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Tóm tắt: 
 

Cordyceps sinensis (Đông trùng hạ thảo) đang được giới khoa học quan tâm bởi chúng có chứa 
nhiều hợp chất sinh học như cordycepin, nucleoside, ergosterol, polysaccharide,… Tại Việt 
Nam, C. sinensis được nuôi cấy nhân tạo trên môi trường lỏng tĩnh, sử dụng hệ sợi để sản xuất 
và nghiên cứu, còn dịch môi trường sau nuôi cấy có chứa lượng exopolysaccharide (EPS) có 
hoạt tính kháng oxy hóa cao. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát khả năng tạo EPS của C. 
sinensis trong môi trường bổ sung peptone, cao nấm men hoặc nhộng so với môi trường cơ bản 
(đối chứng). Sau đó, chúng tôi đánh giá khả năng kháng oxy hóa của EPS thu từ dịch nuôi cấy 
bằng phương pháp bắt gốc tự do ABTS. Kết quả cho thấy, C. sinensis có khả năng thích nghi và 
phát triển tốt được trên các môi trường này và kích thích tăng tổng hợp EPS. Trong đó, môi 
trường có chứa peptone và cao nấm men thu sinh khối và EPS cao nhất là 19,3 g/l và 2,5 g/l. 
Hoạt tính bắt gốc tự do ABTS của EPS cũng tăng lên đáng kể ở 40 ngày. 
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Abstract: 
 

Currently, Cordyceps sinensis (Dong trung ha thao) receives much interest from scientific 
community because of many bioactive compounds such as: cordycepin, nucleoside, ergosterol, 
polysaccharide… C.  sinensis was successfully artificially cultured in  liquid medium in 
Vietnam. However, after incubation, only mycelial biomass, rather than culture fluid, was 
produced and studied. Many studies indicate that the culture fluid of C. sinensis contains 
bioactive EPS. In this study, we investigate the EPS of C. Sinensis in the liquid of static culture 
by supplementing with peptone, yeast or silkworms compared to the control culture. Then, we 
assess the antioxidant activity of EPS from the culture fluid by ABTS free radical method. 
Results indicate that  C. Sinensis has the ability to adapt to and develop well in these media as 
well as stimulate the EPS production. Particularly, the medium within peptone and yeast gives 



the highest biomass and EPS of 19.3 g/l and 2.5 g/l. ABTS activity of EPS from it also increases 
significantly in 40 cultured days.  
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