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ABSTRACT 
 

All experiments were randomly arranged with three replications. Experiment 1: 
Determining the proliferative appropriate environment for four strains of fungi Aspergillus 
niger, Mucor sp., Trichoderma sp. and Penicillum sp. Six proliferative environments are used 
in these experiments. The result shows that the proliferative environment 3 was suitable for 
development of three strains Aspergillus niger, Mucor sp., Trichoderma sp., whereas the 
development of fungal strain Penicillum sp. was most appropriated in the proliferative 
environment 1. The dry biomass collected from 4 fungal strains Aspergillus niger, Mucor sp., 
Trichoderma sp. and Penicillum sp. were 18.2 g/l, 1.4 g/l, 6.3 g/l and 2.2 g/l, respectively. In 
the experiment 2, chitin level in cell wall of Trichoderma sp. occupied the highest with 23.8% 
dry weight. Experiment 3: finding the optimal condition for the synthesis of cell biomass and 
chitin of Trichoderma sp. strain. In which, three factors were chosen to examine: (a) fungal 
culture period, (b) proliferative period, (c) pH in proliferative environment. The result shows 
that the most biomass was produced by Trichoderma sp. after 96 cultured hours; however, 
after 72 cultured hours, the chitin was synthesized at the highest level and the proliferative 
shaking period was optimized. The appropriate pH in the proliferative environment was 4.5. 
The dry biomass concentration was 84 g/l when the three cultured environmental conditions 
were achieved.  
 
GIỚI THIỆU 
 

Chitin là một polymer sinh học có nhiều trong cấu trúc khớp, sụn của các động vật bậc 
thấp, trong thành phần tế bào một số vi sinh vật như: nấm sợi, nấm men và vi khuẩn (Hirano 
and Nagano, 1989; Wang, 1992). Quá trình chiết tách, thu nhận chitin và các dẫn xuất của nó, 
đặc biệt là chitosan có ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp thực phẩm, y học, bảo 
vệ môi trường (Murugan and Ramakrishna, 2004; Jung và ctv., 2005) và bổ sung vào thức ăn 
cho tôm nhằm kích thích quá trình lột xác của tôm, mục đích rút ngắn thời gian thu hoạch, tiết 
kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế đồng thời hạn chế nguy cơ miễn dịch bệnh so với 
thời gian nuôi khá dài trước kia (Subasinghe, 1999). 

 
Tuy nhiên, hiện nay các quy trình sản xuất chitin - chitosan quy mô lớn tại Việt Nam 

chủ yếu là sử dụng phương pháp hóa học và nguyên liệu chủ yếu là từ vỏ tôm (Luyến, 2000; 
Gildberg and Stenberg, 2001; Aline và ctv., 2003), nên phải sử dụng hóa chất với nồng độ cao 
dẫn đến lượng chitin - chitosan thu được chưa cao và nhiều tạp chất. Song chitin không chỉ có 
nhiều trong vỏ tôm mà còn có trong vi khuẩn, sinh khối nấm sợi với hàm lượng cũng đáng kể. 
Có rất nhiều nghiên cứu về quy trình sản xuất chitin nhưng nguyên liệu chủ yếu lại chỉ là vỏ 
tôm mà chưa chú trọng đến những nguyên liệu khác cũng có khả năng thu hồi chitin không 
thấp hoặc nếu có những nghiên cứu khác về nguyên liệu sản xuất chitin thì rất ít 
(Paranthaman, 2009). 

 
Vì vậy, tiến hành nghiên cứu khả năng tổng hợp hợp chất chitin từ sinh khối nấm sợi 

là điều rất cần thiết với mục đích như sau: 

+ Tìm ra môi trường tăng sinh thích hợp cho quá trình sinh bào tử của nấm sợi.  
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+ Tìm ra được chủng nấm sợi có khả năng tổng hợp hợp chất chitin cao. 

+ Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp sinh khối sợi nấm: thời gian 
lắc tăng sinh, pH môi trường tăng sinh, thời gian nuôi cấy giống Trichoderma sp. 
 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

Thí nghiệm tiến hành dựa trên 04 loại nấm sợi: (1) Aspergillus niger được phân lập từ 
nước thải của nhà máy chế biến thủy sản; (2) Mucor sp. được phân lập từ tiêu; (3) 
Trichoderma sp. và (4) Pennicillum sp. từ Nghiên Cứu Công Nghệ Sinh Học và Công Nghệ 
Môi Trường, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh. 
 Các nấm sợi được tiến hành thu sinh khối trong 6 môi trường:  

Môi trường 1: 0.3% cao nấm men, 1% peptone, 2% glucose 
Môi trường 2 (Hoàng Đình Hòa và ctv., 2007): 1% peptone, 2% đường kính 

Môi trường 3 (Hoàng Đình Hòa và ctv., 2007): 4% glucose, 0.2% asparagin, 0.005% 
vitamin B1, 0.05% KH2PO4, 0.025% MgSO4 

Môi trường 4 (Hoàng Đình Hòa và ctv., 2007): 1.7% cao nấm men, 2% glucose. 
Môi trường 5 (môi trường Czapeck): 0.35% NaNO3, 0.15% K2HPO4, 0.05% MgSO4, 

0.05% KCl, FeSO4 vết, 2% glucose 
Môi trường 6: 0.5% (NH4)2SO4, 0.1% KNO3, 0.1% MgSO4, 1% mật rỉ, 0.2% 

KH2PO4 
 
Thí nghiệm 1: Khảo sát và lựa chọn môi trường tăng sinh  
Mục đích: nhằm xác định môi trường tăng sinh tối ưu nhất để thu được lượng sinh 

khối cao nhất.  
Chuẩn bị 6 môi trường tăng sinh khác nhau (Môi trường 1, 2, 3, 4, 5 và 6), cho vào 

erlen, sau đó tiến hành dùng pipepman hút 1ml dung dịch bào tử của từng chủng nấm cho vào 
6 môi trường tăng sinh đã chuẩn bị trên và tiến hành lắc ở 280C, 200 vòng/phút trong 48 giờ. 
Sau đó lọc thu sinh khối sợi nấm, sấy khô, cân. 

 
Thí nghiệm 2: Khảo sát và lựa chọn chủng nấm  
Mục đích: nhằm xác định chủng nấm có khả năng tổng hợp sinh khối hệ sợi và hợp 

chất chitin cao.  
Chuẩn bị 100ml môi trường tăng sinh cho vào erlren, sau đó tiến hành dùng pipepman 

hút 1ml dung dịch bào tử của từng chủng nấm cho vào erlen đã chuẩn bị trên và tiến hành lắc 
ở 280C, 200 vòng/phút trong 48 giờ. Sau đó lọc thu sinh khối sợi nấm, sấy khô, cân. 

 
Thí nghiệm 3: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp sinh khối tế 

bào và hợp chất chitin của chủng Trichoderma sp. 
 

Thí nghiệm 3.1: Khảo sát khả năng ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến sự tổng 
hợp sinh khối và hợp chất chitin.  

Cấy chủng nấm vào môi trường PGA và nuôi cấy trong khoảng thời gian khác nhau: 
48 giờ, 72 giờ, 96 giờ, 120 giờ và 144 giờ. Sau đó tiến hành đánh tan bào tử và cho vào môi 
trường tăng sinh, lắc trong vòng 72 giờ, sau đó đem lọc, sấy khô, tiến hành đun với dung dịch 
NaOH 1N trong vòng 2 giờ, sau cùng lọc sản phẩm sau khi đun, rửa trung tính, sấy khô và 
cân. 
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Thí nghiệm 3.2: Khảo sát thời gian lên men  
Mục đích: tìm được thời gian thích hợp nhất cho quá trình lên men để thu được lượng 

sinh khối cao nhất.  

Cho dung dịch bào tử vào môi trường tăng sinh và tiến hành lắc trong các khoảng thời 
gian khác nhau: 48 giờ, 72 giờ, 94 giờ. Sau đó đem sinh khối đi lọc, sấy khô rồi cân. 

Thí nghiệm 3.3: Khảo sát sự ảnh hưởng của pH đến quá trình thu nhận sinh khối  
Mục đích: tìm được nồng độ pH thích hợp cho quá trình thu nhận sinh khối.  

Cho dung dịch bào tử vào môi trường tăng sinh với nồng độ pH khác nhau bao gồm: 
3, 4, 4.5, 5, 6, 7 và tiến hành lắc trong 72 giờ. Sau đó đem sinh khối đi lọc, sấy khô rồi cân. 

 
Tính hiệu suất thu hồi sản phẩm 
Hiệu suất thu hồi chitin được tính bởi công thức sau 

1(%) *100
2

mH
m

  

Trong đó: m1: số gam sinh khối vi sinh vật ban đầu (g) 
   m2: số gam chitin thu được (g) 
   H(%): hiệu suất của quá trình (%) 

 
Phương pháp bố trí và xử lý số liệu thí nghiệm: Tất cả các thí nghiệm được bố trí 

theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Số liệu thu được của các nghiệm thức sẽ 
được phân tích biến lượng đơn yếu tố để đánh giá sự khác biệt của chúng. Sử dụng ANOVA 
để xác định sự sai khác giữa các nghiệm thức trong thí nghiệm về sự khác biệt có ý nghĩa ở 
mức 0.05. 
 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
 
Khảo sát sự phát triển hệ sợi và bào tử của các chủng nấm sợi trên môi trường thạch 
PGA 

Kết quả cho thấy tuy cùng là nấm sợi nhưng thời gian hình thành bào tử của các 
chủng là khác nhau (Bảng 1). Bốn chủng nấm sợi Trichoderma sp., Aspergillus niger, Mucor 
sp. và Penicillum sp. được sử dụng trong việc khảo sát và lựa chọn tạo sinh khối hệ sợi và các 
hợp chất chitin.  
 

Bảng 1: Sự phát triển hệ sợi và bào tử các chủng nấm sợi trên môi trường thạch PGA 
Thời gian nuôi cấy Chủng giống 24 giờ 48 giờ 72-96 giờ 

Trichoderma sp. 

Chưa phát 
triển 

Hệ sợi trắng dài, lác đác 
xuất hiện bào tử màu 
xanh lục 

Hệ sợi trắng dài, bào tử 
màu xanh đậm xuất hiện 
đầy đĩa thạch, bào tử hình 
cầu 

A. niger Hệ sợi trắng 
ngà, ngắn 

Bào tử màu đen, phủ đầy 
mặt thạch. 

 

Mucor sp. 
Hệ sợi trắng 
ngà, dài. 

Bào tử màu trắng phủ 
đầy mặt thạch. Bào tử 
hình cầu 

 

Pennicillum sp. Hệ sợi trắng, 
ngắn 

Bào tử màu vàng xanh, 
phủ đầy mặt thạch 
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Trên môi trường thạch PGA, các chủng nấm Aspergillus niger, Mucor sp. và 
Penicillum sp. tạo bào tử sau 48 giờ, riêng đối với Trichoderma sp. thì bào tử hình thành sau 
72 giờ nuôi cấy. Điều này có thể được giải thích bởi 2 lý do. Thứ nhất, thời gian tạo thành bào 
tử của Trichoderma sp. dài hơn so với 3 chủng nấm sợi còn lại. Thứ hai, môi trường PGA 
cũng không phải là môi trường tối ưu cho Trichoderma sp. phát triển.    
 
Khảo sát và lựa chọn môi trường tăng sinh 
 

Thí nghiệm tiến hành tìm môi trường thích hợp cho từng chủng nấm được tiến hành 
sau khi đã xác định được thời gian tạo bào tử của từng chủng nấm. Sáu môi trường lên men 
được sử dụng để lên men 4 chủng nấm sợi. Sau 48 giờ lắc tăng kết quả được trình bày ở bảng 
2. 
 Bảng 2: Hàm lượng sinh khối khô của các nấm sợi trong 06 môi trường tăng sinh  

 
Đối với Trichoderma sp., khả năng tổng hợp sinh khối tế bào của 6 môi trường là khác 

nhau, trong đó môi trường số 3 có hàm lượng sinh khối cao nhất còn môi trường số 5 lại thấp 
nhất gần như không tổng hợp sinh khối (Bảng 2). Điều này do quá trình tổng hợp sinh khối tế 
bào của Trichoderma sp. cần cung cấp một lượng carbon hoặc vitamin trong đó vitamin đóng 
vai trò quan trọng nên dẫn đến việc môi trường 5 có sinh khối ít hơn môi trường 3.  

Đối với Aspergillus niger, kết quả cho thấy khả năng tổng hợp sinh khối tế bào của 
Aspergillus niger cao hơn nhiều so với Trichoderma sp. trong cả sáu môi trường. Tuy nhiên, 
cũng như chủng Trichoderma sp., khả năng tổng hợp sinh khối của 6 môi trường là không 
giống nhau và môi trường số 3 có hàm lượng sinh khối cao nhất. Bên cạnh đó, Aspergillus 
niger  cho môi trường tổng hợp sinh khối thấp nhất lại là môi trường số 4. Điều này cho thấy 
quá trình tổng hợp sinh khối của Aspergillus niger lại cần nhiều hàm lượng khoáng hơn so với 
Trichoderma sp. 

Đối với Pennicillum sp., kết quả cho thấy khả năng tổng hợp sinh khối tế bào của 
Pennicillum sp.  thấp hơn so với 2 chủng Aspergillus niger và Trichoderma sp., nhưng ở 
chủng nấm này môi trường thích hợp cho việc tăng sinh là môi trường 1 và môi trường tổng 
hợp ít nhất , trong khi đó gần như là không tổng hợp là môi trường 4. Chủng nấm này giống 
chủng Aspergillus niger ở chỗ môi trường tổng hợp sinh khối ít nhất. 

Đồng thời thể hiện rõ môi trường thích hợp cho việc tăng sinh Mucor sp. là môi 
trường 3 và môi trường tổng hợp ít nhất là môi trường 1. Đồng thời qua đó ta cũng thấy rất rõ 
khả năng tổng hợp sinh khối tế bào của Mucor sp. trong 6 môi trường trên là rất thấp so với 3 
chủng nấm còn lại. 

Như vậy, môi trường số 3 phù hợp với 3 chủng nấm Trichoderma sp., Aspergillus 
niger và  Mucor sp., riêng đối với chủng Penicillum sp. lại phù hợp với môi trường 1 trong 
việc tổng hợp sinh khối tế bào. Qua đó cho thấy cùng một chủng nấm nhưng khi được nuôi 
tăng sinh trong những môi trường khác nhau lại tổng hợp nên hàm lượng sinh khối tế bào 
khác nhau. Điều này chứng tỏ mỗi chủng nấm thích hợp với một môi trường tăng sinh nhất 
định và tại môi trường đó sẽ tổng hợp được hàm lượng sinh khối tối ưu nhất mà các môi 
trường khác sẽ không làm được.  

Hàm lượng sinh khối khô (g/l) Chủng giống MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 MT6 
Trichoderma sp. 5,4 2,7 6,3 1,4 0,2 0,7 
Aspergillus niger 15 8,6 18,2 1,7 12,5 3,1 
Mucor sp. 0,1 0,2 1,4 0,4 0,7 0,5 
Pennicillum sp. 2,2 0,1 0,4 0,1 1,9 0,6 
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Qua kết quả khảo sát trên, lượng sinh khối tế bào của chủng Aspergillus niger (18,2 
g/l) cao hơn so với môi trường thu sinh khối tế bào của cùng chủng Aspergillus niger (7,1 g/l) 
(Hoàng Đình Hòa, 2007), riêng đối với 3 chủng còn lại chưa có công bố nói về môi trường 
nào thích hợp cho quá trình thu nhận sinh khối và tách chiết chitin nên theo nhận định của 
chúng tôi có thể những môi trường thu được sinh khối cao như trên là môi trường thích hợp 
nhất cho quá trình tổng hợp đó.  

Khảo sát và lựa chọn chủng nấm sợi có khả năng tổng hợp sinh khối tế bào và các hợp 
chất chitin cao. 
 
 Từ kết quả khảo sát môi trường tối ưu nhất cho mỗi chủng nấm nói trên, tiến hành 
chọn lựa cho mỗi chủng nấm một môi trường tối ưu nhất và tiến hành khảo sát để chọn ra 
chủng nấm có hàm lượng chitin cao nhất. Bốn chủng nấm được cho vào môi trường phù hợp 
nhất với chúng và đem lắc tăng sinh trong vòng 48 giờ. Sinh khối khô thu được được xử lý 
với dung dịch kiềm NaOH 1N và sau đó với acid để thu được chitin. 

 
Bảng 3: Hiệu suất tổng hợp sinh khối tế bào của các chủng nấm sợi  

  
Qua Bảng 3 cho thấy hàm lượng sinh khối tế bào khô cao nhất là chủng Aspergillus 

niger và thấp nhất là Mucor sp., hàm lượng sinh khối tế bào khô của Trichoderma sp. đứng 
thứ hai nhưng khả năng tổng hợp chitin lại đứng thứ nhất chiếm 23,8% so với sinh khối khô, 
tiếp đó là Mucor sp. với hàm lượng sinh khối thấp nhất nhưng khả năng tổng hợp chitin lại 
đứng thứ hai chiếm 21,4%, trong khi đó Aspergillus niger chỉ chiếm 7,14%. Điều này chứng 
tỏ trong vách tế bào của Mucor sp. và Trichoderma sp. có chứa rất nhiều chitin so với vách tế 
bào của hai chủng nấm còn lại. 

 Theo một số kết quả công bố gần đây của trong và ngoài nước thì hàm lượng chitin 
thu được từ chủng Mucor rouxii chiếm từ 16 – 22% so với trọng lượng sinh khối khô của tế 
bào, đối với Aspergillus niger lại từ 14 – 26,3 %,  hàm lượng chitin ở chủng Mucor sp. hoàn 
toàn phù hợp với những công bố thí nghiệm trước đây, nhưng đối với chủng Aspergillus niger 
thì hàm lượng chitin thu được chỉ bằng 50% so với kết quả nghiên cứu trước đây. Riêng đối 
với 2 chủng Trichoderma sp. và Pennicillum sp. thì chưa nghiên cứu về khả năng thu hồi 
chitin nhưng theo nhận định của chúng tôi khả năng thu hồi chitin như trên đã đạt được hiệu 
quả cao.  

Tuy chủng nấm Trichoderma sp. có hàm lượng chitin cao nhất so với các chủng nấm 
còn lại nhưng cần tiếp tục nghiên cứu để lựa chọn các điều kiện nuôi cấy thích hợp nhằm 
nâng cao hiệu suất tổng hợp sinh khối tế bào, hàm lượng chitin. Thời gian nuôi cấy, thời gian 
lên men và pH môi trường ban đầu là những yếu tố được khảo sát.   
 
Khảo sát khả năng ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến sự tổng hợp sinh khối và hợp 
chất chitin 
 
 Từ kết quả trên, chọn chủng Trichoderma sp. có hàm lượng chitin trong vách tế bào 
cao nhất tiến hành khảo sát thời gian nuôi cấy trên môi trường PGA. Sau 48, 72, 96, 120, 144 
giờ thu hàm lượng chitin (Bảng 4) 

 

Chủng giống Sinh khối khô (g/l) Hàm lượng chitin (g/l) Hiệu suất (%) 
Aspergillus niger 18,2 1,3 7,14 

Mucor sp. 1,4 0,3 21,4 
Pennicillum sp. 2,2 0,4 18,2 

Trichoderma sp. 6,3 1,5 23,8 
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Bảng 4: Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến hiệu suất tổng hợp sinh khối và hàm lượng 
chitin của chủng nấm sợi Trichoderma sp. 

 
Qua Bảng 4, thời gian nuôi cấy có ảnh hưởng lên quá trình tổng hợp sinh khối và hàm 

lượng chitin. Có khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê giữa thời gian nuôi cấy lên việc tổng 
hợp chitin xét (P < 0.001). Kết quả cũng cho thấy quá trình tổng hợp sinh khối và hợp chất 
chitin tăng theo thời gian sau đó đạt cực đại và giảm dần, chứng tỏ quá trình tổng hợp các chất 
trên phụ thuộc thời gian nuôi cấy khác nhau. 

 Chủng Trichoderma sp. đang trong giai đoạn ổn định và phát triển ở 48 và 72 giờ. Bào 
tử dần dần được hình thành nên lượng sinh khối tế bào tạo ra chưa đáng kể, nhưng sau đó, 
nấm phát triển mạnh ở khoảng thời gian từ 72 - 96 giờ nên lượng sinh khối tế bào  được tăng 
lên một cách nhanh chóng và đạt cực đại. Sau đó lượng sinh khối tế bào giảm dần đi do ở giai 
đoạn từ 96 - 144 giờ là giai đoạn tế bào già đi dẫn đến việc tổng hợp sinh khối chậm (Bảng 4).  

Ở 48 và 72 giờ, chủng Trichoderma sp. đang trong giai đoạn ổn định và phát triển, bào 
tử dần dần được hình thành nên lượng sinh khối tế bào tạo ra chưa đáng kể, nhưng ở thời 
điểm 72 giờ hàm lượng sinh khối chưa đạt tối ưu song  hàm lượng chitin trong giai đoạn này 
lại được tạo ra nhiều nhất chiếm 25% so với sinh khối khô, sau đó nấm phát triển mạnh ở 
khoảng thời gian từ 72 - 96 giờ nên lượng sinh khối tế bào được tăng lên một cách nhanh 
chóng và đạt cực đại song khi quá trình tổng sinh khối đạt cực đại thì quá trình hình thành hợp 
chất chitin ở vách tế bào lại giảm dần chiếm 24% so với sinh khối khô đến khi quá trình tổng 
hợp giảm dần thì hàm lượng chitin trong sinh khối tế bào cũng vẫn giảm nhưng không nhanh 
chóng như sinh khối tế bào mà sự giảm hàm lượng chitin đó không lớn lắm. Điều này chứng 
tỏ hàm lượng chitin được tạo ra nhiều nhất ở thời điểm bào tử vừa được hình thành lúc này tế 
bào chưa có cấu tạo hoàn chỉnh chủ yếu là vách tế bào càng về sau tế bào đã hoàn chỉnh bao 
gồm các chất lipid, protein và một số chất khác nên hàm lượng chitin trong sinh khối giảm.  

 Kết quả trên cho thấy sinh khối tế bào được tổng hợp nhiều nhất sau 96 giờ nuôi cấy 
nhưng hàm lượng chitin trong vách tế bào nhiều nhất lại ở 72 giờ nuôi cấy. Điều này hoàn 
toàn phù hợp với những kết quả đã trình bày ở các thí nghiệm trước đó, do bào tử 
Trichoderma sp. bắt đầu phát triển ở khoảng thời gian từ 48 giờ trở đi và hàm lượng chitin 
trong vách tế bào lúc mới hình thành là nhiều nhất nên ở thời điểm nuôi cấy tế bào ở 72 giờ 
được xác định là thời điểm tối ưu cho việc thu hồi chitin. 
 
Khảo sát thời gian lên men Trichoderma sp. 
 
 Sau khi đã chọn được thời gian nuôi cấy Trichoderma sp. để cho hàm lượng chitin 
cao, tiến hành khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian lên men đến việc tổng hợp sinh khối tế 
bào.  

Thí nghiệm ở khoảng thời gian từ 0 - 72 giờ, quá trình tổng hợp sinh khối tế bào tăng 
dần khi thời gian tăng dần và đạt cực đại ở thời gian 72 giờ sau khi tiến hành lắc, sau đó quá 
trình tổng hợp đó giảm dần (Bảng 5). Điều này rất phù hợp với giai đoạn hình thành bào tử và 
suy thoái bào tử nói trên. Kết quả cho thấy có sự khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê giữa 
thời gian nuôi cấy lên việc tổng hợp chitin xét (P < 0.001). 

Thời gian nuôi cấy Sinh khối khô (g/l) Chitin (g/l) Hiệu suất (%) 

48 0,05 ± 0,0233 0 0 

72 0,6 ± 0,0882 0,15 ± 0,0208 25 

96 7,9 ± 0,256 1,9 ± 0,0555 24 
120 6,7 ± 0,145 1,6 ± 0,0353 23,8 
144 2 ± 0,398 0,49 ± 0,1457 22,5 
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Bảng 5. Ảnh hưởng của thời gian lắc tăng sinh đến việc tổng hợp sinh khối tế bào của 
chủng nấm Trichoderma sp. 

Thời gian lắc tăng sinh (giờ) Sinh khối khô (g/l) 
0 0 
48 6,3 ± 0,231 
72 7,8 ± 0,44172 
96 5,2 ± 0,338 

 
Khảo sát sự ảnh hưởng của pH đến quá trình thu nhận sinh khối 
 Sau khi đã tiến hành khảo sát thời gian nuôi cấy và thời gian lắc tăng sinh, tiếp tục 
khảo sát đến sự ảnh hưởng của pH đến quá trình tổng hợp sinh khối tế bào.  

Bảng 6: Ảnh hưởng của pH đến quá trình tổng hợp sinh khối tế bào của chủng nấm 
Trichoderma sp. 

pH Sinh khối khô (g/l) Hàm lượng chitin (g/l) 

3 0,7 ± 0,0882 0,176 ± 0,00233 
4 5,1 ± 0,458 1,223 ± 0,11 
4.5 8,4 ± 0,426 2,023 ± 0,104 
5 2,4 ± 0,233 0,583 ± 0,0555 
6 2,2 ± 0,2 0,527 ± 0,0504 
7 1,9 ± 0,203 0,456 ± 0,0499 

 
Thí nghiệm đã chứng minh rất rõ về sinh khối tế bào tăng dần khi pH từ 3 – 4,5 và đạt 

cực đại ở pH có giá trị là 4,5, khi pH dần về trung tính thì hàm lượng sinh khối tế bào cũng 
giảm một cách đáng kể (Bảng 6). Điều này rất phù hợp với những nghiên cứu trước đây về 
khả năng thích ứng pH của Trichoderma sp. trong quá trình tăng trưởng của chủng nấm này, 
Trichoderma sp. thích hợp trong khoảng pH từ 4,5 – 6,5 (Gary J. Samuels, 2004). Ngoài ra, 
có sự khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê giữa nồng độ pH lên việc tổng hợp sinh khối tế 
bào (P < 0.001). 
 
Hiệu suất thu hồi sản phẩm 
 Sau khi đã tiến hành khảo sát các yếu tố trên cuối cùng, tiến hành kiểm tra hiệu suất 
thu hồi sản phẩm, kết quả thu được như sau (bảng 7) 

Bảng 7: Hiệu suất thu hồi chitin của chủng nấm Trichoderma sp. 
Sinh khối khô (g/l) Chitin (g/l) Hiệu suất (%) 

8,5 2,4 28,2 
7,6 2,1 27,6 
9 2,61 29 

Hiệu suất trung bình 28,3 
 
 Đối với chủng nấm Trichoderma sp. cho đến hiện nay chưa có một tài liệu nào công 
bố về khả năng thu nhận chitin từ sinh khối của chủng này. Nên qua quá trình khảo sát, hiệu 
suất thu được chiếm 23,8 – 28,3% so với trong lượng khô hoàn toàn cao hơn so với những 
chủng nấm trước đây đã được công bố về hiệu suất thu hồi chitin như: Mucor rouxii chỉ 
chiếm 16 – 22%, Aspergillus niger chiếm 14 – 26,3% (Bảng 7). 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 
 
 Khả năng tổng hợp sinh khối tế bào cao nhất thuộc về chủng Aspergillus niger (18,2 
g/l), tiếp theo là Trichoderma sp. (6,3 g/l) và thấp nhất là Mucor sp. (1,4 g/l). 
 Tuy nhiên, hàm lượng hợp chất chitin lại không theo đúng thứ tự của sinh khối khô mà 
nó có sự thay đổi như sau: tuy hàm lượng sinh khối khô của Trichoderma sp. đứng thứ hai 
nhưng hàm lượng chitin trong vách tế bào lại đứng thứ nhất chiếm 23,8%. Ngược lại, 
Aspergillus niger có hàm lượng sinh khối khô cao nhất nhưng hàm lượng chitin lại thấp nhất 
chỉ chiếm 7,14%. 

 Sau khi khảo sát một số yếu tố của Trichoderma sp., thời gian được nuôi cấy trong 72 
giờ và được lắc tăng sinh ở 72 giờ với pH môi trường là 4,5 thì hiệu suất thu hồi đạt được là 
28,3%. 
 Ngoài ra, cần tiến hành khảo sát yếu tố nhiệt độ lên quá trình tổng hợp sinh khối tế bào 
của chủng Trichoderma sp. và tiếp tục quy trình để cho ra sản phẩm là chitosan. 
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