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1. Cung cấp thông tin về điều kiện thích hợp để 5 chủng L. plantarum  bao gồm W1,

W5, W12 (phân lập từ dịch whey protein đậu nành), T10 (tôm chua) và N5(phân lập từ 

nem chua) có khả năng sinh tổng hợp exopolysaccharide cao. Các điều kiện thích hợp bao 

gồm môi trường MRS có bổ sung nguồn C là lactose hoặc saccharose(chủng W5), nguồn N 

là cao nấm hoặc cao thịt (chủng N5) và pH 6 hoặc 5,5 (chủng T10), nhiệt độ lên men là 35-

40oC và thời gian lên men 36-60 giờ tùy chủng. 

2. Cung cấp thông tin về điều kiện tách chiết thích hợp exopolysaccharide từ dịch nuôi

cấy 5 chủng L. plantarum nghiên cứu gồm nồng độ trichloacetic acid (20-25 %), tỷ lệ dịch 

nuôi cấy: ethanol tuyệt đối là 1:1, thời gian kết tủa là 24 h. 

3. Cung cấp thông tin về một số tính chất chức năng công nghệ ứng dụng trong chế biến

thực phẩm của các exopolysaccharide được sinh tổng hợp từ các chủng L. plantarum nghiên 

cứu gồm khả năng hòa tan trong nước, khả năng giữ nước, giữ dầu. 

4. Cung cấp thông tin về cấu trúc phân tử của exopolysaccharide mới được sinh tổng

hợp bởi chủng L. plantarum W1 (EPS-W1) (I) EPS-W1 có khối lượng phân tử trung bình là 

1,1x105 Da, (ii) Thành phần monosaccharide của  EPS-W1 bao gồm D-glucose và D-

mannose với tỷ lệ tương ứng là 1,49:1.  (iii) EPS-W1 có bộ khung là manno-glucan, trong 

đó các liên kết chủ yếu α-D-Manp-(1→6)-α-D-Glcp, α-D-Glcp-(1→3)-α-D-Manp và α-D-

Manp-(1→3)-α-D-Glcp. 
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1. Providing optimal conditions for high exopolysaccharide production by five

Lactobacillus plantarum strians (W1, W5, W10 isolated from soy bean whey, T10 isolated 

from fermented shrimp and N5 isolated from fermented meat). The optimal conditions 

inclcude MRS medium supplemented with C source of lactose or saccharose (strain W5), 

source N of yeast extract or meat extract (strain N5) and pH 6 or 5.5 (strain T10). 

Inocubation temperature was 35-40oC and inocubation time was is 36-60 hours. 

2. Providing optimal conditions for extracting exopolysaccharide from culture (20-25%

of trichloacetic acid, culture and ethanol 99% with 1:1 ratio, precipitation time was 24 

hour). 

3. Providing some properties of EPS from the five L. plantarum strains. Water

solubility, water holding, oil holding and antioxidant capacity of EPS-W1 were better than 

the other EPSs. 

4. Providing partial molecular structure of EPS-W1. The average molecular weight of

EPS-W1 was 1.11x105 Da. EPS-W1’s monosaccharide composition included of glucose and 

mannose in 1.49:1 ratio. the repeating unit of this polysaccharide to be shown -D-(1 → 6)-

linked glucosyl,-D-(1 → 3)-linked mannosyl, -D-(1 → 3)-linked glucosyl and branch of -D-

(1→6)-linked mannosyl, -D-(1 → 2)-linked glucosyl. 

     Hue, 18 February, 2019 

        Supervisor   PhD Student 

        Assoc. Prof. Dr. Do Thi Bich Thuy Tran Bao Khanh 


