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NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI CỦA LUẬN ÁN  

 

1. Endoglucanase từ chủng nấm sợi Peniophora sp. NDVN01 tuyển chọn tại Việt 

Nam đươc̣ tinh sạch có kích thước khoảng 32 kDa. Endoglucanase có độ bền cao trong 

khoảng nhiệt độ 30-37°C và pH 4,0-7,0. Enzyme này bền đối với dung môi acetone ở 

nồng độ 1-20%; ethanol và n-butanol ở nồng độ 1-5%; isopropanol ở nồng độ 1-15% 

và độ bền cao đối với chất tẩy rửa Tween 20, Tween 80, Triton X-100 và triton X-114. 

2. Gen mã hóa endoglucanase A không chứa peptide tín hiệu (meglA) từ chủng A. 

niger VTCC-F021 đa ̃ đươc̣ biểu hiện thành công trong P. pastoris GS115. 

Endoglucanase A tái tổ hợp (rmEglA) tinh sạch có kích thước khoảng 32 kDa. Enzyme 

hoạt động tối ưu ở nhiệt độ 50°C, pH 3,5, bền ở 30-37°C và rất bền trong khoảng pH 

3,0-8,0. Enzyme có độ bền cao đối với chất tẩy rửa Tween 20, Tween 80, Triton X-100 

và triton X-114. 

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ  

CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

 

* Khả năng ứng dụng: 

- Endoglucanase từ chủng nấm Peniophora sp. NDVN01 và endoglucanase tái tổ 

hợp không chứa peptide tín hiệu có tính chất phù hợp với hướng ứng dụng sản xuất chế 

phẩm bổ sung vào thức ăn chăn nuôi để chuyển hóa hợp chất glucan nâng cao hiệu quả 

sử dụng thức ăn và sinh trưởng vật nuôi. Đồng thời, hai enzyme này có thể sử dụng 

trong chuyển hóa sinh học nguyên liệu, chất thải nông nghiệp giàu cellulose thành 

đường sử dụng trong công nghiệp lên men. 

- Thành phần môi trường và điều kiện lên men tối ưu đối với chủng Peniophora 

sp. NDVN01 và chủng P. pastoris GS115/pPmeglA/14 tái tổ hợp có thể được sử dụng 

để lên men lượng lớn, phù hợp để sản xuất chế phẩm endoglucanase tự nhiên và tái tổ 

hợp trong điều kiện thực tiễn tại Việt Nam. 
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* Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu: 

Nghiên cứu lên men fed-batch chủng nấm men tái tổ hợp P. pastoris 

GS115/pPmeglA/14 biểu hiện endoglucanase năng suất cao. 

Xây dựng quy trình sản xuất endoglucanase tái tổ hợp và thử nghiệm lên men 

quy mô lớn tạo chế phẩm enzyme bổ sung vào thức ăn chăn nuôi và chuyển hóa sinh 

khối. 
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