2.2.6.2. Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của SDS đến khả năng tổng hợp β-

glucan của nấm men 

Tiến hành nhân giống cấp 1 trên môi trường H1 lỏng ở điều kiện 30℃, pH 5.5, 

trong 24 giờ, sau đó hút 5% dung dịch nuôi cấy gốc chuyển sang môi trường H3. Bổ 

sung thêm SDS là 80 pg/l vào môi trường nuôi cấy. SDS được chuẩn bị dưới dạng dung 

dịch gốc, nồng độ 100 ug/mL. Lượng dung dịch SDS bổ sung vào môi trường là 100 ul 

trong 100 mL môi trường. Nuôi có bổ sung khí ở 25℃ trong 20 giờ ở pH 5.5, tiến hành 

định lượng mật độ tế bào bằng phương pháp đếm trên buồng đếm hồng cầu để kiểm tra 

mật độ nấm men. 

Sau quá trình nuôi cấy thu được sinh khối nấm men, tiến hành tách chiết và xác 

định β-glucan, mỗi mẫu được lặp lại 3 lần để tính số liệu trung bình (Kimura, 1980; 

Nguyễn Phú Thu Thủy, 2017). 
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2.2.6.3. Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của kết hợp EDTA và SDS đến khả 

năng tổng hợp β-glucan của nấm men 

Tiến hành nhân giống cấp 1 trên môi trường H1 lỏng ở điều kiện 30℃, pH 5.5, 

trong 20 giờ, sau đó hút 5% dung dịch nuôi cấy gốc chuyển sang môi trường H3. Bổ 

sung thêm EDTA là 30 pg/L và SDS là 80 pg/L vào môi trường nuôi cấy. EDTA và SDS 

được chuẩn bị dưới dạng dung dịch gốc, nồng độ 100 ug/mL. Lượng dung dịch EDTA 

và SDS bổ sung vào môi trường là 100 ul trong 100 mL môi trường. Nuôi có bổ sung 

khí ở 25℃ trong 20 giờ ở pH 5.5, tiến hành định lượng mật độ tế bào bằng phương pháp 

đếm trên buồng đếm hồng cầu để kiểm tra mật độ nấm men. 

Sau quá trình nuôi cấy thu được sinh khối nấm men, tiến hành tách chiết và xác 

định β-glucan, mỗi mẫu được lặp lại 3 lần để tính số liệu trung bình (Kimura, 1980; 

Nguyễn Phú Thu Thủy, 2017). 

2.2.7. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu được xử lý trên phần mềm Microsoft Excel bằng công cụ Data 

Analysis. 

Xử lý ý nghĩa thống kê bằng phép thử Tukey trên phần mềm R. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả tuyển chọn các chủng nấm men S. cerevisiae có khả năng sinh tổng 

hợp β-glucan 

Các chủng nấm men được cung cấp bởi phòng thí nghiệm Công nghệ Vi sinh, 

khoa Sinh học, trường Đại học Đà Lạt đã được định danh là chủng S. cerevisiae có đặc 

điểm khuẩn lạc và hình thái tế bào như sau: 

Bảng 3.1. Đặc điểm khuẩn lạc và hình thái tế bào của các chủng S. cerevisiae 

Tên chủng Đặc điểm khuẩn lạc Hình thái tế bào 

B1 

Khuẩn lạc tròn, lồi cao so với mặt 

thạch. Màu trắng sữa, bề mặt 

khuẩn lạc lõm xuống ở vị trí trung 

tâm. Viền khuẩn lạc đều 

Tế bào hình cầu, có một số hơi 

nhọn về một phía. Nảy chồi 1 

hướng, tạo một chồi (tế bào 

con) trên tế bào mẹ. 

B2 

Khuẩn sục tròn, lồi cao so với mặt 

thạch. Màu trắng sữa, bề mặt 

khuẩn sục lõm sâu (như hình 

ống). Tại vị trí lõm, viền trên rất 

mỏng. Viền khuẩn sục đều. 

Tế bào hình cầu, đều, có một 

số hơi nhọn về một phía. Nảy 

chồi 1 hướng, 1 tế bào chồi 

hình elip hoặc cầu trên tế bào 

mẹ. 

B3 

Khuẩn lạc tròn, bề mặt khô, màu 

trắng trong, viền không đều, có 

tua bao quanh khuẩn lạc. 

Tế bào hình bầu dục đến que, 

sinh sản bằng hình thức nảy 

chồi, nhiều hướng, mỗi tế bào 

chỉ nảy một chồi. 

B4 

Khuẩn lạc tròn, nhô cao so với 

mặt thạch, màu trắng sữa, viền 

khuẩn lạc đều. 

Tế bào hình bầu dục, sinh sản 

bằng hình thức nảy chồi, nhiều 

hướng, mỗi tế bào chỉ nảy một 

chồi 
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B5 

Khuẩn lạc vô định hình, màu 

trắng đục. Viền xẻ thuỳ, trung tâm 

có bề mặt hơi nhăn, rộp lên; viền 

nhẵn bóng. 

Tế bào từ elip đến cầu lớn, 

nhọn 1 phía. Tế bào nảy chồi 1 

hướng, 1 tế bào chồi hình elip 

hoặc cầu trên tế bào mẹ. 

 Để tuyển chọn nấm men để tách chiết β-glucan chúng tôi tiến hành nuôi cấy các 

chủng S. cerevisiae ở cùng điều kiện, sau đó tiến hành tách chiết và thu hồi β-glucan để 

chọn ra chủng nấm men có khả năng sinh tổng hợp β-glucan cao hơn, kết quả chi tiết 

được trình bày tại bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Kết quả khảo sát sinh trưởng của các chủng S. cerevisiae đối với hiệu 

suất thu hồi β-glucan 

Chủng nấm men Mật độ nấm men (109 tế bào/mL) Hiệu suất thu hồi (%) 

B1 21c ± 0,6 24,45d ± 0,85 

B2 25,8a ± 0,58 33,66a ± 0,58 

B3 21,5c ± 0,21 25,77cd ± 0,78 

B4 22,5b ± 0,3 
26,4c ± 0,22 

B5 22,8b ± 0,39 30,25b ± 0,41 

(Các số trong cùng một cột có ký tự chữ cái khác nhau thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống 

kê giữa các mẫu với mức ý nghĩa 5% theo phép thử Tukey) 

Kết quả từ bảng 3.2 cho thấy rằng trong các chủng nấm men được cung cấp bởi 

phòng thí nghiệm Công nghệ Vi sinh, khoa Sinh học, trường Đại học Đà Lạt thì chủng 

nấm men có ký hiệu B2 cho mật độ sinh khối và hiệu suất thu hồi β-glucan cao hơn so 

với các chủng nấm men còn lại với mật độ đạt 25,8 x 109 tế bào/mL và hiệu suất thu hồi 

là 33,66%. 



 

19 

 

 

Thành tế bào nấm men được cấu tạo chủ yếu từ β-glucan, mannan, protein, lipid 

và một lượng rất nhỏ chitin,… Protease sẽ thủy phân những liên kết protein phá vỡ tế 

bào giải phóng tối đa các chất có trong thành tế bào giúp quá trình tách chiết và tinh 

sạch diễn ra dễ dàng hơn. Theo nghiên cứu của Nguyen et al. (1998) và Suphantharika 

et al. (2003), các tác giả đã báo cáo rằng họ chiết xuất được 27,5% trọng lượng khô của 

vách, điều này là khác biệt đáng kể so với nghiên cứu của Yiannikouris et al. (2004) là 

42% trọng lượng khô. Sự khác biệt này có thể phụ thuộc vào chủng giống sử dụng, điều 

kiện nuôi cấy và phương pháp tách chiết (Rice, 2004). Quá trình xử lý protein theo 

phương pháp enzyme cho thấy sự khác biệt đáng kể trong thành phần của sản phẩm, khi 

hàm lượng protein giảm đi 9 lần, tỷ lệ nghịch với hàm lượng β-glucan tăng gần gấp đôi 

(Jaehrig et al., 2008). 

Từ kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi chọn chủng nấm men B2 để thực hiện các 

nghiên cứu tiếp theo của đề tài. 

3.2. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi β glucan  

3.2.1. Ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên men đến hiệu suất thu hồi β glucan 

Tiến hành khảo sát chủng nấm men B2 trên 3 môi trường H1, H2 và H3 (xem 

phụ lục 3) ở điều kiện pH = 5.5, nhiệt độ 30℃, 24 giờ. Sau quá trình nuôi cấy tiến hành 

thu nhận sinh khối, tách chiết và xác định hiệu suất thu hồi β-glucan. Kết quả ghi nhận 

được thể hiện trong bảng 3.3. 
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chủng nấm men 
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Bảng 3.3. Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của môi trường đối với quá trình sinh 

trưởng nấm men và hiệu suất thu hồi β-glucan 

Môi trường  H1 H2 H3 

Mật độ nấm men 109 

(tế bào/mL) 

24,7c ± 0,22 27,1b ± 0,33 30,3a ± 0,29 

Hiệu suất thu hồi (%) 31,76b ± 0,91 32,71b ± 0,32 34,21a ± 0,99 

(Các số trong cùng một hàng có ký tự chữ cái khác nhau thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống 

kê giữa các mẫu với mức ý nghĩa 5% theo phép thử Tukey) 

Kết quả từ bảng 3.3 cho thấy rằng môi trường H3 thích hợp cho chủng nấm men 

B2 với mật độ sinh khối đạt 30,3 x 109 (tế bào/mL) với hiệu suất thu hồi β-glucan đạt 

34,21%. Còn ở 2 môi trường H1 và H2 không có sự chênh lệch lớn giữa 2 môi trường 

về hiệu suất thu hồi β-glucan. 

Như vậy, với việc khảo sát môi trường nuôi cấy ảnh hưởng đến quá trình nhân 

sinh khối chủng nấm men B2, để nâng cao mật độ nấm men cũng như hiệu suất thu hồi 

chúng tôi chọn môi trường H3 cho khảo sát tiếp theo. 

3.2.2. Ảnh hưởng của điều kiện pH đối với hiệu suất thu hồi β glucan  

Tiến hành khảo sát chủng nấm men B2 trên 3 nồng độ pH 5.0, 5.5, 6.0 và ở điều 

kiện môi trường H3, nhiệt độ 30℃, 24 giờ. Sau quá trình nuôi cấy tiến hành thu nhận 

sinh khối, tách chiết và xác định hiệu suất thu hồi β-glucan. Kết quả ghi nhận được thể 

hiện trong bảng 3.4 dưới đây: 

Biểu đồ 3.2. Ảnh hưởng điều kiện môi trường đến 

mật độ nấm men và hiệu suất thu hồi β-glucan  
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Hiệu suất thu hồi 
(%) 
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Bảng 3.4. Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của pH đối với quá trình sinh trưởng 

nấm men và hiệu suất thu hồi β-glucan 

pH 5.0 5.5 6.0 

Mật độ nấm men 109 

(tế bào/mL) 22,5b ± 0,69 30,3a ± 0,29 21,8b ± 0,53 

Hiệu suất thu hồi (%) 33,22a ± 0,41 34,21a ± 0,99 32,04b ± 0,67 

 (Các số trong cùng một hàng có ký tự chữ cái khác nhau thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống 

kê giữa các mẫu với mức ý nghĩa 5% theo phép thử Tukey) 

 Kết quả từ bảng 3.4 trên cho thấy rằng pH môi trường ở mức 5.5 là pH thích hợp 

cho sự sinh trưởng và phát triển của chủng nấm men B2.   

 

 Theo nghiên cứu của Medawar et al. (2003) thì pH có ảnh hưởng nhất định tới 

quá trình sinh trưởng và phát triển của nấm men. Qua số liệu thực nghiệm thu được bảng 

3.4 và biểu đồ 3.3 cho thấy khi điều chỉnh pH là 5.0, 5.5, 6.0 đã dẫn đến sự thay đổi về 

hiệu suất thu hồi sản phẩm. Tại pH 5.5 cho thấy sinh khối nấm men là 30,3 x 109 (tế 

bào/mL) và đạt 34,42% hiệu suất thu hồi trên môi trường H3 tương ứng. Theo kết quả 

nghiên cứu của Ngô Thị Huyền Trang & Vũ Văn Hạnh (2017), sinh khối nấm men tăng 

dần khi giá trị pH tăng dần và cao nhất tại pH 6, đạt 10,43 g sinh khối khô/L. Kết quả 

này cũng phù hợp với nghiên cứu của Lamees et al. (2013). Tuy nhiên, tùy những chủng 
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Biểu đồ 3.3. Ảnh hưởng của điều kiện pH đến mật 

độ nấm men và hiệu suất thu hồi β - glucan

Mật độ nấm men (tế bào/ml) Hiệu suất thu hồi (%)
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nấm men khác nhau mà sự ảnh hưởng của điều kiện pH đến mật độ và hiệu suất thu hồi 

β-glucan là khác nhau. 

3.2.3. Ảnh hưởng của điều kiện thời gian đối với với hiệu suất thu hồi β glucan 

Tiến hành khảo sát quá trình sinh trưởng chủng nấm men B2 ở điều kiện môi 

trường H3, pH = 5.5, nhiệt độ 30℃. Xác định mât độ nấm men, hiệu suất thu hồi β-

glucan sau mỗi 4 giờ.  Kết quả ghi nhận được thể hiện trong bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian đối với quá trình sinh 

trưởng nấm men và hiệu suất thu hồi β-glucan 

Thời gian 16 giờ 20 giờ 24 giờ 

Mật độ nấm men 109 

(tế bào/mL) 

30b ± 0,72 32,5a ± 0,45 30,3b ± 0,29 

Hiệu suất thu hồi (%) 30,53c ± 0,89 36,31a ± 0,53 34,21b ± 0,99 

 (Các số trong cùng một hàng có ký tự chữ cái khác nhau thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống 

kê giữa các mẫu với mức ý nghĩa 5% theo phép thử Tukey) 

 

Kết quả từ bảng 3.5 và biểu đồ 3.4 cho thấy sinh khối nấm men cao nhất sau 20 

giờ lên men với mật độ là 32,5 x 109 (tế bào/mL) và hiệu suất thu hồi là 36,21% và giảm 

dần sau đó. Theo nghiên cứu của Ngô Thị Huyền Trang & Vũ Văn Hạnh (2017) thì thời 

gian lên men lỏng có ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng và phát triển của nấm men cụ thể 

sinh khối nấm men cao nhất sau 18 giờ lên men. Kết quả này cũng phù hợp với quá trình 
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Biểu đồ 3.4. Ảnh hưởng điều kiện thời gian đến mật độ 

nấm men và hiệu suất thu hồi của β-glucan

Mật độ nấm men (tế bào/ml) Hiệu suất thu hồi (%)
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sinh trưởng và phát triển trong nuôi cấy liên tục của nấm men. Sau 22 giờ, khối lượng 

khô nấm men hầu như không thay đổi. 

3.2.4. Ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ đối với hiệu suất thu hồi β glucan 

Tiến hành khảo sát chủng nấm men B2 trên 3 khoảng nhiệt độ 20, 25, 30℃ và ở 

điều kiện môi trường H3, pH = 5.5, 20 giờ. Sau quá trình nuôi cấy tiến hành thu nhận 

sinh khối, tách chiết và xác định hiệu suất thu hồi β-glucan. Kết quả ghi nhận được thể 

hiện trong bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của nhiệt độ đối với quá trình sinh trưởng 

nấm men và hiệu suất thu hồi β-glucan 

Nhiệt độ 20℃ 25℃ 30℃ 

Mật độ nấm men 109 

(tế bào/mL) 

22,8c ± 0,42 32,2a ± 0,51 29,3b ± 0,38 

Hiệu suất thu hồi (%) 31,26c ± 0,97 36,21a ± 0,99 34,2b ± 0,89 

 (Các số trong cùng một hàng có ký tự chữ cái khác nhau thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống 

kê giữa các mẫu với mức ý nghĩa 5% theo phép thử Tukey) 

 Từ kết quả bảng 3.6 cho thấy nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến mật độ sinh khối 

và hiệu suất thu hồi β-glucan của chủng nấm men B2. Với nhiệt độ 25℃ thì mật độ sinh 

khối đạt 32,2 x 109 (tế bào/mL) và hiệu suất thu hồi đạt 36,21% là cao hơn so với các 

mốc nhiệt độ khác mà chúng tôi đã khảo sát. 
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Biểu đồ 3.5. Ảnh hưởng điều kiện nhiệt độ đến mật 

độ nấm men và hiệu suất thu hồi β-glucan 

Mật độ nấm men (tế bào/ml) Hiệu suất thu hồi (%)
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Kết quả này tương đồng với Deed et al. (2017), người đã báo cáo rằng ở nhiệt độ 

cao hơn có lợi cho quá trình lên men, trong khi nhiệt độ thấp dẫn đến quá trình lên men 

chậm hơn có thể làm giảm khả năng chịu đựng của nấm men đối với các chất ức chế 

khác. Chúng bị ảnh hưởng đáng kể bởi nhiệt độ lên men, khi nhiệt độ tăng từ 25℃ đến 

30℃ thì cho mật độ nấm men và hiệu suất thu hồi cao hơn khi lên men dưới 25℃.  

Qua quá trình khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đối với quá trình sinh trưởng và 

phát triển của nấm men cho kết quả tại nhiệt độ 25℃ thì tốt hơn so với 2 nhiệt độ còn 

lại. Do đó chúng tôi chọn nhiệt độ 25℃ để tiếp tục thực hiện các khảo sát tiếp theo. 

3.3. Kết quả đánh giá ảnh hưởng của EDTA và SDS 

Tiến hành khảo sát chủng nấm men B2 trên môi trường H3 ở điều kiện pH = 5.5, 

nhiệt độ 25℃, 20 giờ. Sau quá trình nuôi cấy tiến hành thu nhận sinh khối, tách chiết và 

xác định hiệu suất thu hồi β-glucan. Kết quả ghi nhận được thể hiện trong bảng 3.7 dưới 

đây: 

Bảng 3.7. Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của EDTA và SDS đối với quá trình sinh 

trưởng nấm men và hiệu suất thu hồi β-glucan 

 Đối chứng EDTA SDS EDTA và SDS 

Mật độ nấm 

men 109 (tế 

bào/mL) 

32,2d ± 0,51 33,2c ± 0,2 35,1b ± 0,6 41a ± 0,75 

Hiệu suất thu 

hồi (%) 
36,21c ± 0,99 37,09bc ± 0,69 38,24b ± 0,54 40,7a ± 0,72 

(Các số trong cùng một hàng có ký tự chữ cái khác nhau thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống 

kê giữa các mẫu với mức ý nghĩa 5% theo phép thử Tukey) 

Kết quả từ bảng 3.7 cho thấy rằng sự kết hợp giữa SDS và EDTA giúp thúc đẩy 

sinh trưởng và phát triển của nấm men trong môi trường cũng như là tăng cường quá 

trình tổng hợp β-glucan trong tế bào và tăng hiệu suất thu hồi sản phẩm. Với các chỉ số 

về mật độ và hiệu suất thu hồi lần lượt đạt 41 x 109 tế bào/mL và 40,7% thì chúng tôi 

chọn điều kiện kết hợp này để lên men thu sinh khối nấm men và β-glucan. 
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Người ta thấy rằng hàm lượng β-glucan của nghiệm thức có bổ sung 100 ppm 

SDS cho thấy hàm lượng β-glucan cao nhất, cao hơn so với đối chứng (cao hơn khoảng 

39%). Kết quả tương ứng tốt với các nghiên cứu trước đó báo cáo rằng chất tẩy rửa, 

SDS, có thể hoạt động trên màng sinh chất, có thể làm tăng hoạt động tổng hợp β-1,3-

glucan và kích thích sự khử cực của gen tổng hợp β-glucan (Frost et al, 1992; Frost et 

al, 1994; Delley & Hall, 1999; Casano et al, 2001; Lesage & Bussey, 2006). Do đó, quá 

trình nảy chồi, tổng hợp thành tế bào, số lượng tế bào và hàm lượng β-glucan được tăng 

lên, thành tế bào được sinh tổng hợp chủ yếu trong quá trình nảy chồi (Frost et al, 1994; 

Cabib, 2001). Tỷ lệ polysaccharide trên protein cho thấy cao hơn so với đối chứng và 

các nghiệm thức khác khi nấm men được nuôi cấy với 100 ppm SDS, nghĩa là hàm 

lượng protein trong tế bào nấm men thấp hơn. Bởi vì một số protein trong thành tế bào 

có thể được chiết xuất bằng SDS, do đó, protein thấp đã được quan sát thấy (Montijn et 

al, 1999). Số lượng polysaccharide cao hơn được tìm thấy khi nấm men được nuôi cấy 

với một số chất phụ gia. Ngoại trừ khi nấm men được nuôi cấy với 50 ppm EDTA thì tỷ 

lệ glucan thấp hơn một chút so với SDS. Kết quả này có thể được giải thích rằng EDTA 

kích thích β- (1,3) glucan tổng hợp, vì vậy việc có bổ sung thêm EDTA thì hiệu suất đạt 

cao hơn, do đó tỷ lệ đối chứng thấp nhất so với việc bổ sung EDTA và SDS đã được 

quan sát (Leal et al, 1984; Guillen et al, 1985). 

 Đã có báo cáo rằng việc bổ sung EDTA, florua và GTP vào môi trường nuôi cấy 

sẽ kích thích hoạt động tổng hợp β-1,3-glucan ở S. cerevisiae (Leal et al., 1984). Do đó, 
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mật độ nấm men và hiệu suất thu hồi β-glucan
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rõ ràng là các chất phụ gia có thể kích hoạt sự hình thành β-glucan và tổng hợp thành tế 

bào của tế bào nấm men (Delley & Hall, 1999; Smits et al., 2001; Klis et al., 2002; 

Hohmann, 2003). Như vậy, việc nấm men được nuôi cấy trong môi trường có bổ sung 

SDS và EDTA cho thấy rằng các chất phụ gia có thể kích hoạt sản sinh thành tế bào, 

phân nhánh và tổng hợp β-glucan trong tế bào nấm men (Naruemon et al, 2013). 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1. Từ 5 chủng nấm men S. cerevisiae được cung cấp bởi phòng thí nghiệm Công 

nghệ Vi sinh, khoa Sinh học, trường Đại học Đà Lạt chúng tôi đã tuyển chọn được chủng 

nấm men ký hiệu là B2 cho mật độ sinh khối và hiệu suất thu hồi β-glucan cao hơn so 

với các chủng nấm men còn lại với mật độ đạt 25,8 x 109 tế bào/mL và hiệu suất thu hồi 

là 33,66%.  

2. Điều kiện thích hợp để nhân nuôi sinh khối nấm men có khả năng sinh tổng 

hợp β-glucan là: môi trường H3, nhiệt độ 25℃, pH 5.5, và thời gian nuôi cấy là 20 giờ. 

3. Sự kết hợp giữa SDS và EDTA với hàm lượng lần lượt là 80 pg/L và 30 pg/L 

vào môi trường nuôi cấy có khả năng thúc đẩy sự phát triển của nấm men và kích thích 

quá trình sinh tổng hợp β-glucan có trong thành tế bào nấm men. Với các chỉ số về mật 

độ và hiệu suất thu hồi lần lượt đạt 41 x 109 tế bào/mL và 40,7%. 

2. Kiến nghị 

Tiếp tục nghiên cứu tối ưu hóa các thông số: pH, thời gian, nhiệt độ trong 

quá trình lên men bằng hệ thống Bioreactor. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Hình ảnh các chủng nấm men S. cerevisiae 

 

Hình 1.1. Đặc điểm khuẩn lạc và hình thái tế bào chủng B1 

 

 

 

Hình 1.2. Đặc điểm khuẩn lạc và hình thái tế bào chủng B2 

 

 

Hình 1.3. Đặc điểm khuẩn lạc và hình thái tế bào chủng B3 
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Hình 1.4. Đặc điểm khuẩn lạc và hình thái tế bào chủng B4 

 

 

Hình 1.5. Đặc điểm khuẩn lạc và hình thái tế bào chủng B5 
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Phụ lục 2: Hình ảnh các thí nghiệm tách chiết β – glucan

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hình ảnh tế bào nấm men bị phá vỡ 

Hình ảnh mẫu sau khi xử lý với enzyme 

Qúa trình thủy phân β – glucan Hình ảnh mẫu β – glucan sau khi được 
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Phụ lục 3: Môi trường nuôi cấy  

Môi trường Hansen (H1) 

Sucrose 50g 

Peptone 10g 

K2HPO4 3g 

MgSO4.7H2O 2g 

Nước cất 1000mL 

Môi trường Hansen cải tiến (H2) 

Sucrose 50g 

Nước chiết thịt 100mL 

K2HPO4 3g 

MgSO4.7H2O 2g 

Nước chiết giá 200mL 

Vitamin B1 1% 

Nước cất 700mL 

Môi trường H3 

Dịch chiết giá 50% 

Dịch chiết khoai 25% 

Gỉ đường 25% 

Dịch chiết khoai: cắt nhỏ 1 kg khoai tây, cho vào 1l nước, đun trong 30 phút 

sau đó lọc bỏ bã lấy dịch chiết. 

Dịch chiết giá: bóp vụn 1kg giá, cho vào 1l nước, đun trong 30 phút sau đó lọc 

bỏ bã lấy dịch chiết. 

Dịch chiết thịt: cắt nhỏ 100g thịt nạc, cho vào 1l nước, đun trong 1 giờ sau đó 

lọc bỏ bã lấy dịch chiết. 

Gỉ đường: pha loãng 100mL gỉ đường trong 500mL nước, đun sôi cho tan hết 

dịch rỉ đường, sử dụng H2SO4 tủa các chất khó tan tồn tại trong dung dịch, lọc bỏ tủa 

sau đó đưa pH dung dịch về 5.0. 
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Phụ lục 4: Xử lý số liệu  

Số liệu về mật độ nấm men của các chủng nấm men S. cerevisiae 

Chủng nấm men Mật độ (109 tế bào/ml) Trung bình 

B1 21.53 21.12 20.35 21 

B2 25.86 25.19 26.35 25.8 

B3 21.33 21.74 21.43 21.5 

B4 22.74 22.59 22.17 22.5 

B5 22.93 22.36 23.11 22.8 

 

Số liệu về khối lượng sinh khối ban đầu của các chủng nấm men S. cerevisiae 

Chủng nấm men Khối lượng sinh khối ban đầu (g) Trung bình 

B1 19 18.85 18.34 18.73 

B2 23.2 24.05 23.7 23.65 

B3 19.12 18.73 18.97 18.94 

B4 19.26 20.73 19.65 19.88 

B5 22.1 21.85 21.3 21.75 

 

Số liệu về khối lượng sinh khối khô của các chủng nấm men S. cerevisiae 

Chủng nấm men Khối lượng sinh khối khô (g) Trung bình 

B1 4.78 4.65 4.31 4.58 

B2 7.87 7.96 8.05 7.96 

B3 4.98 4.91 4.75 4.88 

B4 5.45 5.24 5.06 5.25 

B5 6.59 6.54 6.61 6.58 
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Số liệu về hiệu suất thu hồi của các chủng nấm men S. cerevisiae 

Chủng nấm men Hiệu suất thu hồi (%) Trung bình 

B1 25.16 24.67 23.50 24.44 

B2 33.21 34.31 33.47 33.66 

B3 26.59 25.68 25.04 25.77 

B4 26.29 26.67 26.27 26.41 

B5 30.16 30.70 29.91 30.26 

 

Số liệu về mật độ nấm men của ảnh hưởng điều kiện môi trường 

Môi trường Mật độ (109 tế bào/ml) Trung bình 

H1 24.85 24.8 24.45 24.7 

H2 27.24 26.72 27.34 27.1 

H3 29.99 30.57 30.34 30.3 

 

Số liệu về khối lượng sinh khối ban đầu của ảnh hưởng điều kiện môi trường 

Môi trường Khối lượng sinh khối ban đầu (g) Trung bình 

H1 19.97 19.47 18.85 19.43 

H2 21.73 20.93 21.99 21.55 

H3 23.44 24.13 23.98 23.85 

 

Số liệu về khối lượng sinh khối khô của ảnh hưởng điều kiện môi trường 

Môi trường Khối lượng sinh khối khô (g) Trung bình 

H1 6.54 6.13 5.84 6.17 

H2 7.03 6.87 7.25 7.05 

H3 7.76 8.45 8.27 8.16 

 

Số liệu về hiệu suất thu hồi của ảnh hưởng điều kiện môi trường 

Môi trường Hiệu suất thu hồi (%) Trung bình 

H1 32.75 31.48 30.98 31.74 

H2 32.35 32.82 32.97 32.71 

H3 33.11 35.02 34.49 34.21 
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Số liệu về mật độ nấm men của ảnh hưởng điều kiện pH 

pH Mật độ (109 tế bào/ml) Trung bình 

5,0 23.1 22.65 21.75 22.5 

5,5 30.34 29.99 30.57 30.3 

6,0 21.25 22.31 21.84 21.8 

 

Số liệu về khối lượng sinh khối ban đầu của ảnh hưởng điều kiện pH 

pH Khối lượng sinh khối ban đầu (g) Trung bình 

 5 23.01 22.46 22.18 22.55 

5,5 23.98 23.44 24.13 23.85 

 6 19.76 20.51 20.12 20.13 

 

Số liệu về khối lượng sinh khối khô của ảnh hưởng điều kiện pH 

pH Khối lượng sinh khối khô (g) Trung bình 

5 6.56 6.32 6.47 6.45 

5,5 7.51 7.26 7.7 7.49 

 6 7.76 8.45 8.27 8.16 

 

Số liệu về hiệu suất thu hồi của ảnh hưởng điều kiện pH 

pH Hiệu suất thu hồi (%) Trung bình 

 5 28.51 28.14 29.17 28.61 

5,5 31.32 30.97 31.91 31.40 

 6 39.27 41.20 41.10 40.52 

 

Số liệu về mật độ nấm men của ảnh hưởng điều kiện thời gian 

Thời gian Mật độ (109 tế bào/ml) Trung bình 

16 giờ 30.6 30.2 29.2 30 

20 giờ 32.48 32.06 32.96 32.5 

24 giờ 29.99 30.57 30.34 30.3 
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Số liệu về khối lượng sinh khối ban đầu của ảnh hưởng điều kiện thời gian 

Thời gian Khối lượng sinh khối ban đầu (g) Trung bình 

16 giờ 23.89 23.34 23.12 23.45 

20 giờ 24.31 23.42 24.57 24.1 

24 giờ 23.44 24.13 23.98 23.85 

 

Số liệu về khối lượng sinh khối khô của ảnh hưởng điều kiện thời gian 

Thời gian Khối lượng sinh khối khô (g) Trung bình 

16 giờ 7.43 7.23 6.82 7.16 

20 giờ 8.87 8.36 9.02 8.75 

24 giờ 7.76 8.45 8.27 8.16 

 

Số liệu về hiệu suất thu hồi của ảnh hưởng điều kiện thời gian 

Thời gian Hiệu suất thu hồi (%) Trung bình 

16 giờ 31.10 30.98 29.50 30.53 

20 giờ 36.49 35.70 36.71 36.30 

24 giờ 33.11 35.02 34.49 34.20 

 

Số liệu về mật độ nấm men của ảnh hưởng điều kiện nhiệt độ 

Nhiệt độ 
Mật độ (109 tế bào/ml) 

 
Trung bình 

20℃ 23.17 22.89 22.34 22.8 

25℃ 32.32 31.64 32.64 32.2 

30℃ 28.87 29.61 29.42 29.3 

 

Số liệu về khối lượng sinh khối ban đầu của ảnh hưởng điều kiện nhiệt độ 

Nhiệt độ Khối lượng sinh khối ban đầu (g) Trung bình 

20℃ 23.16 22.89 22.29 22.78 

25℃ 24.32 23.72 24.86 24.3 

30℃ 22.91 23.93 23.51 23.45 
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Số liệu về khối lượng sinh khối khô của ảnh hưởng điều kiện nhiệt độ 

Nhiệt độ Khối lượng sinh khối khô (g) Trung bình 

20℃ 7.32 7.32 6.72 7.12 

25℃ 8.98 8.32 9.1 8.8 

30℃ 7.6 8.34 8.12 8.02 

 

Số liệu về hiệu suất thu hồi của ảnh hưởng điều kiện nhiệt độ 

Nhiệt độ Hiệu suất thu hồi (%) Trung bình 

20℃ 31.61 31.98 30.15 31.24 

25℃ 36.92 35.08 36.60 36.20 

30℃ 33.17 34.85 34.54 34.19 

  

Số liệu về mật độ nấm men của ảnh hưởng EDTA và SDS 

 Mật độ (109 tế bào/ml) Trung bình 

ĐC 32.64 32.32 31.64 32.2 

EDTA 33.12 33.05 33.43 33.2 

SDS 34.48 35.67 35.15 35.1 

EDTA và SDS 41.58 41.27 40.15 41 

 

Số liệu về khối lượng sinh khối ban đầu của ảnh hưởng EDTA và SDS 

 Khối lượng sinh khối ban đầu (g) Trung bình 

ĐC 24.86 24.32 23.72 24.3 

EDTA 25.51 24.94 25.99 25.48 

SDS 25.3 26.66 26.34 26.1 

EDTA và SDS 27.56 27.32 26.27 27.05 

 

Số liệu về khối lượng sinh khối khô của ảnh hưởng EDTA và SDS 

 Khối lượng sinh khối khô (g) Trung bình 

ĐC 9.1 8.98 8.32 8.8 

EDTA 9.54 9.05 9.76 9.45 
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SDS 9.82 10.18 9.94 9.98 

EDTA và SDS 11.02 11.32 10.69 11.01 

 

Số liệu về hiệu suất thu hồi của ảnh hưởng EDTA và SDS 

 Hiệu suất thu hồi (%) Trung bình 

ĐC 36.60 36.92 35.08 36.20 

EDTA 37.40 36.29 37.55 37.08 

SDS 38.81 38.18 37.74 38.25 

EDTA và SDS 39.99 41.43 40.69 40.70 

 

 

 

 

 


