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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Nhu cầu phải có thức ăn sạch, an toàn, đảm bảo dinh dưỡng và sức khoẻ 

cộng đồng để cải thiện và phát triển thể lực, trí lực của các thế hệ người Việt 

trong tương lai là một đòi hỏi cấp thiết cho ngành công nghệ thực phẩm. Trong 

khẩu phần thức ăn của người, ngoài nền tảng tinh bột như cơm, ngô, khoai.., 

lượng đạm cơ bản được cung cấp chủ yếu từ các sản phẩm vật nuôi và cây 

trồng như thịt, trứng, sữa, rau, đậu, … đặc biệt trong đó là các sản phẩm từ 

chăn nuôi. Theo số liệu thống kê, trong những năm đầu của thế kỷ 21, ước tính 

tổng giá trị gia cầm đã đóng góp khoảng 5% GDP của Việt Nam. Tiềm năng và 

kỳ vọng đóng góp của ngành chăn nuôi này vào việc cung cấp đủ nhu cầu thức 

ăn đáp ứng tiêu chuẩn và cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước trong 

tương lai là rất lớn. Tuy nhiên, tại Việt Nam, gia cầm nói chung hay gà đẻ chủ 

yếu được nuôi bằng nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có thiếu hoặc không cân đối về 

dinh dưỡng hay bằng nguồn thức ăn nhập từ nước ngoài với giá cao. 

 Thức ăn là vấn đề quan trọng nhất trong chăn nuôi, nó quyết định trực tiếp 

đến năng suất, chất lượng và giá thành của các sản phẩm thịt, trứng, sữa,... Đặc 

biệt, sắc tố carotenoid là yếu tố cần phải có trong thức ăn. Ngoài tác dụng cung 

cấp chất tiền vitamin A, sắc tố carotenoid còn là chất chống oxi hóa sinh học để 

bảo vệ tế bào, buồng trứng, làm tăng năng suất và sản lượng trứng. Tuy nhiên 

nguồn thức ăn thực vật dồi dào tại Việt Nam như tấm, khoai mì, cám, v.v… 

dùng trong chăn nuôi gia cầm hầu như không có sắc tố carotenoid. Do đó, gia 

cầm bị thiếu sắc tố vàng nên sức đề kháng yếu, dễ sinh bệnh tật, giảm tỷ lệ đẻ 

và chất lượng trứng kém. 

 Trong số các vi sinh vật có khả năng tổng hợp carotenoid thì giống nấm 

men Rhodotorula có khả năng sản xuất carotenoid trong đó có beta-carotene 

đang được nghiên cứu sản xuất ở quy mô công nghiệp để làm chất màu thực 

phẩm và đã được dùng làm thức ăn chăn nuôi.  
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Đề tài luận án: “Nghiên cứu tuyển chọn Rhodotorula có khả năng sinh tổng 

hợp beta-carotene trên môi trường bán rắn làm thức ăn bổ sung cho gà đẻ 

trứng” được thực hiện nhằm tạo ra chế phẩm sinh học làm thức ăn bổ sung cho 

gà đẻ đáp ứng mục tiêu trên. Ngoài ra, các loại thực phẩm tự nhiên dùng cho 

người hiện tại đang rất thiếu và cần bổ sung vitamin A. Đề tài luận án đã giải 

quyết bài toán là cải tạo nguồn thức ăn cho vật nuôi với nguyên liệu sẵn có và 

rẻ, thông qua đó nâng hàm lượng vitamin A trong trứng, tạo nguồn trứng chất 

lượng cao. Đồng thời, để đánh giá tính an toàn và hiệu quả của chế phẩm, đề 

tài còn thực hiện nghiên cứu thử nghiệm trên chuột và xác định năng suất và 

chất lượng trứng khi dùng chế phẩm này bổ sung vào thức ăn cho gà đẻ. 

2. Nội dung nghiên cứu của luận án 

 - Phân lập và chọn từ tự nhiên các nấm men sinh sắc tố carotenoid thuộc 

giống Rhodotorula có khả năng tổng hợp sinh khối giàu beta-carotene theo 

phương pháp nuôi cấy bán rắn. 

 - Xác định các thông số kỹ thuật của quá trình nuôi cấy bán rắn nấm men 

Rhodotorula trên cơ chất gạo tấm và bã đậu nành có bổ sung dinh dưỡng. 

 - Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm sinh học đến năng suất và chất lượng 

cho trứng của gà, trong đó xác định được mối quan hệ giữa hàm lượng 

carotenoid tổng trong thức ăn và năng suất cho trứng của gà chuyên trứng. Kết 

quả của quá trình nghiên cứu cho thấy tính ưu việt và hiệu quả kinh tế rõ nét 

của nguồn thức ăn được tạo ra theo phương cách bổ sung chế phẩm sinh học 

trên. 

3. Những đóng góp mới của luận án này 

  - Phân lập và chọn được chủng nấm men thuộc giống  Rhodotorula có 

khả năng tổng hợp carotenoid giàu beta-carotene, sinh khối và phytase theo 

phương pháp bán rắn. 
 

- Nghiên cứu sử dụng Rhodotorula sp.3 làm chất màu bổ sung trực tiếp hay 

gián tiếp vào thực phẩm và dược phẩm cho người. 

- Nghiên cứu cải tạo giống, nâng cao độ đậm đặc của chế phẩm khi sản xuất 

công nghiệp để giảm tỷ lệ bổ sung vào thức ăn. Đồng thời, khảo sát thực 

nghiệm trên gia cầm chuyên trứng và các vật nuôi cần sắc tố như cá la hán, cá 

hồi, tôm, ...với quy mô lớn để từng bước thương mại hóa chế phẩm.  

- Nghiên cứu các thông số kỹ thuật cần thiết và thiết bị sản xuất theo quy 

mô lớn để đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm vào sản xuất công nghiệp. 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC CÔNG TRÌNH  

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ 

• Nghiên cứu khoa học 

 Đạt giải 3 Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Tỉnh BR_VT năm 2008-

2009 với giải pháp: “Dùng chế phẩm sinh học thu nhận từ canh trường nuôi 

cấy bán rắn Rhodotorula sp. CBS 10104 để sản xuất trứng gà chất lượng cao”. 

• Các công trình đã công bố 

[1]. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đống Thị Anh Đào, Nguyễn Hữu Phúc (2007). 

Nghiên cứu các đặc điểm sinh học và khả năng phát triển trên môi trường bán 

rắn của một số nấm men Rhodotorula phân lập tại Việt Nam. Viện Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam, Viện Sinh học Nhiệt đới, Nhà xuất bản Khoa học Tự 

nhiên và Công nghệ, Hà Nội 2007, trang 270-277. 

[2]. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đống Thị Anh Đào, Nguyễn Hữu Phúc (2007). 

Chọn giống nấm men Rhodotorula có khả năng phát triển trên môi trường gạo 

tấm cùng với nấm mốc Monacus sp. theo phương pháp nuôi cấy bề mặt. Viện 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Sinh học Nhiệt đới, Nhà xuất bản 

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 2007, trang 263-269. 
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1.  Đã tuyển chọn một chủng giống Rhodotorula sp.3 có khả năng tổng 

hợp sinh khối giàu carotenoid đặc biệt là beta-carotene và có hoạt tính phytase 

trên môi trường nuôi cấy bán rắn.  

2. Đã xác định được điều kiện tách chiết beta-carotene có trong tế bào nấm 

men thu được từ môi trường lên men bán rắn (xử lý thành tế bào theo phương 

pháp kết hợp Lạnh đông -  Rã đông - Siêu âm). 

3. Đã xác định được các thông số tối ưu cho quá trình lên men bán rắn nấm 

men Rhodotorula sp.3 nhằm thu bet-carotene cao trên cơ chất gạo tấm đã qua 

hồ hoá có bổ sung bã đậu nành như sau: hàm lượng (mg/Kg) các chất dinh 

dưỡng bổ sung tối ưu gồm: saccharose =  8700;  nitơ = 8500; phosphor =  

3300; lưu huỳnh =   500 và điều kiện nuôi cấy tối ưu là:  độ ẩm = 65%; độ dày 

lớp môi trường = 1,5 cm; tỷ lệ giống = 9 x 107 CFU/g MT. 

4.  Chúng tôi đã xây dựng được quy trình thu nhận chế phẩm sinh học từ 

Rhodotorula sp.3 (gọi tắt là βCR). 

5. Qua khảo sát tính an toàn của chế phẩm βCR, chúng tôi đã thử nghiệm 

dùng βCR để làm thức ăn nuôi gà đẻ trứng công nghiệp Isa Brown.  Kết thu 

được cho thấy năng suất đẻ trứng của gà có thể tăng thêm 8-10 % (từ 83 - 85% 

ở lô đối chứng lên 93 - 95% ở các lô thí nghiệm), các chỉ tiêu chất lượng trứng 

như màu của lòng đỏ, kết cấu albumin của lòng trắng trứng đặc, độ dày vỏ 

cùng với hàm lượng beta-carotene và vitamin A trong lòng đỏ trứng được cải 

thiện đáng kể.     

6. Mối quan hệ giữa hàm lượng carotenoid tổng trong thức ăn đến năng 

suất trứng của gà ở giai đoạn gà cho trứng có năng suất cao và ổn định được 

thể hiện qua phương trình y = - 0,0007 x2 + 0,1842 x + 82,21 (R2 = 0,9976) với 

x là hàm lượng carotenoid tổng (mg/Kg), y là năng suất cho trứng của gà (%). 

 Nhìn chung kết quả nghiên cứu trong luận án đã đáp ứng hoàn toàn nội 

dung và nhiệm vụ. Tuy nhiên, chúng tôi xin đề nghị một số hướng nghiên cứu 

phát triển tiếp tục như sau: 

- Tối ưu thành phần dinh dưỡng và điều kiện nuôi cấy bán rắn nấm men 

Rhodotorula trên cơ chất chính là gạo tấm và bã đậu nành với hàm mục tiêu là 

hàm lượng beta-carotene, đồng thời đã đề xuất quy trình thu nhận chế phẩm 

sinh học có giá trị dinh dưỡng cao từ nấm men Rhodotorula theo phương pháp 

lên men bán rắn. 

 - Thử nghiệm dùng chế phẩm làm nguyên liệu nuôi gà đẻ trứng công nghiệp 

cho kết quả tăng năng suất và chất lượng trứng. 

 - Tìm ra phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa hàm lượng carotenoid 

tổng trong thức ăn và năng suất cho trứng của gà chuyên trứng IsaBrown. 

 * Cấu trúc của luận án 

 Luận án gồm phần mở đầu, 4 chương, danh mục các công trình công bố, 

bằng khen Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh BR-VT năm 2009 và danh mục tài 

liệu tham khảo. Toàn bộ nội dung luận án được trình bày trong 100 trang, trong 

đó có 40 bảng; 2 sơ đồ; 28 hình, biểu đồ và đồ thị; sử dụng 156 tài liệu tham 

khảo và đính kèm 128 trang phụ lục. Phần lớn nội dung của luận án đã được 

công bố trong các bài báo khoa học, giải pháp dự thi Hội thi sáng tạo Kỹ thuật 

Tỉnh BR_VT năm 2009 và đã được báo cáo tại các hội nghị, hội thảo khoa học 

tổ chức tại Việt Nam và nước ngoài. Các công trình công bố được ghi ở cuối 

luận án. 

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 Trong chương này, chúng tôi trình bày những kiến thức nền tảng về nấm 

men Rhodotorula cũng như khóa phân loại mà tác giả sử dụng trong luận án, 

kỹ thuật nuôi cấy bán rắn và vai trò của một số chất dinh dưỡng đối với gà đẻ 

trứng. Bên cạnh đó, chúng tôi đã điểm qua các công trình nghiên cứu trên thế 

giới về sắc tố carotenoid của nấm men Rhodotorula theo kỹ thuật lên men chìm 

và nêu rõ vai trò của phytase, sắc tố carotenoid và beta-carotene đối với gà 

chuyên trứng. 

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP 

2.1 Phân lập và định danh nấm men
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Theo những thông tin khoa học đã trình bày ở phần tổng quan chúng tôi chọn 

được 64 nguồn phân lập có nguồn gốc từ bề mặt hoa lá, trái cây, thực phẩm, 

nguồn đất và nguồn nước chủ yếu lấy tại TP.HCM, tỉnh BR-VT và Long An. 

Mỗi mẫu chúng tôi tiến hành phân lập đồng thờ trên 3 môi trường YMPG 

(Yeast extract- Malt extract- Peptone- Glucose- agar), YPG (Yeast extract- 

Peptone- Glucose- agar) và PGA (Potatoes- Glucose- agar). Chọn và giữ lại các 

mẫu vi sinh có hình thái tế bào nấm men, có khuẩn lạc từ màu kem đến đỏ (sắc 

tố carotenoid). Căn cứ vào khóa phân loại của Kreger-van Rij (1984) lần lượt 

tiến hành thực hiện các quan sát đại thể, vi thể cần thiết cho công tác định danh 

nấm men đến giống (genus) Rhodotorula, sau đó tiến hành nhiều phản ứng sinh 

hóa để định danh đến loài (species). 

2.2 Thu nhận chế phẩm sinh học từ nấm men Rhodotorula theo kỹ thuật 

nuôi cấy bán rắn 

 Để chọn chủng làm nguồn giống nghiên cứu chính, chúng tôi tiến hành 

nuôi bán rắn (BR) 8 nấm men Rhodotorula phân lập được trên môi trường cơ 

bản. Cố định các điều kiện nuôi cấy ban đầu như nhau để chọn ra chủng có khả 

năng sinh tổng hợp beta-carotene cao nhất trên môi trường BR làm nguồn 

giống nghiên cứu chính. Môi trường cơ bản (môi trường tổng hợp) ban đầu cho 

quá trình LBR nấm men Rhodotorula có thành phần gồm cơ chất và dưỡng 

chất bổ sung (dung dịch khoáng và dầu cọ thô). Để chuẩn bị 100 Kg cơ chất 

chúng tôi sử dụng: 45 Kg gạo tấm; 55 ÷ 60 lít nước; 3 Kg bã đậu nành. Sau khi 

hồ hóa gạo, phối trộn bã đậu nành lần lượt bổ sung vào 1% dung dịch khoáng, 

1% dầu cọ thô (v/w; ml/g). Dung dịch khoáng có thành phần gồm NaNO3: 10g; 

KH2PO4: 2,5g; MgSO4.7H2O: 1,75g; đường saccharose: 30g; nước cất: 1000 

ml. 

 * Thí nghiệm khảo sát hệ dung môi trích ly và phương pháp phá vỡ tế 

bào 

 Khảo sát hệ dung môi trích ly và chọn phương pháp xử lý mẫu trong 

điều kiện tế bào lẫn trong các hạt cơ chất rắn. Các hệ dung môi (DM) khảo sát 

có thành phần theo tỷ lệ (% v) như sau: 

 

Với lô 4 và lô 5, lượng chế phẩm sử dụng cao nhưng hàm lượng vitamin A 

trong lòng đỏ trứng lại thấp hơn so với lô 3. Hiện tượng này, theo chúng tôi, có 

liên quan đến cơ chế hấp thu, chuyển hóa các chất trong cơ thể gà và đã xảy ra 

cơ chế tác dụng ngược. Trong hai chỉ số hàm lượng beta-carotene và vitamin 

A, chúng tôi ưu tiên lựa chọn phương án tạo hàm lượng vitamin A do đây là 

nguồn vitamin tự nhiên rất cần cho người, góp phần khắc phục tình trạng thiếu 

vitamin A trong khẩu phần thức ăn ở người. Kết hợp với kết quả ở bảng 3.24, 

chúng tôi khẳng định tỷ lệ chế phẩm 15% trong thành phần thức ăn của gà 

(tương ứng với lô 3) là tỷ lệ tạo ra năng suất và chất lượng trứng cao nhất. 

 Tóm lại, nghiên cứu của chúng tôi đã đạt được những kết quả có giá trị 

nhất định. Chúng tôi đã tuyển chọn được nấm men Rhodotorula sp.3. Nấm men 

này được phân lập từ lá lúa non, mẫu lá lúa được lấy vào thời điểm tháng 5 tại 

cánh đồng lúa ở huyện Tân An - Tỉnh Long An, Việt Nam. Bằng các khảo sát 

thực nghiệm, kết quả nghiên cứu của luận án đã tìm được phương pháp phá vỡ 

thành tế bào nấm men hiệu quả trong trường hợp tế bào lẫn trong các hạt cơ 

chất rắn, đó là phương pháp xử lý tế bào bằng lạnh đông – rã đông và kết hợp 

với siêu âm. Kết quả nghiên cứu này có thể ứng dụng để xử lý thành tế bào 

trong các nghiên cứu có liên quan đến LBR vi sinh vật. Các kết quả thực 

nghiệm trên gà đẻ trứng cho thấy chế phẩm an toàn, có tác dụng làm tăng phẩm 

chất và năng suất trứng. Chúng tôi đã tìm ra phương trình biểu diễn ảnh hưởng 

của hàm lượng carotenoid tổng trong thức ăn đến năng suất trứng của gà. 

Phương trình này có giá trị khoa học, thực tiễn cao và chưa được công bố trong 

một công trình nào. 

Chương 4: KẾT LUẬN 

 Với các mục tiêu ban đầu đặt ra, sau thời gian nghiên cứu chúng tôi đã đạt 

được các kết quả sau: 
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beta-carotene nên hoạt động chống oxi hóa của thể vàng bị trở ngại, sự tổng 

hợp progesterol bị ngăn cản, dẫn đến hoạt động kém bình thường của ống dẫn 

trứng. 

 Qua các thông số khảo sát các chỉ tiêu phẩm chất trứng, chúng 

tôi kết luận: 

 - Chọn lô 3 với tỷ lệ chế phẩm bổ sung là 15% là lô có thành phần thức ăn 

hợp lý, và cải thiện rõ nét năng suất trứng, chất lượng trứng. 

 - Chế phẩm βCR an toàn và không độc. 

 * Hàm lượng beta-carotene và vitamin A trong lòng đỏ trứng 

 Thu nhận trứng ở các lô vào giai đoạn cuối của thí nghiệm, tức sau 16 tuần 

thí nghiệm. Tiến hành phân tích hàm lượng beta-carotene và vitamin 

A trong lòng đỏ trứng, kết quả thể hiện ở bảng 3.25. 

Bảng 3.25  Hàm lượng beta-carotene và vitamin A trong lòng đỏ trứng ở các lô thí 

nghiệm 

LÔ Hàm lượng beta – carotene 

(mg/Kg) 

Hàm lượng vitamin A 

(µg %) 

LÔ ĐC 4,49 ±  0,65d 468,24 ± 52,48f 

LÔ 1 6,37 ± 0,45b 551,29 ± 45,66 e 

LÔ 2 5,51 ± 1,02c 604,35 ± 41,88c 

LÔ 3 5,64 ± 0,55c 895,26 ± 66,96a 

LÔ 4 6,33 ± 0,82b 753,34 ± 38,45b 

LÔ 5 9,05 ± 1,20a 577,01 ± 62,22d 
(Các giá trị trong cùng một cột có số mũ khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa ở mức α = 0,05)  

 Bảng 3.25 cho thấy trứng gà từ các lô thí nghiệm có hàm lượng beta-

carotene và vitamin A cao hơn rõ nét so với lô ĐC. Sự khác biệt này chứng tỏ 

gà thí nghiệm hấp thu được carotenoid có trong chế phẩm. Tuy nhiên, hàm 

lượng beta-carotene và vitamin A trong lòng đỏ trứng ở các lô biến thiên không 

đồng bộ. Hàm lượng vitamin A trong trứng gà ở lô 3 cao nhất trong khi hàm 

lượng beta-carotene trong lòng đỏ trứng gà ở lô 5 cao nhất. 

 

-DM1 gồm acetonitril: 2-propanol: methanol= 85: 10: 5  

 -DM2 gồm acetonitrile: methanol: 2-propanol= 75: 17,5: 7,5 

 -DM3 gồm acetonitrile:2-propanol:ethyl acetate = 40: 40: 20 

 -DM4 gồmacetonitrile:methanol:chloroform= 45: 45: 10 

 -DM5 gồm acetone: light petroleum = 75: 25 

 Khảo sát bước sóng λmax (nm) và dùng phương pháp UV-Vis để xác định  

hàm lượng beta-carotene (ppm theo CK)

Sơ đồ 2.1  Sơ đồ khảo sát và thu nhận chế phẩm sinh học βCR 
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Chúng tôi bố trí 21 nghiệm thức (NT) phá vỡ thành tế bào gồm các phương 

pháp kết hợp giữa phương pháp vật lý (nghiền, bột thuỷ tinh, siêu âm, lạnh 

đông, cấp đông, rã đông), hóa học (DMSO), sinh học (tự phân, chitinase). 

Khảo sát và chọn ra NT cho khả năng trích ly beta-carotene cao nhất làm 

phương pháp xử lý mẫu trong các thí nghiệm tiếp theo. Sau khi chọn được 

nguồn giống, hệ dung môi trích ly và phương pháp xử lý mẫu tối ưu chúng tôi 

tiến hành nuôi cấy và khảo sát theo sơ đồ tóm tắt ở hình 2.1.  

 * Tối ưu thành phần dinh dưỡng bổ sung và điều kiện LBR với hàm 

mục tiêu là hàm lượng beta-carotene (ppm theo chất khô - CK) có trong canh 

trường vào ngày nuôi cấy thứ 7. Thực hiện các khảo sát sơ bộ để tìm thí 

nghiệm tại tâm và sau đó, thiết lập phương án thí nghiệm và tiến hành thí 

nghiệm theo phương án đã lập. Dùng phương pháp quy hoạch thực nghiệm 

quay bậc hai của Box-Hunter, với hệ số cánh tay đòn sao α = 2 và số thí 

nghiệm ở tâm là 7 để tối ưu 4 yếu tố dinh dưỡng gồm saccharose, nitơ 

(NaNO3), phosphor (KH2PO4) và lưu huỳnh (MgSO4). Chọn phương pháp tối 

ưu các yếu tố toàn phần 23 với 3 thí nghiệm ở tâm để tối ưu 3 yếu tố điều kiện 

nuôi cấy gồm độ ẩm môi trường (MT) (%), độ dày lớp MT (cm) và tỷ lệ giống 

(CFU/g MT). Dùng công cụ Optimizer của phần mềm Modde 5.0 để xác định 

các giá trị tối ưu. 

 Khảo sát khả năng sinh tổng hợp sinh khối theo phương pháp đếm khuẩn 

lạc của Sato và cộng sự (1985). Xác định hàm lượng carotenoid tổng theo 

phương pháp so màu của dung dịch trích ly với thang màu mẫu K2Cr2O7. Xác 

định hoạt tính phytase dựa trên nguyên tắc phosphate tác dụng với amonium 

molydat sẽ tạo ra phosphomolybdat có màu vàng. Khi khử phosphomolybdat, 

màu vàng sẽ chuyển thành màu xanh molybdat, độ đậm của màu sắc tỷ lệ với 

hàm lượng phosphor có trong mẫu. 

2.3 Khảo sát tính an toàn của chế phẩm trên động vật thí nghiệm 

 Đối tượng thí nghiệm là chuột nhắt trắng, chuột đực, 16 ngày tuổi, khối 

 

LÔ 3 62,87± 

0,10a 

34,94±  

0,41a 

33,18 

± 0,58a 

12,33 

± 0,27a 

0,78 ± 

0,004a 

64,64 

± 

1,78a 

9,97 ± 

0,34a 

0,39 

±0,01a 

LÔ 4 61,25 

±0,30c 

34,20 

±0,30b 

32,99 

±0,97ab 

12,29 

± 0,28a 

0,77 ± 

0,001a 

64,07 

± 

3,22a 

9,99 

±0,37a 

0,38 ± 

0,02a 

LÔ 5 61,15 

±0,08c 

34,00± 

0,38bc 

32,71 

± 0,13b 

12,18 

±0,16ab 

0,77 ± 

0,005b 

61,90 

± 

1,67b 

9,78 ± 

0,10a 

0,38 ± 

0,01a 

(Các giá trị trong cùng một cột có số mũ khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa ở mức α = 0,05)  

 Kết quả trình bày ở bảng 3.24 cho thấy: 
 - Khối lượng trứng (g/trứng), tỷ lệ lòng đỏ trứng, màu lòng đỏ, tỷ lệ lòng 
trắng đặc, chỉ số Haugh, tỷ lệ vỏ trứng, độ dày vỏ ổn định qua các tuần thí 
nghiệm. Các thông số tương ứng của trứng gà ở lô ĐC thấp hơn so với trứng ở 
các lô thí nghiệm (ở mức ý nghĩa α = 0,05). Các thông số này không tăng tuyến 
tính theo hàm lượng chế phẩm sử dụng mà theo dạng bậc hai hệ số âm (parabol 
úp ngược). Trong đó, giá trị cực đại của các thông số khảo sát hầu hết ở lô 3. 
 - Khi tăng hàm lượng chế phẩm từ 5 ÷ 15% thì hầu hết các thông số tăng 
dần và đạt cực đại ở hàm lượng 15% (lô 3). Ở lô 4 và lô 5, tuy bổ sung lượng 
chế phẩm cao nhưng hầu hết các thông số khảo sát giảm. Nguyên nhân là do sự 
mất cân đối giữa các thành phần cung cấp năng lượng. Riêng đối với lô ĐC tất 
cả các thông số đều ở mức thấp. Điều này chứng tỏ hiệu quả của chế phẩm đối 
với năng suất và chất lượng trứng của gà. 
 - Hình dạng trứng có ý nghĩa quan trọng trong việc ấp trứng cũng như trong 
vận chuyển bảo quản trứng thương phẩm. Chỉ số hình dạng thích hợp thì trứng 
sẽ có tỷ lệ dập vỡ thấp nhất trong quá trình bảo quản, vận chuyển, và cho tỷ lệ 
ấp nở cao. Quan sát trứng gà nhặt được ở lô ĐC thấy một số trứng có hình dạng 
không đều, quá dài hay quá tròn, đôi khi có chỗ lồi lõm. Trong khi đó, trứng 
nhặt được từ các lô thí nghiệm chỉ số hình dạng trứng cao. Trứng ở lô 3 và lô 4 
rất đẹp, cân đối có một đầu tù, một đầu nhọn. Sự khác biệt về hình dạng của 
trứng ở lô ĐC và các lô thí nghiệm có thể giải thích dựa vào biểu hiện hoạt 
động co bóp của ống dẫn trứng, khi gà ăn thức ăn có bổ sung beta-carotene thì 
hoạt động chống oxi hóa của thể vàng tốt dẫn đến hoạt động sinh lý bình 
thường  của  buồng  trứng.  Ngược  lại,  thành  phần  thức  ăn  ở l ô  ĐC  thiếu 
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Threonine (%) 0,76 0,83 0,89 0,95 1,01 
Isoleucine (%) 0,82 0,92 1,01 1,10 1,19 
Tryptophan (%) 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 
Calci (%) 0,55 0,55 0,55 0,54 0,54 
Phosphor tổng (%) 0,64 0,62 0,61 0,60 0,58 
Phosphor  hiệu dụng 
(%) 

0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 

Muối NaCl (%) 0,60 0,60 0,60 0,59 0,59 
Aflatoxin (ppb) 9,80 9,20 8,60 8,00 7,40 
Linoleic acid (%) 4,95 6,17 7,40 8,62 9,85 
Carotenoid (mg/kg) 43,77 78,70 113,62 148,55 183,48 
Beta-carotene (mg/kg)      7,96 15,93 23,89 31,85 39,82 

 * Các chỉ tiêu phẩm chất trứng 
 Tiến hành khảo sát các chỉ tiêu chất lượng trứng và thu được kết quả trung 
bình thể hiện như ở bảng 3.24. 
 Khảo sát năng suất trứng của gà liên tục trong 12 tuần vào giai đoạn gà 
được 30 ÷ 42 tuần tuổi cho thấy năng suất trứng trung bình tăng dần từ lô 1 đến 
lô 3, có giảm nhẹ ở lô 4. Gà lô 3 cho năng suất cao nhất (93,74 ± 2,47)% và kế 
đến là lô 4 (93,08 ± 3,89)%. Tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa về 
mặt thống kê. Lô 5 lượng chế phẩm bổ sung ở liều rất cao, song khả năng sinh 
sản của gà lại không cao, có thể do sự mất cân đối của thành phần thức ăn. Gà 
ở lô ĐC cho năng suất trứng thấp nhất, chỉ đạt (83,21 ± 3,42)%. 
Bảng 3.24  Kết quả trung bình khảo sát các chỉ tiêu chất lượng trứng qua các tuần thí 

nghiệm 

 
LÔ 

Klg 
trứng 

(g) 

Tỷ lệ 
lòng 
trắng 
đặc (%)

Tỷ 
lệ 

lòng 
đỏ 

(%) 

Tỷ lệ  
vỏ 

(%) 

Chỉ 
số 

hình 
dạng 

Chỉ số 
Haugh 

Màu 
lòng 
đỏ 

Độ 
dày 
vỏ 

LÔ 
ĐC 

60,01 
±0,75d  

32,74 
±0,17d 

30,70 
± 

0,12d 

11,54 
± 0,22c 

0,77 ± 
0,001b 

41,21 ± 
0,60d 

6,80 
± 

0,06c 

0,26 ± 
0,02c 

LÔ 1 61,42 
±0,46c 

33,71 
±0,20c 

31,81 
± 

0,08c 

11,97 
± 0,34b 

0,77 ± 
0,003b 

53,48 ± 
1,99c 

9,30 
± 

0,53b 

0,34 ± 
0,01b 

LÔ 2 61,90 
±0,27b 

34,1 
±0,66b 

32,63 
± 

0,27b 

12,18 
±0,31ab 

0,77  
±0,01b 

60,38 
 ± 2,99b 

9,74 
 

0,11a  

0,38 
±0,02a 

 

lượng 15 ÷ 16 g/cá thể. Chuột thí nghiệm được chia thành 4 lô, mỗi lô gồm 9 

cá thể chuột. Sau 15 ngày thí nghiệm xác định tỷ lệ cá thể chết/sống, các chỉ số 

máu, hàm lượng vitamin A và beta-carotene trong huyết thanh, hàm lượng Ca, 

P trong xương và P trong phân của từng cá thể chuột. 

 Tỷ lệ thức ăn sử dụng trong các lô thí nghiệm như sau: 

 - Lô 1: chuột ăn 100% thức ăn Viện Pasteur (lô đối chứng -ĐC) 

 - Lô 2: chuột ăn thức ăn gồm 75% thức ăn ĐC + 25% chế phẩm βCR 

 - Lô 3: chuột ăn thức ăn gồm 50% thức ăn ĐC + 50% chế phẩm βCR 

 - Lô 4: chuột ăn thức ăn gồm 25% thức ăn ĐC+ 75% chế phẩm βCR. 

 Đếm số lượng hồng cầu, bạch cầu theo phương pháp pha loãng rồi đếm trên 

buồng đếm Neubaure. Hàm lượng Hemoglobin (Hb) xác định theo phương 

pháp so màu trên máy Specon. Xác định hàm lượng beta-carotene và vitamin A 

trong huyết thanh theo phương pháp của Easley J.F. (1965). Xác định hàm 

lượng Ca theo phương pháp chuẩn độ phức và P theo phương pháp UV-vis. 

2.4 Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm trên gà đẻ 

 Các thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm βCR lên gà đẻ trứng được 

tiến hành tại trại gà của doanh nghiệp tư nhân MaiThủy, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. Gà thí nghiệm là giống gà IsaBrown, bắt đầu thí nghiệm khi gà ở giai 

đoạn 26 tuần tuổi và kết thúc vào 42 tuần tuổi. Thức ăn ĐC là thức ăn đậm đặc 

GD26 Star Feed do Công ty chăn nuôi CP VN cung cấp. 

 Gà thí nghiệm được chia làm 6 lô, mỗi lô 40 con gồm 10 chuồng, mỗi 

chuồng 4 con. Khảo sát các chỉ tiêu năng suất trứng, khối lượng của gà thí 

nghiệm trước khi bắt đầu thí nghiệm. Gà ở lô ĐC được ăn 100% thức ăn do 

doanh nghiệp phối trộn. Thành phần thức ăn ĐC được phối trộn gồm: GD26 

Star Feed, bắp vàng xay, tấm, cám gạo, vỏ sò. Tỷ lệ (%) các thành phần thay 

đổi theo từng giai đoạn tuổi. 
 Gà ở các lô thí nghiệm từ lô 1 đến lô 5 được ăn thức ăn hỗn hợp do chúng 
tôi xây dựng. Khẩu phần đáp ứng nhu cầu 18% protein, có thành phần phối 
trộn gồm: bắp vàng, bã đậu nành, cám gạo, chế phẩm βCR, bột cá, bột vỏ sò, 
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muối NaCl. Cố định các thành phần cám gạo (12% đạm): 20%, bột cá (53% 

đạm): 5%, NaCl: 0,5% và bột vỏ sò: 0,5%. Thay đổi tỷ lệ chế phẩm βCR sử 

dụng trong các lô 1 đến lô 5 lần lượt là 5, 10, 15, 20 và 25%. Từ tỷ lệ chế phẩm 

βCR sử dụng trong các lô, tiến hành tính toán thành phần cần phối trộn của bắp 

vàng, bã đậu nành và đề xuất thành phần thức ăn phối trộn cho gà ở các lô thí 

nghiệm. 

 Sau 4 tuần thí nghiệm để gà quen dần thức ăn, chúng tôi tiến hành thu nhận 

trứng và xác định hiệu suất cho trứng, các chỉ tiêu về phẩm chất trứng như khối 

lượng, hình dạng, chỉ số Haugh, màu lòng đỏ, tỷ lệ lòng trắng trứng đặc, tỷ lệ 

lòng đỏ, tỷ lệ vỏ, độ dày vỏ trứng. Các chỉ tiêu trứng được thực hiện tại phòng 

thí nghiệm bộ môn chăn nuôi chuyên khoa, khoa chăn nuôi thú y, Trường ĐH 

Nông Lâm TP.HCM. Tiến hành xác định hàm lượng vitamin A và carotenoid 

trong lòng đỏ trứng theo phương pháp của AOAC 958.05 và 974.29 và gởi 

mẫu trứng tươi đến Trung tâm sắc ký Hải Đăng để kiểm chứng. 

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1 Chọn Rhodotorula có khả năng sinh tổng hợp betacarotene trên môi 

trường bán rắn 

 Từ 64 mẫu phân lập ban đầu (trong đó có 21 mẫu lá; 17 mẫu hoa, vỏ quả; 

10 mẫu đất cát; 3 mẫu nước; 3 mẫu rác và 10 mẫu thực phẩm), sau khi làm 

thuần và quan sát các đặc điểm hình thái tế bào dưới kính hiển vi, chúng tôi đã 

tuyển chọn được 17 dòng nấm men sinh sắc tố từ có màu từ vàng kem, hồng 

cam đến đỏ. Các nấm men này được ký hiệu lần lượt là MN1, MN2, MN3, 

MN4, MN5, MN6, MN7, MN8, MN9, MN10, MN11, MN12, MN13, MN14, 

MN15, MN16 và MN17. 

 Bảng 3.2 Kết quả khảo sát đặc điểm sinh lý và sinh hóa của 8 chủng Rhodotorula phân lập được 

TT Thí nghiệm thực hiện 
Ký hiệu nấm men Rhodotorula phân lập được 

MN1 MN5 MN7 MN8 MN10 MN12 MN16 MN17 
1. Nang bào tử  - - - - - - - - 
2. Sự tiếp hợp  - - - - - - - - 
3. Giả sợi nấm - - - - - - - - 

thức thức ăn cho gà mái đẻ ở các lô. Dùng phần mềm Ultramix để tính năng 

lượng và công thức của thức ăn chúng tôi thu được bảng 3.23. 

 So sánh ba yếu tố chính trong thức ăn dùng cho gà thí nghiệm ở bảng 3.23 

chúng tôi nhận thấy: 

 - Về mặt năng lượng trao đổi ME (Kcal/Kg) trong thức ăn cung cấp ở các lô 

thí nghiệm không khác biệt ở mức ý nghĩa α = 0,05 và ME đạt giá trị trung 

bình 2893 ± 10 (Kcal/Kg).  

 - Về hàm lượng protein thô trong thức ăn ở các lô thí nghiệm không khác 

biệt ở mức ý nghĩa α = 0,05 và đạt giá trị trung bình 18,27 ± 0,35 (% Klg).  

 - Về hàm lượng carotenoid có sự khác nhau đáng kể giữa các lô thí nghiệm 

và lô ĐC. Theo bảng 3.23 chúng tôi tìm được mối quan hệ giữa hàm lượng 

carotenoid tổng trong thức ăn và năng suất cho trứng của gà, quan hệ này biểu 

hiện qua phương trình y = - 0,0007 x2 + 0,1842 x + 82,21 (R2=0,9976) với x là 

hàm lượng carotenoid tổng (mg/Kg), y là năng suất cho trứng của gà (%). 

Bảng 3.23  Công thức thức ăn cho gà đẻ sử dụng trong thí nghiệm 

Thành phần(% Klg) Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 
Bắp vàng xay 49 46 43 40 37 
Bã đậu nành 20 18 16 14 12 
Chế phẩm βCR 5 10 15 20 25 
Cám gạo 20 20 20 20 20 
Bột cá 5 5 5 5 5 
Bột vỏ sò 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
NaCl 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Tổng cộng 100 100 100 100 100 
Chất khô (%)            87,11 87,18 87,25 87,32 87,39 
ME (Kcal/kg) 2903,00 2898,00 2893,00 2888,00 2883,00 
Protein tổng (%) 18,09 18,20 18,31 18,42 18,53 
Chất béo tổng (%) 6,86 7,28 7,70 8,12 8,54 
Xơ thô (%) 4,05 4,21 4,37 4,54 4,70 
Lysine (%) 1,00 1,03 1,07 1,10 1,14 
Methionine (%)  0,42 0,49 0,57 0,64 0,71 
Met + Cystine (%) 0,73 0,80 0,87 0,94 1.01 
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4 N tổng số 3,62 ± 0,02 

5 N formol 1,75 ± 0,17 

6 Tinh bột 40,43 ± 1,58 

7 Lipid  13,52 ± 3,02 

8 Xơ tổng  6,89 ± 0,87 

9 Tro tổng  4,73 ± 0,55 

10 Beta-carotene  180,68 ± 17,58 (ppm theo CK) 

11 Carotenoid tổng  804,04 ± 32,12 (ppm theo CK) 

12 Hoạt tính phytase  87,07 ± 19,02 UI/g chế phẩm khô 

 Hàm lượng protein của gạo tấm ban đầu thấp khoảng 7%, sau khi qua xử lý 

và LBR nấm men Rhodotorula hàm lượng protein tăng đáng kể và đạt 22,60 ± 

1,25 (%Klg). Kết quả này chứng tỏ nấm men Rhodotorula đã chuyển hóa được 

nguồn nitơ trong cơ chất (gạo và bã đậu nành) và nguồn nitơ vô cơ bổ sung 

(muối NaNO3) thành nguồn nitơ hữu cơ của tế bào dưới dạng protein. Như vậy, 

về phương diện sinh học, chế phẩm thích hợp làm nguồn thức ăn bổ sung cho 

dinh dưỡng vật nuôi. 

3.3 Khảo sát tính an toàn của chế phẩm trên chuột 

 Sau thực nghiệm khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm βCR trên chuột, chúng 

tôi đưa ra các kết luận sau: 

 - Tất cả các cá thể chuột thí nghiệm đều sống.  

 - Đã cho chuột ăn chế phẩm với liều 250 g/Kg thể trọng liên tục trong 15 

ngày nhưng chuột vẫn không chết và không có biểu hiện bệnh lý. Điều đó, 

chứng tỏ tính an toàn của chế phẩm. 

 - Các kết quả trên là cơ sở ban đầu để chúng tôi tiếp tục tiến hành thực 

nghiệm khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm βCR trên gà đẻ trứng. 

3.4 Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm trên gà đẻ 
 Tỷ lệ protein tổng trong thức ăn nuôi gà đẻ trứng cần đáp ứng ở mức 18%. 
Số liệu này là cơ sở để chúng tôi xây dựng thành phần thức ăn cho gà thí 
nghiệm. Sau khi tính toán, cân đối và điều chỉnh, chúng tôi nhận được công 
 

4. Khuẩn ty thể - - - - - - - - 
5. Bào tử bắn - - - - - - - - 
6. Urease + + + + + + + + 
7. DBB (diazonium blue B) + + + + + + + + 
8. Phát triển ở 200C + + + + + + + + 
9. Phát triển ở 300C + + - - + + - -/+ 
10. Phát triển ở 370C - - - - - - - - 
11. Lên men glucose - - - - - - - - 
12. Hình thành  hợp chất tinh b - - - - - - - - 
13. D-glucose + + + + + + + + 
14. D-galactose + + + + + + + + 
15. Lactose - - - - - - - - 
16. Sucrose + + + + + + + + 
17. Maltose + - + - + + - + 
18. Cellobiose + + - - - - - V 
19. D-xylose + + + + + + + + 
20. L-Arabinose - - - - - - - - 
21. D-Trehalose + + - - - - - - 
22. Melezitose + - + - + + - + 
23. Raffinose V + + - + + - + 
24. L-Arabitol - + - - - - - - 
25. Glycerol + + + + + + + + 
26. Melibiose - - - - - + - - 
27. Inositol - - - - - - - - 
28. Potassium nitrate + + + - + + - + 

Ghi chú: (-): phản ứng âm tính; (+): phản ứng dương tính; V(-/+): phản ứng yếu, không rõ. 

 Tiến hành thực hiện các phản ứng sinh lý, sinh hóa đối với 17 nấm men sinh 

sắc tố carotenoid phân lập được ở trên để trả lời các câu hỏi trong việc định 

danh nhóm các giống nấm men tạo bào tử và không tạo bào tử theo khoá phân 

loại của Kreger-van Rij (1984). Kết quả chúng tôi đã chọn được 8 chủng nấm 

men mang ký hiệu MN1, MN5, MN7, MN8, MN10, MN12, MN16 và MN17 

thuộc giống Rhodotorula. Chúng tôi đã quan sát và mô tả hình thái tế bào, tốc 

độ phát triển trên thạch đĩa của 8 loại nấm men Rhodotorula phân lập được. 
 Tiến hành khảo sát các đặc điểm sinh lý, sinh hóa của các nấm men 
Rhodotorula phân lập được trên bộ Test ID32E và trên các môi trường 
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chung ở thạch đĩa và trong ống nghiệm. Các kết quả được trình bày ở bảng 3.2. 

Quan sát các đặc điểm hình thái sinh lý tế bào, khuẩn lạc và các đặc điểm sinh 

hóa của các nấm men thuộc giống Rhodotorula và sau đó, căn cứ vào khóa 

định danh của Kreger-van Rij, chúng tôi kết luận như sau: 

 - Nấm men ký hiệu MN5 là Rh. graminis; 

 - Nấm men ký hiệu MN7 là Rh. ingeniosa; 

 - Hai chủng MN10 và MN17 đều là Rh. glutinis nên được ký hiệu lần lượt 

là Rh. glutinis HUI-1 và Rh. glutinis HUI-2; 

 - Bốn nấm men có ký hiệu MN1, MN8, MN12 và MN16 chưa đủ cơ sở để 

định danh đến loài nên chúng được ký hiệu lần lượt là: Rhodotorula sp.1 

(MN1), Rhodotorula sp.2 (MN8), Rhodotorula sp.3 (MN12) và Rhodotorula 

sp.4 (MN16). 

 Cấy cùng tỷ lệ giống khoảng 2x107 CFU/g MT vào môi trường cơ bản và 

nuôi BR 8 nấm men Rhodotorula phân lập được trong cùng điều kiện. Khảo sát 

khả năng sinh tổng hợp beta-carotene của từng chủng vào ngày nuôi cấy thứ 7. 

Kết quả thu được thể hiện ở bảng 3.3. 

Bảng 3.3 Khả năng sinh tổng hợp beta-carotene của các loại nấm men Rhodotorula  

Ký hiệu 
nấm men 

Hàm lượng beta-
carotene (ppm CK) 

Ký hiệu 
nấm men 

Hàm lượng beta-
carotene (ppm CK) 

MN1 14,48 ± 3,81c MN10 16,70 ± 2,18 c 

MN5 27,77 ± 7,03 b MN12 42,55 ±±±± 3,57 a 

MN7 3,98 ± 0,97 d MN16 5,10 ± 2,06 d 

MN8 4,42 ± 1,43d MN17 4,42 ± 1,43d 

(Các giá trị có chỉ số mũ khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa ở mức α = 0,05) 

 Thực nghiệm khảo sát khả năng sinh tổng hợp beta-carotene của 8 chủng 
nấm men Rhodotorula phân lập được trình bày ở bảng 3.3. Bảng 3.3 cho thấy 
MN12 là nấm men có khả năng sinh tổng hợp beta-carotene cao nhất do đó 
MN12 được chọn làm chủng giống nghiên cứu chính. Bên cạnh phương pháp 
định danh dựa vào các đặc điểm sinh lý, sinh hóa theo khoá phân loại của 
Kreger-van Rij (1984) chúng tôi cũng gửi mẫu nấm men MN12 đến Công ty 
 
 

 Toàn bộ canh trường nuôi cấy BR được sấy ở nhiệt độ 50 ± 1oC trong thời 

gian 24 đến độ ẩm đạt yêu cầu đưa vào bảo quản khoảng 11 ÷ 12%, chúng tôi 

thu được chế phẩm βCR như hình 3.11.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Để hạn chế sự tổn thất carotenoid do sự oxi hóa trong quá trình sấy và bảo 

quản chúng tôi đã thực hiện việc xử lý canh trường sau lên men theo trình tự 

như sau: vi bao canh trường bằng bột gạo (tỷ lệ bột gạo sử dụng 5% Klg) rồi 

tiến hành sấy ở nhiệt độ 50 ± 1oC đến độ ẩm 11 ÷ 12%. Sau đó đóng gói chân 

không trong bao bì ghép nhiều lớp có khả năng chắn ánh sáng và tia cực tím, 

chống thấm oxi và hơi nước cao. Bằng kỹ thuật xử lý vi bao và đóng gói trong 

bao bì có cấu trúc ghép phức hợp như trên, đồng thời chế phẩm được chiết rót, 

rút chân không chúng tôi đã hạn chế được sự oxi hóa của các chất dinh dưỡng 

có trong chế phẩm, tỷ lệ tổn thất carotenoid tổng giảm chỉ còn 8 ÷ 10%. 

 Tiến hành phân tích thành phần dinh dưỡng trong chế phẩm βCR, kết quả 

thu được trình bày ở bảng 3.20. 

Bảng 3.20  Kết quả phân tích thành phần dinh dưỡng của βCR 

Số TT Chỉ tiêu phân tích Thành phần (% Klg) 

1 Độ ẩm 11,85 ± 0,82  

2 Tổng số CFU 1,2 x 107 CFU/g CK 

3 Protein tổng 22,61 ± 1,25  
 

Hình 3.11  Khay lên men bán rắn Rhodotorula và chế phẩm βCR thu được 
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Từ đó chứng tỏ việc tối ưu các thông số công nghệ trong quá trình LBR có ý 

nghĩa rất lớn trong thực tế sản xuất. 

 * Quá trình sinh tổng hợp sinh khối, phytase, carotenoid tổng và beta-

carotene theo thời gian 

 Trong các thí nghiệm này, chúng tôi sử dụng kết quả tối ưu dinh dưỡng và 

điều kiện nuôi cấy, lần lượt tiến hành khảo sát động học sinh tổng hợp sinh 

khối, phytase, carotenoid tổng và beta-carotene của nấm men Rhodotorula theo 

thời gian LBR. Kết quả nhận được các đồ thị sau: 

Hình 

3.7; 

3.9 Đồ 

thị 

biểu 

diễn 

khả năng  tổng hợp sinh khối;  

beta-carotene và carotenoid 

 Nấm men Rhodotorula tổng hợp sinh khối, carotenoid tổng và beta-carotene 

không tương thích nhau. Sinh khối tế bào và carotenoid đạt cực đại vào ngày 

thứ lên men 7 và tại thời điểm này hàm lượng beta-carotene chỉ chiếm 20,95 ± 

0,96% carotenoid tổng. Chúng tôi chọn thời gian thích hợp để thu nhận chế 

phẩm sinh học từ nấm men Rhodotorula là vào ngày lên men thứ 7. 

 Nấm men Rhodotorula do chúng tôi phân lập được có khả năng tổng hợp 

phytase nên có ý nghĩa thực tiễn rất lớn khi sử dụng canh trường LBR làm thức 

ăn cho gà đẻ. Khi đó chế phẩm sinh học thu được từ nấm men Rhodotorula sẽ 

giúp gà hấp thu tốt các dưỡng chất, đặc biệt làm tăng hàm lượng phosphor, 

calci trong xương đồng thời góp phần làm giảm thiểu lượng phosphor trong 

phân hạn chế gây ô nhiễm môi trường chăn nuôi. 
 
 
 

Nam Khoa để xác định trật tự sắp xếp các nucleotid, kết quả nhận được như 

sau: 

TTGCTTGCCGGGCTTGCTCGGTTTGCAGGCCAGCATCAGTTTTCTGG

GACGGATAATGGCAGTTAGAATGTAGCGTCTCGGCTGTGTTATAGC

TTTCTGCTGGATACGTCCGGGGGACTGAGGAACGCAGCGTGCCGTA

TGGCGAGGCTTTGGTCCTTTCACGCTTAGGATGCTGGTGGAATGGTT

TAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTA. Qua việc giải 

trình tự 28S DNA và tra cứu trên blast search, cho kết quả như hình 3.5, với độ 

tương đồng 100% với chủng Rhodotorula sp. CBS 10104 trong dữ liệu ngân 

hàng NCBI.  

Hình 3.5  Kết quả tra cứu trình tự 28S DNA của chủng MN12 

 Vậy trong luận án này, để thuận lợi cho việc trình bày chúng tôi thống nhất 

gọi nấm men Rhodotorula sp.3 (MN12) là Rhodotorula. 

3.2 Thu nhận chế phẩm sinh học từ Rhodotorula (βCR) 

 * Phương pháp phá vỡ thành tế bào nấm men 

 Với thành phần cơ chất chính như đã trình bày ở phần phương pháp, kết quả 

chúng tôi chọn được hệ dung môi DM3 gồm acetonitrile: 2-propanol: ethyl 

acetate = 40: 40: 20 (% thể tích) là hệ dung môi hiệu quả dùng để trích ly beta-

carotene bằng phương pháp UV-Vis ở bước sóng 454 nm. Dùng hệ dung môi 

DM3 để khảo sát các phương pháp phá vỡ tế bào khác nhau.  
 Hiện nay, đã có nhiều công bố khoa học về phương pháp thu nhận sinh khối 
và tách chiết sắc tố carotenoid và beta-carotene của Rhodotorula khi nuôi cấy 
theo kỹ thuật lên men chìm. Nghiên cứu nuôi cấy Rhodotorula trên môi trường 
rắn và phá vỡ tế bào nấm men có lẫn trong các hạt cơ chất rắn là một nghiên 
cứu hoàn toàn mới của chúng tôi, chưa được đề cập bất kỳ trong một công trình 
nào. Việc tách sinh khối ra khỏi cơ chất có cấu trúc xơ hay hạt là rất khó nên 
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mục tiêu của thí nghiệm này là tìm ra cách phá vỡ thành tế bào có hiệu quả cao 

để tách chiết sắc tố nội bào trong điều kiện tế bào nấm men Rhodotorula lẫn 

trong các hạt cơ chất rắn. 

 Hàm lượng beta-carotene luôn được phóng thích khỏi tế bào với liều lượng 

cao hơn một cách đáng kể ở các nghiệm thức có qua xử lý tế bào bằng sóng 

siêu âm. Phương pháp xử lý siêu âm có bổ sung bột thủy tinh đã cho hiệu quả 

phá vỡ tế bào cao hơn so với trường hợp không bổ sung bột thủy tinh. Ở nhiệt 

độ lạnh đông, gần như đa số nước tự do có trong mẫu kết tinh thành nước đá 

với tinh thể to, sắc nên khi rã đông các tinh thể đá này làm vỡ tế bào mạnh hơn 

so với phương pháp cấp đông. Theo kết quả trình bày ở bảng 3.5 cho thấy 

NT13 cho hiệu quả tách chiết cao nhất với thời gian xử lí mẫu lại ngắn và hàm 

lượng beta-carotene cao nhất, đạt (108,19 ± 4,58) ppm theo CK. Như vậy, 

NT13 tương ứng với phương pháp lạnh đông - rã đông - siêu âm được chọn 

làm nghiệm thức để phá vỡ thành tế bào trong các nghiên cứu tiếp theo. 

 * Tối ưu thành phần dinh dưỡng và điều kiện LBR 

 Sau khi xác định được hàm lượng saccharose, nitơ, phosphor và lưu huỳnh 

ở tâm lần lượt là 7000; 8000; 3000 và 700 (mg/Kg MT), chúng tôi thực hiện 

các thí nghiệm với các thông số theo ma trận đã hoạch định. Tính các hằng số 

bj, hệ số hồi qui tj và tra bảng tiêu chuẩn Student với p = 0,05, loại bỏ các hệ số 

không có ý nghĩa, kiểm tra sự tương thích của phương trình hồi quy. Kết quả 

chúng tôi tìm được phương trình có dạng: 

Y1 = 194,06 +11,18 x2 + 12,30 x3 +17,25 x1 x2 -13,43 x3 x4 -18,11 x1
2

 

 Phương trình hồi quy tìm được cho thấy cả 4 yếu tố saccharose (x1), nitơ 

(x2), phosphor (x3), và lưu huỳnh (x4) đều ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng 

hợp beta-carotene của nấm men Rhodotorula. Để tìm hàm lượng dưỡng chất 

tối ưu cần bổ sung với mục tiêu thu được hàm lượng beta-carotene cao nhất, 

chúng tôi tiến hành tối ưu theo phương pháp tìm cực trị. Dùng phần mềm 

Modde 5.0, công cụ Optimizer để thực hiên tối ưu hóa, kết quả nhận được giá 

trị của hàm mục tiêu y như sau: 

Y1 max = 238,29 ppm beta-carotene (theo CK) 

 Với các hàm lượng dưỡng chất bổ sung tối ưu như sau: saccharose 8700, 

nitơ 8500, phosphor 3300 và lưu huỳnh 500 (mg/Kg MT). Kết quả khảo sát thí 

nghiệm ở tâm cho bài toán thực nghiệm tối ưu với 3 yếu tố điều kiện nuôi cấy 

như sau: độ ẩm = 60%; độ dày lớp MT = 2cm; tỷ lệ giống = 7x107 CFU/g MT. 

Sau khi tính toán các hệ số bj, hệ số hồi qui tj và tra bảng tiêu chuẩn Student, 

loại bỏ các hệ số không có ý nghĩa, kiểm tra sự tương thích của phương trình 

hồi quy, chúng tôi nhận được phương trình hồi qui tối ưu các yếu tố điều kiện 

nuôi cấy: 

Y2 = 202,99 + 27,36 x1 + 26,70 x3
 - 27,43 x2 x3

  

 Phương trình hồi qui này cho thấy 3 yếu tố: độ ẩm (x1), độ dày lớp MT (x2), 

và tỷ lệ giống (x3) đều ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp beta-carotene 

của nấm men Rhodotorula. Trong đó, độ ẩm và tỷ lệ giống ảnh hưởng tỷ lệ 

thuận còn tương tác kép giữa độ dày lớp môi trường và tỷ lệ giống ảnh hưởng 

tỷ lệ nghịch. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế. Trong hai yếu tố ảnh 

hưởng tỷ lệ thuận, độ ẩm là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hàm lượng beta-

carotene của nấm men. Vì vậy, để tăng hàm lượng beta-carotene cần tăng giá 

trị độ ẩm ban đầu nhằm duy trì giá trị hoạt độ aW thích hợp cho nấm men phát 

triển. Từ phương trình hồi qui nhận được ta có thể xác định được các thông số 

điều kiện LBR nấm men Rhodotorula theo lý thuyết và qua đó có thể điều 

khiển các thông số trên. Tiến hành tối ưu theo phương pháp tìm cực trị bằng 

cách sử dụng công cụ Optimizer của phần mềm Modde 5.0., chúng tôi nhận 

được kết quả là: 

Y2 max = 283,21 ppm beta-carotene (theo CK) 
 Với các điều kiện nuôi cấy tối ưu như sau: Độ ẩm = 65%; độ dày lớp MT = 
1,5cm; tỷ lệ giống = 9x107 CFU/g MT. So sánh kết quả tối ưu giai đoạn này 
(Y2 max = 283,21 ppm) với giai đoạn đầu khi chỉ tối ưu các yếu tố dinh dưỡng 
(Y1 max = 238,29 ppm), kết quả cho thấy hàm lượng beta-carotene tăng lên 
18,85% so với khi chưa tiến hành tối ưu các yếu tố điều kiện LBR. 


