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Nấm ký sinh côn trùng (entomogenous fungi) là nhóm nấm rất phong phú về thành phần chi 
và loài. Một số chi được quan tâm bởi tính chất dược lý hay khả năng kiểm soát sinh học như 
Cordyceps, Beauveria và đặc biệt là chi nấm Isaria. Chi Isaria bao gồm các loài nấm ký sinh 
côn trùng phân bố khá rộng và thường gặp, dễ dàng thu thập. Isaria là giai đoạn sinh sản vô tính 
(giai đoạn hình thành bào tử đính) của chi Cordyceps thuộc lớp Ascomycetes. Các nghiên cứu 
trước đây đã xem xét Isaria farinose và Paecilomyces variotii là những loài thuộc chi Isaria 
Pers. ex Fr. do chúng có những đặc điểm tương tự nhau trong cấu trúc cuống sinh bào tử nên đã 
đề xuất Isaria nên được sử dụng cho tất cả các loài Paecilomyces [3][9][10]. Năm 1974, dựa 
trên sự phân nhánh của cuống bào tử đính, thể bình, cấu trúc thể bình và bào tử, Samson và 
cộng sự đã chia chi Paecilomyces thành hai phần là Paecilomyces sect. Paecilomyces và 
Paecilomyces sect. Isariodea [10]. Trong đó tất cả các loài nấm ký sinh côn trùng thuộc chi 
Isaria có đặc điểm thể bình dạng chai thon nhọn và bào tử dạng chuỗi được xếp vào phân chi 
Paecilomyces sect. Isariodea. Do đó, nhiều nghiên cứu đã đưa ra các tên loài trùng hợp giữa hai 
chi như loài Isaria japonica Yasuda hoặc Isaria tenuipes (= Paecilomyces tenuipes (Peck.) 
Samson) và Isaria sinclairii (Berk.) Llond (= Paecilomyces cicadae (Miquel) Samson) [2]. Đến 
năm 2007, nghiên cứu của Sung đã xếp Isaria thuộc ngành Ascomycota, lớp Sordariomycetes, 
bộ Hypocreales, họ Cordycipitaceae [12]. 

Nấm ký sinh côn trùng được ứng dụng trong sản xuất dược liệu, các chất có hoạt tính sinh 
học và các enzyme. Isaria tenuipes đã được coi là loại thuốc hiệu quả được sử dụng để điều trị 
các bệnh như phế quản, hen suyễn, viêm phổi, bệnh thận và ung thư. Theo y học cổ truyền 
Trung Hoa, quả thể của nấm Isaria tenuipes có giá trị cao về mặt dược liệu do các tác dụng về 
dược lý và sinh học của chúng. Các hoạt chất Ergosterol peroxide và Acetoxyscirpenediol tách 
chiết từ nấm I. tenuipes nuôi cấy nhân tạo có khả năng ức chế các dòng tế bào ung thư ở người 
như tế bào khối u dạ dày, tế bào ung thư gan, tế bào ung thư ruột kết - ruột thẳng. Hoạt tính của 
Acetoxyscirpenediol mạnh hơn Cisplatin là hoạt chất đang được dùng điều trị cho các bệnh 
nhân ung thư hiện nay từ 4 đến 6,6 lần [3].  

Do các đặc tính sinh học cũng như thành phần loài phong phú, sự biến động kiểu hình bởi 
điều kiện môi trường và đặc điểm lưỡng danh nên việc định danh nấm ký sinh côn trùng cho 
đến nay vẫn gặp khó khăn. Luangsard et al (2004) khi nghiên cứu phả hệ trên chi nấm Isaria đã 
sử dụng vùng trình tự ITS rDNA và gen mã hóa -tubulin để định danh và đánh giá tính đa dạng 
di truyền các loài nấm này thu thập tại Thái Lan. Tiếp đó, nhóm tác giả mở rộng nghiên cứu 
thêm với các mẫu thuộc Paecilomyces [5]. Kết quả thu được cho thấy Isarioidea là một nhánh 
đa huyết thống (multiphyly) thuộc Paecilomyces. 



HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 6 

229 

Cùng với các đặc điểm có tính ứng dụng cao của nấm ký sinh côn trùng, Cao nguyên Lâm 
Viên nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa có thảm thực vật phong phú và đa dạng của 
Việt Nam, dễ dàng cho việc thu thập các loài nấm ký sinh côn trùng nói chung và các loài Isaria 
nói riêng. Trong các đợt khảo sát thu thập mẫu vật tại khu vực rừng cây lá rộng tại núi Langbian 
ở độ cao 1650 m trong hai năm 2010-2011, chúng tôi đã thu được 15 mẫu nấm được đánh giá sơ 
bộ là loài thuộc chi Isaria. Nghiên cứu này nhằm mục đích định danh chính xác các loài nấm 
thuộc chi Isaria đã được tìm thấy tại núi Langbian thuộc Cao nguyên Lâm Viên, phục vụ cho 
các nghiên cứu sau này. 

I. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Vật liệu nghiên cứu 

Dựa vào các dẫn liệu sinh thái và hình thái giải phẫu đối chiếu với khóa định loại của 
Samson [10], 15 mẫu vật nấm ký sinh côn trùng đã thu thập, ký hiệu DL0024, D0027A, 
DL0027C, DL0029, DL0034, DL0035, DL0036, DL0037, DL0040, DL0061, DL0062, 
DL0095, DL0099, DL0100, DL0106, được đánh giá sơ bộ là những mẫu vật thuộc chi Isaria.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp thu mẫu 
Quá trình thu mẫu được tiến hành theo các tuyến dọc sườn núi Langbian ở độ cao 1650 m, 

mẫu nấm thu được bao gồm cả vật chủ. Chụp hình và ghi chép các mô tả ban đầu bao gồm màu 
sắc, hình dạng, kích thước quả thể nấm. Gói mẫu nấm vào giấy bạc cho vào hộp nhựa đưa về 
phòng thí nghiệm. Các hình ảnh được nhóm tác giả thực hiện trong quá trình thu mẫu và thực 
nghiệm tại phòng thí nghiệm Phòng Công nghệ vi sinh (Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên). 

Các mẫu nấm được phân lập giống thuần, nuôi cấy trong ống nghiệm chứa môi trường PGA, 
và bảo quản ở 9oC, phần còn lại của mẫu vật được bảo quản trong cồn 70% và được lưu giữ tại 
Phòng Công nghệ Vi sinh, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên. 

Phương pháp phân tích mẫu  

Phân tích hình thái giải phẫu dựa theo khóa định loại của Samson et al. [10] 
Phân tích các dẫn liệu hình thái bằng cách xác định loại vật chủ, các đặc điểm hình thái, màu 

sắc, kích thước thân nấm và cơ quan sinh sản. Quan sát lát cắt của mẫu nấm để xác định hình 
dạng và kích thước của thể bó, cuống bào tử đính, thể bình và bào tử ở mức độ hiển vi. 

Một phần thể sinh sản của mẫu nấm được dán lên trên nắp đĩa petri chứa môi trường PGA 
(200g khoai tây, 20g glucose, 15g agar) nhằm thu bào tử trong thời gian 24 giờ ở nhiệt độ 
25±2oC. Quan sát dưới kính hiển vi soi ngược Rax vision thu được các dữ liệu về bào tử đính và 
sự nảy mầm của bào tử đính. Tiến hành cấy truyền hệ sợi nấm sang đĩa petri mới chứa môi 
trường PGA và nuôi trong thời gian 14 ngày ở nhiệt độ 25±2oC. Các đĩa này sẽ được sử dụng để 
phân tích cấu trúc hình thái hệ sợi và cơ quan sinh bào tử vô tính, phân tích màu sắc, tốc độ mọc 
hệ sợi của từng mẫu nấm thu được. 

Cắt một mẫu khuẩn lạc kích thước 5 x 5 mm đặt vào vị trí trung tâm của miếng lame, cho 
vào đĩa petri có sẵn miếng giấy lọc đã thấm nước nhằm duy trì độ ẩm. Quan sát sự phát triển của 
hệ sợi sau 24h dưới kính hiển vi soi ngược cho đến khi mẫu khuẩn lạc hình thành cơ quan sinh 
sản là cuống bào tử đính, thể bình và bào tử đính. Xác định kích thước, hình dạng của chúng. 

Phân tích DNA: Để tách chiết DNA, mẫu sợi nấm được nghiền nhỏ trong 400 μl CTAB, sau 
đó cho lạnh đông ở -20oC trong 30 phút, tiến hành sốc nhiệt ở 65oC trong 40 phút, mỗi 10 phút 
trộn mẫu một lần. Cho 600 μl Phenol: Chloroform (tỉ lệ 1:1), lắc mạnh ống, ly tâm ở 13.000 
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vòng/phút trong 10 phút, thu dịch nổi. DNA được tủa bằng isopropanol với thể tích tương ứng 
thể tích dịch nổi thu được sau ly tâm, ủ 20ºC trong 30 phút. Ly tâm thu tủa với tốc độ 13000 
vòng/phút trong 30 phút. Tủa được rửa 2 lần với ethanol 70% lạnh, sau đó để khô tự nhiên và 
hòa vào 50 μl TE 1X để bảo quản. 

Sử dụng cặp mồi ITS5 (5’- GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG) và ITS4 (5’-
TCCTCCGCTTATTGATATGC) để khuếch đại vùng ITS1-5.8S-ITS2 [White]. Phản ứng PCR 
được thực hiện với tổng thể tích là 25 l với các thành phần: dNTP (2,5 µl), 10X buffer (2,5 µl), 
DNA polymerase (0,125 µl), mồi ngược-xuôi (0,5 µl), DNA mẫu (5 µl), nước cất (14 µl), sản 
phẩm PCR sẽ được kiểm tra hiệu quả khuếch đại bằng phương pháp điện di với Agarose 1,5%. 
Các sản phẩm có tín hiệu khuếch đại tốt sẽ được gửi giải trình tự tại Macrogen – Hàn Quốc. 

II. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Phân tích hình thái giải phẫu 
Dựa vào các phân tích hình thái giải phẫu chúng tôi chia 15 mẫu nấm theo 3 nhóm chính như sau: 
Nhóm 1: các mẫu nấm có hình dạng đặc trưng của loài Isaria như phân nhánh đơn cấp hoặc 

đa cấp, bào tử vô tính trắng bao phủ thể bó gồm các mẫu: DL0024, DL0034, DL0035, DL0036, 
DL0037, DL0040, DL0061, DL0095, DL0099, DL0100, DL0106, được tìm thấy trong lá khô 
hoặc thân cây gỗ mục dưới tán rừng cây lá rộng, ký sinh trên ấu trùng bọ cánh cứng thuộc bộ 
Lepidoptera có cấu tạo hình thái thể vô tính đặc trưng của chi Isaria. Thể bó có kích thước 5-32 
x 0,5-1,2 mm, bao gồm cuống nấm màu vàng và phần sinh sản phân nhánh (Hình 1). Cơ quan 
sinh bào tử thể bình hình thành từ những cuống bào tử đính được bó lại chặt chẽ (Hình 2b). Bào 
tử có dạng hình trụ hơi cong, có kích thước 2-4 x 1-2,5 µm (Hình 2a). Quan sát hệ sợi dưới kính 
hiển vi cho thấy cấu trúc sinh bào tử là của một loài thuộc chi Paecilomyces, với thể bình hình 
thành đơn lẻ từ sợi nấm hoặc hình thành từ cuống bào tử đính với mỗi cuống bào tử là 2-6 thể 
bình; thể bình dạng hình bình với phần cơ bản phồng lên dạng hình trụ tròn và thuôn nhọn, kích 
thước 4,5-6,0 x 2,75-3 µm (Hình 2c). Khi nuôi cấy trên môi trường PGA hệ sợi phát triển 
nhanh, đường kính 7,4-7,8 cm sau 14 ngày ở nhiệt độ 25oC (Hình 2d). Hệ sợi ban đầu có màu 
trắng, sau chuyển sang màu vàng kem và có bụi bào tử lúc già. 

Theo khóa định loại của Samson và cộng sự, các phân tích hình thái giải phẫu của các mẫu 
nấm trong nhóm này hoàn toàn phù hợp với tên loài Isaria tenuipes Peck. mặc dù có sự chênh 
lệch về kích thước nhưng nằm trong giới hạn cho phép của loài này [10]. 

Nhóm 2: là mẫu nấm DL0062 có cuống nấm màu đỏ, bào tử vô tính trắng bao phủ thể bó 
đặc trưng của loài Isaria amoenerosea P Henn. thuộc chi Isaria theo phân loại của Samson [10]. 
Mẫu nấm DL0062 được tìm thấy trong lá khô trên nền đất ẩm ướt, ký sinh trên ấu trùng bọ cánh 
vảy. Thể bó có thân màu đỏ là đặc trưng của loài Isaria, chiều dài 7-14 mm và đường kính 0,6-
1,2 mm, phân nhánh thưa, phân nhánh dạng đơn hoặc cấp hai, bào tử vô tính trắng bám khắp bề 
mặt và tập trung nhiều tại điểm bắt đầu phân nhánh đến đỉnh nhánh tạo thành một lớp dày (Hình 
3a). Cơ quan sinh bào tử thể bình hình thành từ những cuống bào tử được bó lại chặt chẽ (Hình 
3c). Bào tử vô tính trong suốt, vách mỏng có dạng hình trụ hoặc hình thoi, kích thước 2-3 x 
1,25-2 µm (Hình 3b). Quan sát hệ sợi dưới kính hiển vi cho thấy cấu trúc sinh bào tử có hình 
dạng đặc trưng của loài thuộc chi Paecilomyces. Thể bình hình thành đơn lẻ từ sợi nấm hoặc 
hình thành từ cuống bào tử đính, mỗi cuống bào tử đính có từ 1-3 thể bình, có dạng hình bình 
vách mỏng, trong suốt, kích thước 2,5-5 x 1,25-2,5 µm. Bào tử có dạng hình trụ, hình thoi, hoặc 
đôi khi là những dạng bất thường khác, có kích thước 2,25-3 x 1,5-2 µm. Trên môi trường PGA 
hệ sợi phát triển khá nhanh với kích thước 4,9-5 cm trong thời gian 14 ngày và ở nhiệt độ 25oC, 
mép hệ sợi nhẵn, tạo thành một vòng tròn đồng tâm, ban đầu hệ sợi màu trắng sau chuyển sang 
màu vàng đến vàng đậm (Hình 3d).  
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Hình 1: Các mẫu nấm thu thập thuộc nhóm 1. a. DL0024; b. Dl0034; c. DL0037;  

d. DL0036; e. dl0035; f. DL0095; g. DL0040; h. DL0061; i. DL0099; j. DL0100; k. DL0106 

 
Hình 2: Hình thái giải phẫu của nhóm 1 

a. bào tử đính; b. cuống sinh bào tử và thể bình; c. thể bình; d. hệ sợi trên đĩa PGA 

 
Hình 3: a. Thể bó DL0062; b. bào tử đính; c. cuống sinh bào tử đính và thể bình; d. hệ sợi 

nấm trên môi trường PGA 
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Nhóm 3: những mẫu nấm có hình dạng chưa trưởng thành của các loài thuộc chi Cordyceps, 
bào tử vô tính trắng bám trên thể bó, gồm 3 mẫu DL0027A, DL0027C, DL0029 được tìm thấy 
trên thảm lá mục ký sinh trên sâu thuộc bộ Lepidoptera. Bào tử vô tính trắng và thể sợi màu 
vàng bám trên bề mặt vật chủ là những đặc điểm mà chúng tôi cho rằng các mẫu nấm này thuộc 
chi Paecilomyces. Quả thể mọc thành từng đám trên thân và đầu vật chủ có màu trắng chuyển 
vàng (Hình 4a-e-f). Giải phẫu mẫu nấm quan sát dưới kính hiển vi cho thấy sự xuất hiện số 
lượng lớn bào tử có dạng hình trụ hoặc hình thoi, kích thước 5-7,5 x 1,5-1,8 µm, trong suốt và 
vách mỏng, vì quả thể còn non chưa thể quan sát được cơ quan sinh bào tử hữu tính của mẫu 
nấm này (Hình 4b). Quan sát hệ sợi dưới kính hiển vi cho thấy cấu trúc sinh bào tử là của một 
loài thuộc chi Paecilomyces với cấu trúc cuống bào tử đính và thể bình. Thể bình dạng hình trụ 
dài thuôn nhọn ở đỉnh, kích thước 7,25-15 x 2-3 µm (Hình 4c), mọc đơn lẻ trên hệ sợi hoặc hình 
thành trên cuống bào tử đính với mỗi cuống bào tử đình có từ 2-4 thể bình, từ thể bình các bào 
tử đính hình thành dạng chuỗi gắn kết với nhau. Bào tử trong suốt, vách mỏng, hình trụ hoặc 
hình thoi 3-3,5 x 1,2-1,5 µm. Trên môi trường PGA hệ sợi nấm phát triển trung bình, đường 
kính 3-3,7 cm trong 14 ngày ở nhiệt độ 25oC. Hình thái hệ sợi lúc đầu có màu trắng sau chuyển 
sang màu vàng khi già bụi bào tử hình thành (Hình 4d). Sợi nấm mảnh, có vách, trong suốt, 
đường kính 0,5-2,2 µm. Các mẫu vật nấm được phân tích hình thái được cho vào nhóm 3 mặc 
dù không có cấu tạo hình thái của loài thuộc chi Isaria, nhưng theo phân tích hệ sợi của mẫu 
nấm cho thấy đây là một loài thuộc chi Paecilomyces. Cấu trúc bào tử vô tính dạng hình thoi và 
thể bình hình trụ thuôn nhọn ở đầu có dạng hình bình so sánh với khóa định loại của Samson có 
hình dạng và kích thước tương đồng với loài Paecilomyces javanicus (synonym của Isaria 
javanicus Friederichs & Bally) [10]. Do vậy chúng tôi đề xuất mẫu nấm DL0027A là 
Paecilomyces sp.1, DL0027C là Paecilomyces sp.2, DL0029 là Paecilomyces sp.3. 

 
Hình 4: Các mẫu nấm thu thập nhóm 3. a. DL0027C; b. bào tử đính; c. thể bình;  

d. hệ sợi nấm trên môi trường PGA; e. DL0027A; f. DL0029 

2. Phân tích DNA 

Từ các kết quả phân tích giải phẫu hình thái, chúng tôi tiến hành lựa chọn các mẫu điển hình 
để phân tích DNA, trong đó nhóm 1 bao gồm các mẫu: DL0024, DL0034, DL0035, DL0036, 
DL0037, DL0040, nhóm 2 chọn mẫu DL0062, nhóm 3 bao gồm: DL0027A, DL0027C, 
DL0029. Vùng trình tự đưa vào làm dữ liệu xây dựng cây phả hệ có độ dài khoảng hơn 500 
nucleotide chứa gần như toàn bộ vùng trình tự ITS1-5.8S-ITS2. Các thông số dò tìm mô hình 
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tiến hóa và dựng cây như sau: mô hình tiến hóa phù hợp là mô hình Kimura 2, với số phân bố 
Gamma là 16 và tần suất đột biến tại các vùng là như nhau (MEGA 5.05). Giá trị bootstrap với 
1000 lần lặp được áp dụng cho cả phương pháp dựng cây Neghibor joining (NJ), Maximum 
parsimony (MP) và Maximum likelihood (ML) (Hình 5). Ghi nhận đầu tiên là địa hình học 
(topology) của cả ba cây phả hệ được dựng bằng ba phương pháp khác nhau là hoàn toàn giống 
nhau. Chúng tôi minh họa cây được dựng bằng phương pháp Maximum parsimony (Hình 5) với 
các giá trị bootstrap xuất hiện trên các nhánh lần lượt cho các cây được dựng bằng các phương 
pháp NJ, ML, MP. Có thể thấy rằng 10 trình tự trong bộ mẫu nghiên cứu đều phân thành nhóm 
chung với nhau và nhóm với các trình tự tham chiếu thuộc chi Isaria (Hình 5) ngoại trừ trình tự 
được ký hiệu DL0062.  

Bảng 1 
Các trình tự sử dụng trong database cục bộ để xây dựng cây phả hệ phân tử 

STT Tên loài Nguồn Mã số truy cập 
1 Cordyceps cf takaomontana BCC 1409 AY624198 
2 Isaria japonica BCC 2808 AY624199 
3 Isaria farinosus CBS 111113 AY624181 
4 Isaria fumosoroseus CBS 107.10 AY624184 
5 Isaria javanicus EFCC-C240 AF200368 
6 Isaria tenuipes EFCC-C240 AF200368 
7 Isaria tenuipes BCC 1864 EU828664 
8 Isaria japonica BCC 2821 EU828662 
9 Cordyceps cf takaomontana BCC 12688 EU807996 
10 B.bassiana ARSEF 152 AY531983 
11 B.bassiana ARSEF 152 AY531983 
12 Cordyceps brongniartii ATCC66779 AY245628 
13 Cordyceps militaris CCRC32219 AY245634 
14 Cordyceps militaris CSB 178.59 AY245633 
15 Simplicilium lamellicola CBS 116.25 AJ292393 
16 Simplicilium lanoniveum CBS 704.86 AJ292396 
17 Cordyceps sinensis CCRC 36421 AY245638 
18 Metarhizium novozealandicum FI 1125 AF139853 
19 Metarhizium anisopliae FI 1031 AF135211 
20 Metarhizium anisopliae FI 1034 AF135211 
21 Isaria tenuipes ARSEF 5135 AY624196 
22 Hirsutella thompsonii KACC40023 KACC40023 

Nhóm 1: Phân tích DNA nhóm 1 cho thấy rằng, trình tự các mẫu DL0024, DL0034, 
DL0035, DL0036, DL0037 và DL0040 đều phân bố chung một nhóm và tạo thành một kiểu đơn 
huyết thống (monophyly) với các trình tự sử dụng tham chiếu được công bố là Isaria tenuipes, 
Cordyceps takaomontana và Isaria japonica với các giá trị bootstrap khá cao ở cả ba phương 
pháp (≥90). Điều này là hoàn toàn hợp lý vì công bố của Shimizu và Luansa-ard đã ghi nhận 
Cordyceps takaomontana chính là thể hữu tính của Isaria tenuipes [7] [11]. Ngoài ra, trong 
những nghiên cứu gần đây, nhiều nhà nấm học cho rằng Isaria japonica Yasuda có lẽ chỉ là một 
synonym của Isaria tenuipes Peck. (Samson). Theo các mô tả gốc, hình thái của Isaria tenuipes 
và Isaria japonica khác nhau không nhiều chủ yếu về mặt kích thước thể bó (synemata), ở 
Isaria tenuipes là 10-15 mm; ở Isaria japonica 10-40 mm, tuy nhiên trong những công bố sau 
này gần như không thể phân biệt được ranh giới giữa hai loài này. Kích thước thể bó của các 
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mẫu DL0024 (5-32 mm); DL0034 (10-15 mm); DL0035 (10-20 mm); DL0036 (10-25 mm); 
DL0037 (10-20 mm); DL0040 (5-15 mm). Như vậy tất cả các mẫu này đều nằm trong giới hạn 
của loài Isaria tenuipes Peck. (Samson) hoặc Isaria japonica Yasuda. Quan sát hiển vi các cấu 
trúc thể sinh sản và bào tử vô tính được hình thành trên thể bó (synnemata) từ tự nhiên hay 
trong quá trình nuôi cấy hệ sợi invitro cũng cho thấy sự tương đồng khá cao. Bằng chứng ghi 
nhận được qua kết quả nghiên cứu này cho thấy trình tự vùng ITS của các mẫu nấm này cũng 
ủng hộ cho kết quả định danh trên. Những trình tự của vùng gen ITS có trên Genbank cho Isaria 
tenuipes và Isaria japonica là khá tương đồng. Xét về mặt phân tử, chúng tôi cần phân tích thêm 
dữ liệu của các gen khác có thể thuộc nhóm gen giữ nhà (house-keeping genes) hoặc một vài 
gen khác để ủng hộ khả năng phân biệt về mặt loài giữa Isaria tenuipes và Isaria japonica hoặc 
các dưới loài của một loài duy nhất Isaria tenuipes Peck. [10]. Đồng thời tìm hiểu khả năng có 
hay không khả năng đang hình thành loài mới từ Isaria tenuipes. Rất có thể các mẫu thu được 
tại Đà Lạt chính là các chủng khác nhau thuộc loài Isaria tenuipes hoặc loài rất lân cận với loài 
này (xét về đặc điểm hình thái cũng như trình tự vùng ITS). Tuy nhiên cần có thêm các bằng 
chứng về hình thái giải phẫu được công bố về loài của chi nấm Isaria, cũng như dữ liệu phân tử 
trên Genbank sẽ được phong phú hóa thêm theo thời gian. Thời điểm hiện tại khi tiến hành 
nghiên cứu này, chúng tôi chỉ có thể ghi nhận tối đa các trình tự tham chiếu đáng tin cậy cho các 
loài thuộc chi Isaria bao gồm Isaria tenuipes, Isaria japonica, Isaria fumosoroseus, Isaria 
farinosus và Isaria javanicus trên Genbank.  

Ngoài ra, đặc điểm phân nhóm đơn huyết thống của các mẫu DL0024, DL0034, DL0035, 
DL0036, DL0037, và DL0040 mà không một trình tự tham chiếu nào có thể xen vào cho phép 
chúng tôi suy luận rằng rất có thể đây là một nhóm loài thuộc chi Isaria đặc hữu của Việt Nam.  

Như vậy theo kết quả phân tích DNA cho các mẫu DL0024, DL0034, DL0035, DL0036, 
DL0037, DL0040 cũng như những mẫu chưa được phân tích DL0061, DL0095, DL0099, 
DL0100, DL0106, mặc dù có một số ít đặc điểm hình thái giải phẫu khác nhau nhưng các mẫu 
này vẫn được phân tích DNA chung một nhóm là Isaria tenuipes Peck. 

Nhóm 2: Mẫu DL0062 với các đặc điểm hình thái khá khác biệt so với các mẫu nói trên, 
được định danh sơ bộ là loài Isaria amoenerosea P.Henn. Kết quả phân tích phả hệ cho thấy 
trình tự ITS của mẫu này cho thấy nó thuộc chi Isaria, tuy nhiên đứng độc lập so với hai nhóm 
I.tenuipes và I. javanicus trong nghiên cứu trên. Mặc dù không tìm thấy các trình tự của loài I. 
amoenerosea trên ngân hàng gene để đối chiếu nhưng dựa vào đặc điểm phân tích hình thái, 
chúng tôi xác định mẫu DL0062 thuộc loài này. 

Nhóm 3: Đối với nhóm các trình tự DL0027A, DL0027C và DL0029, chúng phân bố chung 
một nhóm và tạo thành một kiểu đơn huyết thống với trình tự sử dụng tham chiếu được công bố 
là Isaria javanicus với các giá trị bootstrap xuất hiện ở cả ba phương pháp dựng cây là 99, 97 và 
94 lần lượt cho cây NJ, MP và ML. Như vậy, chúng là các loài thuộc chi Isaria có quan hệ họ 
hàng rất gần hoặc chúng chính là Isaria javanicus. Kết quả phân tích hình thái hệ sợi và cấu tạo 
hiển vi của thể sinh sản vô tính phát triển trên thể bó của mẫu DL0027A cho thấy sự tương đồng 
cao với Paecilomyces javanicus (Synonym của Isaria javanicus). Tuy nhiên, cấu trúc thể bó của 
mẫu DL0027A thu được trong tự nhiên lại cho thấy đây có khả năng là một dạng chưa trưởng 
thành của một loài Cordyceps sp. Cũng nên lưu ý rằng theo một số nhà nghiên cứu nấm ký sinh 
côn trùng thì Isaria javanicus có khả năng có thể hữu tính là Cordyceps scarabaeicola hoặc một 
loài Cordyceps nào đó, đáng tiếc mẫu của chúng tôi hơi non do đó chưa đủ bằng chứng để 
khảng định nhận định này. Đối với mẫu được ký hiệu DL0029 (được thu thập với thể bó đặc 
trưng cho Cordyceps), đồng thời sự xuất hiện bào tử trắng trong điều kiện thu nhận tự nhiên. 
Sau khi, khảo sát các đặc điểm hiển vi của bào tử vô tính và cấu trúc thể sinh sản vô tính hệ sợi 
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nuôi cấy trong điều kiện invitro, chúng tôi đi đến kết luận rất có thể đây chính là một dạng thể 
hữu tính của Isaria javanicus. Kết quả phân tích phả hệ cho thấy trình tự ITS của mẫu nấm 
DL0027C phân nhóm cùng với trình tự thuộc loài Isaria javanicus (Hình 5). Như vậy, trình tự 
ITS của hai loài này là rất tương đồng. 

 
Hình 5: Cây phả hệ dựng bằng ba phương pháp NJ, MP, ML (giá trị bootstrap lần lượt 

từ trái qua phải là của các phương pháp NJ/MP/ML) 

III. KẾT LUẬN 

Qua phân tích giải phẫu hình thái và phân tích sinh học phân tử cho phép chúng tôi đi đến 
kết luận các mẫu nấm Isaria đã thu thập tại núi Langbian thuộc Cao nguyên Lâm Viên có ba 
loài chính: Isaria tenuipes, Isaria javanicus và Isaria amoenerosea. Loài Isaria tenuipes Peck 
gồm các mẫu: DL0024, DL0034, DL0035, DL0036, DL0037, DL0040, DL0061, DL0095, 
DL0099, DL0100, DL0106. Loài Isaria amoenerosea P.Henn. gồm mẫu DL0062. Loài Isaria 
javanicus Friederichs & Bally gồm các mẫu: DL0027A, DL0027C, DL0029. Kết quả định danh 
và phân lập giống thuần của ba loài này sẽ là nguồn nguyên liệu quý cho các nghiên cứu và ứng 
dụng sau này. 
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PRELIMINARY STUDIES ON THE GENUS Isaria IN  
LANGBIAN MOUNTAIN, LAM VIEN PLATEAU, VIETNAM 

DO THI THIEN LY, PHAM NU KIM HOANG,  
PHAN HUU HUNG, NGUYEN VIET TRUONG,  

LE HUYEN AI THUY, TRUONG BINH NGUYEN 

SUMMARY 

Isaria is one of the invertebrate-pathogenic fungi genus with many applications in 
pharmaceutical industry and bio-control field. Recently, 15 specimens of Isaria genus were 
collected on the broad leaf forest in Langbian mountain. Morphological analysis showed that 
our collection  belonged to three species. 11 specimens belong to species of Isaria tenuipess 
Peck., with yellow synnemata, single-level or multi-level branching and white asexual spores 
covered on the branch surface. Among them, one specimen has stromata of Cordyceps 
takaomontana growing in mixture with synnemata of Isaria. 1 specimen belongs to species of 
Isaria amoenerosea P. Henn, significantly with red synnemata. 3 specimens belong to species of 
Isaria javanicus Friederichs & Bally, with several immature stromata appear around the host 
insect body. The results of ITS rDNA analysis supported morphological identification of the 
three mentioned species. This study contributed to understanding the diversity of the fungal 
genus Isaria in Lam Vien Plateau of Vietnam. 
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