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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

• Đã xây dựng được phương pháp tối ưu cho chuyển gen thông qua vi khuẩn 

Agrobacterium tumefaciens ở nấm sợi A. oryzae và A. niger dựa trên cơ chế trợ 

dưỡng đơn (trợ dưỡng histidine) và trợ dưỡng kép (trợ dưỡng histidine, 

uridine/uracil). 

• Đã phát triển được giải pháp tối ưu để xóa nhiều gen ở cùng một chủng nấm A. 

oryzae hoặc A. niger với việc chỉ sử dụng một marker chọn lọc duy nhất là pyrG. 

• Đã tìm ra giải pháp mới để tăng cường hiệu quả xóa gen ở A. oryzae và A. niger 

bằng cách sử dụng marker hisB để xóa gen mong muốn và marker pyrG để chặn 

sinh trưởng các chủng chèn ngẫu nhiên trên đĩa chuyển gen. 



• Đã xây dựng được bộ dữ liệu về kiểu hình và đặc điểm sinh học của 5 chủng đột 

biến xóa gen mã hóa protein điều hòa (amyR, laeA, prtT, stuA, veA), và một số chủng 

tăng cường biểu hiện gen mã hóa enzyme phytase (phyA) ở A. oryzae và A. niger. 

12. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

• Khai thác hệ thống chuyển gen và các chủng đột biến xóa gen đã tạo được để nghiên 

cứu biểu hiện một số gen mã hóa enzyme có giá trị kinh tế. 

• Khai thác hệ thống chuyển gen tạo được để nghiên cứu vai trò và chức năng của các 

gen tiềm năng ở nấm sợi A. oryzae và A. niger. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

• Newly established Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation systems in 

the two filamentous fungi A. oryzae and A. niger based on the single histidine 

auxotrophic mutants (DhisB) and dual histidine, uridine/uracil auxotrophic mutants 

(DhisBDpyrG). 

• Introducing a new technical solution for deleting multiple genes in a single strain of 

A. oryzae or A. niger with the pyrG recyclable selection marker. 

• Providing a new solution to enhance gene deletion efficiency in the two filamentous 

fungi by using hisB as the first marker for gene deletion and pyrG as the second marker 

to inhibit ectopic transformants on the transformation plates. 



• New datasets on phenotypes and biological characteristics of 5 deletion mutants 

(amyR, laeA, prtT, stuA, veA) and some phytase overexpression strains (phyA) in A. 

oryzae and A. niger. 

12. Further research directions 

• Exploiting the newly developed ATMT systems and the deletion mutants for 

recombinant expression of economically valuable enzymes in A. oryzae and A. 

niger. 

• Applying the transformation systems to investigate the roles of potential target 

genes in A. oryzae and A. niger. 
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