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NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Luận án đã tìm ra phương pháp tinh sạch, đánh giá một số tính chất lý hóa
của Exochitinase từ chủng nấm Lecanicillium lecanii 43H và chứng minh đươ ̣c khả
năng ức chế sự phát triển của nấm Fusarium oxysporum và Rhizoctonia solani. Luận
án bước đầ u đánh giá đươ ̣c khả năng diệt được rệp của bào tử nấm L. lecanii.
2. Luâ ̣n án là công trình nghiên cứu có hê ̣ thố ng từ khâu phân lâ ̣p, tách dòng,
biể u hiê ̣n gen chitinase và đánh giá khả năng diê ̣t rê ̣p ha ̣i cây trồ ng. Cu ̣ thể là: (i) Gen
Chit từ chủng nấmL. lecanii 43H đươ ̣c phân lập, tách dòng thành công và xác định đươ ̣c
trình tự nucleotide; đoạn gen Chit được đăng kí trong GenBank với mã số JX665045.
(ii) Biểu hiện thành công gen Chit mã hóa endochitinase thuộc họ 18 glycosyl hydrolase
trong nấm men P. pastoris X33 cho hoạt tính cao. Tinh sạch được chitinase tái tổ hợp và
đánh giá được một số tính chất lý hóa cơ bản. (iii) Chứng minh được rChit có khả năng
làm suy giảm lớp vỏ chitin của rệp.
KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ
CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU
* Khả năng ứng dụng:
Kết quả đánh giá toàn diện từ khâu lựa chọn điều kiện sinh tổng hợp chitinase,
tinh sạch và xác định tính chất lý hóa, khả năng diệt nấm bệnh và rệp của chitinase,
cũng như quá trình nhân dòng và biểu hiện gen mã hóa chitinase làm căn cứ để đánh
giá và ứng dụng của chitinase với bào tử nấm trong quá trình tạo chế phẩm sinh học
diệt rệp của chủng nấm L. lecanii.
* Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:
Tiến hành thử nghiệm hoạt tính của phức hợp chitinase (exochitinase và
endochitinase) và bào tử chủng nấm L. lecanii 43H lên rệp nhằm nghiên cứu xác đinh
̣
điề u kiê ̣n tối ưu cho quá trình diệt rệp phu ̣c vu ̣ sản xuất chế phẩm sinh học diệt côn
trùng.
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