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ABSTRACT 

Cordyceps militaris is an entomopathogenic fungus with many medicinal values similar to 
Cordyceps sinensis and has been used for a long time in traditional medicines. Different 
from Cordyceps sinensis, which has very low mass production and only grows in natural 
environment, the fungus Cordyceps militaris can be farmed in artificial conditions. 
Therefore, collecting of technical information and researches will help promoting the 
production of Cordyceps militaris in Vietnam to satisfy the demand of national and abroad 
markets. This study evaluated the role of Cordyceps militaris in modern medicine based on 
summing up the scientific research results, as well as assessing the biological characteristics 
and the effects of the cultivating conditions for Cordyceps militaris to develop farming 
processes in our country, which will bring essential economic benefits for local producers. 
Results from scientific publications showed that there had been many researches confirming 
the potential applications of C.militaris in illness treatment, also it was widely used in the 
modern pharmaceutical industry, such as cancer treatment, immunomodulatory, impaired 
liver and kidney function, etc. (Shonkor, 2010; Seulmee et al., 2009). For the production of 
C.militaris in artificial conditions, the strict control of environmental conditions such as 
fungal seeds, temperature, humidity, light, and nutrients was found as essential to maintain 
the yield and quality C.militaris mushrooms. 

TÓM TẮT 

Nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris là môṭ loài nấm ký sinh trên côn trùng có giá 
tri ̣dược liệu quý tương tự như nấm Cordyceps sinensis và được sử duṇg nhiều trong y hoc̣ 
cổ truyền trong nhiều năm qua. Khác với nấm Cordyceps sinensis với sản lượng rất ít và chỉ 
mọc trong tự nhiên, loài nấm Cordyceps militaris có thể được nuôi trồng trong điều kiêṇ 
nhân tạo. Do đo, việc tìm hiểu thông tin kỹ thuật và nghiên cứu về quy trı̀nh nuôi trồng sẽ 
giúp cho viêc̣ sản xuất nấm C.militaris thương phẩm tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu thi ̣
trường trong và ngoài nước. Nghiên cứu này đánh giá vai trò của nấm đông trùng ha ̣thảo 
Cordyceps militaris trong y học hiện đại trên cơ sở tổng hợp nhiều kết quả nghiên cứu khoa 
học, đồng thời đánh giá các đặc điểm sinh học và ảnh hưởng của các điều kiêṇ nuôi trồng 
lên loại nấm Cordyceps militaris nhằm phục vu ̣cho phát triển các quy trı̀nh nuôi trồng ở 
nước ta, đem laị những lợi ı́ch kinh tế thiết thực cho các nhà sản xuất ở các điạ phương. Kết 
quả nghiên cứu từ các công bố khoa học cho thấy nấm C.militaris được nhiều nghiên cứu 
khẳng định tiềm năng ứng duṇg trong điều tri ̣bệnh, đồng thời cũng được sử dụng rộng rãi 
trong ngành công nghiệp dược phẩm hiêṇ nay, vı́ du ̣như trong điều tri ̣ung thư, điều hòa 
miêñ dịch, suy giảm chức năng gan, thâṇ... (Seulmee et al., 2009; Shonkor, 2010). Đối với 
việc sản xuất nấm C.militaris ở trong điều kiêṇ nhân taọ, việc kiểm soát chặt chẽ các yếu tố 
điều kiêṇ môi trường nuôi trồng nấm như giống, nhiệt độ, ẩm đô,̣ ánh sáng và dinh dưỡng là 
hết sức cần thiết để duy trì sản lượng và chất lượng nấm C.militaris. 

Trích dẫn: Nguyêñ Thi ̣ Liên Thương, Triṇh Diêp̣ Phương Danh và Nguyêñ Văn Hiêp̣, 2016. Nấm đông 
trùng ha ̣thảo Cordyceps militaris: Đăc̣ điểm sinh học, giá tri ̣ dươc̣ liêụ và các yếu tố ảnh hưởng 
đến quá trı̀nh nuôi trồng nấm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44b: 9-22. 
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1 GIỚI THIÊỤ 

Nấm dược liệu từ lâu đã là một phần quan trọng 
của văn hóa và nền văn minh nhân loaị, đăc̣ biêṭ 
các loài trong giống Cordyceps được đánh giá cao 
do chứa nhiều hợp chất dược liệu (McKenna et al., 
2002).  Giống Cordyceps có hai loài hiêṇ nay đang 
đươc̣ nghiên cứu rất nhiều về chiết xuất và sản xuất 
do có giá tri ̣ dươc̣ liêụ và giá tri ̣ kinh tế cao (Liu et 
al., 2001; Li et al., 2006). Nấm đông trùng hạ thảo 
Ophiocordyceps sinensis (hay còn gọi là 
Cordyceps sinensis) là một loại nấm dược liệu có 
phân bố rất hạn chế trong tư ̣ nhiên và đươc̣ nuôi 
trồng trong điều kiêṇ hoang da,̃ loài nấm này hiện 
tại vẫn chưa đươc̣ nuôi trồng thành công trong môi 
trường nhân taọ, do đó sản lươṇg nấm thu được 
không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường (Li et al. 
2006; Stone 2008; Zhang et al. 2012). Loài đông 
trùng hạ thảo Cordyceps militaris (thường được gọi 
nấm cam sâu bướm), chứa các hợp chất hóa học 
tương tự như của O.sinensis, nhưng có thể dễ dàng 
nuôi trồng trong môi trường nhân taọ (Li et al. 
1995; Dong et al., 2012). Hiêṇ nay, đa ̃ có nhiều 
nghiên cứu về quy trı̀nh nuôi trồng nấm C. 
militarisis nhằm thay thế cho loài O. Sinensis và có 
nhiều nghiên cứu quan trọng về gen, nhu cầu dinh 
dưỡng, môi trường nuôi cấy, các đặc tính sinh hóa 
và dược lý của nấm C. militaris. Gần đây, bộ gen 
hoàn chỉnh của C. militaris cũng được giải trình tự 
làm cơ sở cho nhiều nghiên cứu sâu hơn về loaị 
nấm này (Zheng et al, 2011).  

Có hơn 400 phân loài Cordycepss đã tìm thấy 
và mô tả, tuy nhiên chỉ có khoảng 36 loài được 
nuôi trồng trong điều kiện nhân tạo để sản xuất quả 
thể (Wang, 1995; Sung, 1996; Li et al, 2006). 
Trong số những loài này, chỉ có loài C. militaris đã 
được trồng ở quy mô lớn do nó có dược tính rất tốt 
và có thời gian sản xuất ngắn (Li et al, 2006). 

Quả thể của nấm Cordyceps militaris dùng làm 
thực phẩm, dùng trong các món hầm, súp, trà... ở 
các nước Đông Nam Á như Hongkong, Đài Loan, 
Trung Quốc. Lươṇg an toàn ı́t hơn 2.5 g/kg thể 
troṇg (Che et al, 2003). Quả thể và sinh khối nấm 
cũng được sử duṇg làm thuốc và bồi bổ sức khỏe 
như nước uống, viên nhôṇg, rươụ, dấm, trà, yogurt, 
và nước chấm (Wang et al, 2006). Các loại thuốc 
từ nấm này dùng duy trì chức năng thận, phổi, 
chống lão hóa, điều hòa giấc ngủ, viêm phế quản 
mañ tı́nh (Das et al., 2010). Hiện có hơn 30 loaị 
sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ C. militaris trên thi ̣ 
trường (Huang et al., 2010). 

Theo kết quả điều tra của công ty Công nghệ 
Baoli Laoning (Trung Quốc) cho thấy thực phẩn 
chức năng từ nấm có tiềm năng rất lớn tại Trung 
Quốc đạt doanh thu 70 tỷ nhân dân tệ, Nhật Bản 
đạt 3,6 tỷ USD năm 1990, Mỹ đạt 3,5 tỷ USD năm 
1990 (Wang và Yang, 2006). Các sản phẩm thuốc 
và thực phẩm chức năng từ nấm Cordyceps 
militaris chiếm thị trường rất lớn trên thế giới. Giá 
thi ̣ trường của các sản phẩm như Công ty Zeolite 
bán 41,95USD/ lọ 90 viên (650mg/viên), Cordygen 
19,95 USD/lọ 90 viên.  

Do giá tri ̣ dược liệu, giá trị kinh tế cao và tı́nh 
khả thi của việc nuôi nấm Cordyceps militaris ở 
quy mô lớn, việc phát triển các nghiên cứu về nuôi 
trồng nấm Cordyceps militaris nhằm tăng quy mô 
sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thi ̣ trường trong 
nước và chuyển giao công nghê ̣cho các đơn vi ̣ sản 
xuất để đem lại lợi ı́ch kinh tế cho điạ phương là 
hết sức cần thiết. 

2 NỘI DUNG  

2.1 Các đặc điểm sinh học của nấm 
Cordyceps militaris   

2.1.1 Phân loaị và mô tả nấm Cordyceps militais  

Cordyceps militaris là loài nấm thuôc̣ ho ̣
Cordycipitaceae, giống Cordyceps. Loài này đươc̣ 
Carl Linnaeus mô tả vào năm 1753 với tên goị 
Clavaria militaris (Bảng 1) (Kobayasi, 1982). 
Cordyceps Fr. là chi đa dạng nhất trong ho ̣
Clavicipitaceae về số lượng loài và phổ ký chủ. 
Ước tính có hơn 400 loài trong giống này (Mains, 
1958; Kobayasi et al, 1982; Stensrud et al., 2005). 
Nấm Cordyceps militaris thuộc giới Nấm, chi 
Ascomycota, lớp Sordariomycetes, bô ̣
Hypocreales, ho ̣Cordycipitaceae, giống Cordyceps 
và loài C. Militaris. Tên khoa hoc̣ Cordyceps 
militaris(L.) Fr. (1818) (Kobayasi et al, 1982). 

Nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris là 
loài nấm ký sinh trên bướm và sâu bướm, có màu 
cam, chiều dài 8-10 cm. Đầu quả thể nấm có các 
đốm màu cam sáng. Quả thể nấm nhô lên từ xác ấu 
trùng hoặc nhộng, măṭ cắt ngang quả thể có màu 
nhạt, rỗng ở giữa (Hı̀nh 1). Các nang bào tử dài từ 
300-510 micro mét, bề rôṇg 4 micro mét. Các bào 
tử nang hình sợi, không màu và phân đoaṇ, kích 
thước 3.5-6 × 1- 1.5 micro mét. Các bào tử nang 
này trong điều kiện nghèo dinh dưỡng se ̃đứt ra và 
nảy chồi taọ các bào tử thứ cấp. Nấm này có phân 
bố rộng, ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á (Paul et al, 
2008). 
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Hıǹh 1: Nấm Cordyceps militaris và măṭ cắt doc̣ 
quả thể chứa các bào tử (Christian et al., 1837) 

Mật độ sợi nấm thay đổi trên các môi trường 
dinh dưỡng khác nhau.  Mâṭ độ tơ C. militaris rất 
thấp trên môi trường WA, nghèo ở môi trường MA 
và CMA, trong khi rất nhiều trong các môi trường 
SDAY và SMAY (Shretha et al, 2006). Màu sắc 
khuẩn lạc dao động từ trắng, vàng, cam nhaṭ đến 
cam tùy theo thành phần dinh dưỡng. Các quan sát 
cho thấy môi trường có bổ sung pepton và cao nấm 
men cho khuẩn lac̣ có màu sắc đâṃ hơn (Shretha et 
al, 2006). 

2.1.2 Chu trı̀nh sống của nấm Cordyceps 
militaris 

Giống như hầu hết các loài Cordyceps khác, C. 
militaris là một loài nấm ký sinh trên côn trùng và 
ấu trùng của côn trùng. Loài này chủ yếu lây nhiễm 
ở giai đoạn nhộng của các loài bướm khác nhau, 
rồi nhân lên trong cơ thể ký chủ  vào mùa đông. 
Bào tử nấm theo gió dı́nh vào bên ngoài ký chủ, 
sau đó từ bào tử hı̀nh thành các ống nảy mầm có 
các thể bám. Các ống này tiết ra các enzyme như 
lipase, chitinase, protease làm tan vỏ ngoài của ký 
chủ và xâm nhâp̣ vào bên trong cơ thể. Sau đó hê ̣
sơị nấm hút dinh dưỡng và sinh trưởng maṇh me ̃

chiếm toàn bô ̣cơ thể và gây chết ký chủ. Đến cuối 
hè hoăc̣ thu quả thể nhô ra ngoài để phát tán bào tử 
vào không khí (Kobayasi et al, 1982; Kamble et al, 
2012). Các quả thể nấm C. militaris thường có màu 
vàng nhạt hoặc màu da cam (Zheng et al., 2011).  

Nấm Cordyceps militaris có các daṇg bào tử 
khác nhau trong chu trı̀nh sống của nấm (Hı̀nh 2). 
Ở các điều kiêṇ môi trường khác nhau, sư ̣ hı̀nh 
thành các daṇg bào tử cũng cho thấy sư ̣khác biêṭ, 
như viêc̣ taọ bào tử tròn taọ ra trên môi trường nuôi 
cấy rắn hoăc̣ các chồi bào tử taọ ra trên môi trường 
nuôi cấy lỏng.  

2.1.3 Ký chủ 

Nấm Cordyceps militarisis là loài đươc̣ nghiên 
cứu kỹ nhất trong tất cả các loài của giống 
Cordyceps (Kobayasi et al, 1941). Sư ̣ đa daṇg về 
hı̀nh thái và khả năng thích nghi của loài này ở 
nhiều sinh cảnh khác nhau có thể là nguyên do 
khiến chúng có măṭ ở nhiều vùng địa lý và sinh 
thái trên trái đất (Kobayasi et al, 1941; Mains, 
1958; Sung và Spatafora, 2004). Ký chủ phổ biến 
của loài C.militaris trong tự nhiên bao gồm ấu 
trùng và nhộng của các loài bướm. Ngoài ra, còn 
có các ký chủ khác như các loài côn trùng thuôc̣ bô ̣
cánh cứng (Coleoptera), bô ̣ cánh màng 
(Hymenoptera), và bô ̣ hai cánh (Diptera). Vı́ du ̣
như Ips sexdentatus, Lachnosterna quercina, 
Tenebrio molitor (thuôc̣ bô ̣ cánh cứng), Cimbex 
similis (thuôc̣ bộ cánh màng), và Tipula paludosa 
(thuôc̣ bô ̣hai cánh) (Bảng 1). 

Trong tự nhiên có nhiều loài Cordyceps có hı̀nh 
thái tương tư ̣hoăc̣ gần giống loài C.militaris, bao 
gồm C. cardinalis G.H. Sung & Spatafora, C. 
Kyusyuensis A. Kawam., C.pseudomilitaris Hywel-
Jones & Sivichai, C. rosea Kobayasi & Shimizu, 
C. roseostromata Kobayasi & Shimizu, 
C.washingtonensis Mains, và môṭ số loài khác 
(Sung và Spatafora, 2004; Sung et al., 2007; Wang 
et al., 2008). 
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Hıǹh 2: Các daṇg bào tử của nấm Cordyceps militaris (Zheng et al., 2011). Conidia: bào tử tròn taọ ra 
trên môi trường nuôi cấy rắn. Blastospores: chồi bào tử taọ ra trên môi trường nuôi cấy lỏng. 

Fruiting-body: quả thể. Perithecia: thể quả hıǹh chai.Asci: nang. Fragmented ascospores: các mảnh 
nang bào tử. Microcycle conidiation: vi chu kỳ tạo bào tử 

Bảng 1: Môṭ số ký chủ thuôc̣ các phân lớp khác của nấm Cordyceps militaris 

Bô ̣ Ho ̣ Loài Tác giả 
Coleoptera Scarabaeidae Lachnosterna quercina Farlow và ctv. (1888) 
Diptera Tipulidae Tipula paludosa Müller-Kögler (1965) 
Hymenoptera Cimbicidae Cimbex similis Kobayasi (1941) 
Lepidoptera Bombycidae Andraca bipunctata Panigrahi (1995) 

2.1.4 Tế bào hoc̣ và di truyền hoc̣ của 
Cordyceps militaris  

Cho đến nay chı̉ có một số ı́t nghiên cứu về tế 
bào học và di truyền của loài C. militaris. Tác giả 
Moore (1964) cho thấy rằng nhân tế bào soma phân 
chia tương tự như các tế bào sinh dưỡng khác. 
Phân tích điện di karyotype cho thấy loài này có 7 
nhiễm sắc thể, kích thước nhiễm sắc thể dao động 
trong khoảng 2,0 và 5,7 Mb (Wang et al, 2010). 
Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy toàn bộ 
gen gần đây của C. militaris có chiều dài khoảng 
32,2 Mb (Zheng et al., 2011).  

Các kết quả phân tích gen cho thấy có sự khác 
biệt di truyền đáng kể giữa các chủng hoang dại và 
chủng thoái hóa (Li et al., 2003,2007). Tuy nhiên, 
không giống như sự đa dạng đáng kể trong di 
truyền của loài O. sinensis (Zhang et al., 2009), các 
khoảng cách di truyền của các loài C. militaris 
phân lâp̣ từ các khu vực khác nhau là cực kỳ thấp 
khi phân tı́ch dựa trên trình tự nrDNA ITS (khoảng 

cách K2P ≤0.01) (Wang et al., 2008). 

Các điều kiện ảnh hưởng đến sự hình thành và 

tái sinh của bào tử trần của loài C. militaris đã 
được nghiên cứu rộng rãi (Ma et al., 2008; Liu et 
al., 2009; Zhou và Luo, 2009;. Li et al., 2011). Môṭ 
số các nghiên cứu cho thấy khi gây đôṭ biến bằng 
bức xạ trên C. militaris có thể tạo ra các loài đột 
biến có đặc điểm vượt trội hơn so với đối chứng, 
như tạo ra hàm lươṇg cao hơn các chất cordycepin, 
polysaccharide, hoặc cho năng suất quả thể cao 
hơn (Che et al., 2004; Zhou và Bian, 2007; Zhou 
và Luo, 2009; Li et al, 2011). 

Dưạ trên trình tự biểu hiện Tag (EST) cho thấy 
các mô hı̀nh phiên mã gen khác nhau ở loài C. 
militaris khi nuôi hê ̣ sơị nấm trong môi trường 
lỏng, môi trường rắn chứa gaọ, và khi taọ quả thể 
trên môi trường gaọ hoăc̣ nhôṇg tằm (Xiong et al, 
2010). Các phân tích cho thấy gen tham gia vào 
quá trình chuyển hóa tế bào, chuyển hóa năng 
lượng, và đáp ứng stress. Các gen cũng quy định 
cấu trúc vách tế bào trong quá trı̀nh hı̀nh thành bào 
tử hữu tı́nh (Xiong et al, 2010). Nhiều nghiên cứu 
đã chứng minh có sự ảnh hưởng của điều kiện nuôi 
cấy đến việc hình thành quả thể và tạo các hơp̣ chất 
chuyển hóa (ví dụ, cordycepin, polysaccharide), 
tuy nhiên các cơ sở di truyền giải thích cho các quá 
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trình này vẫn chưa rõ ràng (Cui và Zhang 2011; He 
et al., 2011). 

2.2 Giá tri ̣ dươc̣ liêụ của nấm Cordyceps 
militaris 

2.2.1 Các hợp chất dược liệu 

Các hợp chất dươc̣ liêụ của loaị nấm Cordyceps 
militaris ứng duṇg trong điều tri ̣ bêṇh và nâng cao 
sức khỏe con người, do đó loài nấm này có giá tri ̣ 
kinh tế cao. Nấm Cordyceps militaris rất khan 
hiếm trong tự nhiên. Vì vậy, việc sản xuất ở quy 
mô lớn các chiết xuất từ nấm phục vụ nghiên cứu 
và điều tri ̣  bệnh từ Cordyceps militaris hiện đang 
là một vấn đề cấp thiết. 

 Các hơp̣ chất chống ung thư: Hợp chất 

cordycepin (3′-deoxyadenosine) từ nấm cho thấy 
có hoaṭ tính kháng vi sinh vật, kháng ung thư, ngừa 
di căn, điều hòa miêñ dịch (Shonkor et al, 2010).  

 Hoaṭ tı́nh kháng oxy hóa: Các nghiên cứu 
cho thấy hơp̣ chất CM-hs-CPS2 chứa trong dịch 
chiết nấm C.militaris có tı́nh kháng DPPH, hoaṭ 
tı́nh khử và taọ phức ở nồng đô ̣(8 mg/ml) là  89%, 
1,188 và 85% (Fengyao et al., 2011). 

 Tăng số lươṇg tinh trùng: Nghiên cứu trên 
lơṇ cho thấy khi dùng chế phẩm từ  Cordyceps 
militaris, số lươṇg tinh trùng tăng, số phần trăm 
tinh trùng di động và hı̀nh dạng bı̀nh thường tăng. 
Hiệu quả này được duy trı̀ thâṃ chı́ sau 2 tuần 
ngưng sử duṇg chế phẩm. Lượng cordycepin trong 
tế bào tăng trong thời gian sử duṇg chế phẩm nên 
có khả năng chất này làm tăng lượng tinh dic̣h và 
chất lươṇg tinh trùng ở lơṇ (Lin et al., 2007). 

 Haṇ chế vius cúm: Acidic polysaccharide 
(APS) tách chiết từ nấm Cordyceps militaris trồng 
trên đậu nành nảy mầm có khả năng ứng duṇg 
trong điều tri ̣ cúm A. Chất này góp phần điều hòa 
hoạt động miễn dịch của các đaị thưc̣ bào (Yuko et 
al., 2007).  

 Kháng khuẩn kháng nấm và kháng ung thư: 
C. militaris: protein (CMP) tách chiết từ nấm có 
kı́ch thước 12kDa, pI 5,1 và có hoaṭ tı́nh trong 
khoảng pH 79. Protein này ức chế nấm Fusarium 
oxysporum và gây đôc̣ đối với tế bào ung thư bàng 
quan (Byung-Tae et al., 2009).  Hơp̣ chất 
cordycepin còn cho thấy khả năng kháng vi khuẩn 
Clostridium. Các hơp̣ chất dâñ xuất từ nấm đươc̣ 
mong đơị ứng duṇg trong viêc̣ điều tri ̣ các bêṇh 
nhiêm̃ khuẩn đường ruôṭ (Young-Joon et al., 
2000). Cordycepin ngăn sư ̣biểu hiêṇ của gen T2D 
chiụ trách nhiêṃ điều hòa bêṇh tiểu đường thông 
qua viêc̣ ức chế các đáp ứng phản ứng viêm phu ̣

thuôc̣ NF-κB, do đó đươc̣ hy voṇg se ̃ ứng duṇg 
đươc̣ như môṭ chất điều hòa miêñ dic̣h dùng trong 
điều tri ̣ các bêṇh về miêñ dic̣h (Seulmee et al., 
2009). 

 Tan huyết khối: Enzyme tiêu sợi huyết tách 
chiết từ nấm Cordyceps militaris có hoạt tính gắn 
fibrin, và do đó xúc tiến viêc̣ phân hủy fibrin. 
Enzyme này có khả năng sử dụng trong điều trị tan 
huyết khối tương tự như các enzym fibrinolytic 
mạnh khác như nattokinase và enzyme chiết từ 
giun đất. Khi enzyme này có thể sản xuất ở quy mô 
lớn se ̃ là môṭ giải pháp thay thế hữu hiêụ cho các 
enzym fibrinolytic giá thành cao hiện đang được sử 
dụng cho bệnh tim lão hóa ở người (Jae-Sung et 
al., 2006). 

 Tı́nh kháng viêm: Để xác định tác dụng 
kháng viêm của nấm, dic̣h chiết từ quả thể nấm 
Cordyceps militaris (CMWE) đươc̣ thử nghiêṃ về 
tác duṇg kiểm soát lipopolysaccharide (LPS) (chịu 
trách nhiệm kı́ch thı́ch viêc̣ sản xuất nitric oxide), 

viêc̣ phóng thı́ch yếu tố hoại tử khối u α (TNF-α) 
và interleukin-6 (IL-6) của tế bào RAW 264,7. Các 
đại thực bào đươc̣ xử lý với nồng độ khác nhau của 

CMWE làm giảm đáng kể LPS, TNF-α và IL-6 và 
mức độ giảm theo nồng độ của dic̣h chiết. Những 
kết quả này cho thấy rằng CMWE có tác dụng ức 
chế mạnh đến viêc̣ sản xuất các chất trung gian gây 
viêm của tế bào (Wol et al., 2010). 

 Các ứng duṇg trên lâm sàng của nấm 
Cordyceps militaris: Mặc dù nấm Cordyceps 
sinensis được sử dụng rộng rãi hơn Cordyceps 
militaris, tuy nhiên các ứng dụng lâm sàng của 
chúng cũng khá tương tự nhau. Các chiết xuất từ 
nấm Cordyceps militaris có thể được sử dụng trong 
các trường hợp suy giảm chức năng phổi, ho có 
đờm, chóng mặt (Mizuno, 1999; Das et al., 2010). 

2.2.2 Các thành phần hóa hoc̣ của nấm 
Cordyceps militaris  

Theo số liệu nghiên cứu về thành phần hóa học 
của thể quả nấm C.militaris cho thấy loài nấm này 
chứa các thành phần như protein chiếm 40,69%; 
các loại vitamin: vitamin A (34,7 mg/gam), vitamin 
B1 (13,0 mg/gam), vitamin B6 (62,2 mg/gam), 
vitamin B12 (70,3 mg/gam), vitamin B3 (42,9 
mg/gam); các nguyên tố khoáng: Se (0,44 ppm), 
Zn (130,0 ppm), Cu (29,15 ppm); hợp chất hóa học 
và nhóm hợp chất quan trọng: cordycepin (1,52%), 
cordycepic acid (11,8%), polychaccaride (30%) 
(Shih et al., 2007). 

Acid amin  
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Kết quả nghiên cứu của Hyun (2008) cho thấy 
trong quả thể nấm Cordyceps militaris có chứa 
lươṇg acid amin tổng số cao hơn trong sinh khối 
nấm (69,32 mg/g trong quả thể và 14,03 mg/g 
trong sinh khối nấm). Khối lươṇg acid amin mỗi 
loaị trong quả thể và sinh khối nấm cũng có sư ̣
chênh lêc̣h, dao đôṇg từ 1,1515,06 mg/g và 
0,362,99 mg/g. Thành phần acid amin của mỗi 
loại trong quả thể bao gồm: lysine (15,06 mg/g), 
glutamic acid (8,79 mg/g), prolin (6,68 mg/g), 
threonine (5,99 mg/g), arginine (5,29 mg/g), và 
alanine (5,18 mg/g) in the fruiting body. Số liệu 
phân tích của Chang và ctv. (2001) cho thấy phần 
lớn trong sinh khối nấm chứa acid aspartic (2,66 
mg/g), valine (2,21 mg/g) và tyrosine (1,57 mg/g) 
(Chang, 2001). 

Acid béo 

Quả thể nấm Cordyceps militaris chứa nhiều 
acid béo không no, chiếm 70% tổng số acid béo, 
trong đó lươṇg acid linoleic chiếm đến 61,3%  
trong quả thể và 21,5% trong sinh khối. Lươṇg 
acid béo no chủ yếu là acid palmitic, chiếm 24,5% 
trong quả thể và 33,0% trong sinh khối (Bảng 2) 
(Hur, 2008). 

Bảng 2: Thành phần acid béo của Cordyceps 
militaris (Hur, 2008) 

Acid béo 

Phần trăm acid 
béo tổng (%) 
Quả 
thể 

Sinh 
khối 

Palmitic acid (C16:0) 24.5 21,5 
Palmitoeic acid (C16:1) 2.3 2,1 
Stearic acid (C18:0) 5.8 5,0 
Oleic acid (C18:1) 6.0 17,7 
Linoleic acid (C18:2) 61.3 33,0 
Linolenic acid (C18:3)  20,6 

Adenosine và cordycepin  

Adenosine và cordycepin là hai hơp̣ chất có 
dươc̣ tính cao của nấm Cordyceps militaris. 
Adenosine chiếm 0,18% trong quả thể và 0,06% 
trong sinh khối nấm. Đối với hơp̣ chất cordycepin, 
trong quả thể có hàm lượng cao gấp 3 lần so với 
sinh khối (0,97% so với 0,36%) (Hyun et al, 2008).  

Polysaccharide  

Các polysaccharide CPS-1 và CPS-2 đươc̣ tách 
chiết từ nấm Cordyceps militaris cho thấy chúng 
có thành phần từ các đơn phân là các đường 
monosaccharide, mannose và galactose. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy hai loaị polysaccharide này có 

khả năng phuc̣ hồi các tổn thương gan do ethanol, 
và tác duṇg này tăng lên khi tăng liều dùng  
chiết xuất. Yan et al., 2008 cho rằng tác duṇg này 
có thể do chức năng kháng oxy hóa của các 
polysaccharide từ nấm. 

2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 
nuôi trồng nấm Cordyceps militaris 

Nấm dược liệu từ lâu đã là một phần quan trọng 
của văn hóa và nền văn minh nhân loaị, đăc̣ biêṭ 
các loài trong giống Cordyceps được đánh giá cao 
về dược tính (McKenna et al., 2002). Hầu hết các 
loài Cordyceps ký sinh trên ấu trùng côn trùng 
hoăc̣ các loài chân đốt (Kobayasi et al., 1941; 
1982). Loài nấm Đông trùng hạ thảo có giá tri ̣ kinh 
tế cao nhất trong giống này là Cordyceps sinensis 
(Berk.), là loài ký sinh trên sâu bướm (Wang Yao 
et al., 2011), phân bố ở cao nguyên Tây Tạng của 
Trung Quốc và đồng cỏ trên cao của Nepal, Bhutan 
và Ấn Độ (Shrestha et al., 2010; Zhang et al., 
2012]. O. sinensis là một loại nấm dược liệu có giá 
trị cao, đươc̣ thu hái và giao dic̣h từ lâu đời (Jones 
et al., 1997; Halpern, 1999). Do bị khai thác triệt 
để, số lươṇg của O. sinensis trong tự nhiên giảm 
mạnh (Li et al., 2006;. Stone, 2008; Zhang, 2012). 
Sự khan hiếm và giá bán trên thi ̣ trường cao đa ̃dẫn 
đến việc xuất hiêṇ nhiều nấm giả bán trên thị 
trường dưới nhiều daṇg như dùng những loài nấm 
có hı̀nh thái quả thể giống với loài O. sinensis, 
hoăc̣ ép khuôn tạo hình dáng tương tự O. sinensis 
từ các loại bôṭ và dươc̣ liêụ. 

Một loài trùng thảo phổ biến khác là loài 
Cordyceps militaris (. L: Fr.) Link, có phân bố trên 
toàn thế giới ở đô ̣cao từ 02.000 m trên mực nước 
biển (Kobayasi et al., 1941; Mains, 1958; 
Panigrahi et al., 1995; Shrestha và Sung, 2005; Ma 
et al., 2007). Loài này thường được gọi là nấm cam 
sâu bướm, có thể dễ dàng nuôi nhân tạo bằng cả 
hai phương pháp rắn và lỏng trong môi trường có 
nhiều nguồn carbon và nitơ. C. militaris đươc̣ xem 
như môṭ nguồn thay thế cho O. sinensis do nó chứa 
các hơp̣ chất hóa hoc̣ và dược tính tương tư ̣ như 
nấm O. sinensis như hoạt tính chống oxy hóa, ức 
chế tế bào ung thư... (Gong et al., 2006a,b ; Huang 
et al., 2006; Yu et al., 2006; Ni et al., 2007; Gao et 
al., 2008; Yue et al., 2008; Zhou et al., 2009; Das 
et al., 2010; Khan et al., 2010; Li et al., 2010; 
Zheng et a.l, 2011; Dong et al., 2012). Tuy nhiên, 
cần có thêm các nghiên cứu dược lý sâu hơn nhằm 
xác điṇh các hợp chất tinh khiết khác ngoài 
cordycepin để xác định và so sánh chính xác giá trị 
dinh dưỡng của hai loài này (Paterson et al., 2008). 
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Khác với loài O. sinensis không nuôi trồng 
được hoàn chỉnh để tạo quả thể trong môi trường 
nhân tạo, nấm C. militaris có vòng đời hoàn chı̉nh 
khi nuôi cấy trong môi trường nhân taọ, do đó loài 
này đươc̣ sử duṇg làm mô hı̀nh để nghiên cứu các 
loaị nấm thuôc̣ giống Cordyceps khác (Shrestha et 
al., 2004; Gao et al., 2008; Zhong et al., 2009; 
Xiong et al., 2010). Không phân bố ở các điều kiêṇ 
điạ lý nghiêm ngăṭ như O. sinensis, loài nấm C. 
militaris có phân bố rôṇg trên toàn thế giới. Tuy 
nhiên, mật độ trong tư ̣ nhiên của nấm laị không 
đáng kể, và sản lươṇg quả thể nấm này trong tư ̣
nhiên rất thấp, do đó trong những năm gần đây đa ̃
có nhiều nghiên cứu trên việc nuôi cấy quy mô lớn 
quả thể và tơ nấm này cho ứng duṇg trong dươc̣ 
liêụ (Dai et al., 2007; Gu et al., 2007). 

Từ cuối thế kỷ 19, các nhà khoa học đa ̃công bố 
các nghiên cứu taọ quả thể nấm trên côn trùng (de 
Bary et al., 1887; Shanor et al., 1936; Müller-
Kögler et al., 1965; Leatherdale, 1970) và sau đó là 
các nghiên cứu nuôi trồng thành công nấm trên các 
hơp̣ chất hữu cơ trong quy mô phòng thí nghiêṃ 
(Kobayasi et al., 1941; Basith và Madelin, 1968; 
Yue et al., 1982). Nguyên do lý giải cho khả năng 
nuôi trồng nấm C.militaris trên môi trường không 
chứa dịch chiết côn trùng vâñ chưa đươc̣ lý giải 
thỏa đáng nhưng thành quả của các nghiên cứu này 
đã đóng góp to lớn cho viêc̣ phát triển quy mô nuôi 
cấy cỡ lớn hơn.  

Để đáp ứng nhu cầu về các dươc̣ chất từ nấm 
C.militaris, cùng với viêc̣ nuôi cấy thu quả thể, 
viêc̣ sản xuất hê ̣ sơị C.militaris trong môi trường 
lỏng cũng là môṭ hướng đi hứa heṇ để sản xuất ra 
các hơp̣ chất có hoaṭ tı́nh sinh hoc̣ cao từ nấm này 
(Huang et al., 2006; Yu et al., 2006; Gu et al., 
2007; Kwon et al., 2009; Xie et al., 2009a, b ; Das 
et al., 2010). Các nghiên cứu sâu về các hơp̣ chất 

sinh hóa và dươc̣ chất của nấm tiếp theo đó cũng 
đa ̃ đươc̣ công bố trong những năm gần đây 
(Paterson et al., 2008; Zhou et al., 2009; Das et al., 
2010).  

Nấm Cordyceps militaris khi nuôi trên các môi 
trường khác nhau sẽ có các hı̀nh thái khác nhau 
(Hı̀nh 3). Các số liệu nghiên cứu tại Đại học Thủ 
Dầu Một cho thấy trên môi trường rắn bổ sung đaṃ 
hữu cơ từ bôṭ nhôṇg, nấm tạo quả thể daṇg sơị, 
chiều dài 5-6 cm sau 9 tuần. Trên môi trường lỏng 
tĩnh sử duṇg môi trường SDAY và thac̣h agar 
không thấy hiêṇ tươṇg sinh quả thể.  

2.3.1 Ảnh hưởng của điều kiêṇ môi trường đến 
quá trình nuôi trồng nấm 

Cordyceps militaris được trồng trong môi 
trường lỏng để thu hoạch sợi nấm đồng thời trên 
môi trường rắn để thu quả thể. Các tác giả Kim và 
Liu đã tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy chìm nấm C. 
militaris (Kim et al., 2003; Liu et al., 2008). Để 
sản xuất quy mô lớn về số lượng quả thể nấm C. 
militaris hiện nay người ta chỉ sử dụng môi trường 
rắn chứa các cơ chất nhân tạo hoặc môi trường rắn 
chứa côn trùng (ví dụ, ấu trùng tằm B. mori). Tuy 
nhiên, viêc̣ nuôi nấm lấy quả thể trên côn trùng rất 
tốn kém, do đó hiêṇ nay nấm chủ yếu đươc̣ nuôi 
trên môi trường có thành phần chı́nh là gaọ. Các 
môi trường dùng cho nuôi cấy bao gồm môi trường 
nhân giống, môi trường tiền nuôi cấy hê ̣sơị và môi 
trường sản xuất. Thành phần các môi trường này 
khác nhau phù hơp̣ với sư ̣phát triển của nấm ở các 
giai đoaṇ. Có 4 giai đoaṇ chı́nh trong sư ̣phát triển 
của nấm, bao gồm: giai đoaṇ taọ hê ̣sơị, giai đoaṇ 
taọ sắc tố, giai đoaṇ nảy chồi, và giai đoaṇ taọ quả 
thể (Lu et al., 2005). Các quá trı̀nh này đòi hỏi viêc̣ 
kiểm soát chăṭ che ̃về nhiêṭ đô,̣ đô ̣ẩm và ánh sáng 
(Ren et al., 2009). 
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Hıǹh 3: Cordyceps militaris nuôi trồng trên các điều kiêṇ khác nhau (Dữ liêụ nghiên cứu của Phòng thı́ 
nghiêṃ Nấm dươc̣ liêụ, Đaị hoc̣ Thủ Dầu Môṭ); (a) Nấm Cordyceps militaris nuôi trồng trên môi 

trường rắn có bổ sung gaọ và bôṭ nhôṇg (1-9 tuần); (b) Nấm Cordyceps militaris nuôi trên môi trường 
lỏng SDAY; (c) Nấm Nấm Cordyceps militaris moc̣ trên môi trường thac̣h agar bổ sung đaṃ hữu cơ 

Việc nuôi cấy các loaị nấm trên môi trường rắn 
đã được nghiên cứu trong nhiều năm qua. So sánh 
với các loại môi trường khác, môi trường rắn hiêụ 
quả hơn về các mặt như diện tı́ch nuôi trồng nhỏ, 
giảm lươṇg nước tiêu thu ̣ so với nuôi cấy lỏng, 
đồng thời giảm chi phí xử lý nước thải và tiêu thụ 
năng lượng trong quy trình nuôi nấm. Trong tư ̣
nhiên nấm C. militaris sinh trưởng rất haṇ chế ký 
sinh trên côn trùng. Khi nuôi trồng trong điều kiêṇ 
nhân taọ nấm có thể phát triển trong điều kiêṇ tối 
ưu như độ thoáng khí giúp cho viêc̣ phát triển tơ 
nấm và quả thể, nhất là chủ yếu quả thể chứa nhiều 
hơp̣ chất có hoaṭ tı́nh sinh học hơn (Sung et al., 
2006; Zhang et al., 2008). Quả thể đa ̃dươc̣ trồng 
thành công trên môi trường gaọ lứt (Choi et al., 
1999; Sung et al., 2002) hoăc̣ ấu trùng côn trùng 
(Harada et al., 1995; Sato và Shimazu, 2002). Các 
nghiên cứu khác cũng cho thấy viêc̣ sử duṇg haṭ kê 
có thể tạo ra nấm có hàm lượng adenosine cao. Các 
nghiên cứu cũng cho thấy khi haṭ đâụ nành đươc̣ 
dùng làm môi trường rắn hàm lươṇg cordycepin 
tăng so với giá thể gạo (Lim et al., 2012).  

2.3.2 Ảnh hưởng của dinh dưỡng trong môi 
trường nuôi nấm 

Nguồn dinh dưỡng từ côn trùng 

Môi trường nuôi cấy nấm có thể dùng các loaị 
nhôṇg và sâu khác nhau, nhưng hầu hết sử duṇg 
nhôṇg tằm Bombyx mori (Hong et al., 2010). Các 

nghiên cứu cũng cho thấy có khả năng sử duṇg các 
loaị côn trùng khác để nuôi nấm như ấu trùng 
bướm đêm Antherea pernyi (Wang et al., 2002), 
Mamestra brassicae (Harada et al., 1995)... 

Nguồn dinh dưỡng từ các hợp chất hữu cơ tư ̣
nhiên 

Việc sử dụng côn trùng trong nuôi cấy nấm ở 
quy mô lớn cho thấy nhiều haṇ chế về mặt nguyên 
liệu sẵn có, sư ̣ tap̣ nhiêm̃ trong quá trình nuôi cao 
hơn, do đó các hợp chất hữu cơ đa ̃đươc̣ sử dụng để 
thay thế côn trùng. Xie và ctv cho thấy việc bổ 
sung gaọ lứt, lúa mac̣h và đậu nành vào môi trường 
nuôi cấy thı́ch hơp̣ để thay thế côn trùng (Xie et al., 
2009b). Tuy nhiên, Yahagi cũng chỉ ra rằng môi 
trường dinh dưỡng trên thạch không phù hơp̣ cho 
viêc̣ sản xuất nấm (Yahagi et al., 2004).    

Các hormone thưc̣ vâṭ như 2, 4-D, citric acid 
triamine, colchi-cines cũng cho thấy có ảnh hưởng 
đến năng suất quả thể (Wang et al., 2010). Nghiên 
cứu của Li năm 2004 và Dong năm 2012 cho thấy 
viêc̣ bổ sung các muối khoáng như K+, Mg2+, Ca2+ 
ở nồng đô ̣ khoảng 0.1 g/L cũng có thể tăng năng 
suất quả thể và hàm lươṇg các hoaṭ chất sinh hoc̣ 
trong nấm (Li et al., 2004; Dong et al., 2012). Thời 
gian taọ quả thể nấm dao đôṇg theo loaị môi 
trường sản xuất quả thể, thường trong khoảng 35-
70 ngày (Du et al., 2010). Zhang và Liu (1997) kết 
luận trên môi trường gaọ cần 35–45 ngày cho thời 
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gian thu hoac̣h quả thể, tuy nhiên khi sử duṇg các 
môi trường khác thı̀ thời gian taọ quả thể se ̃ dài 
hơn như khi dùng haṭ kê, ngô làm môi trường trồng 
nấm.   

2.3.3 Ảnh hưởng của điều kiêṇ môi trường 
nuôi cấy 

Ảnh hưởng của nhiệt đô ̣

Nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng lớn đến viêc̣ 
tạo quả thể trong nuôi trồng nấm. Các nghiên cứu 
cho thấy khoảng nhiệt độ 18–22 °C là tối ưu cho sự 
sinh trưởng sinh khối nấm và năng suất quả thể. 
Tuy nhiên, quá trình này sẽ giảm mạnh khi tăng 
nhiêṭ đô ̣trên 25oC (Sung et al., 1999, 2002; Gao et 
al., 2000). Do đó, cần lưu ý về yếu tố nhiệt độ môi 
trường khi trồng nấm và phải đảm bảo điều kiện 
này khi tiến hành nuôi trồng nấm ở khu vực có 
nhiệt độ môi trường không thích hợp, như sử dụng 
máy điều hòa. 

Ảnh hưởng của yếu tố ánh sáng 

Cường độ ánh sáng cũng ảnh hưởng lớn đến 
quá trình nuôi cấy taọ quả thể nấm. Trong điều 
kiêṇ che tối, viêc̣ tạo quả thể bi ̣ ức chế (Gao et al., 
2000; Sato và Shimazu, 2002). Các nghiên cứu cho 
thấy cường đô ̣ánh sáng tối ưu cho sinh trưởng của 
nấm có thể dao động tùy chủng nấm, tuy nhiên từ 
500-1000 lux được xem là điều kiêṇ thı́ch hơp̣ nhất 
(Sung et al., 1999; Gao et al., 2000; Sato và 
Shimazu, 2002). Cần thiết kế các chế độ chiếu sáng 
phù hợp trong phòng nuôi khi nuôi trong điều kiện 
nhân tạo đối với nấm C. militaris. 

Ảnh hưởng của độ thoáng khı́ và ẩm đô ̣

Đô ̣thoáng khı́ tốt kı́ch thích sư ̣sinh trưởng của 
tơ nấm và tổng sinh khối nấm. Các nghiên cứu cho 
thấy việc sử duṇg màng bao HFM (hydrophobic 
fluoropore Membrane) cho kết quả tốt nhất về hiệu 
suất quả thể nấm C. militaris (Zhang et al., 2010). 
Khoảng ẩm đô ̣thı́ch hơp̣ cho nấm dao đôṇg từ 70–
90 %, tương đương với đô ̣ẩm không khí trong tư ̣
nhiên sẽ phù hơp̣ cho viêc̣ taọ quả thể. Khi đô ̣ ẩm 
thấp sẽ làm môi trường khô nhanh haṇ chế sư ̣phát 
triển của tơ nấm cũng như quả thể. Do đó, trong 
phòng nấm cần bổ sung ẩm bằng máy phun ẩm với 
nguồn nước sạch khuẩn.  

Ngoài độ thoáng khí và ẩm độ, dic̣h nuôi cấy C. 
militaris cần đươc̣ chú ý duy trı̀ pH trong khoảng 
6.0–6.5, nhiêṭ đô ̣ 20–25°C và bổ sung các nguồn 
dinh dưỡng như carbohydrate, nitrogen và muối 
khoáng (Sung et al., 2006). 

Vấn đề thoái hóa giống trong nuôi cấy nấm 
C. militaris 

Thoái hóa giống là vấn đề quan trọng trong viêc̣ 
nuôi trồng nấm C. militaris trong điều kiện nhân 
tạo. Sự thoái hóa giống thể hiêṇ ở viêc̣ giảm tốc đô ̣
sinh trưởng, giảm mật đô ̣ tơ nấm, màu sắc tơ và 
năng suất quả thể, cũng như các thay đổi về hı̀nh 
daṇg và kı́ch thước quả thể. Ngoài ra, sự thoái hóa 
giống còn thể hiêṇ ở việc giảm hàm lươṇg các hơp̣ 
chất có lơị tạo ra trong môi trường nuôi cấy và 
trong quả thể nấm.  

Thoái hóa trong tạo quả thể thường có liên quan 
đến vật liêụ dùng phân lâp̣. Nếu giống đươc̣ phân 
lâp̣ từ đa bào tử hoặc mô, viêc̣ thoái hóa giống se ̃
xảy ra ở lần nuôi cấy thứ hai hoăc̣ ba (Shrestha et 
al., 2004). Tuy nhiên, giống nấm C. militaris ı́t 
thoái hóa hơn khi được phân lập từ các đơn bào tử 
(Shrestha et al., 2004; Sung et al., 2006). Viêc̣ 
giảm sắc tố cũng được ghi nhâṇ khi nuôi trồng nấm 
sau vài lần nhân giống (Sung et al., 2006). Hoạt 
tính của enzyme dehydrogenase và sắc tố giảm như 
trong nghiên cứu của Lin et al. 2010. 

Môṭ số nghiên cứu cho thấy viêc̣ trữ giống ở 4-
100C có thể duy trı̀ khả năng taọ quả thể đến 6 
tháng (Sung et al., 2006; Geng et al., 2009). Các 
nghiên cứu trên gen cũng chỉ ra rằng có sư ̣liên hệ 
giữa các biến đổi ở mức độ gen và sư ̣ thoái hóa 
giống của nấm C. militaris (Li et al., 2003), tuy 
nhiên các gen chính xác liên quan đến quá trı̀nh 
này vâñ chưa đươc̣ xác điṇh. 

Khi phát triển quy trình nuôi cấy hiệu quả nấm 
C. militaris các nhà sản xuất cần đáp ứng các yêu 
cầu về giống nấm, duy trì năng suất quả thể và hàm 
lươṇg cordycepin trong quả thể cao. Du và ctv. 
(2010) phát triển phương pháp nuôi cấy đaṭ hàm 
lượng cordycepin cao (24.98 mg/g quả thể) trong 
khi Che và ctv. (2004) taọ ra chủng nấm có năng 
suất cao và ổn điṇh hơn nhờ đột biến bằng tia UV 
(Che et al., 2004; Du et al., 2010). Nấm thường 
được nuôi trong các chai nhỏ 0.5- 1 lı́t do nấm đòi 
hỏi độ ẩm cao. Sử duṇg các chai nhưạ trong hoặc 
chai thủy tinh thích hợp cho việc phát triển tơ và 
quả thể nấm, đồng thời có thể tái sử duṇg làm giảm 
chi phı́ trong sản xuất. 

3 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

3.1 Kết luận 

Thông qua kết quả của các nghiên cứu về nấm 
Cordyceps militaris cho thấy loài nấm này có thành 
phần dinh dưỡng bổ dưỡng, có chứa các hợp chất 
có dược tính và có tiềm năng ứng duṇg lớn trong 
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việc điều tri ̣ bêṇh trong y hoc̣ hiêṇ đaị và cổ truyền. 
Các nghiên cứu sâu về ảnh hưởng của điều kiêṇ 
môi trường đến việc nuôi trồng nấm C.militaris 
cũng như các quy trı̀nh nuôi cấy cho thấy tı́nh khả 
thi của viêc̣ sản xuất nấm này ở quy mô lớn trong 
điều kiêṇ nhân taọ có kiểm soát về các yếu tố như 
giống, nhiêṭ đô,̣ ẩm đô,̣ ánh sáng, và dinh dưỡng 
nhằm có thể ổn điṇh chất lươṇg sản phẩm nấm.  

3.2 Đề xuất 

Giá trị kinh tế cao và nhu cầu sử dụng nấm 
Cordyceps militaris cho việc nghiên cứu và ứng 
dụng lâm sàn trong điều trị bệnh trong và ngoài 
nước chỉ rõ rằng việc sản xuất nấm đông trùng hạ 
thảo Cordyceps militaris cần được đẩy maṇh ở 
nước ta. Việc chuyển giao công nghệ sản xuất nấm 
đến người nông dân cần có sự phối hợp giữa các 
viện nghiên cứu, trường đại học ở Việt Nam và các 
sở ban ngành quản lý về nông nghiệp sẽ giúp tạo ra 
các khu sản xuất nấm Cordyceps militaris có chất 
lươṇg cao và ổn điṇh về sản lươṇg, từ đó làm cơ sở 
cho việc phát triển kinh tế điạ phương taị Viêṭ 
Nam. 
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