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LỜI CAM ĐOAN 
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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

C: Carbon 

Cfu/mL:  Colony-forming unit/mL (số lượng tế bào/mL) 

CDM: Chemical Defined Media 

EPS: Exopolysaccharide 

EPS-N5:  Exopolysaccharide từ L. plantarum N5 

EPS-T10: Exopolysaccharide từ L. plantarum T10 

EPS-W1:  Exopolysaccharide từ L. plantarum W1 

EPS-W12: Exopolysaccharide từ L. plantarum W12 

EPS-W5:  Exopolysaccharide từ L. plantarum W5 

EtOH: Ethanol 

FDA Food and Drug Administration (Cục Quản lý Thực phẩm và 
Thuốc) 

Fruc: Fructose 

Fruc-6-P: Fruc-6-phosphate 

FTF: Fructosyltransferase 

Gal: Galtose 

Gal-1-P: Galtose -1-phosphate 

GC-MS: Gas Chromatography Mass Spectometry (Sắc ký khí ghép nối 
khối phổ) 

GDP: Guanosine diphosphate 

Glc: Glucose 

Glc-1-P: Glucose -1-phosphate 

Glc-6-P: Glucose -6-phosphate 

GlcA: Glucuronic acid 

 GPC: Gel Permeation Chromatography (sắc ký thẩm thấu gel) 

GRAS: Generally Recognized as Safe (Chứng nhận tuyệt đối an toàn) 

GTF:  Glycosyltransferase 

HePS:   Heteropolysaccharide 

HoPS: Homopolysaccharide  

HMBC: Heteronuclear Multiple Bond Coherence 

HPLC: High Performance Liquid Chromatography (sắc ký lỏng hiệu 
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năng cao) 

HSQC: Heteronuclear Single Quantum Correlation 

L.: Lactobacillus 

LAB: Lactic Acid Bacteria  

Lac: Lactose 

Man: Mannose 

Man-1-P: Mannose-1-phosphate 

Man-6-P: Mannose-6-Phosphate 

Mw Molecular weight (Khối lượng phân tử) 

MRS: Man, Rogosa and Sharpe 

N: Nitrogen 

NMR: Nuclear Magnetic Resonance (Cộng hưởng từ hạt nhân) 

NOESY Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy 

P.: Pediococcus 

PEP-PTS: Phosphoenolpyruvate – phosphotransferase 

PGM: Phosphoglucomutase 

PS: Polysaccharide 

Rha: Rha 

S.: Streptococcus 

Sac: Saccharose 

SDM: Semi-sefined medium (môi trường bán xác định) 

TCA: Trichloroacetic Acid 

TDP: Tyrosine diphosphate 

UDP: Uridine diphosphate 

WHC: Water Holding Capacity (khả năng giữ nước) 
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MỞ ĐẦU 

Vi khuẩn lactic (LAB: Lactic Acid Bacteria) là nhóm vi khuẩn có lợi được sử 

dụng phổ biến trên thế giới. Bên cạnh được sử dụng làm giống khởi động trong các 

sản phẩm lên men lactic, chúng còn có khả năng sinh tổng hợp bacteriocin, 

exopolysaccharide (EPS)… hay được dùng để sản xuất các chế phẩm probiotic.  

Những polysaccharide (PS) được sử dụng trong thực phẩm và y dược thường có 

các tính chất cơ lý tốt cho các ứng dụng như: kéo sợi, màng, keo, chất làm đặc, tạo 

gel tác nhân truyền dẫn thuốc… Nguồn cung cho các PS này hiện nay chủ yếu từ 

thực vật như tinh bột, agar, galactomannan, pectin, carageenan và aginate. Nhờ vào 

cấu trúc mạch dài, các PS này có thể đáp ứng được những yêu cầu trên. Tuy nhiên, 

để hoàn thiện các tính chất lưu biến này, hầu như các hợp chất PS có nguồn gốc 

thực vật khi đưa vào sử dụng đều phải được xử lý bằng phương pháp enzyme và 

phương pháp hóa học. Vì vậy, khả năng ứng dụng của chúng vẫn có một số hạn chế 

nhất định. 

Trong lúc đó, việc khai thác các hợp chất PS từ vi sinh vật có nhiều tính ưu việt 

hơn so với từ thực vật như chu kỳ sinh trưởng và phát triển ngắn, môi trường nuôi 

cấy rẻ tiền, dễ điều khiển quá trình sản xuất. Vi sinh vật có khả năng tổng hợp nhiều 

loại các PS như PS nội bào, PS tạo cấu trúc cho thành tế bào (lipopolysacchride, 

peptidoglycan..) và EPS (PS ngoại bào). Hơn nữa, nếu được tổng hợp từ những loại 

vi sinh vật không gây hại, PS là vật liệu an toàn và có khả năng phân hủy sinh học 

tốt. Thậm chí có thể sử dụng trực tiếp vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp PS 

ngoại bào vào trong một số sản phẩm. 

Ngoài việc đóng vai trò cho hoạt động sống của tế bào, EPS cũng như các hợp 

chất PS khác có các tính chất chức năng công nghệ được sử dụng như các chất phụ 

gia thực phẩm. Ở các nước châu Âu và Mỹ, các hợp chất này thường được sử dụng 

để cải thiện chất lượng của các sản phẩm chế biến từ sữa. Chúng không chỉ có vai 

trò rất quan trọng trong việc tăng khả năng hấp dẫn bởi hình thức bên ngoài của 

thực phẩm mà còn góp phần ổn định sản phẩm và hoàn thiện tính lưu biến. Các nhà 

công nghệ đã dựa trên cơ sở đó mà phát triển sản phẩm mới. 
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Bên cạnh đó, EPS của vi khuẩn lactic còn có nhiều tác dụng tốt đối với sức 

khỏe người và động vật như hoạt tính tăng cường khả năng miễn dịch, kháng virus, 

chống oxy hóa, chống ung thư và chống cao huyết áp. 

Vì vậy, nghiên cứu về khả năng thu nhận EPS của vi khuẩn lactic cùng với cấu 

trúc, tính chất cũng như khả năng ứng dụng của chúng đang là lĩnh vực được nhiều 

nhà khoa học quan tâm. Từ những lý do đó, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài 

“Nghiên cứu điều kiện thu nhận, xác định tính chất và thành phần 

monosaccharide của exopolysaccharide từ một số chủng thuộc loài 

Lactobacillus plantarum”. 

Đề tài được thực hiện với các nội dung: 

1. Xác định điều kiện nuôi cấy và thu nhận EPS từ dịch lên men của các chủng 

L. plantarum nghiên cứu. 

2. Khảo sát một số tính chất có lợi của các EPS được sinh tổng hợp bởi các 

chủng L. plantarum nghiên cứu.  

3. Cung cấp thông tin về cấu trúc của EPS thu nhận được. 

4. Bước đầu khảo sát khả năng ứng dụng các chủng L. plantarum nghiên cứu 

trong lên men sữa đậu nành. 
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Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Tổng quan về vi khuẩn lactic 

1.1.1. Giới thiệu về vi khuẩn lactic 

LAB là những vi khuẩn Gram dương, catalase âm tính, sống trong điều kiện 

hiếu khí hoặc kị khí nghiêm ngặt, không có khả năng tạo bào tử. Lactic acid được 

xem như là sản phẩm cuối cùng trong quá trình lên men carbohydrate của LAB. Các 

LAB bao gồm cả dạng cầu khuẩn (như Lactococcus, Vagococcus, Leuconostoc, 

Pediococcus, Aerococcus, Tetragenococcus, Streptococcus, Enterococcus) và trực 

khuẩn (như Lactobacillus, Carnobacterium). LAB (đặc biệt là các chi Lactococcus, 

Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus và Streptococcus) từ lâu đã được sử dụng 

như các chủng vi khuẩn khởi đầu cho quá trình lên men của nhiều loại thực phẩm và 

đồ uống nhờ vai trò của chúng trong việc tạo hương vị, phát triển mùi thơm và làm 

chậm sự hư hỏng. Đây cũng chính là một trong những kỹ thuật lâu đời nhất được 

dùng như một phương pháp bảo quản thực phẩm [25]. Ngày nay, LAB được sử 

dụng phổ biến trong các sản phẩm từ sữa (như pho mát, sữa chua, kefir và bơ sữa), 

trong sản xuất bánh mì, các sản phẩm thịt, bảo quản rau quả. Bên cạnh đó, LAB 

cũng có nhiều tác động có lợi đến sức khỏe người sử dụng. Việc khai thác và sử 

dụng các chủng LAB khác nhau phụ thuộc vào tính năng probiotic, khả năng sống 

sót của vi khuẩn trong thực phẩm cũng như trong đường ruột đối tượng sử dụng 

nhằm cung cấp chế độ ăn phù hợp để cải thiện sức khỏe con người và vật nuôi… 

[45]. 

Lactobacillus thuộc nhóm các LAB, còn được gọi là trực khuẩn Döderlein, là 

một chi của Gram dương kỵ khí tùy tiện hoặc hiếu khí. Chúng là các trực khuẩn phổ 

biến nhất với 64 loài [25]. Lactobacillus thuộc nhóm lên men dị hình chính của ruột 

người, có khả năng sống sót tốt trong hệ tiêu hóa của con người do đó chúng cũng 

được sử dụng để tạo ra các chế phẩm có tiềm năng probiotic. 

L. plantarum là một loài vi khuẩn không gây bệnh, Gram dương, không có khả 

năng di động, không sinh bào tử, khuẩn lạc tròn và trơn, màu trắng sữa, chúng lên 
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men kỵ khí tùy tiện và thường được sử dụng trong bảo quản các loại thực phẩm lên 

men. L. plantarum thuộc nhóm vi khuẩn có bộ gen lớn nhất trong số các LAB. L. 

plantarum thường được sử dụng trong quá trình lên men thực phẩm, đồng thời nó 

cũng thường xuất hiện trong đường tiêu hóa và nước bọt của người [7]. Tính chất 

đặc trưng duy nhất của L. plantarum là khả năng dị hóa arginine và sinh ra NO. L. 

plantarum không có khả năng phân giải amino acid nào ngoại trừ tyrosine và 

arginine. Có đến 6 con đường chuyển hóa arginine khác nhau và đều sinh ra NO. 

Việc sinh ra NO giúp ngăn chặn các vi sinh vật gây bệnh như 

Candida albicans, E. coli, Shigella, Helicobacter pylori các amip và kí sinh trùng 

[76]. Bên cạnh đó, L. plantarum còn có vai trò vô cùng quan trọng, nó không những 

chống lại các bệnh nhiễm trùng đường ruột mà còn ngăn chặn sự bám dính của E. 

coli vào màng nhầy, làm giảm độc tố do E. coli tiết ra cũng như làm giảm đáng kể 

vi sinh vật kị khí Gram âm như Enterobacteriaceae. Nghiên cứu gần đây cho thấy 

L. plantarum còn có khả năng làm giảm cholesterol bằng cách phân hủy acid mật. 

L. plantarum được xem như một loại vaccin sống có khả năng ứng dụng trong phạm 

vi rộng. 

Như vậy, hệ vi khuẩn lactic nói chung và các chủng L. plantarum nói riêng có 

nhiều tính chất có lợi được ứng dụng rộng rãi trong y dược, công nghệ thực phẩm.   

1.1.2. Khái niệm về exopolysaccharide từ vi khuẩn lactic 

Rất nhiều vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp PS. Các PS của chúng tạo thành 

một nhóm lớn polymer sinh học có nhiều vai trò khác nhau. Chúng có thể là một 

phần của thành tế bào (như β-glucan của nấm), là chu chất (periplasmic) bảo vệ tế 

bào, là một chất dạng nhờn ở trên các bề mặt giúp gắn tế bào này với tế bào khác 

(chẳng hạn như xanthan và gellan) hay là một phần năng lượng dự trữ cho tế bào 

(như polyhydroxybutyrate)… [39].  

Người ta có thể phân loại PS của vi khuẩn dựa vào vị trí của nó trên tế bào [78]. 

Những PS được tiết ra bên ngoài màng tế bào được gọi là PS ngoại bào. Nếu PS 

ngoại bào bám chặt vào màng tế bào thì được gọi là PS dạng màng bao (nằm trong 

vùng chu chất). Còn nếu chúng gắn lỏng lẻo hoặc được tiết hoàn toàn ra môi trường 
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thì được gọi là EPS [19], [80]. PS dạng màng bao thường rất khó để tách chiết, tinh 

chế. Để thu nhận chúng cần phải phá vỡ tế bào và tách ra các phân đoạn cần thiết để 

loại bỏ các tạp chất khác trước khi kết tủa ethanol (EtOH). Trong khi đó, PS ngoại 

bào (EPS), được tiết ra khỏi tế bào, thường dễ dàng tách chiết bằng cách lọc hoặc ly 

tâm để loại bỏ các tế bào, sau đó kết tủa. 

EPS có nguồn gốc vi sinh vật đầu tiên được phát hiện từ giữa thế kỷ 19. Đó là 

dextran, một loại EPS sinh tổng hợp từ Leuconostoc mesenteroides, trong rượu 

vang. Sau đó, nhiều loại EPS khác nhau đã được tìm ra. Các nghiên cứu về EPS cho 

thấy rằng chúng là những PS chuỗi dài, phân nhánh với các đơn vị lặp lại của các 

loại đường hoặc chất dẫn xuất đường. Các loại đường chủ yếu tham gia cấu tạo nên 

EPS là gucose (Glc), galactose (Gal) và rhamnose (Rha) với các tỷ lệ khác nhau 

[25], [78]. Các liên kết tạo nên bộ khung của EPS thường là liên kết 1,4-β- hay liên 

kết 1,3-β- và 1,2-α- hay các liên kết 1,6-α- và đây thường là cơ sở cho quá trình 

phân loại EPS [76]. Các EPS thường có khối lượng phân tử cao, không hòa tan hoàn 

toàn hoặc phân tán trong nước nên có khả năng được sử dụng như chất làm đặc 

hoặc tạo gel cho các sản phẩm.  

1.1.3. Cấu trúc và phân loại exopolysaccharide 

Thành phần hóa học của EPS từ LAB từ lâu đã là vấn đề gây nhiều tranh cãi. 

Đầu tiên, Sundman (1953) và Nilsson (1958) đã cho rằng các dạng chất nhờn từ 

LAB có bản chất giống protein. Sau đó, một số tác giả cho rằng các đặc tính nhớt 

của sữa lên men là do một glycoprotein hoặc hỗn hợp carbohydrate - protein phức 

tạp. Các nhà nghiên cứu khác tiếp tục tinh chế các exopolymer này và nhận thấy 

chúng giàu carbohydrate. Từ đó, người ta đã có kết luận thống nhất rằng các 

exopolymer từ LAB là các PS gồm các đơn vị lặp lại, có chứa liên kết α- và β-. Tuy 

được tạo nên từ nhiều loại monomer nhưng trong các EPS D-Gal, D-Glc và L-Rha 

hầu như luôn luôn có mặt, nhưng với tỷ lệ khác nhau. Chẳng hạn như, EPS từ L. 

acidophilus LMG 9433, L. helveticus Tyl-2, L. helveticus NCDO 766, L. rhamnosus 

C83, S. thermophilus SFI 20, S. thermophilus S32 và S. thermophilus LY03, S. 

thermophilus BTC và S. thermophilus 480 thiếu Rha, EPS từ L. paracasei 34-1 chỉ 
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chứa Gal, EPS từ S. thermophilus OR 901 chỉ chứa Gal và Rha và EPS từ L. sake 0-

1 chỉ bao gồm Glc và Rha. Ngược lại, EPS được sản xuất bởi L. delbrueckii subsp. 

bulgaricus CRL 420 có chứa Glc và fructose (Fruc) với tỷ lệ 1:2 và các polymer 

được sản xuất bởi S. thermophilus MR-1C bao gồm một đơn vị cơ bản lặp lại của 

một octamer gồm D-Gal, L-Rha và L-fucose với tỷ lệ 5:2:1. Phần còn lại, chẳng hạn 

như sn-glycerol-3-phosphate, N-acetyl-aminosugar và các nhóm phosphate và 

acetyl cũng có thể có mặt [26]. 

Hình dạng phân tử, khả năng tạo thành sự liên hợp giữa các phân tử có thể rất 

quan trọng đối với khả năng hòa tan của chúng, nhất là khi các chuỗi PS có sự sắp 

xếp lại từ dạng cuộn ngẫu nhiên thành dạng hình thể trật tự hơn để thuận tiện cho sự 

tương tác giữa các phân tử và các liên kết. Hình dạng bậc 2 và bậc 3 của một PS 

phụ thuộc rất nhiều vào cấu trúc hóa học của nó. Những sự thay đổi tương đối nhỏ 

trong cấu trúc chính có thể có một tác động to lớn đến cấu tạo và tính chất của một 

PS. Chính vì thế, cấu trúc ba chiều hoặc hình thể của EPS có liên quan chặt chẽ đến 

các tính chất vật lý cũng như tính lưu biến của chúng [26].  

Cấu trúc của các đơn vị lặp lại của một PS từ LAB có thể được làm sáng tỏ 

thông qua quá trình thủy phân acid, phân tích methyl hóa, quá trình oxy hóa 

periodate, acetolysis, enzyme tiêu hóa, sự suy thoái Smith và phổ cộng hưởng từ hạt 

nhân 1D và 2D 1H-NMR, v.v... Kích thước của chúng có thể dao động từ một 

disaccharide đến một heptasaccharide [27]. 

Dựa vào thành phần monosaccharide và quá trình tổng hợp, EPS của LAB được 

chia thành hai nhóm lớn là homopolysaccharide (HoPS) và heteropolysaccharide 

(HePS) [16], [104]. Các HoPS thường được tạo ra trong môi trường với hàm lượng 

cao hơn so với các HePS [26]. Trong khi sản lượng HoPS có thể là một vài g/L thì 

trái lại, sản lượng của HePS chỉ dao động từ 50 đến 200 mg/L [15]. 

1.1.3.1. Homopolysaccharide   

Các HoPS từ LAB được cấu tạo chỉ từ một loại monosaccharide (hexose) như 

D-Glc hoặc D-Fruc nhưng lại khác nhau về loại liên kết glycoside, loại và mức độ 
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phân nhánh, chiều dài của chuỗi glycan, khối lượng phân tử và cấu tạo của polymer. 

Chính điều này đã tạo nên các tính chất của PS, đặc biệt là khả năng hòa tan và tính 

lưu biến. Các HoPS thường có khối lượng phân tử cao, có khi lên đến hơn 107 Da 

[48)], [95]. 

Các HoPS từ vi khuẩn có thể được chia thành hai nhóm chính: glucan (bao gồm 

α-D-glucan, β-D-glucan) và fructan [16], [80]. 

* Glucan: bao gồm các phân tử Glc liên kết α-1,6- và α-1,3 glycosid như 

dextran, mutan, reuteran, alternan… Tỷ lệ các loại liên kết khác nhau có thể là 

nguyên nhân của sự khác biệt về độ hòa tan của các glucan. Các glucan hòa tan 

trong nước rất giàu mối liên kết α-1,6, trong khi các glucan không tan trong nước 

rất giàu mối liên kết α-1,3 [19] . 

  

Hình 1.1.  Sơ đồ biểu diễn đơn vị lặp lại của một số glucan [73]  
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Dextran chủ yếu được sinh tổng hợp bởi Lactobacillus spp., Leuconostoc  

mesenteroides subsp. mesenteroides và Leuconostoc  mesenteroides dextranicum 

subsp., P. pentosaceus, S. sanguinis, và S. sobrinus. Đây là một tổ hợp các HoPS 

bao gồm các Glc liên kết α-1,6 glycoside trong chuỗi chính, thường phân nhánh ở vị 

trí số 3 (kết quả là xuất hiện liên kết α-1,3) và ít phân nhánh ở vị trí 2, 4 (liên kết α-

1,2 và α-1,4 glycoside). Mức độ phân nhánh của liên kết α-1,2, α-1,3 và α-1,4 trong 

các dextran khác nhau phụ thuộc vào chủng vi sinh vật. Dextran được sử dụng rộng 

rãi trong công nghệ thực phẩm (chất ổn định thực phẩm), y dược (chất thay thế 

huyết tương (dextran 70), chất bôi trơn trong thuốc nhỏ mắt, điều trị bệnh thiếu máu 

do thiếu sắt (dextran sắt), tăng lượng đường trong máu) hay công nghệ sinh học 

(thành phần trong sắc ký lọc gel (Sephadex)),… [80]. 

Mutan, được tổng hợp bởi L. reuteri., Leuconostoc  mesenteroides., S. mutans, 

và S. sobrinus, là HoPS phổ biến thứ hai sau dextran. Đây là các EPS mạch thẳng 

có chứa các D-glucan liên kết bằng mối liên kết α-1,3 glycoside (chiếm hơn 50% 

của tổng số liên kết) với phân nhánh D-glucan ở liên kết α-1,6 và một nhánh liên kết 

α-1,3. Hiện nay, mutan không hòa tan trong nước từ  L. reuteri đang được chú ý 

nhiều hơn cả [16], [48]. 

Reuteran, được tổng hợp chủ yếu bởi L. reuteri, là một glucan hòa tan trong 

nước. Nó bao gồm 70% mối liên kết α-1,4 và một vài liên kết α-1,6 (có thể ở vị trí 

mạch chính hoặc phân nhánh). Sự kết hợp của reuteran với levan (từ L. reuteri và L. 

sanfranciscensis) có ảnh hưởng tích cực đến hương vị, kết cấu của bánh mì cũng 

như thời hạn sử dụng của sản phẩm có nguồn gốc từ quá trình lên men bột nhào 

[16]. 

Alternan, được tổng hợp bởi Leuconostoc  mesenteroides và S. gordonii, chứa 

các mối liên kết α-1,6 và α-1,3 glycoside xen kẽ nhau, với các nhánh tại liên kết α -

1,3. Nhờ cấu trúc độc đáo của nó, alternan có độ hòa tan cao, độ nhớt thấp và có thể 

tồn tại trong quá trình thủy phân của enzyme. Alternan thương mại được sử dụng 

trong thực phẩm và mỹ phẩm do nó có độ nhớt thấp. Những oligosaccharide từ 
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alternan bị thủy phân được sử dụng như chất làm ngọt trong bánh kẹo do nó có chỉ 

số đường huyết thấp và đặc tính prebiotic [80]. 

Sự tăng độ nhớt của rượu vang hoặc rượu táo bị hư hỏng là do sự có mặt β-

glucan được tổng hợp bởi một số chủng Pediococcus, Oenococcus và Lactobacillus. 

Tuy nhiên, curdlan (pureglucan), một dạng β-1,3-D-glucan, được sản xuất bởi 

Agrobacterium sp., có khả năng tạo gel tốt nên đã được Cục Quản lý Thực phẩm và 

Thuốc của Mỹ (FDA) cho phép về sử dụng làm phụ gia thực phẩm [16]. 

* Fructan: bao gồm các phân tử Fruc liên kết β-2,6 và β-2,1 glycosid như levan, 

inulin…  

 

 

 

 

 

 

Levan, được tổng hợp từ cơ chất là saccharose (Sac), gồm các phân tử Fruc liên 

kết β-2,6 glycosid với một số nhánh liên kết β-2,1 glycosid được tổng hợp chủ yếu 

bởi S. mutans, S. salivarius, L. reuteri, L. sanfranciscensis, L. frumenti [25], [48]. 

Levan là một PS đặc biệt vì nó có độ nhớt thấp hơn so với các phân tử có cùng khối 

lượng. Levan lại không tạo gel ở nhiệt độ phòng nên chúng được sử dụng như chất 

làm đặc sinh học trong công nghiệp thực phẩm [80]. 

Inulin, một fructan hoặc fructooligosaccharide, gồm các phân tử Fruc liên kết β-

2,1 glycosid với một số nhánh liên kết β-2,6 glycosid, được tổng hợp bởi L. reuteri, 

S. mutans và Leuconostoc citreum. Inulin có thể được sử dụng làm chất dẫn truyền 

thuốc trong điều trị ung thư đại tràng. Nhờ khả năng tạo gel mà inulin được dùng 

làm chất tạo kết cấu và góp phần ổn định gel trong thực phẩm [80]. 

Hình 1.2.  Sơ đồ biểu diễn đơn vị lặp lại của một số fructan [101]  

 
Levan 

 
Inulin 
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Tóm lại, hai phân nhóm glucan và fructan chứa nhiều loại PS với thành phần 

hóa học, mối liên kết khác nhau từ nhiều nguồn thu nhận khác nhau. Tổng hợp về 

các loại PS được trình bày ở Hình 1.3 [16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2. Heteropolysaccharide   

HePS được tổng hợp bởi LAB rất đa dạng về thành phần, tỷ lệ monosaccharide, 

cấu trúc của các đơn vị lặp lại cũng như cấu tạo và khối lượng phân tử của polymer 

(Hình 1.4.) [16], [25].  

Các HePS từ LAB thường được sinh tổng hợp bởi chủng vi khuẩn ưa ẩm 

(Lactococcus lactis subsp. lactis, L. lactis subsp. cremoris, L. casei, L. sake, L. 

rhamnosus, v.v.) và các chủng ưa nhiệt (L. acidophilus, L. delbrueckii subsp. 

bulgaricus, L. helveticus và S. thermophilus) [19] ,[26]. Chúng có vai trò quan trọng 

HoPS 

Fructan: liên kết β 
- L. panis 
- L. pontis 
- L. frumenti 

Glucan 

Các liên kết α Các liên kết β 
- L. suebicus 
- L. G77  

 

Mutan α-(1,3) 
- L. reuteri ML1 

Dextran α-(1,6) 
- L. fermentum 
- L. sakei 
- L. parabuchneri 
- L. hilgardii 

Reuteran α-
(1,4) 

- L. reuteri 121 
- L. reuteri 
ATCC 55730 
 

Fructosyltransferase Glucansucrase 

Inulin:  
liên kết β-(1,2) 

Mạch thẳng 
hoặc phân 
nhánh 

- L. reuteri 

Levan:  
liên kết β-(2,6) 

Mạch thẳng  
- L. reuteri 121 
- L. sanfranciscensis 
 

Hình 1.3. Sơ đồ đặc điểm của các HoPS sinh tổng hợp từ LAB 
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trong việc tạo ra tính lưu biến, kết cấu, độ đặc và vị giác của thức uống từ sữa lên 

men.  

Các HePS gồm gellan, xanthan, kefiran được tạo nên từ nhiều loại 

monosaccharide. Kích thước đơn vị lặp lại của chúng thay đổi trong khoảng rộng, từ 

các disaccharide đến các heptasaccharide [16], [81], [85]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp về các loại PS cho thấy, HePS từ LAB có khối lượng phân tử trong 

khoảng 1x104 đến 6x106 Da và cấu tạo ở dạng phân nhánh [64], [95] [53]. Phân tử 

của chúng bao gồm các monosaccharide và dẫn xuất. Trong tất cả các cấu trúc đã 

được công bố cho đến nay, octasaccharide (trong HePS từ S. thermophilus MR-1C) 

được xem là đơn vị lặp lại lớn nhất, điều này cho thấy rằng LAB có thể không có 

khả năng sinh tổng hợp các khối đơn vị lớn hơn. Nhìn chung, các chuỗi bên của 

một, hai, hoặc ba monosaccharide là một phần của đơn vị lặp lại trong HePS, dẫn 

đến các polymer có sự phân nhánh cao. Các monosaccharide có thể có mặt như α- 

hoặc β-anomer và có thể được liên kết bằng nhiều cách khác nhau [62]. Các 

monomer trong HePS bao gồm chủ yếu là Glc, Gal và Rha. Thỉnh thoảng, có các 

Hình 1.4. Sơ đồ đặc điểm của các HePS sinh tổng hợp từ LAB 

Khối lượng phân tử: 
1x104 – 6x106 Da 

 
- Phân nhánh liên 
kết α, β nhánh (ở vị 
trí C2, C3, C4, C6) 
- Không phân nhánh 
 

Gồm 3 - 8 phân tử 
monosaccharide cấu 

tạo thành 
 

Các monosaccharide chủ yếu gồm: 
- D-Glc 
- D-Gal 
- L-Rha 
Ngoài ra còn có 
+ Man, Fruc, glucuronic acid 
+ Phosphate, glucosamine, acetyl, 
galactosamine 

Các monosaccharide 
dạng: pyranose hoặc 

furanose 
 

Được tổng hợp từ các 
loài Lactobacillus ưa 

nhiệt và ưa ẩm 
 

HePS 
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đường-amino như N-acetyl-D-glucosamine và N-acetyl-D-galactosamine cũng như 

polyol (glycerol). Các HePS có thể có một phần anion do glucuronic acid và 

phosphate tạo nên. Chúng thường phân nhánh rất lớn với các loại liên kết khác 

nhau. HePS có thể gọi tên theo thành phần monosaccharide (như galactoglucan 

hoặc glucogalactan) hay theo tỷ lệ của mỗi loại đường (rhamnoglucogalactan hoặc 

galactoglucorhamnan).   

Tóm lại, các hợp chất EPS được sinh tổng hợp bởi LAB gồm HoPS và HePS, 

rất đa dạng về thành phần đường, liên kết giữa các phân tử đường, đơn vị lặp lại. 

Kết quả luận án này sẽ cung cấp thêm một phần thông tin của các EPS được sinh 

tổng hợp bởi L. plantarum. 

1.1.4. Sinh tổng hợp exopolysaccharide từ vi khuẩn lactic   

Quá trình sinh tổng hợp EPS của vi khuẩn có thể là ở bên trong hoặc ở bên 

ngoài tế bào. Đây là một quá trình phức tạp bao gồm nhiều phản ứng hóa sinh với 

sự xúc tác bởi  hệ enzyme của LAB. Số lượng và loại EPS được sinh tổng hợp bởi 

LAB khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào loài, nguồn dinh dưỡng và điều kiện nuôi 

cấy cụ thể [48]. Bản chất cơ chế sinh tổng hợp HoPS và HePS là khác nhau. 

1.1.4.1. Cơ chế sinh tổng hợp homopolysaccharide     

HoPS được tổng hợp bên ngoài tế bào nhờ các enzyme đặc hiệu 

glycosyltransferase (GTF) (glucansucrase) lớp (EC 2.4.xy) hoặc 

fructosyltransferase (FTF) (fructansucrase) lớp (EC 2.4.xz). Các enzyme này từ nội 

bào di chuyển ra ngoại bào nhờ peptide tín hiệu có trên enzyme.  Sau đó chúng xúc 

tác thủy phân Sac thành Glc và Fruc và tạo ra liên kết glycoside của Glc hoặc Fruc 

với một phân tử chất nhận tạo nên chuỗi glucan hoặc fructan chính là các HoPS 

ngoại bào (EPS) (Hình 1.5) [16].  

Trong đó, GTF xúc tác tổng hợp α-D-glucan như dextran, mutan, alternan, 

reuteran. GTF là các enzyme ngoại bào có phân tử lượng lớn được sinh tổng hợp 

bởi LAB, thường là các loài Streptococcus spp., Leuconostoc spp., và Lactobacillus 

spp... Các enzyme GTF xúc tác cho hai phản ứng khác nhau là phản ứng thủy phân 
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Sac tạo ra Glc như là chất nhận mới (phản ứng (1)) và chuyển glucosyl (phản ứng 

(2)). Trong phản ứng (2) phân tử chất nhận là chuỗi glucan. Các glucan này sẽ nhận 

Glc từ Sac tạo ra các glucan phân nhánh hoặc không phân nhánh mới, chính là các 

EPS [48]. 

 

Hình 1.5. Mô hình về quá trình sinh tổng hợp glucan và fructan [16]   

Sac + H2O → Glc + Fruc     (1) 

Sac + glucan (n) → glucan (n + 1) + Fruc   (2) 

Như vậy, các enzyme GTF không sử dụng Sac như một phân tử chất nhận. Chất 

nhận trong quá trình chuyển glucosyl là phân tử Glc được tách ra từ quá trình thủy 

phân Sac. Các GTF hoặc là chất xúc tác cho sự hình thành của một loại liên kết 

glycoside tạo nên trong các glucan mạch thẳng hoặc là xúc tác cho sự hình thành 

hai liên kết glycoside khác nhau có trong glucan phân nhánh hoặc là trong một 

glucan mạch thẳng với hai liên kết glycoside khác nhau [24].   

fructan + Glc 

 

Sac  

hoặc  

Chất xúc tác Peptide tín hiệu Glc  Fruc   

glucan + Fruc 

Màng plasmic     

Phần ngoại bào 

Tế bào chất 
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Các phản ứng được xúc tác bởi các enzyme GTF thường không bão hòa bởi cơ 

chất Sac. Sự thủy phân Sac tăng lên nhiều khi nồng độ Sac trên 100 mM. Hoạt độ 

của các GTF thường khác nhau khi có mặt của các cơ chất khác nhau. Hoạt độ của 

GTF từ Leuconostoc  mesenteroides thường thấp hơn khi trong thành phần dinh 

dưỡng của môi trường có mặt của các nguồn C khác không phải là Sac. Trong cùng 

điều kiện này, hoạt độ của chúng được tăng lên khi bổ sung thêm Sac. Một kết quả 

khác cho thấy, hoạt độ của GTF trong suốt quá trình lên men Sac cao hơn 10-15 lần 

so với trong quá trình lên men Glc bởi chủng Leuconostoc  mesenteroides LCC4. 

Trong quá trình lên men gián đoạn bổ sung dinh dưỡng (fed-batch) với cơ chất gồm 

cả Glc và Sac, hoạt động của GTF không có sự khác biệt so với khi chỉ có Sac. Từ 

các kết quả này cho thấy, hoạt độ của GTF thường thấp khi chỉ có Glc và hoạt độ 

này được cảm ứng đáng kể bởi Sac. Với nồng độ Sac 20 g/L là đủ để đảm bảo sự 

cảm ứng cho quá trình tổng hợp enzyme, và ở nồng độ cao hơn (lên đến 60 g/L) quá 

trình tổng hợp enzyme không còn tăng hơn nữa.  

Trong khi các GTF xúc tác sinh tổng hợp các glucan thì xúc tác cho sự tổng hợp 

các fructan như levan, inulin là các FTF. 

Về cơ chế, FTF xúc tác cho hai phản ứng khác nhau, tùy thuộc vào bản chất của 

các phân tử chất nhận (cơ chất). Các phản ứng đó gồm (i) thủy phân Sac (các phân 

tử chất nhận là nước) tạo thành Fruc như là cơ chất mới (phản ứng (3)).  

Sac + H2O → Fruc + Glc  (3) 

(ii) chuyển fructosyl (phản ứng transferase) vào chuỗi polyme fructan hoặc tổng 

hợp các oligosaccharide trước khi tạo nên PS cuối cùng; Phản ứng này có thể được 

chia thành hai phản ứng khác nhau là sinh tổng hợp các oligosaccharide (các phân 

tử chất nhận tương ứng là Sac hoặc raffinose) (phản ứng (4)) và chuyển fructosyl 

vào chuỗi polymer fructan (phản ứng (5)) [24]. 

Sac + chất nhận carbohydrate → oligosaccharide + Glc  (4) 

Sac + fructan (n) → fructan (n + 1) + Glc          (5) 

Fructan thường có khối lượng phân tử khoảng trên 5,0 × 106 Da. 
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Tương tự như GTF, các FTF cũng không bão hòa bởi cơ chất của nó là Sac. Các 

phản ứng chuyển hóa Sac thường vượt quá tốc độ khi nồng độ Sac trên 200 mM.  

Như vậy, Sac là cơ chất được LAB sử dụng để sinh tổng hợp EPS. Trong quá 

trình này, Sac được thủy phân thành Glc và Fruc như là những cơ chất mới. Phản 

ứng này cũng có vai trò cung cấp năng lượng cho quá trình tổng hợp nên các PS 

[24].  

1.1.4.2. Cơ chế sinh tổng hợp heteroexopolysaccharide 

So với quá trình sinh tổng hợp HoPS, quá trình sinh tổng hợp HePS phức tạp 

hơn nhiều. Sự sinh tổng hợp HoPS xảy ra ngoài tế bào (Hình 1.5), trong khi đó quá 

trình sinh tổng hợp HePS xảy ra trong tế bào (Hình 1.6). Đây là một chuỗi phức tạp 

của các tương tác liên quan đến hệ enzyme nội bào của LAB. Quá trình này thường 

trải qua ba giai đoạn: (i) sự hấp thu cơ chất, (ii) sự chuyển hóa đường trung gian và 

(iii) quá trình tổng hợp PS [33]. 

(1) Sự hấp thụ cơ chất từ môi trường vào trong tế bào vi khuẩn (Hình 1.6. a)  

Đây là quá trình vận chuyển các nguồn C, chủ yếu là các monosaccharide và 

disaccharide, từ bên ngoài môi trường vào tế bào chất. Quá trình này được thực hiện 

lặp lại. Tùy thuộc vào loại cơ chất mà nó có thể được đưa đến các tế bào thông qua 

hệ thống vận chuyển thụ động hoặc chủ động. Các hệ thống tham gia vào quá trình 

vận chuyển đường thường là phosphoenolpyruvate (PEP) và phosphotransferase 

(PTS) của LAB. Hai hệ thống này chứa một nhóm các protein quy định mối liên 

kết, quá trình vận chuyển qua màng và quá trình phosphoryl hóa của một loạt các cơ 

chất đường. Quá trình vận chuyển các cơ chất qua màng tế bào thường xảy ra theo 

hai cơ chế chủ yếu là khuếch tán và vận chuyển tích cực tùy vào loại cơ chất. Chẳng 

hạn, glycerol vận chuyển vào trong tế bào thông qua cơ chế khuếch tán thụ động 

nhờ sự chênh lệch gradient nồng độ giữa bên trong và ngoài tế bào. Trong khi đó, 

các loại đường như Glc, Fruc được vận chuyển qua màng tế bào bằng cơ chế vận 

chuyển chủ động. Quá trình vận chuyển chủ động cần có sự cung cấp năng lượng 

ATP. Do đó, các cơ chất được đi vào tế bào theo cơ chế này có thể đi qua màng tế 

bào theo chiều ngược gradient nồng độ.  
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  (2) Sự chuyển hóa tạo nên các loại đường trung gian (Hình 1.6.b)  

Quá trình chuyển hóa tạo nên các loại đường trung gian gồm hai giai đoạn: giai 

đoạn tổng hợp glucose-1-phosphate (Glc-1-P) và giai đoạn hoạt hóa và liên kết của 

các loại đường [56]. 

- Sự tổng hợp Glc-1-P 

Khi vào tế bào chất, Glc trải qua quá trình glycolysis và phosphoryl hóa. Đây là 

chìa khóa trung gian quan trọng gắn kết các quá trình đồng hóa trong sự tổng hợp 

Ở ngoài tế bào 

(a) 

(c) 

Ở 
trong 

tế 
bào 

Glc-6-P Fruc-6-P Gal-1-P 

PGM PGM 

Glc Fruc Gal 

Hexokinase Hexokinase 

Glc-1-P 

TDP-Glc UDP-Glc 

PMM 
TDP-Glc 

pyrophosphorylase UDP-Glc 
pyrophosphorylase 

TDP-Glc 
dehydratase 

UDP-Gla-4-
epimerase 

dehydratase 

UDP-Glc 
dehydrogenase 

(b) 

Man-6-P 

Man-1-P 

GDP-Man 

Acetyl CoA 

Man-1-P 
guanylyltransferase 

GDP-man 
dehydratase 

GDP-man 
pyrophosphorylase 

GTFs 

UDP-Gal UDP-GlcA TDP-Rha 

Các đơn vị lặp lại: 
Glc, Gal, Rha, Fruc 

HePS 

GDP-Fruc 

Polymer 
hóa 

 

Glc Sac Lac 

ATP 

ADP 

Sac Lac 

PEP-PTS 

Kreb
ss 

Pyruvate 

NAD+ 

H+ + NADH 

ADP+P ATP 

FAD 

FADH2 

Krebs 

CO2 

Hình 1.6. Sơ đồ quá trình sinh tổng hợp HePS trong tế bào LAB [33] 
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EPS và các quá trình dị hóa của sự phân giải đường. Trước hết, dưới tác dụng của 

hexokinase, Glc tạo thành glucose-6-phosphate (Glc-6-P). Sau đó, dưới tác dụng 

của phosphoglucomutase (PGM), Glc-6-P được chuyển thành Glc-1-P. 

- Sự hoạt hóa và liên kết của các loại đường  

Glc-1-P tạo thành được chuyển hóa thành các nucleotide-đường (NDP) như 

uridine diphosphate glucose (UDP-Glc) và thymidine diphosphate glucose (TDP-

Glc) (Hình 1.7) nhờ xúc tác của các enzyme tương ứng là UDP-Glc 

pyrophosphorylase và TDP-Glc pyrophosphorylase.  

 

 

Hình 1.7. Cấu tạo của UDP-Glc và TDP- Glc 

Sau đó, các loại đường đã hình thành tiếp tục chuyển hóa tạo nên các NDP 

khác; UDP-Glc chuyển thành uridine diphosphate galactose (UDP-Gal) dưới tác 

dụng của UDP-Gal-4-epimerase; UDP-Glc cũng có thể chuyển thành UDP-

glucuronic acid (UDP-GlcA) dưới tác dụng của UDP-Glc dehydrogenase; Sự 

chuyển hóa từ TDP-Glc thành thymidine diphosphate rhamnose (TDP-Rha) dưới 

tác dụng xúc tác bởi TDP-Glc dehydratase. 

Glc-1-P cũng có thể được chuyển hóa theo hướng tạo thành guanosine 

diphosphate fructose (GDP-Fruc) thông qua ba bước trung gian là Man-6-P, Man-1-

P và GDP-Man nhờ một chuỗi lần lượt các enzyme tương ứng là 

phosphomannomutase (PMM), Man-1-P guanylyltransferase, GDP-Man 

pyrophosphorylase và GDP-Man dehydratase.  

Sự tạo thành các NDP này (TDP-Rha, UDP-Gal, UDP-GlcA và GDP-Fruc) có 

vai trò rất quan trọng trong quá trình sinh tổng hợp EPS. Chúng chính là tiền thân 

của các đơn vị lặp lại nhằm tạo nên sự đa dạng cho các PS trong tế bào. 

UDP-Glc 
TDP- Glc 
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Bên cạnh đó, Glc-6-P còn được đồng phân hóa để hình thành Fruc-6-phosphate 

(Fruc-6-P) và hướng tới các sản phẩm của quá trình đường phân và tạo thành 

pyruvate trong điều kiện hiếu khí. Pyruvate này theo chu trình chu trình Krebs và 

hình thành ATP để cung cấp năng lượng cho quá trình sinh tổng hợp các nucleotide-

đường trong tế bào.  

(3) Quá trình tổng hợp EPS (Hình 1.6.c) 

Đây là sự lắp ráp của các đơn vị lặp lại monosaccharide. Dưới sự xúc tác của hệ 

enzyme GTF, các NDP gồm UDP-Glc, UDP-Gal, UDP-GluA, TDP-Rha, GDP-Fruc 

kết hợp lại với nhau tạo thành một đơn vị lặp lại trong phân tử HePS. Các phân tử 

lặp lại này được đẩy lên từ bề mặt tế bào sau đó được polymer hóa để tạo thành một 

chất nhờn lỏng hoặc PS dạng màng bao gắn xung quanh các tế bào và chiết xuất ra 

bên ngoài. 

Như vậy, quá trình sinh tổng hợp PS trước hết đòi hỏi sự tổng hợp nên các tiền 

chất đã được kích hoạt. Đó là các monosaccharide giàu năng lượng, chủ yếu là các 

loại NDP-đường [33]. Các chủng thuộc LAB có thể sử dụng các monosaccharide và 

các disaccharide khác nhau như nguồn năng lượng trong quá trình sinh tổng hợp của 

chúng [48], [24].  

1.2. Tình hình nghiên cứu exopolysaccharide của vi khuẩn lactic  

Những nghiên cứu đã công bố về EPS của LAB trên thế giới chủ yếu tập trung 

vào việc phân loại, xác định thành phần hóa học, cấu trúc, quá trình sinh tổng hợp, 

chức năng sinh lý cũng như một số tính chất chức năng liên quan đến ứng dụng của 

chúng. Cấu trúc và chức năng của EPS có mối quan hệ mật thiết với nhau. Việc 

hiểu rõ mối quan hệ này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ứng dụng các polymer 

này vào công nghệ, nhất là từ khi vai trò của EPS trong việc nâng cao các tính chất 

lưu biến của sữa lên men được phát hiện. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của các sản 

phẩm chức năng đã làm mối quan tâm đến tác dụng có lợi của EPS đối với sức khỏe 

con người được tăng lên, mặc dù các nghiên cứu trong lĩnh vực này còn hiếm và 

giới hạn trong thí nghiệm in vitro [95]. 
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Tại Việt Nam, các công bố về nghiên cứu EPS từ LAB, đặc biệt là L. plantarum 

không nhiều. Các công trình đã công bố chủ yếu là các nghiên cứu xác định điều 

kiện tách chiết, tính chất dược lý, khả năng chống oxy hóa từ một số loài nấm như 

nấm hương [3], nấm sò [10],  nấm Thượng hoàng [11], nấm linh chi [9], [12], đông 

trùng hạ thảo [4], [5], tảo [6] hay rong [8]…  

1.2.1. Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy lên khả năng sinh tổng hợp 

exopolysaccharide 

Mặc dù có vai trò quan trọng trong công nghiệp và trong y học nhưng quá trình 

sản xuất EPS từ vi khuẩn lại có năng suất thấp. Lượng HePS sinh tổng hợp bởi các 

chủng LAB có thể chỉ đạt từ vài chục đến vài trăm mg/L [53]. Chỉ có số ít một số 

chủng có khả năng sinh tổng hợp lượng EPS cao đến hàng ngàn mg/L như L. casei 

KL14KX774469 (29 070 mg/L), L. confusus TISTR 1498, L. rhamnosus C83 

(38000 - 40000 mg/L) hay L. plantarum KX041 (599 520 mg/L) [89], [35], [94], 

[119]. Đây là lý do khiến khả năng thương mại hóa của EPS từ vi khuẩn nói chung 

và từ LAB nói riêng còn khá hạn chế. Từ khi LAB được “công nhận là vi sinh vật 

an toàn”(GRAS) thì EPS từ LAB càng có giá trị sử dụng trong thực phẩm, đặc biệt 

là khi nó được lên men trong môi trường ăn được và có năng suất cao. Chính vì vậy, 

việc cải thiện các điều kiện nuôi cấy để nâng cao hiệu suất thu nhận EPS của LAB 

ngày càng được quan tâm [48]. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về các yếu tố ảnh 

hưởng đến khả năng sinh tổng hợp EPS của LAB bao gồm thành phần của môi 

trường (nguồn C và N) và các điều kiện nuôi cấy như là nhiệt độ, pH, O2, thời gian 

nuôi cấy [17], [53] 

1.2.1.1. Nguồn carbon  

Nguồn C được sử dụng để sản xuất các EPS từ vi sinh vật rất đa dạng, bao gồm 

Sac, Glc, Lac, maltose, mannitol, sorbitol, whey, tinh bột,... chúng có tác động khác 

nhau đến khả năng sinh tổng hợp EPS của từng loại vi khuẩn. 

Glc là nguồn C bổ sung tốt nhất cho khả năng sinh EPS của L. casei CG11, tiếp 

theo là Sac, maltose, melibiose còn Lac và Gal có hiệu quả kém nhất [20]. Glc (với 
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mức bổ sung 30 g/L vào môi trường MRS) cũng là nguồn C phù hợp cho sự phát 

triển và quá trình sinh tổng hợp EPS của các chủng L. delbrueckii subsp. bulgaricus 

(B3, G12) và S. thermophilus (W22) [124]. Còn Man là nguồn C hiệu quả nhất 

trong các nguồn C khảo sát (Glc, Fruc, Man và maltose) cho khả năng sinh tổng hợp 

EPS của L. rhamnosus C83 với lượng EPS thu nhận được là 40 g/L [35]. Trong khi 

đó, các nguồn C bổ sung vào môi trường nuôi cấy không ảnh hưởng đến thành phần 

monosaccharide của EPS được sinh tổng hợp bởi S. thermophiles, L. fermentum 

TDS030603 hay một số chủng L. delbrueckii bulgaricus [28], [32], [84].  

Tuy nhiên, nguồn C lại có thể ảnh hưởng đến hàm lượng và kích thước của EPS 

sinh tổng hợp được [56]. Điều này có thể là do các loại đường có ảnh hưởng đến 

hoạt động của các enzyme. Sự có mặt của Glc hoặc hỗn hợp Glc, Fruc trong môi 

trường nuôi cấy L. delbrueckii bulgaricus có ảnh hưởng tốt đến hoạt tính của UDP-

Glc pyrophosphorylase, dTDP-Glc pyrophosphorylase và hệ enzyme tổng hợp Rha 

hơn là Fruc. Chính vì vậy mà lượng EPS thu nhận được khi nuôi vi khuẩn này trong 

môi trường có bổ sung Glc (80 mg/L) cao hơn nhiều so với bổ sung Fruc (25 mg/L) 

[43)]. Tương tự như vậy, khi nuôi L. helveticus ATCC 15807 trong môi trường 

được thay thế Lac bằng Glc thì khả năng sinh tổng hợp EPS bị giảm, hoạt động của 

α-PGM và Gal 1-phosphate-uridyltransferase (GalT) liên quan đến quá trình tổng 

hợp EPS cũng giảm [108]. Bên cạnh đó, khả năng tổng hợp EPS có thể được cải 

thiện bằng việc biến đổi vị trí của các enzyme ở quá trình trao đổi chất trung tâm có 

liên quan đến các nucleotide đường [59].  

1.2.1.2. Nguồn nitrogen   

Bên cạnh C, N cũng là một thành phần ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp 

EPS của LAB. Peptone, cao thịt, cao nấm, ammonium sulfate, sodium nitrate, urea 

và các chế phẩm từ sữa là các nguồn N chủ yếu hiện đang được sử dụng trong quá 

trình sản xuất EPS. 

Cao nấm là nguồn N thích hợp cho khả năng sinh tổng hợp EPS của 

Leuconostoc mesenteroides, L. plantarum  và Propionibacterium acidi-propoinici 
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[13], [40]. Trong khi đó, cả ba nguồn N là peptone, cao thịt và cao nấm đều được sử 

dụng để nuôi cấy thu nhận EPS từ L. confusus TISTR 1498 [100]. 

Sự có mặt của casein thủy phân thủy phân trong môi trường sữa làm thúc đẩy 

quá trình tổng hợp EPS bởi L. delbrueckii subsp. bulgaricus NCFB 2772 và L. 

delbrueckii subsp. bulgaricus RR [37], [34]. Bên cạnh đó, các sản phẩm khác từ sữa 

như sữa nguyên kem, sữa gầy, whey cũng có tác dụng làm tăng lượng EPS thu nhận 

được từ một số LAB như S. thermophilus BN1, L. plantarum KF5, L. rhamnosus, L. 

plantarum hay L. delbrueckii subsp. bulgaricus OLL1073R-1 [88], [120], [ 121], 

[48], [18].  

Từ các công trình đã công bố, có thể thấy rằng các nguồn N hữu cơ thường làm 

tăng khả năng sinh tổng hợp EPS. Điều này có thể là do trong các nguồn này có 

chứa các yếu tố tăng trưởng dưới dạng vết. Hơn nữa, một số C tìm thấy trong nguồn 

N có thể xem như là một chất nền cho quá trình sản xuất EPS. Việc bổ sung thêm 

nguồn N cũng góp phần thúc đẩy quá trình tổng hợp EPS. Tuy nhiên, nồng độ N 

quá cao sẽ làm giảm lượng EPS thu nhận được.  

Bên cạnh nguồn C và N, các thành phần hóa học khác như khoáng chất (P, Mg, 

Na,..), vitamin, chất hoạt động bề mặt,… cũng có những tác động nhất định đến quá 

trình sinh tổng hợp EPS của vi khuẩn [56]. 

1.2.1.3. pH môi trường 

Cách thức tổng hợp EPS có thể phụ thuộc vào pH. Nhiều vi sinh vật có khả 

năng sinh tổng hợp EPS trong môi trường ở pH trung tính, một số khác lại có thể 

sinh ra EPS ở pH cao. Các chủng vi khuẩn phân lập từ thịt có khả năng sinh EPS 

trong môi trường đệm pH 5,2- 6,5 có chứa 2- 4% NaCl. Đối với Propionibacterium 

acidi-propionici, quá trình sinh tổng hợp EPS chỉ xảy ra ở pH từ 5,3 - 6,5 [38]. pH 

môi trường  thích hợp cho đa số các LAB sinh tổng hợp EPS tốt ở nằm trong 

khoảng 6-6,5, chỉ có một số chủng thích hợp với pH thấp hơn L. confusus TISTR 

(5,5), L. helveticus ATCC 15807 (4,5) hay L. delbrueckii subsp. bulgaricus RR 

(4,4-5,5) [100], [111], [121]. 
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1.2.1.4. Nhiệt độ nuôi cấy 

Ngoài các yếu tố môi trường, các điều kiện nuôi cấy khác cũng có ảnh hưởng 

lớn đến khả năng sinh tổng hợp EPS của vi khuẩn. Nhiệt độ tốt nhất cho quá trình 

sản xuất EPS của các chủng LAB ưa nhiệt khoảng 40oC và các chủng LAB ưa ẩm 

khoảng 25oC [121]. Theo nhiều công bố, nhiệt độ thích hợp cho khả năng sinh tổng 

hợp EPS của LAB thường ở quanh ngưỡng 37oC [41], [115], [18], [99], [121]. 

Riêng L. plantarum KF5 lại sinh tổng hợp EPS cao ở 30oC còn 25oC là nhiệt độ tốt 

nhất cho khả năng sinh tổng hợp EPS của L. rhamnosus và L. plantarum [120], 

[35], [48].  

EPS thường được tổng hợp nhiều hơn nếu vi khuẩn được nuôi ở nhiệt độ thấp 

hơn nhiệt độ phát triển tối ưu do nhiệt độ thấp dẫn đến tốc độ sinh trưởng chậm, kéo 

dài giai đoạn logarit. Sự khác biệt này cũng có thể do hoạt động của các enzyme 

tham gia vào quá trình tổng hợp các tiền chất của EPS tăng lên. Gorret và cộng sự 

(2001) đã chứng minh rằng, quá trình tổng hợp EPS của Propionibacterium 

acidipropionici tăng ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sinh trưởng tối ưu [40]. Kết quả 

này có thể được giải thích bằng các cơ chế do Sutherland (1972) đề xuất, là khi 

giảm nhiệt độ dẫn đến sự sụt giảm tốc độ sinh trưởng và sinh tổng hợp polymer ở 

thành tế bào, tạo ra nhiều tiền chất có sẵn để tổng hợp EPS. Ngược lại, Garcia-

Garibay và Marshall (1991) đã kết luận rằng sự tổng hợp EPS của L. delbrueckii 

subsp. bulgaricus tăng lên khi nhiệt độ tăng [37]. 

1.2.1.5. Thời gian nuôi cấy 

Tuy có sự tương đồng lớn về nhiệt độ, nhưng thời gian nuôi cấy để thu nhận 

EPS từ LAB rất khác nhau, có thể kéo dài từ 18 cho đến 72 giờ [18], [34], [42], 

[99], [100], [127]. Thời điểm hàm lượng EPS tổng hợp được đạt tối đa phụ thuộc 

vào loài vi khuẩn. Một số loài sinh tổng hợp EPS đạt cực đại trong giai đoạn tăng 

trưởng, trong khi đối với những loài khác, quá trình sinh EPS đạt được cao nhất 

trong pha ổn định. Đối với nhiều loài vi khuẩn, sự sinh trưởng và tổng hợp EPS xảy 

ra cùng một lúc. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong khi sản lượng EPS thay đổi 
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theo giai đoạn phát triển của vi khuẩn thì thành phần EPS không thay đổi theo chu 

kỳ sinh trưởng của chúng [56]. 

Như vậy, khả năng sinh trưởng và tổng hợp EPS của LAB chịu ảnh hưởng rất 

lớn từ điều kiện nuôi cấy. Nhìn chung, MRS là môi trường thường dùng để nuôi cấy 

thu nhận EPS từ LAB. Nguồn dinh dưỡng bổ sung chủ yếu là Glc, ngoài ra còn có 

Lac, Sac, Fruc… hay một số nguồn N như peptone, cao thịt, cao nấm và một số chất 

có nguồn gốc từ sữa. pH môi trường nuôi cấy thích hợp cho phần lớn LAB khoảng 

6-6,5 và nhiệt độ thu nhận EPS thường thấp hơn nhiệt độ nuôi cấy tối ưu. Riêng 

thời gian thu nhận có sự khác biệt rất lớn giữa các chủng LAB. Chính vì vậy, trong 

luận án này, ảnh hưởng của các điều kiện nuôi cấy lên khả năng sinh tổng hợp EPS 

của một số chủng L.plantarum đã được thực hiện. 

1.2.2. Điều kiện tách chiết và tinh chế exopolysaccharide từ môi trường nuôi cấy   

Quá trình thu nhận các PS ngoại bào của vi khuẩn từ môi trường lỏng thường 

được thực hiện qua nhiều công đoạn [62], [39], [75], [85].    

- (i) Loại bỏ tế bào bằng cách ly tâm hoặc lọc;  

- (ii) Kết tủa EPS bằng các tác nhân gây kết tủa có thể tan trong nước như 

methanol, ethanol (EtOH), isopropanol hoặc acetone. Tỷ lệ dung môi sử dụng khác 

nhau tùy loại vi sinh vật; 

- (iii) Sấy khô polymer kết tủa, bằng cách sấy đông khô (quy mô phòng thí 

nghiệm) hoặc sấy trống (quy mô công nghiệp).  

Các EPS kết tủa được thu hồi bằng cách ly tâm, hòa tan với nước cất và thẩm 

tích trong 24 giờ ở 4oC để loại bỏ các loại đường còn lại hoặc các thành phần môi 

trường khác. Các EPS đã được thẩm tích sau đó được đông khô và bảo quản ở 4oC 

[56]. Các phương pháp tinh chế EPS này có thể làm giảm sản phẩm thu được, do đó 

việc lựa chọn các quy trình thu nhận thích hợp đặc biệt là các hóa chất cần dựa vào 

mối tương quan giữa mức độ thu hồi sản phẩm, độ tinh khiết của sản phẩm và các 

tác động của nó đến tính chất của polymer. Nhiều phương pháp tách chiết và tinh 

chế EPS từ LAB đã được sử dụng để thu nhận nhằm xác định các đặc điểm lý hóa 
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và cấu trúc của nó [31]. Các phương pháp khác nhau có thể dùng để tách chiết các 

PS từ môi trường nuôi cấy theo mô tả của Ruas-Madiedo và de los Reyes-Gavilan 

(2005) [16]. 

Phương pháp sắc ký cellulose DEAE thường được sử dụng để tinh chế EPS từ 

LAB trong các sản phẩm sữa [70], [79]. Các protein hoặc các peptide còn lại cũng 

có thể được loại bỏ bằng phương pháp sắc ký lọc gel. Tuy nhiên, việc loại bỏ 

protein hoặc peptide trong môi trường nuôi cấy có thể được thực hiện nhanh hơn 

bằng cách sử dụng TCA  [20], [36]. 

1.2.3. Đặc tính sinh lý và chức năng công nghệ của exopolysaccharide từ vi 

khuẩn lactic 

Đa số các PS được sử dụng trong thực phẩm thường có nguồn gốc từ thực vật, 

động vật và tảo. Với sự đa dạng trong cấu trúc của các PS từ vi sinh vật đặc biệt là 

từ LAB, các EPS được sản xuất bởi LAB đã tạo ra cuộc cách mạng trong các ngành 

công nghiệp và y tế do những tính chất chức năng cũng như lợi ích cho sức khỏe mà 

chúng mang lại. Các ứng dụng này đã được mở rộng trong các lĩnh vực như dược 

phẩm, dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Đã có rất nhiều EPS được công 

bố nhưng chỉ một số ít có tính lưu biến hoặc sử dụng như vật liệu sinh học mới 

được sản xuất với quy mô thương mại. Việc ứng dụng các EPS từ vi khuẩn bị giới 

hạn chủ yếu là do chi phí sản xuất cao hơn so với giá trị thương mại. Tuy nhiên, vấn 

đề này có thể được khắc phục bằng cách sử dụng nguồn nguyên liệu rẻ hơn, nâng 

cao năng suất sản phẩm bằng cách tối ưu các điều kiện lên men, sử dụng các chủng 

đột biến, công nghệ di truyền và trao đổi chất. Chính điều này đã làm cho việc lựa 

chọn EPS từ LAB để tạo ra các ứng dụng cũng như sản phẩm có giá trị cao vượt 

hơn hẳn so với việc tính đến chi phí sản xuất [78].   

1.2.3.1. Chức năng sinh lý   

Trong môi trường tự nhiên của chúng, EPS được sinh tổng hợp bởi LAB có vai 

trò bảo vệ chủ yếu cho các tế bào vi khuẩn chống lại điều kiện bất lợi như sự khô 

hạn, áp suất thẩm thấu, thuốc kháng sinh hoặc các chất độc hại (như các ion kim 
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loại độc hại, SO2, và EtOH), sinh vật đơn bào ăn thịt, thực bào và thể thực khuẩn 

tấn công. Lớp EPS quanh tế bào Lactococcus lactis ssp. Cremoris có thể giúp nó 

chống lại sự khô hạn và không bị ăn thịt bởi các sinh vật đơn bào [54]. Ngoài ra, lớp 

keo PS hóa xung quanh tế bào có thể có tác dụng hết sức quan trọng đối với các tính 

chất khuếch tán vào và ra khỏi tế bào [81]. Các EPS còn tạo nên khả năng bám dính 

vào bề mặt, hình thành màng sinh học, tương tác giữa vật chủ - mầm bệnh cũng như 

sự nhận biết của tế bào [25]. EPS từ LAB có thể chống lại các thể thực khuẩn bằng 

cách ngăn ngừa thực khuẩn hấp phụ lên các thụ thể bề mặt tế bào. Vai trò bảo vệ 

của HePS cũng có thể liên quan đến cấu trúc của nó. Cũng nhờ vào tính năng bảo vệ 

đó mà EPS từ LAB có nhiều chức năng sinh lý rất tốt cho đối tượng sử dụng. Các 

tính chất tăng cường sức khỏe có thể có của EPS từ LAB được thể hiện trên Hình 

1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.8. Sơ đồ biểu diễn các tính chất tăng cường sức khỏe có thể có của EPS 

từ LAB [87] 

 EPS từ Lactobacilli như L. acidophilus, L. bulgaricus, L. lactis, L. plantarum, 

L. casei, L. reuteri, L. rhamnosus, L. parasei, L. fermentum và L. helveticus có thể 

đóng góp vào việc tăng cường sức khỏe con người như probiotic, prebiotic hoặc 
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nhờ hoạt tính chống ung thư, chống loét, kích thích miễn dịch hoặc các hoạt động 

làm giảm cholesterol [26].  

β-glucan từ L. paracasei NFBC 338 làm tăng khả năng chịu đựng của vi khuẩn 

dưới các tác động công nghệ và trong đường tiêu hóa [104]. Chính vì vậy, β-glucan 

có thể sử dụng như chế phẩm sinh học có khả năng bảo vệ vi khuẩn trong quá trình 

nuôi cấy, chế biến và tiêu hóa. EPS của L. rhamnosus GG cũng có khả năng tạo thành 

một lá chắn bảo vệ, giúp chống lại các yếu tố miễn dịch bẩm sinh trong ruột [59].   

Nhiều LAB có thể sinh tổng hợp được EPS có khả năng làm giảm cholesterol 

như Lactococcus lactis ssp. cremoris SBT0495 hay ba chủng L. delbrueckii subsp. 

bulgaricus phân lập từ sữa chua tự làm [75], [110]. Một vài nghiên cứu khác đã cho 

thấy hoạt động miễn dịch và chống ung thư của EPS từ một số LAB như L. 

helveticus ssp. Jugurti, Lactococcus lactis ssp. cremoris T5 hay Lactococcus lactis 

ssp. cremoris KVS20 [80], [32][54]. 

1.2.3.2. Tính chất chức năng công nghệ của exopolysaccharide trong thực phẩm    

Các polymer có nguồn gốc tự nhiên là những thành phần không thể thiếu trong 

các loại thực phẩm, trong đó các PS từ vi sinh vật nhận được sự quan tâm nhiều hơn 

cả trong những năm gần đây. Polymer thực phẩm có khả năng hòa tan hoặc phân 

tán trong nước để tạo nên kết cấu cho các sản phẩm thực phẩm. Ngoài ra, các 

polymer thực phẩm được sử dụng do các tác động thứ cấp của chúng trong đó bao 

gồm sự hình thành gel, sự ổn định, sự nhũ tương hóa, tạo huyền phù, điều khiển sự 

kết tinh, ức chế quá trình tổng hợp và tạo màng [25].   

Do tính an toàn mà các loài thuộc chi Lactobacilli thu hút được nhiều ngành 

công nghiệp, đặc biệt là ứng dụng trong các sản phẩm thực phẩm do việc bổ sung 

chúng vào thực phẩm không gây nguy hại cho sức khỏe. Vì vậy, trong quá trình sản 

xuất không cần thiết phải loại bỏ sinh khối trước khi sử dụng PS. Bên cạnh đó, năng 

suất thu hồi EPS thấp từ LAB cũng là lý do vì sao các PS này hiếm khi được sử 

dụng như một phụ gia tinh khiết [16]. Một ưu điểm khác của LAB là chúng có thể 

được sử dụng cho việc sản xuất EPS tại chỗ, đặc biệt thích hợp cho các sản phẩm 



27 
 

sữa lên men, nhằm cải thiện độ nhớt, tính chất lưu biến, kết cấu, độ đặc và tạo vị 

của sản phẩm [25]. 

Các chủng lên men có khả năng sinh tổng hợp EPS có thể được sử dụng để 

cung cấp các tác nhân ổn định tự nhiên. EPS tác dụng như là các chất làm đặc, làm 

cho sản phẩm có độ nhớt cao hơn và giảm khả năng tách nước, do các EPS có thể 

tương tác với protein, các ion và những chất khác góp phần tạo nên sự ổn định. 

Chính điều này làm cho chúng trở thành đối tượng của những nghiên cứu cải thiện 

kết cấu sản phẩm cũng như các đặc tính lý hóa của các chúng [16]. 

Độ đàn hồi và độ nhớt là hai biến quan trọng trong tính lưu biến. Chúng có thể 

thay đổi theo cấu trúc hoặc sự hiện diện của các chất mang tạo bộ khung PS. Mặc 

dù LAB tổng hợp EPS với số lượng nhỏ, nhưng đủ để tạo kết cấu cho sản phẩm sữa 

lên men. Lượng EPS không phải là thông số quan trọng nhất đối với độ nhớt mà là 

cấu trúc của nó tương tác như thế nào với casein. Chính nhờ điều này mà EPS góp 

phần hoàn thiện tính lưu biến của các sản phẩm lên men. Những sữa chua có độ 

nhớt cao ít bị hư hỏng hơn, tránh được hiện tượng sốc nhiệt và các biến đổi vật lý 

trong chế biến. Điều này giúp cho việc sản xuất sữa chua không cần cho thêm các 

chất ổn định do đó đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng là sử dụng 100% sản 

phẩm tự nhiên [26]. EPS từ  L. delbrueckii bulgaricus và S. thermophilus là tác 

nhân hỗ trợ cho việc cải thiện kết cấu và giảm khả năng tách nước. Chính vì vậy, 

hỗn hợp hai chủng này với tỷ lệ 1:1 thường được sử dụng làm chủng khởi đầu cho 

quá trình lên men sữa chua [80]. EPS từ L. plantarum 70810 và L. rhamnosus 6005 

tham gia tạo mạng lưới cấu trúc của EPS-protein nên làm tăng kết cấu của sữa đậu 

nành lên men, giúp làm tăng khả năng giữ nước và độ nhớt của sản phẩm  [62]. Một 

nghiên cứu khác cho thấy, sự hiện diện của các chủng có khả năng sinh tổng hợp 

EPS giúp làm tăng độ nhớt của sữa chua [17]. Như vậy, các PS góp phần làm tăng 

độ nhớt và giúp sữa chua đạt được kết cấu tốt hơn [16].  

Khả năng tương tác EPS-protein cũng ảnh hưởng đến sự hình thành và chất 

lượng của sản phẩm pho mát. Ví dụ độ ẩm của pho mát Mozzarella có hàm lượng 

chất béo thấp sẽ tăng lên nếu nó được lên men bởi vi khuẩn có khả năng sinh EPS 
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[83]. Trong khi đó, EPS trung tính tương tác với các casein chậm hơn so với loại 

khác. Khả năng giữ nước của EPS đáp ứng yêu cầu quan trọng trong việc cải thiện 

kết cấu của các loại pho mát và cho phép giảm năng lượng trong sản phẩm cuối 

cùng [14]. Các HePS được tổng hợp bởi Lactobacilli như L. delbrueckii bulgaricus, 

L. helveticus và L. casei thúc đẩy khả năng giữ nước và cải thiện kết cấu tổng thể 

của pho mát tránh sự thay đổi về cấu trúc [128].  

EPS còn có khả năng cải thiện kết cấu của bột nhào trong sản xuất bánh và có 

tác dụng làm đặc, tạo keo trong sản xuất bánh kẹo. Ví dụ như dextran có thể được 

sử dụng trong bánh kẹo để duy trì độ ẩm, cải thiện độ nhớt và ức chế sự kết tinh 

đường. Trong kẹo cao su và mứt kẹo, nó hoạt động như một chất tạo gel,… Điều 

này là do khả năng hòa tan trong nước của các dextran khác nhau là không giống 

nhau bởi vì chúng có cấu trúc khác biệt.  

Với những tính chất, chức năng như trên, EPS từ LAB có tiềm năng rất lớn để 

phát triển và khai thác làm phụ gia thực phẩm hoặc thành phần của thực phẩm chức 

năng về cả sức khỏe và lợi ích kinh tế [25]. 

1.2.4. Cấu trúc của exopolysaccharide 

Các đặc tính lý hóa như khối lượng phân tử, thành phần và liên kết giữa các 

monomer được xem là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của các 

polymer sinh học. Việc đánh giá thành phần hóa học EPS liên quan đến việc xác 

định các thành phần monomer, sự lặp lại của các đơn vị (trong đó có thể được hình 

thành bởi nhiều hơn một loại đường/phân tử dựa vào đường) và các nhóm của các 

chuỗi thành phần (ví dụ như các nhóm acyl và phosphate). 

Việc kết hợp nhiều đơn vị monomer, cùng với các tính đặc thù lập thể của liên 

kết glycoside (α hoặc β-anomer), dẫn đến các cấu trúc hóa học rất phức tạp bao gồm 

từ mạch thẳng của các HoPS đến sự phân nhánh cao của các HePS.  

Từ một LAB có thể tổng hợp nên nhiều loại EPS khác nhau. Ví dụ như 

Lactobacillus spp. G-77 có thể tiết ra hai HoPS khác nhau [30]. Trong khi đó, L. 
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Hình 1.9. Cấu trúc EPS được tổng hợp bởi L. helveticus 766 

delbrueckii ssp. bulgaricus NCFB 2772 lại sinh tổng hợp được hai EPS có khối 

lượng phân tử và thành phần monomer khác nhau [43]. 

Bên cạnh đó, có những công bố cho rằng LAB có thể tổng hợp nên các EPS có 

cấu trúc tương tự nhưng có khối lượng phân tử khác nhau. S. thermophilus LY03 

sinh tổng hợp một phân tử EPS có khối lượng là 1,8x106 Da và một phân tử EPS có 

khối lượng 4,1x105 Da [28]. L. rhamnosus cũng sinh tổng hợp được hai EPS. Trong 

đó, EPS có khối lượng phân tử thấp có thể là sản phẩm của quá trình thủy phân của 

EPS có khối lượng phân tử cao được xúc tác bởi enzyme glycosyl-hydrolase [58]. 

Cấu trúc chỉ bao gồm Glc và Gal thường được phát hiện ở nhiều EPS từ LAB 

như L. helveticus, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L. fermentum… EPS từ L. 

helveticus 766 được nuôi trong môi trường sữa tách béo có tỷ lệ Glc và Gal là 3:2 

(Hình 1.9) [92].  

Cũng bao gồm Glc và Gal nhưng với tỷ lệ 5:2, EPS từ L. helveticus Lb161 lại 

có cấu trúc như sau (Hình 1.10) [103]. 

 
Cấu trúc của EPS từ L. helveticus K16 có chứa Glc và Gal với tỷ lệ 4:2 (Hình 

1.11) [125].   

→4)-α-D-Glcp-(1→4)-β-D-Galp-(1→3)-α-D-Galp-(1→2)-α-D-Glcp-(1→3)-β-D-Glcp-(1→                        
                  3                       3                   

      ↑                ↑ 
        1                 1 

        β-D- Glcp                   β-D- Glcp 

Hình 1.10. Cấu trúc EPS được tổng hợp bởi L. helveticus Lb161 
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Hussein A. (2010) cũng tìm thấy hai EPS từ L. helveticus có tỷ lệ hai 

monosaccharide này lần lượt là 2:1 và 2,3:1 [49]. 

Nhiều EPS được sinh tổng hợp bởi các chủng L. delbrueckii subsp. bulgaricus 

cũng có thành phần monosaccharide chỉ bao gồm Glc và Gal. Khi được nuôi trong 

môi trường sữa tách béo, L. delbrueckii subsp. bulgaricus LBB.B26 sinh tổng hợp 

được EPS có đơn vị lặp lại là pentasaccharide phân nhánh trong cấu trúc bao gồm 

D-Glc và D-Gal với tỷ lệ 2:3 (Hình 1.12) [98]. 

L. delbrueckii subsp. bulgaricus NCFB2074 khi được nuôi cấy trong môi 

trường sữa tách kem đã sinh tổng hợp được một EPS phân nhánh cao. Đơn vị lặp lại 

của các EPS là pentasaccharide với thành phần bao gồm Glc và Gal tương ứng tỷ lệ 

3:4 (Hình 1.13) [47]. 

         β-D-Glcp               
                       1     
                       ↓     

                           4 
           β-D-Glcp -(1→2)- β-D-Glcp               

                        1     
                        ↓     
                        6                   

→4)-β-D- Glcp-(1→4)- α -D-Glcp-(1→4)-β-D-Galp-(1→ 
 

Hình 1.11. Cấu trúc EPS được tổng hợp bởi L. helveticus K16 

              α-D-Glcp 
                        1 
                        ↓ 
                        6 

→3)-α-D-Galp-(1→3)-β-D-Galp-(1→4)-β-D-Glcp-(1→3)-β-D-Galf-(1→ 

Hình 1.12. Cấu trúc EPS được tổng hợp bởi L. delbrueckii subsp. bulgaricus 

LBB.B26 
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Kết quả nghiên cứu của Harding (2005) cũng chỉ ra rằng phân tử EPS được sinh 

tổng hợp bởi L. delbrueckii subsp. bulgaricus có tỷ lệ Glc và Gal là 3:4 [47].   

EPS từ LAB L. rhamnosus KL37C, phân lập từ hệ vi khuẩn đường ruột của 

người, là một HePS trung tính có chứa Galf [63]. Cấu trúc của EPS có đơn vị lặp lại 

là một pentasaccharide với D-Glc và D-Gal (Hình 1.14). 

 

Trong khi đó, EPS của L. rhamnosus KL37B lại có cấu trúc như sau (Hình 1.15) 

[42]. 

 

Cấu trúc của EPS được tổng hợp từ L. fermentum TDS030603 được nuôi trong 

môi trường MRS và MRS có bổ sung 1% Glc đã được Gerwig và cộng sự (2013) 

xác định. Kết quả cho thấy, cấu trúc của EPS này không phụ thuộc vào môi trường 

                             α-D-Galp-(1→3)-α-D-Glcp               α-D-Galp 
                             1                           1         

        ↓                           ↓                              
                             3                           6 

                       →4)-α-D-Glcp-(1→3)-α-D-Galp(1→ 
2 
↑ 
1 

                              β-D-Galp-(1→4)-β-D-Glcp 
 

Hình 1.13. Cấu trúc EPS được tổng hợp bởi L. delbrueckii subsp. bulgaricus 
NCFB2074 

→3)-α-D-Glcp-(1→2)-β-D-Galf-(1→6)-α-D-Galp-(1→6)-α-D-Glcp-(1→3)-β-D-Galf-(1→ 

 
Hình 1.14. Cấu trúc EPS được tổng hợp bởi L. rhamnosus KL37C 

→4)-α-D-Galp-(1→6)-α-D-Galp-(1→6)-β-D-Galp-(1→6)-β-D-Galp-(1→3)-β-D-

Glcp-(1→6)-β-D-Galp-(1→6)-β-D-Galp-(1→         3   

                                            ↑ 

               1 
α-D-Glcp-(1→2)-β-D-Glcp 

Hình 1.15. Cấu trúc EPS được tổng hợp bởi L. rhamnosus KL37B 
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nuôi cấy. Cấu trúc EPS thu được là một đơn vị tetrasaccharide phân nhánh lặp lại 

bao gồm D-Glc và D-Gal (Hình 1.16) [38]. 

L. johnsonii 151 cũng có khả năng sinh tổng hợp EPS chỉ bao gồm Glc và Gal 

(Hình 1.17) [41].  

Ngoài Glc và Gal, trong thành phần của nhiều EPS từ LAB còn có thêm Rha. 

Cấu trúc của EPS từ L. delbrueckii subsp. bulgaricus đã công bố bởi Gruter và cộng 

sự (1993) (Hình 1.18) [44]. 

 

Nhiều chủng L. delbrueckii subsp. bulgaricus khác cũng có khả năng sinh tổng 

hợp EPS có thành phần monosaccharide bao gồm Glc, Gal và Rha. Theo Dupont và 

cộng sự (2000), EPS từ L. delbrueckii subsp. bulgaricus CNRZ416 và L. 

delbrueckii subsp. bulgaricus CNRZ737 đều có thành phần bao gồm ba loại 

monosaccharide này với cùng một tỷ lệ tương ứng giống nhau là 4:1:1 [30]. Tuy 

→6)-α-D-Galp-(1→6)-α-D-Glcp-(1→3)-β-D-Galf-(1→3)-α-D-Glcp-(1→2)-β-D-Galf-(1→ 

Hình 1.17. Cấu trúc EPS được tổng hợp bởi L. johnsonii 151 

→2)-β-D-Galp-(1→3)-α-D-Galp-(1→3)-β-D-Glcp-(1→3)-β-D-Glcp-(1→4)-β-D-Galp-

(1→ 4)-α-L-Rhap-(1→3)-α-D-Galp-(1→ 

Hình 1.18. Cấu trúc EPS được tổng hợp bởi L. delbruckii subsp. bulgaricus 

   [→3)-β-D-Glcp-(1→3)-α-D-Glcp-(1→]n 
                                     2 
                                     ↑                   
                                     1 

                                 α-D-Galp 
                                     6 
                                     ↑ 
                                     1                  

                                  α-D-Glcp 

Hình 1.16. Cấu trúc EPS được tổng hợp bởi L. fermentum TDS030603 
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cũng có Rha  nhưng trong EPS từ L. delbrueckii subsp. bulgaricus EU23 lại chỉ có 

Glc nhưng không có Gal (Hình 1.19) [46].  

L. paraplantarum BGCG11 (L. casei CG11) cũng có khả năng sinh tổng hợp 

các EPS có thành phần bao gồm Glc, Gal và Rha [76]. 

Bên cạnh đó, trong phân tử EPS từ một số chủng LAB còn có thêm Man như L. 

plantarum  70810 (18,21 Glc: 3,03 Gal: 78,76 Man), L. plantarum KF5 (1 Man : 4,99 

Glc : 6,9 Gal), hay L. plantarum BC-25 (Hình 1.20) [118], [120], [129]. 

Không chỉ có các loại đường, cấu trúc của EPS từ LAB còn có các thành phần 

khác như glucuronic acid, glucosamine, glycerol… Ví dụ như thành phần của EPS 

từ L. pentosus LPS26 bao gồm D-Glc, D-glucuronic acid và L-Rha với tỷ lệ phân tử 

là 1:2:2. Đơn vị lặp lại là một pentasaccharide với hai nhóm O-acetyl tại vị trí O-4 

của α-D-glucuronic acid và tại O-2 của β-L-Rha thế ở vị trí số 3 (Hình 1.21) [94].  

                   α-L-Rhap 
                        1 
                        ↓ 
                        3 

→2)-α-L-Rhap-(1→4)-α-D-Glcp-(1→3)-β-L-Rhap-(1→4)-β-D-Glcp-(1→4)-α-D-Glcp-(1→ 

Hình 1.19. Cấu trúc EPS được tổng hợp bởi L. delbruckii subsp. bulgaricus EU23 

 

                                     R’→6)-β-D-Manp-(2→6)- β-D-Manp 
                                     2         

                ↓                                                         
                                      6 

        →2)-α-D-Glcp-(1→2)-β-D-Manp-(1→2)-α-D-Glcp-(1→2)-α-D-Glcp-(1→ 
                               6               6 

         ↑               ↑ 
                               2                2               

α-D-Galp              β-D-Manp 
         6                6 
         ↑                   ↑ 
         2                2 

       R’’→6)-β-D-Manp            R →6)-β-D-Manp 
 

Hình 1.20. Cấu trúc EPS được tổng hợp bởi L. plantarum BC-25 
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EPS từ L. acidophilus 5e2 có Glc, Gal và N-acetyl-D-glucosamin với tỷ lệ 3:3:1 

(Hình 1.22) [57].  

Trong khi đó, nhóm tác giả Robijn và cộng sự đã tìm thấy ba EPS có thành 

phần khác nhau từ ba chủng LAB khác nhau. Thành phần của EPS từ L. acidophilus 

LMG9433 có D-Glc, D-Gal, D-glucuronic acid và 2-acetamido-2-deoxy-D-Glc với 

tỷ lệ 2:1:1:1 (Hình 1.23) [85].  

EPS được sinh tổng hợp từ L. paracasei 34-1 trong môi trường bán tổng hợp đã 

được xác định là một heteropolymer, bao gồm O-Gal, 2-acetamido-2-deoxy-D-Gal 

và sn-glycerol 3-phosphate ở tỷ lệ phân tử là 3:1:1 (Hình 1.24) [91].  

 

→4)-α-D-Glcp-(1→3)-α-D-GlcpA4Ac-(1→3)-α-L-Rhap-(1→4)-α-D-GlcpA-(1→3) 

-β-L-Rhap2Ac-(1→ 

Hình 1.21. Cấu trúc EPS được tổng hợp bởi L. pentosus LPS26 

 

              β-D-Galp 
                        1 
                        ↓ 
                        4 
→6)-α-D-Glcp-(1→3)-β-D- Glcp-(1→3)-β-D-GlcpNAc-(1→3)- α-D- Galp-(1→ 

                        6 
                        ↑ 
                        1 

                                                                               β -D-Galp-(1→4)-β-D- Glcp 

Hình 1.22. Cấu trúc EPS được tổng hợp bởi L. acidophilus 5e2 

       β-D- GlcpNAc 
        1 
        ↓ 
        3 

→4)-β-D-GlcpA-(1→6)-α-D- Galp-(1→4)-β-D- Glcp-(1→ 

Hình 1.23.  Cấu trúc EPS được tổng hợp bởi L. acidophilus LMG9433 
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 →3)-β-D-GalpNAc-(1→4)-β-D-Galp-(1→6)-β-D-Galp-(1→6)-β-D-Galp-(1→ 
                                                        3 
                       | 
                              sn-glycerol 3-phosphate 

Hình 1.24.  Cấu trúc EPS được tổng hợp bởi L. paracasei 34-1 

 →6)-α-D-Glcp -(1→6)-α-D-Glcp -(1→  
2 
↑ 
1  

  α-D-Glcp 

Hình 1.26. Cấu trúc EPS được tổng hợp bởi L. brevis G-77 

Cũng có sn-glycerol 3-phosphate nhưng EPS sinh tổng hợp bởi L. sake 0-1 lại có 

mạch chính bao gồm D-Glc và L-Rha với tỷ lệ tương ứng 3:2. Bên cạnh đó, trong 

phân tử EPS này còn có mặt của nhóm acetyl, đây là điểm đặc biệt của EPS này 

(Hình 1.25) [93].   

Ngoài các HePS ở trên, một số LAB còn có khả năng sinh tổng hợp HoPS chỉ 

bao gồm Glc như L. brevis G-77 (Hình 1.26) hay L. spp. G-77  [71], [30]. 

Như vậy, thành phần monosaccharide và vị trí liên kết glycoside trong cấu trúc 

của EPS từ LAB phụ thuộc chủ yếu vào chủng loại, điều kiện nuôi cấy và thành 

phần môi trường. Bảng 1.1 là kết quả tổng hợp về đặc điểm cơ bản của EPS được 

sinh tổng hợp bởi một số L. plantarum. 

              β-D-Glcp               
                        1   (Ac)0,85 

                        ↓   ↓ 
                        6   2               

→4)-β-D- Glcp-(1→4)- α -D-Glcp-(1→3)- β -L- Rhap-(1→ 
                        6 
                        ↑ 
                        1 

sn-glycerol 3-phosphate →4)-α -L- Rhap 

Hình 1.25. Cấu trúc EPS được tổng hợp bởi L. sake 0-1 
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Bảng 1.1. Đặc điểm cơ bản của EPS  từ L. plantarum   

Chủng 
Nguồn 

phân lập 

Mw  

(Da) 

Lượng 

EPS 

(mg/L) 

Môi trường 
Đơn vị lặp lại hoặc  

thành phần monosaccharide 
Tác giả 

EP56 
Ngô lên 

men 
8,5×105 126,4 CDM Glc: Gal: N-acetylGaltosamine= 3:1:1 

Tallon và cộng sự 

(2003) [108] 

KF5 
Tibet 

Kefir 
- 75,57 Whey Man: Glc: Gal = 1:4,99:6,90 

Wang và cộng sự 

(2010) [120] 

WCFS1 
Nước bọt 

của người 
2,9x104 31,52 2×CDM  

Rha: NAG: Gal: Glc: Galturonic acid 

=5,40: 3,28: 17,39: 27,98: 45,66 

Remus và cộng 

sự (2012) [89] 

MTCC 

9510 

Sữa đông 

tụ 
2,68×105 - MRS 

-α-D-Glc, α-D-Man và β-D-Glc với liên kết α-

1,3 và liên kết  β-1,3 cuối mạch. 

Ismail và 

Nampoothiri 

(2013) [52] 

C88 
Đậu phụ 

Mông Cổ 
1,15×106  SDM Gal : Glc = 1: 2 

Zhang và cộng sự 

(2013) [126] 

70,810 Pacao  1,70×105 64,17 MRS 
α-(1→6)-Gal-β-(1→4)-Gal-β-(1→2,3)-Gal-β-

(1→)-Gal 

Wang và cộng sự 

(2014) [118] 
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Chủng 
Nguồn 

phân lập 

Mw  

(Da) 

Lượng 

EPS 

(mg/L) 

Môi trường 
Đơn vị lặp lại hoặc  

thành phần monosaccharide 
Tác giả 

DM5 
Sikkim 

lên men  
1,11×106 187 

MRS 

cải biến 
Dextran với liên kết α-(1→6) α-(1→3) 

Das và Goyal 

(2014) [23] 

RJF4 
Rotten 

Jack fruit 
- 1500 MRS α-D-Man và β-D-Glc 

Dilna và cộng sự 

(2015) [29] 

SKT109 
Tibet 

Kefir 
2,1×106 58,66 SDM Fruc: Glc = 3:1 

Wang và cộng sự 

(2015) [115] 

YW11 
Tibet 

Kefir 
1,1×105 90 SDM Glc : Gal = 2,71:1 

Wang và cộng sự 

(2015) [112] 

YW32 
Tibet 

Kefir 
1,03×105 - MRS Man : Fruc: Gal : Glc = 8,2:1:4,1:4,2 

Wang và cộng sự 

(2015) [114] 

 Chuột  2,4x106 - - 
Rib : Rha : Ara : Xyl : Man : Glc : Gal = 2: 1: 

1: 10: 4: 205: 215 

Tang và cộng sự 

(2015) [109] 

BC-25 Dưa chua  1,83×104 324,80 MRS Man: Gal: Glc = 92,21:1,79:6.00 
Zhou và cộng sự 

(2016) [129] 

ZDY2013 Nước 5,17×104 429,4 MRS Xyl và Gal Zhang và cộng sự 
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Chủng 
Nguồn 

phân lập 

Mw  

(Da) 

Lượng 

EPS 

(mg/L) 

Môi trường 
Đơn vị lặp lại hoặc  

thành phần monosaccharide 
Tác giả 

chua đậu 

nành 

cải biến (2016) [53] 

SF2A35B 
Sắn lên 

men chua 
5,1×103 59,5 2xCDM 

Glc: NAG: Gal: Galtosamine=2: 0,1: 66,6: 

31,3 

Lee và cộng sự 

(2016) [60] 

Lp90 Rượu 2,8×103 85,7 2xCDM 
Glc: NAG: Gal: Galtosamine: Rha 

=3,9: 24,5: 22,2: 4,4: 25 

Lee và cộng sự 

(2016) [53] 

NTMI05 Sữa bò - 179 MRS Gal 
Imran và cộng sự 

(2016) [50] 

CIDCA 

8327 
Kefir 104 - 

Sữa gầy 

hoặc SDM 

Glc 

Glc, glucosamine và Rha 

Gangoiti và cộng 

sự (2017) [36] 

KX041 
Nước dưa 

chua 
3,867x103 599520 MRS Ara : Man : Glc : Gal = 0,95: 12,94: 7,26: 3,31 

Wang và cộng sự 

(2017) [119] 

WLPL04 Sữa mẹ 6,61x104 - 

Eagle được 

biến đổi bởi 

Dullbecco 

Xyl : Glc : Gal = 3,4: 1,8: 1 
Liu và cộng sự 

(2017) [65] 
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Chủng 
Nguồn 

phân lập 

Mw  

(Da) 

Lượng 

EPS 

(mg/L) 

Môi trường 
Đơn vị lặp lại hoặc  

thành phần monosaccharide 
Tác giả 

SN35N Quả lê - - - Glc : Gal : Man = 15,0: 5,7: 1,0 
Noda và cộng sự 

(2017) [77] 

JLK0142 Đậu phụ 1,34x105 - - Glc : Gal = 2,13: 1,06 
Wang và cộng sự 

(2018) [116] 

RS20D Kim chi 1,96x106 - MRS Glc : Gal : Glucosamine = 2,0: 1,5: 1 
Zhu và cộng sự 

(2019) [130] 
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 Bảng 1.1 là tổng hợp các công bố về EPS được sinh tổng hợp bởi L. plantarum 

bao gồm các thông tin về hàm lượng, đặc điểm cấu trúc phân tử, nguồn phân lập vi 

khuẩn và môi trường nuôi cấy. Nhìn chung, mỗi chủng L. plantarum chỉ có khả 

năng sinh tổng hợp một EPS. Riêng L. plantarum CIDCA 8327 có thể sinh tổng 

hợp hai EPS trong hai môi trường nuôi cấy khác nhau. Các kết quả về cấu trúc phân 

tử cho thấy, EPS từ L. plantarum chủ yếu là HePS, chỉ có EPS của ba chủng DM5, 

CIDCA 8327 và NTMI05 là HoPS [23], [50], [109]. Glc và Gal là hai loại 

monosaccharide phổ biến nhất trong thành phần EPS từ L. plantarum. Hầu hết các 

EPS đều có mặt đồng thời hai loại đường này. Ngoài Glc và Gal, một số 

monosaccharide khác như Man, Rha, Fruc, Ara, Xyl hay Rib cũng tham gia vào 

thành phần của một số ít các EPS này với tỷ lệ thấp hơn rất nhiều. Bên cạnh 

monosaccharide, trong thành phần của rất ít EPS này còn xuất hiện của một số các 

dẫn xuất khác như galactosamine, galacturonic acid, N-acetylgalactosamine, 

glucosamine. Khối lượng phân tử của đa số EPS được sinh tổng hợp bởi L. 

plantarum nằm trong khoảng 104 – 106 Da. Đây cũng là khoảng khối lượng phân tử 

phổ biến của HePS từ LAB. Cũng có một số EPS có khối lượng phân tử thấp hơn, 

khoảng 103 Da. Đặc biệt, khối lượng phân tử của EPS từ chủng CIDCA 8327 rất 

thấp, chỉ 104 Da [50]. 

Nguồn phân lập của các chủng L. plantarum chủ yếu là các sản phẩm lên men 

chua từ thực vật, các loại sữa động vật và sữa đậu nành, chỉ có hai chủng từ chuột 

và nước bọt của người [129], [88]. Bên cạnh môi trường được dùng nhiều nhất là 

MRS, môi trường CDM và SDM cũng được một số tác giả sử dụng trong các 

nghiên cứu này. Khả năng sinh tổng hợp của EPS của L. plantarum trong các công 

bố này có thể từ vài chục cho đến vài trăm mg/L. Cá biệt, chủng KX041 có khả 

năng sinh tổng hợp EPS rất tốt với lượng EPS thu nhận được lên đến 599 520 mg/L 

EPS. 

Từ những kết quả trên, có thể thấy rằng EPS từ LAB đa dạng về cấu trúc cũng 

như thành phần và tính chất của chúng. Cùng với những lợi ích đối với sức khỏe 

con người cũng như tiềm năng ứng dụng trong công nghệ thực phẩm, y dược mà sự 
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quan tâm của các nhà khoa học đối với chúng đang được tăng lên. Điều kiện nuôi 

cấy cũng như thành phần dinh dưỡng có ảnh hưởng lớn đến hàm lượng, cấu trúc 

cũng như tính chất của các EPS được thu nhận được. Đó cũng là lý do việc nghiên 

cứu EPS sinh tổng hợp từ LAB cần được thực hiện nhiều hơn, cụ thể hơn để có 

được những cái nhìn tổng thể cho mỗi EPS thu được. Trong luận án này, nguồn 

phân lập của L. plantarum không chỉ từ whey sữa đậu nành và dưa chua mà còn từ 

một số sản phẩm động vật lên men. Môi trường nuôi cấy được sử dụng là MRS có 

bổ sung lần lượt các nguồn C, N và thay đổi các điều kiện nuôi cấy để xác định 

được điều kiện thích hợp để các chủng nghiên cứu có khả năng sinh tổng hợp EPS 

cao. Một số tính chất của các EPS từ các chủng nghiên cứu sẽ được khảo sát nhằm 

chọn ra EPS có tính chất tốt nhất để xác định cấu trúc phân tử.  
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Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các chủng vi khuẩn L. plantarum được phân lập từ một số sản phẩm lên men 

truyền thống Huế như tôm chua (L. plantarum T10), nem chua (L. plantarum N, L. 

plantarum N5), dưa chua (L. plantarum  DC2), ruốc (L. plantarum R10, L. 

plantarum R12), và dịch whey sữa đậu nành (phần nước tách ra trong quá trình 

đông tụ protein trong sản xuất đậu phụ: L. plantarum W1, L. plantarum W4, L. 

plantarum W5, L. plantarum W12).  Quá trình phân lập và làm các xét nghiệm 

bước đầu để nhận dạng vi khuẩn lactic được thực hiện tại phòng thí nghiệm thuộc 

khoa Cơ khí – Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.  Sau đó, các 

chủng được định danh bằng phương pháp giải trình tự gene PheS và lưu trữ tại 

Phòng thí nghiệm Vi sinh, Đại học Gent, Vương Quốc Bỉ (BCCM/LMG Bacteria 

collection, Ghent University, Belgium).   

2.2. Hóa chất 

2.2.1. Các hóa chất sử dụng trong nuôi cấy vi khuẩn 

Sử dụng hóa chất của hãng Scharlau 

- MRS Broth và một số hóa chất nuôi cấy vi sinh vật. 

2.2.2. Các hóa chất sử dụng trong các thí nghiệm về exopolysaccharide 

Methanol, CHCl3, NaBH4, TFA của hãng Merck. 

(CH3)2SO, anhydric acetic của hãng Scharlau. 

EtOH tuyệt đối của công ty cổ phần hóa chất Đức Giang. 

TCA của Trung Quốc. 

2.3.  Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Các phương pháp vi sinh 
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2.3.1.1. Phương pháp nuôi cấy tăng sinh tế bào vi khuẩn 

L. plantarum từ ống giống được nuôi kích hoạt trong môi trường MRS lỏng 

trong 24 giờ ở 37oC rồi cấy dàn trên môi trường MRS agar. Chọn khuẩn lạc đơn 

trên đĩa thạch cấy chuyển vào 1 mL môi trường MRS lỏng và nuôi trong 24 giờ ở 

37oC, không lắc. 

2.3.1.2. Phương pháp nuôi cấy thu sinh khối 

L. plantarum sau khi tăng sinh được chuyển vào 10 mL MRS lỏng và nuôi ở 

37oC. Sau khi nuôi 24 giờ, dịch nuôi cấy được ly tâm ở 4oC với tốc độ 5000 

vòng/phút trong 5 phút. Rửa lại tủa bằng dung dịch nước muối sinh lý peptone 

(0,85% NaCl, 1% peptone), ly tâm và thu sinh khối. 

2.3.2. Xác định hàm lượng exopolysaccharide bằng phương pháp phenol – 

sulfuric acid 

Phương pháp này dựa vào phản ứng thủy phân PS thành monosaccharide, 

monosaccharide tạo màu với phenol, dung dịch tạo thành có độ hấp thụ cực đại tại 

bước sóng λ = 490 nm. 

Kết tủa EPS được hòa tan trong 1 mL nước cất cho vào ống nghiệm có nút, 

thêm vào ống nghiệm 1mL dung dịch phenol 5%, 5 mL dung dịch H2SO4 đậm đặc, 

lắc đều ống nghiệm. Mẫu trắng được tiến hành tương tự với kết tủa thu đực từ môi 

trường nuôi cấy ở mốc 0 giờ. Đặt các ống nghiệm vào cốc nước sôi trong 2 phút, 

sau đó làm mát các ống nghiệm ở nhiệt độ phòng trong 30 phút. Đo độ hấp thụ 

quang của các dung dịch này ở bước sóng 490 nm. Lượng EPS được xác định bằng 

đường chuẩn Glc (Phụ lục 1). 

2.3.3. Xác định hàm lượng N tổng số bằng phương pháp Kjeldahl 

Phương pháp này dựa trên nguyên tắc vô cơ hóa mẫu bằng H2SO4 đậm đặc và 

chất xúc tác, sau đó dùng NaOH để đẩy NH3 từ muối (NH4)2SO4 hình thành ra thể 

tự do. Định lượng NH3 bằng H2SO4 0,1 N. 

2.3.4. Phương pháp tách chiết exopolysaccharide từ dịch nuôi cấy L. plantarum  
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Dịch lên men L. plantarum được xử lý ở nhiệt độ 100oC trong 15 phút để bất 

hoạt enzyme và hòa tan phần EPS còn bám dính trên bề mặt tế bào vi khuẩn, làm 

nguội rồi được dùng để khảo sát quá trình tách chiết EPS [108]. 

2.3.4.1. Kết tủa protein trong dịch nuôi cấy bằng TCA 

Quá trình kết tủa protein được thực hiện bằng cách bổ sung TCA vào dịch nuôi 

cấy ở 4oC trong 24 giờ. Sau đó, hỗn hợp được ly tâm ở 13 000 vòng/phút trong 10 

phút trên thiết bị ly tâm hiệu Centurion scientific model K2015R. Thu lấy dịch nổi 

và hượng N còn lại trong đó được xác định bằng phương pháp Kjehdal. 

2.3.4.2. Kết tủa exopolysaccharide trong dịch nuôi cấy bằng ethanol tuyệt đối 

Dịch nuôi cấy đã loại bỏ protein được bổ sung EtOH tuyệt đối ở 4oC. EPS được 

thu nhận bằng cách ly tâm 13 000 vòng/phút ở 4oC trong 10 phút. Kết tủa được hòa 

tan lại bằng nước cất rồi lặp lại quá trình kết tủa như trên.  

2.3.5. Xác định khả năng hòa tan trong nước của chế phẩm exopolysaccharide  

Hòa tan EPS trong nước (50 mg/mL) lắc liên tục 200 vòng/phút ở nhiệt độ 

phòng trong 24 giờ. Sau đó, dung dịch được ly tâm 13000 vòng/phút ở 4oC trong 15 

phút, 0,2 mL dịch nổi được đem đi xác định hàm lượng EPS hòa tan bằng phương 

pháp phenol – sulfuric acid [14]. 

Khả năng hòa tan được tính như sau: 

2.3.6. Phương pháp khảo sát khả năng giữ nước và giữ dầu của chế phẩm 

exopolysaccharide 

Huyền phù gồm 0,2 g mẫu và 10 mL nước cất/dầu đậu nành được ly tâm 5000 

vòng/phút ở 4oC trong 25 phút để tách lượng nước không được giữ bởi EPS. Lấy 

 Độ hòa tan (%) = 

Khối lượng của EPS trong dịch nổi x 5 
 

Khối lượng mẫu EPS 
 

x 100  
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 WHC (%) =  

Khối lượng của EPS sau khi hấp thụ nước/dầu đậu nành 
 

Khối lượng mẫu EPS 
 

x 100  

kết tủa thấm hết lượng nước bị tách ra. Cân lại khối lượng của EPS đã hấp thụ nước 

[14]. 

Khả năng giữ nước/dầu được tính như sau: 

2.3.7. Phương pháp đánh giá hoạt tính chống oxy hóa của các 

exopolysaccharide được sinh tổng hợp bởi các chủng L. plantarum nghiên cứu 

Hoạt tính bắt gốc tự do DPPH xác định khả năng cho H của mẫu thử chống 

oxy hóa. Pha dung dịch DPPH nồng độ 100 µM trong EtOH ngay trước khi dùng. 

Hỗn hợp phản ứng có thể tích 3000 µL, gồm 2000 µL mẫu khảo sát ở các nồng độ 

khác nhau và 1000 µL dung dịch DPPH nồng độ 100 µM. Các hỗn hợp phản ứng 

được lắc trong 1 phút và ủ ở nhiệt độ phòng trong 30 phút, rồi tiến hành đo quang ở 

bước sóng 517 nm. Mẫu trắng được tiến hành tương tự mẫu thí nghiệm nhưng thay 

1000 µM DPPH bằng 1000 µM EtOH.   

Khả năng bắt gốc tự do của DPPH được xác định bằng công thức: 

Trong đó:  

SA DPPH (%): tác dụng bắt gốc tự do (Scavenging Activity) của DPPH 

AS : mật độ quang của mẫu khảo sát 

AC: mật độ quang của mẫu trắng không chứa mẫu 

Tất cả thí nghiệm được lặp lại 3 lần để tránh sai số. Tác dụng bắt gốc tự do 

được đánh giá qua giá trị IC50. Giá trị IC50 càng thấp thì hoạt tính khử gốc tự do 

DPPH càng cao. 

 SADPPH (%) =  
AC –AS 

AC 
x 100  
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2.3.8. Xác định thành phần đường và các mối liên kết của phân tử 

exopolysaccharide bằng phương pháp GC-MS và NMR   

* Phương pháp GC-MS dựa trên nguyên tắc methyl hóa sau đó thủy phân PS 

thành các monosaccharide, chuyển các monosaccharide sang dẫn xuất alditol 

acetate, định tính và định lượng bằng GC-MS [8]  

- Methyl hóa các nhóm –OH tự do của EPS thành –OCH3 bằng (CH3)2SO4: hòa 

tan 0,06 g EPS trong 3mL (CH3)2SO ở 60oC. Cho tiếp 1,5 g NaOH và 2,5mL 

(CH3)2SO4 rồi khuấy từ ở 60oC trong 16 giờ. Sau đó hỗn hợp phản ứng được chiết 

qua CHCl3:H2O (tỷ lệ 2:1), cô đuổi dung môi bằng CH3OH và N2 để thu được EPS 

đã methyl hóa. 

- Thủy phân cắt mạch dẫn xuất methyl-EPS thành monosaccharide bằng 4 mL 

TFA 2M ở 120oC trong 2 giờ. Tạp chất như các phân tử nhỏ, chất béo, các sắc tố… 

và TFA có trong  dung dịch mẫu được loại bỏ bằng CH3OH và N2. 

- Tạo dẫn xuất alditol acetate: monosaccharide được khử thành alditol bằng 4mL 

NaBH4 0,25 M/ NH4OH 1M. NaBH4 dư được trung hòa bằng 5mL CH3COOH 

10%/CH3OH.  Mẫu được loại bỏ dung môi thừa và làm sạch bằng cách thổi CH3OH 

và N2. Các alditol được chuyển thành dẫn xuất bay hơi alditol acetate bằng 2 mL 

dung dịch anhydride acetic : pyridin = 1:1 (v/v), phản ứng xảy ra ở 100oC trong 20 

phút. Mẫu được làm sạch bằng cách thổi CH3OH và N2. 

Dẫn xuất alditol acetate tạo thành sau quá trình acetyl hóa alditol được hòa tan 

trong CH3COOC2H5 và đưa đi phân tích bằng GC-MS trên hệ thống GC-MS 

Shimadzu (2010) với cột mao quản DB-5 (chiều dài: 30 m, đường kính trong: 0,32 

mm, độ dày lớp pha tĩnh: 0,25 μm). Khí mang Helium với tốc độ dòng 2 mL/phút. 

Nhiệt độ buồng tiêm, đầu dò được đặt lần lượt ở 275oC và 230oC. Chương trình 

nhiệt độ lò GC: nhiệt độ đầu 65oC trong 1 phút, tăng 8oC/phút đến 250oC và giữ ở 

250oC trong 10 phút, tăng 2oC/phút đến 280oC và giữ ở 280oC trong 5 phút.  

* Phổ NMR của mẫu EPS được đo trên thiết bị Bruker AM500 FT-NMR (500 

MHz đối với 1H và 125 MHz đối với 13C) trong dung môi D2O (10 mg/mL).   

Độ chuyển dịch hóa học được biểu diễn theo ppm, sử dụng acetone làm chất nội 

chuẩn hay ngoại chuẩn. Phổ một chiều 1H và 13C được ghi ở 80oC với delay (Dl) và 
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acquisition time (AQ) của phổ 1H là 1 s và 0,28 s còn của phổ 13C là 2 s và 1,1 s. 

Phổ tương tác hai chiều 1H-13C-HSQC, HMBC, phổ NOESY cũng được ghi nhận ở 

các chế độ ghi tương ứng. 

Xử lý mẫu trước phân tích: 0,02 g EPS được thủy phân bằng 5 mL TFA 2M ở 

80oC trong 8 giờ và đông khô mẫu. 

2.3.9. Xác định khối lượng phân tử exopolysaccharide bằng phương pháp sắc ký 

thẩm thấu gel  

Khối lượng phân tử EPS được xác định bằng phương pháp sắc ký thẩm thấu gel 

(GPC) trên thiết bị HPLC, Agilent 1200 Series coupled to MS detector,  microTOF-

QII Bruker. Chất chuẩn là các phân tử pululan có phân tử lượng khác nhau (5, 10, 

20, 50 và 100, 200, 400 và 800 kDa) được cho chạy qua cột ultrahydrogen 500 (7,8 

mm x 300 mm, 10 µm) và rửa giải với NaNO3 0,1 M pha trong nước khử ion, chạy 

đẳng dòng với tốc độ 1 mL/phút. Thể tích rửa giải được minh họa bằng đồ thị tương 

ứng với khối lượng phân tử của chúng. Tương tự, EPS đã được hòa tan trong 

NaNO3 0,1 M sẽ được bơm vào cột và rửa giải với tốc độ như trên. Thể tích rửa giải 

được phác thảo trên cùng đồ thị với chất chuẩn và xác định khối lượng phân tử. 

2.3.10.  Các phương pháp khảo sát khả năng ứng dụng L. plantarum 

2.3.10.1. Phương pháp xác định trạng thái gel của sữa đậu nành lên men 

Sữa đậu nành 4% protein được gieo cấy L. plantarum với mật độ106 cffu/mL và 

lên men ở 43oC. Cách 3 giờ lấy mẫu một lần để quan sát gel bao gồm bao gồm 

trạng thái bề mặt, độ đồng nhất. 

2.3.10.2. Phương pháp xác định khả năng giữ nước của gel sữa đậu nành lên 

men   

Để xác định khả năng giữ nước của gel, sữa đậu nành được lên men trong ống 

fancol rồi được ly tâm ở 4oC với tốc độ 4000 vòng/phút trong 20 phút. Phần nước 

tách ra phía trên sau khi ly tâm được đem đi cân để xác định khối lượng. Lượng 

nước tách ra càng nhiều thì khả năng giữ nước của gel càng kém. Kết quả được tính 

như sau: 
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2.3.10.3. Phương pháp xác định thuộc tính dòng chảy của sữa đậu nành lên 

men   

Độ nhớt được xác định dựa trên nguyên tắc dao động được thực hiện trên máy 

phân tích lưu biến AR2000ex của hãng Texas Instruments (Mỹ). Bộ phận được sử 

dụng trực tiếp phân tích là bộ đầu côn và đĩa với khoảng cách giữa hai bộ phận đó là 

2 mm. Mẫu sữa đậu nành lên men được khuấy nhẹ 10 lần (khoảng 2-3 vòng.s-1 ) 

trong hộp nhựa 100 ml trước khi đưa vào máy phân tích. Lượng sữa chua sử dụng 

cho mỗi lần phân tích là 20 g. Quá trình phân tích được thực hiện ở 5oC. Độ nhớt 

được đo khi thay đổi shear rate từ 0 đến 120 s-1. 

2.3.11.  Sơ đồ thực hiện các nội dung nghiên cứu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các chủng L. plantarum 

Nội dung 1: Khảo sát khả năng sinh tổng hợp EPS  
của một số chủng L. plantarum 

Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng  
sinh tổng hợp EPS của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

Nội dung 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình tinh 
chế EPS từ dịch nuôi cấy của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

Nội dung 4: Nghiên cứu một số tính chất có lợi của EPS  
từ các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

Nội dung 5: Xác định một phần cấu trúc của phân tử EPS thu nhận được 

Nội dung 6: Nghiên cứu khả năng ứng dụng của các chủng L. plantarum 
được tuyển chọn 

WHC (%) =  

Khối lượng sữa đậu nành lên men – Khối lượng nước tách ra 

 

Khối lượng sữa đậu nành lên men 

x 100  



49 
 

2.3.12.  Bố trí thí nghiệm của các nội dung nghiên cứu 

2.3.12.1. Nội dung 1 

Để khảo sát khả năng sinh tổng hợp EPS, các chủng L. plantarum được nuôi 

trong môi trường MRS với mật độ tế bào gieo cấy ban đầu là 106 cfu/mL ở 37oC 

trong 48 giờ. Protein trong dịch nuôi cấy được loại bỏ bằng cách bổ sung 30% 

TCA. Bổ sung gấp đôi thể tích EtOH tuyệt đối vào dịch nuôi cấy đã loại bỏ protein 

để thu nhận EPS. Thời gian tủa và chế độ ly tâm được thực hiện như trình bày ở 

phần 2.3.4. Hàm lượng EPS được xác định theo phương pháp phenol – sulfuric acid 

(phần 2.3.2). 

2.3.12.2. Nội dung 2 

* Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn C đến khả năng sinh tổng hợp EPS 

Theo một số công bố, các loại đường thường được sử dụng để bổ sung trong 

nghiên cứu về EPS là Glc, Lac, Sac với nồng độ khoảng 2 – 3% [100], [127]. Vì 

vậy, trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của nguồn C đến khả năng sinh tổng hợp 

EPS của các chủng L. plantarum được khảo sát bằng cách bổ sung lần lượt các loại 

đường này với nồng độ 2 - 6% vào môi trường MRS lỏng. Chế độ nuôi cấy, thu 

nhận và xác định hàm lượng EPS được thực hiện như nội dung 1. 

* Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn N đến khả năng sinh tổng hợp EPS 

Ảnh hưởng của nguồn N đến khả năng sinh EPS của L. plantarum được thực 

hiện trong môi trường MRS có sẵn hàm lượng đường phù hợp được bổ sung lần 

lượt cao thịt, peptone với nồng độ 0,2 - 1% và cao nấm với các nồng độ 0,1 - 0,5% 

[118], [100]. Chế độ nuôi cấy, thu nhận và xác định hàm lượng EPS được thực hiện 

như nội dung 1.  

* Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ tế bào nuôi cấy ban đầu 

Mật độ tế bào gieo cấy ban đầu được khảo sát trong khoảng 104 - 108 cfu/mL. L. 

plantarum được nuôi cấy trong môi trường MRS có bổ sung nguồn C và N thích 
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hợp đã được xác định trong các thí nghiệm trước. Các chế độ nuôi cấy, thu nhận và 

xác định hàm lượng EPS được thực hiện như nội dung 1.  

* Nghiên cứu ảnh hưởng của pH ban đầu của môi trường 

L. plantarum được gieo cấy với mật độ tốt nhất đã khảo sát được trong môi 

trường có nguồn C và N thích hợp có pH trong khoảng  4 - 6,5. Các chế độ nuôi 

cấy, thu nhận và xác định hàm lượng EPS được thực hiện như nội dung 1.  

* Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy 

L. plantarum được nuôi trong các điều kiện thích hợp đã khảo sát ở trên với 

nhiệt độ thay đổi ở các mức khác nhau là 30 - 45 oC. Các chế độ nuôi cấy, thu nhận 

và xác định hàm lượng EPS được thực hiện như nội dung 1. 

* Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy 

Ảnh hưởng của các thời gian nuôi cấy đến quá trình tổng hợp EPS của L. 

plantarum được khảo sát trong khoảng 12 - 72 giờ. Vi khuẩn được được ở các điều 

kiện về môi trường, mật độ gieo cấy ban đầu, pH, nhiệt độ thích hợp. Quá trình tách 

chiết và xác định hàm lượng EPS được thực hiện như nội dung 1. 

2.3.12.3. Nội dung 3 

* Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ TCA đến khả năng loại bỏ protein và 

hàm lượng EPS thu nhận được từ dịch nuôi cấy L. plantarum 

Dịch nuôi cấy L. plantarum trong các điều kiện thích hợp được xử lý nhiệt rồi 

đem đi nghiên cứu tìm nồng độ TCA thích hợp để loại bỏ protein. Thí nghiệm này 

được thực hiện như phần 2.3.4.1. Nồng độ TCA được khảo sát trong khoảng 10 – 

40%. Hàm lượng protein còn lại trong dịch nổi sau khi ly tâm được xác định bằng 

phương pháp Kjehdal và thu nhận EPS theo phương pháp được trình bày ở phần 

2.3.3. Hàm lượng EPS được xác định bằng phương pháp phenol – sulfuric acid. 

* Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng ethanol tuyệt đối đến khả năng thu 

nhận EPS được từ dịch nuôi cấy L. plantarum 
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Dịch nuôi cấy sau khi được loại bỏ protein bằng nồng độ TCA phù hợp được bổ 

sung EtOH tuyệt đối với tỷ lệ dịch nuôi cấy : EtOH tuyệt đối từ 1 : 0,5 cho đến 1: 3. 

EPS được thu nhận theo phương pháp được trình bày ở phần 2.3.4.2. Hàm lượng 

EPS được xác định bằng phương pháp phenol – sulfuric acid. 

* Ảnh hưởng của thời gian kết tủa đến khả năng thu nhận EPS từ dịch nuôi cấy 

L. plantarum  

Dịch nuôi cấy vi khuẩn lactic sau khi được loại bỏ protein được bổ sung EtOH 

tuyệt đối với tỷ lệ phù hợp để khảo sát ảnh hưởng của thời gian kết tủa đến khả 

năng thu nhận EPS. Khoảng thời gian khảo sát là 12 – 48 giờ. 

2.3.12.4. Bố trí thí nghiệm nội dung 4 

EPS thu nhận từ các chủng L. plantarum trong các điều kiện thích hợp đã 

nghiên cứu trong các thí nghiệm trước được hòa tan trong nước cất, thẩm tích bằng 

nước cất ở nhiệt độ phòng rồi đông khô để làm mẫu nghiên cứu một số tính chất có 

lợi của chúng. Các tính chất có lợi được thực hiện như trình bày ở phần 2.3.6  và 

2.3.7. 

2.3.12.5. Bố trí thí nghiệm nội dung 5 

Chế phẩm EPS dùng để phân tích cấu trúc được chuẩn bị như phần 2.3.12.4. 

Cấu trúc của phân tử EPS bao gồm thành phần đường, các mối liên kết và khối 

lượng phân tử được thực hiện như trình bày ở phần 2.3.8 và 2.3.9. 

2.3.12.6. Bố trí thí nghiệm nội dung 6 

Tiến hành lên men sữa đậu nành có hàm lượng protein 4% bởi các chủng L. 

plantarum được lựa chọn ở 43oC trong 12 giờ rồi sử dụng để phân tích một số đặc 

tính của sữa chua tạo thành như được trình bày ở phần 2.3.10.   

2.3.13.  Phương pháp xử lý số liệu 

Sự sai khác của các số liệu được xử lý bằng DUNCAN’ Test trên phần mềm 

SPSS 22.0, với số mẫu lặp là 3 và sai số giữa các thí nghiệm với mức ý nghĩa 

(p<0,05). 
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Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Khảo sát khả năng sinh tổng hợp exopolysaccharide của một số chủng L. 

plantarum được phân lập từ các thực phẩm truyền thống 

EPS từ LAB có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, 

dược phẩm, mỹ phẩm…. nên đang là đối tượng nghiên cứu dành được nhiều sự 

quan tâm. Chính vì vậy, khả năng sinh tổng hợp EPS của một số chủng L. 

plantarum được phân lập từ sản phẩm lên men truyền thống đã được khảo sát nhằm 

lựa chọn đối tượng thích hợp cho các nghiên cứu tiếp theo,    

Thí nghiệm được bố trí theo phần 2.3.12.1 (số liệu Bảng 3.1 phụ lục 3).  

 

Hình 3.1. Khả năng sinh tổng hợp EPS của một số chủng L. plantarum 

Các chữ cái thể hiện sự sai khác giữa các số liệu thí nghiệm, các chữ cái khác 

nhau thể hiện sự sai khác về ý nghĩa thống kê (p<0,05.) 

Kết quả trên Hình 3.1 cho thấy tất cả các chủng L. plantarum nghiên cứu đều có 

khả năng sinh tổng hợp EPS nhưng với các mức độ khác nhau. Trong đó, chủng có 

khả năng sinh tổng hợp EPS cao nhất là chủng T10 (140,44 mg/L). Hàm lượng EPS 

thu được trong môi trường nuôi cấy của các chủng W1 (97,44 mg/L), W12 (86,67 

140,44a 

50,25f 

82,39d 

42,46g 48,47f 

89,67c 

66,26e 

48,17f 

97,44b 

Hàm lượng EPS (mg/L) 

Các chủng L. plantarum 

47,48f 
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mg/L N5 (82,39 mg/L) và W5 (66,26 mg/L) khá cao. Các chủng còn lại đã sinh 

tổng hợp được lượng EPS dao động trong khoảng 4,46 – 50,25 mg/L. Như vậy, sự 

khác nhau về khả năng sinh tổng hợp EPS của các chủng nghiên cứu rất lớn, kể cả 

các chủng có cùng nguồn phân lập. Tuy vậy, khả năng sinh tổng hợp  EPS của các 

chủng khảo sát cũng tương đồng với khả năng của các chủng L. plantarum đã công 

bố (Bảng 1.1). 

Quá trình sinh tổng hợp EPS của vi khuẩn là một quá trình phức tạp bao gồm 

nhiều phản ứng hóa sinh với sự xúc tác bởi hệ enzyme của LAB. Quá trình này có 

thể xảy ra ở bên trong hoặc bên ngoài tế bào tùy thuộc vào loại EPS là HoPS hoặc 

HePS. Cơ chế này đã được trình bày ở phần 1.1.4. Số lượng và loại EPS được sinh 

tổng hợp bởi LAB khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào loài, nguồn dinh dưỡng và 

điều kiện nuôi cấy cụ thể [48]. Trong kết quả này, các chủng được khảo sát trong 

cùng một loài (L. plantarum) với cùng điều kiện nuôi cấy và thành phần dinh dưỡng 

có sự khác nhau về hàm lượng EPS sinh tổng hợp được. Sự khác nhau này có thể là 

do các chủng có sự khác nhau về hoạt độ và tính đặc hiệu cơ chất của các enzyme, 

đặc biệt là các enzyme có liên quan đến quá trình sinh tổng hợp EPS như GTF, FTF 

(trong quá trình sinh tổng hợp HoPS) và hệ enzyme nội bào như PGM, UDP-Gal-4-

epimerase, TDP-Glc dehydratase, PMM (trong quá trình sinh tổng hợp HePS).  

Năm chủng có khả năng sinh tổng hợp EPS cao trong thí nghiệm này là L. 

plantarum T10, L. plantarum W1, L. plantarum W12, L. plantarum N5 và L. 

plantarum W5 được chọn để làm đối tượng cho các nghiên cứu tiếp theo. 

3.2. Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy đến khả năng sinh tổng hợp 

exopolysaccharide của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

Mặc dù có vai trò quan trọng trong công nghiệp và trong y học nhưng quá trình 

sản xuất EPS từ vi khuẩn có năng suất chưa cao. Vì vậy, khả năng thương mại hóa 

của EPS từ vi khuẩn nói chung và từ LAB nói riêng còn hạn chế. Từ khi LAB được 

“công nhận là vi sinh vật an toàn” (GRAS), các hợp chất EPS từ LAB càng có giá 

trị sử dụng trong thực phẩm, đặc biệt là khi nó được lên men trong môi trường ăn 

được và có năng suất cao. Đây chính là lí do các nghiên cứu về cải thiện điều kiện 
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nuôi cấy để nâng cao hiệu suất thu nhận EPS của LAB ngày càng được quan tâm 

[42].  

Thành phần môi trường (nguồn C và N) và các điều kiện nuôi cấy như là nhiệt 

độ, pH, O2, thời gian nuôi cấy… có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh tổng hợp 

EPS của vi khuẩn. Chính vì vậy, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu xác định điều 

kiện nuôi cấy thích hợp để L. plantarum được tuyển chọn sinh tổng hợp EPS tốt 

nhất. 

3.2.1. Nguồn carbon   

Nguồn C được sử dụng để sản xuất các EPS từ vi sinh vật rất đa dạng, bao gồm 

Sac, Glc, Lac, maltose, mannitol, sorbitol, whey, tinh bột… Các nguồn này có sự 

tác động khác nhau đến khả năng sinh tổng hợp EPS của LAB. Trong nghiên cứu 

này chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của ba loại đường là Glc, Sac và Lac bổ sung vào 

môi trường MRS với các thí nghiệm được thực hiện như phần 2.3.12.2.     

Theo kết quả trên Bảng 3.1, chúng ta có thể thấy các nguồn C bổ sung vào môi 

trường nuôi cấy trong nghiên cứu này đều có ảnh hưởng tích cực đến khả năng sinh 

tổng hợp EPS của các chủng vi khuẩn nghiên cứu nhưng với các mức độ khác nhau. 

Nhìn chung, Lac là nguồn C có mức ảnh hưởng tốt nhất, tiếp đó là Sac và cuối cùng 

là Glc. Tuy nhiên, chúng đều giống nhau ở một điểm là chỉ có tác dụng kích thích 

khả năng sinh tổng hợp EPS của L. plantarum trong một mức độ nhất định. Nếu 

lượng đường bổ sung vượt quá ngưỡng đó thì sẽ có tác dụng ngược lại.  

LAB sử dụng đường làm cơ chất trong quá trình sinh tổng hợp EPS với hai mục 

đích. Một phần đường sau khi đi vào tế bào được phosphoryl hóa rồi đi vào quá 

trình đường phân và chu trình Krebs với mục đích cung cấp năng lượng cho tế bào 

cũng như cho các phản ứng sinh hóa sinh tổng hợp EPS. Một phần khác được tạo 

thành các phân tử nucleotide-đường, đây là các phân tử trung gian trong quá trình 

tạo nên các đơn vị lặp lại trong phân tử EPS và cuối cùng tạo nên phân tử EPS. Với 

lý giải như trên cho thấy, sự tăng hàm lượng đường trong môi trường nuôi cấy sẽ 

làm tăng khả năng sinh tổng hợp EPS của vi khuẩn lactic. Tuy nhiên, nếu lượng 
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đường đã cung cấp đủ cho vi khuẩn sử dụng với hai mục đích như trên việc tiếp tục 

tăng hàm lượng đường vào môi trường nuôi cấy lượng EPS được sinh tổng hợp bởi 

vi khuẩn cũng không tăng. Kết quả này cũng phù hợp với các nghiên cứu đã công 

bố là các nguồn C khác nhau có ảnh hưởng khác nhau đến khả năng sinh EPS của vi 

khuẩn.  

Bảng 3.1. Ảnh hưởng của nguồn C đến khả năng sinh tổng hợp EPS của các chủng 

L. plantarum được tuyển chọn 

Đơn vị (mg/L) 

Chủng L. 
plantarum 

Nguồn 
C 

Nồng độ (%) 
0 2 3 4 5 6 

W1 

Glc 97,44f 138,00d 150,00c 173,25a 167,19b 135,48e 

Lac 97,44e 148,41d 175,24c 187,35b 203,09a 185,73b 

Sac 97,44f 111,95e 135,44d 142,60b 150,89a 136,58c 

W5 

Glc 66,26d 71,26c 78,57b 79,31b 109,92a 111,87a 

Lac 66,26d 107,48e 110,65d 151,01b 156,13a 123,09c 

Sac 66,26d 81,74e 122,23c 167,23a 125,28b 107,84d 

W12 

Glc 89,67f 110,04e 122,96d 143,41c 171,95a 154,71b 

Lac 89,67f 135,36d 142,64c 169,31b 181,74a 124,06e 

Sac 89,67f 98,53e 104,06d 125,48b 142,68a 113,33c 

T10 

Glc 140,44e 167,47d 195,77c 222,51b 251,01a 224,22b 

Lac 140,44e 177,15d 206,70c 274,83a 243,24b 231,01b 

Sac 140,44d 176,58c 203,89b 236,74a 174,67c 112,23e 

N5 

Glc 82,39f 115,12c 125,97b 151,58a 111,70d 109,87e 

Lac 82,39f 116,91e 157,07d 177,92b 199,31a 171,85c 

Sac 82,39f 145,69c 183,90a 169,71b 116,46d 109,63e 

Các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa 

thống kê với p<0,05.  

Theo nghiên cứu của Pham và cộng sự (2000), Lac có ảnh hưởng tốt đến khả 

năng sinh EPS của L. rhamnosus R hơn là Glc [84]. Việc sử dụng Lac như là nguồn 
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C thay thế Glc trong môi trường cơ bản (BMM) đã kích thích rất lớn đến khả năng 

sinh tổng hợp EPS của chủng L. helveticus ATCC 15807. Lượng EPS thu được 

trong môi trường chứa Lac tăng lên đến 452,17% so với môi trường chứa Glc [34]. 

Còn L. delbrueckii ssp. bulgaricus có khả năng sinh EPS nhiều hơn trong môi 

trường có Lac hoặc Glc so với trong môi trường có Fruc, và khi bổ sung Man thì 

hàm lượng EPS tạo ra thấp [43]. 

Glc cũng là nguồn C hiệu quả cho quá trình sinh EPS của nhiều chủng vi khuẩn. 

L. casei CG11 nuôi trong môi trường có 2 g/L Glc thì hàm lượng EPS thu được là 

70 mg/L, với 20 g/L Glc trong môi trường thì lượng EPS thu được là 160 mg/L. Kết 

quả từ nghiên cứu này đã chỉ ra rằng hàm lượng EPS thu được từ L. casei CG11 

trong môi trường chứa Glc cao hơn so với hàm lượng EPS thu được từ bất kỳ nguồn 

C khác ở môi trường chứa cùng nồng độ [21]. Khả năng sinh tổng hợp EPS của L. 

delbrueckii subsp. bulgaricus (B3, G12) và S. thermophilus (W22) tốt nhất khi nuôi 

cấy trong môi trường có bổ sung Glc và hàm lượng EPS đạt được cao nhất ở nồng 

độ Glc 30 g/L [127]. Khi nuôi chủng L. fermentum TDS030603 trong môi trường 

MRS có bổ sung Glc, Lac hay Fruc, khả năng sinh EPS của nó tốt hơn so với môi 

trường có bổ sung Sac (Fukuda và cộng sự (2010)) [25].   

Các loại đường khác nhau ở ngoài môi trường khi vào trong tế bào được vi 

khuẩn chuyển hóa tạo thành các loại đường có trong thành phần phân tử EPS mà 

chúng sinh tổng hợp. Sự chuyển hóa nội bào này chịu sự xúc tác bởi hệ enzyme 

trong tế bào. Hệ enzyme trong các chủng vi khuẩn khác nhau sẽ có phần khác nhau 

về loại enzyme, tính đặc hiệu cơ chất và hoạt độ của chúng. Chính vì vậy mà mỗi 

chủng sẽ thích hợp với một loại đường nhất định. Hay nói cách khác, mỗi loại 

đường khi bổ sung vào môi trường có khả năng cảm ứng sinh tổng hợp EPS khác 

nhau đối với một chủng vi sinh vật nhất định. Mức độ cảm ứng tốt nhất của các loại 

đường khảo sát đối với các chủng L. plantarum nghiên cứu được thể hiện trên Bảng 

3.2. 

Hàm lượng đường bổ sung vào môi trường nuôi cấy (MRS) làm cho lượng 

EPS đạt cao nhất được gọi là hàm lượng đường bổ sung thích hợp. Theo đó, 5% Lac 
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là mức bổ sung thích hợp cho 3 chủng W1, W12 và N5 khi hiệu suất thu nhận EPS 

từ dịch nuôi cấy tăng so với môi trường cơ bản tương ứng là 208,43%, 202,68% và 

241,91%. Đối với chủng T10 thì 4% Lac là hàm lượng đường bổ sung thích hợp khi 

hiệu suất thu nhận EPS trong dịch nuôi cấy tăng lên 195,69%. Trong khi đó, 4% 

Sac lại là mức bổ sung thích hợp cho chủng W5 khi hiệu suất thu nhận EPS trong 

dịch nuôi cấy tăng đến 252,38%. Chính vì vậy, chúng tôi lựa chọn các mức này để 

bổ sung vào môi trường nuôi cấy các chủng tương ứng trong các nghiên cứu tiếp 

theo. 

Bảng 3.2. Hiệu suất thu nhận EPS cao nhất trong dịch nuôi cấy có bổ sung nguồn 
C của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

Chủng 

 L. plantarum 

Nguồn C 

 bổ sung 

 tốt nhất 

Nồng độ  

bổ sung 

 tốt nhất (%) 

Hàm lượng EPS tăng 

lên so với đối chứng 

(%) 

W1 Lac 5 208,43 

W5 Sac 4 252,38 

W12 Lac 5 202,68 

T10 Lac 4 195,69 

N5 Lac 5 241,91 

Bên cạnh C, N cũng là một thành phần ảnh hưởng đến khả năng sinh EPS của 

LAB. Có nhiều công trình công bố ảnh hưởng tích cực của nguồn N bổ sung vào 

môi trường nuôi cấy đến khả năng thu nhận EPS từ LAB... [100)], [118], [120]. 

Chính vì vậy, chúng tôi đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của một số nguồn N bổ 

sung đến khả năng thu nhận EPS từ các chủng L. plantarum được tuyển chọn. 

3.2.2. Nguồn nitrogen   

N cũng là một yếu tố cần thiết cho sự sống của vi sinh vật. N đóng vai trò rất 

quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn. Các thí nghiệm 

khảo sát ảnh hưởng của nguồn N này được bố trí như ở phần 2.3.12.2.   
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Bảng 3.3. Ảnh hưởng của nguồn N đến khả năng sinh tổng hợp EPS của các chủng 
L. plantarum được tuyển chọn 

Đơn vị (mg/L) 

Nguồn N 
Nồng độ 

(%) 
Chủng L. plantarum 

W1 W5 W12 T10 N5 

Peptone 

0 202,11cd 166,87a 182,96f 273,90a 199,35c 

0,2 216,87bc 112,11e 192,48e 184,06b 167,03e 

0,4 254,67a 113,70e 199,55d 172,23bc 175,73d 

0,6 219,67b 120,16d 216,01c 169,54bc 239,47b 

0,8 206,50bcd 124,31c 247,84b 164,79bc 255,12a 

1,0 197,60d 150,40b 249,92a 156,01c 255,08a 

Cao thịt 

0 202,11e 166,87c 182,96f 273,90b 199,35d 

0,2 222,84d 210,65b 210,89e 238,32c 293,53c 

0,4 235,65c 236,38a 234,92d 275,03b 292,76c 

0,6 286,50a 119,67d 258,57a 286,50b 295,97b 

0,8 268,21b 109,43e 251,74b 310,28a 332,11a 

1,0 261,87b 110,16e 240,65c 318,08a 331,42a 

Cao nấm 

0 202,11e 166,87e 182,96d 273,90c 199,35f 

0,1 271,74d 197,96d 211,13c 272,96c 241,50e 

0,2 290,52c 239,06c 241,74b 315,40b 275,12d 

0,3 315,89a 260,89b 277,72a 318,45b 308,29b 

0,4 305,89b 304,43a 211,01c 378,32a 324,14a 

0,5 295,89c 304,06a 210,28c 365,52a 324,96a 

Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột trong một nhóm thể hiện sự sai khác 

có ý nghĩa thống kê với p<0,05.  

Nhìn chung, các nguồn N bổ sung có ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp 

EPS của vi khuẩn theo các chiều hướng khác nhau (Bảng 3.3). Trong đó, nấm men 

và cao thịt có tác dụng tích cực đến tất cả các chủng nghiên cứu. Tuy nhiên, đối với 

mỗi chủng khác nhau thì mức độ ảnh hưởng của chúng lại khác nhau nhưng đều 

theo quy luật mức bổ sung càng cao thì lượng EPS thu nhận được càng tăng. Nhưng 
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mức bổ sung tăng đến một mức độ nhất định thì lượng EPS thu nhận được lại có xu 

hướng giảm. Trong khi đó, peptone chỉ có ảnh hưởng tích cực đến khả năng sinh 

tổng hợp EPS của hai chủng W1 và W12 và có tác dụng hai chiều đối với chủng 

N5. Đối với chủng W5 và chủng T10 thì lượng peptone bổ sung lại làm giảm lượng 

EPS thu nhận được trong môi trường nuôi cấy.  

Ảnh hưởng tích cực của cao thịt và cao nấm đến khả năng sinh tổng hợp EPS 

của các chủng L. plantarum nghiên cứu có lẽ là do trong thành phần của nguồn N 

này có chứa các amino acid, các peptid, các vitamin và khoáng chất cần thiết cho vi 

khuẩn sử dụng nên khả năng đồng hóa chất dinh dưỡng cũng như khả năng sinh 

tổng hợp EPS của tế bào tăng lên trong quá trình phát triển của chúng [100]. Tác 

dụng của 2 nguồn N đối với khả năng sinh EPS của các chủng nghiên cứu cũng 

tương tự với L. confuses TISTR 1498. Khi nghiên cứu về chủng này, Seesuriyachan 

và cộng sự (2011) đã nhận thấy rằng khi bổ sung 7,5 g/L peptone và 3 g/L nấm men 

vào môi trường nuôi cấy thì hàm lượng EPS tối đa thu được là 4,33 g/L, cao hơn 

gần 25% so với việc nuôi cấy không có bổ sung peptone, cao nấm.  

Như vậy, ảnh hưởng của nguồn N đến khả năng sinh tổng hợp EPS của vi 

khuẩn rất khác nhau, có thể làm tăng hoặc làm giảm, tùy thuộc vào loại vi khuẩn và 

nguồn N. Khả năng sinh tổng hợp EPS của vi khuẩn tốt nhất khi trong môi trường 

nuôi cấy có chứa tỷ lệ C:N thích hợp. Chính vì vậy, việc tăng nồng độ nguồn N bổ 

sung có thể đã làm giảm tỷ lệ C:N nên làm giảm khả năng sinh tổng hợp EPS của vi 

khuẩn [48]. Bảng 3.4 thể hiện hiệu suất thu nhận EPS cao nhất của các chủng L. 

plantarum được tuyển chọn khi môi trường nuôi cấy được bổ sung nguồn N thích 

hợp. 

Cao nấm có tác dụng tốt nhất đối với 4 chủng W1, W5, W12 và T10 khi hiệu 

suất thu nhận EPS cao nhất tương ứng 156,30%, 182,44%, 151,80% và 138,12%. 

Cao nấm cũng là nguồn N tốt cho khả năng sinh EPS của L. plantarum 70810 [107] 

và L. plantarum phân lập từ ngô [13]. Còn đối với L. plantarum N5, cao thịt là 

nguồn N bổ sung tốt nhất khi hiệu suất thu nhận EPS từ dịch nuôi cấy đạt 166,60%. 
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Vì vậy, chúng tôi chọn nguồn N với các nồng độ như trên để bổ sung vào môi 

trường nuôi cấy trong các nghiên cứu tiếp theo. 

Bảng 3.4. Hiệu suất thu nhận EPS cao nhất trong dịch nuôi cấy có bổ sung nguồn 
N của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

Chủng  

L. plantarum 

Nguồn N 

 bổ sung 

 tốt nhất 

Nồng độ  

bổ sung 

 tốt nhất (%) 

Hàm lượng EPS 

tăng lên so với 

đối chứng (%) 

W1 Cao nấm 0,3 156,30 

W5 Cao nấm 0,4 182,44 

W12 Cao nấm 0,3 151,80 

T10 Cao nấm 0,4 138,12 

N5 Cao thịt 0,8 166,60 

Ngoài thành phần dinh dưỡng, các điều kiện nuôi cấy khác như mật độ tế bào 

gieo cấy, pH môi trường, nhiệt độ và thời gian nuôi cấy cũng có ảnh hưởng lớn đến 

khả năng sinh tổng hợp EPS của vi khuẩn. Vì vậy, quá trình hình thành EPS của vi 

khuẩn có thể được điều khiển bằng cách điều chỉnh các điều kiện nuôi cấy [104]. 

3.2.3. Mật độ tế bào gieo cấy ban đầu   

Mật độ tế bào gieo cấy ban đầu có ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng, phát triển 

và tổng hợp các hợp chất thứ cấp của các loại vi khuẩn. Trong thí nghiệm này được 

bố trí như ở phần 2.3.12.2 (số liệu phần 3.4, phụ lục 3).  

Mật độ tế bào gieo cấy ban đầu khác nhau thì khả năng sinh tổng hợp EPS của 

các vi khuẩn sẽ khác nhau. Lượng EPS sinh ra tăng khi mật độ tế bào gieo cấy ban 

đầu tăng dần đến một mức độ nhất định rồi có xu hướng giảm xuống. Điều này là 

do khi vi khuẩn phát triển, số lượng tế bào tăng lên, hàm lượng chất dinh dưỡng 

giảm sẽ dẫn đến tình trạng cạnh tranh phát triển, đồng thời các hợp chất mới được 

sinh ra sẽ có tác dụng kìm hãm khả năng sinh EPS của vi khuẩn. Nếu mật độ tế bào 

gieo cấy ban đầu quá ít, sự phát triển và tạo thành sản phẩm trong quá trình trao đổi 

chất của chúng sẽ ít hơn, đặc biệt, khi sự phát triển chỉ kéo dài trong một khoảng 

thời gian cố định. Ngược lại, nếu mật độ tế bào gieo cấy ban đầu quá nhiều thì trong 
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quá trình phát triển chúng sẽ có sự cạnh tranh chất dinh dưỡng trong môi trường 

làm cho chúng không có điều kiện sinh trưởng, phát triển tốt nhất dẫn đến việc tạo 

thành sản phẩm sẽ bị giảm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong nghiên cứu này, khả năng sinh tổng hợp EPS cao nhất của các chủng L. 

plantarum W1 (314,35 mg/L), L. plantarum W5 (306,46 mg/L), L. plantarum W12 

(278,90 mg/L) và L. plantarum T10 (391,30 mg/L) khi mật độ tế bào ban đầu là 106 

cfu/mL, đây cũng là mật độ thường được sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. Trong 

khi đó, lượng EPS thu được cao nhất khi nuôi cấy L. plantarum N5 (343,25 mg/L) 

là ở mật độ 107 cfu/mL. Vì vậy, chúng tôi chọn các mật độ tế bào gieo cấy ban đầu 

này cho các nghiên cứu về ảnh hưởng của các điều kiện nuôi cấy tiếp theo đến khả 

năng sinh tổng hợp EPS của các chủng L. plantarum được tuyển chọn. 

3.2.4. pH ban đầu của môi trường   

Nhiều vi khuẩn sinh tổng hợp EPS trong điều kiện môi trường pH trung tính, 

một số có thể sinh tổng hợp tại các giá trị pH có tính acid [20]. Một số nghiên cứu 

cho thấy trong môi trường nuôi cấy có pH được kiểm soát thì sẽ làm tăng hàm 

lượng của EPS [26]. Vì vậy, chúng tôi đã khảo sát ảnh hưởng của pH môi trường 

 

Hàm lượng EPS (mg/L) 

Mật độ tế bào (cfu/mL) 

104 105 106 107 108 

391,30 

343,25 
314,35 

306,46 
278,90 

Hình 3.2. Ảnh hưởng của mật độ tế bào gieo cấy ban đầu đến khả năng sinh 
tổng hợp EPS của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

L. plantarum 
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nuôi cấy đến khả năng sinh tổng hợp EPS của các chủng vi khuẩn như phần 

2.3.12.2 (số liệu phần 3.5, phụ lục 3). 

Kết quả khảo sát cho thấy pH môi trường có ảnh hưởng lớn khả năng sinh EPS 

của các chủng vi khuẩn nghiên cứu. Mặc dù pH thích hợp cho quá trình sinh EPS có 

sự khác nhau giữa các chủng LAB nhưng nó thường nằm trong khoảng gần pH 6,0 

Trong khoảng nghiên cứu của đề tài này, pH càng tăng thì lượng EPS thu được càng 

nhiều. Lượng EPS thu được cao nhất của chủng T10 ở pH 5,5 (397,72 mg/L). Còn 

pH ban đầu của môi trường là 6 lại thích hợp cho khả năng sinh EPS của chủng W1 

(325,20 mg/L), chủng W5 (382,03 mg/L), chủng W12 (291,66 mg/L) và chủng N5 

(373,25 mg/L), đây cũng là mức pH gần với pH của môi trường tự nhiên. Sau đó, 

lượng EPS giảm dần nếu pH môi trường ban đầu tiếp tục tăng lên.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

L. fermentum F6 phát triển và tạo ra nhiều EPS ở pH 6,5 và giảm dần về hai 

phía. Cả sự tăng trưởng của vi khuẩn và cả hàm lượng EPS sinh ra bởi L. fermentum 

F6 đều bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tính acid của môi trường (pH thấp) [127]. 

Khả năng sinh tổng hợp EPS của L. plantarum KF5 trong môi trường MRS có 

bổ sung thêm dịch whey đạt cao nhất tại pH 6,3 [120]. Trong khi L. confusus 

 

Hàm lượng EPS (mg/L) 

pH ban đầu môi trường 

325,20 

397,72 
382,03 373,25 

291,66 

Hình 3.3. Ảnh hưởng của pH ban đầu của môi trường đến khả năng sinh tổng 

hợp EPS của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

 

L. plantarum 
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TISTR 1498 sinh EPS trong môi trường có sự thay thế 100% nước cất bằng nước 

dừa đạt cao nhất tại pH 5,5 [62].  

Ở các mức pH thấp (pH 4,0 và 4,5), quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp EPS 

của các chủng đều bị hạn chế. Nguyên nhân có thể là do trong môi trường có tính 

acid sẽ làm thay đổi trạng thái điện ly của phân tử các chất dinh dưỡng, làm hạ thấp 

khả năng sử dụng chúng của vi sinh vật. Hơn nữa, trong hoạt động trao đổi chất của 

vi sinh vật chúng thường sinh ra các chất có tính acid hoặc kiềm làm thay đổi pH 

môi trường như sự lên men carbohydrate tạo ra các acid hữu cơ hoặc sự phân giải 

các amino acid sinh ra NH3… Những chất này có thể làm ức chế quá trình sinh 

trưởng của vi sinh vật do đó làm giảm khả năng tổng hợp của tế bào để tạo thành 

các sản phẩm thứ cấp của chúng. Bên cạnh đó, pH môi trường cũng có ảnh hưởng 

đến hoạt tính của các enzyme tham gia vào quá trình sinh tổng hợp EPS. 

3.2.5. Nhiệt độ nuôi cấy   

Để khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy đến khả năng sinh EPS, chúng tôi 

bố trí thí nghiệm như phần 2.3.12.2 (số liệu phần 3.6, phụ lục 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hàm lượng EPS (mg/L) 

378,53 
402,76 

Chủng L. plantarum 

410,44 

322,76 
335,16 

Hình 3.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy đến khả năng sinh tổng hợp EPS 

của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

Nhiệt độ (oC) 
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Kết quả khảo sát cho thấy nhiệt độ tốt nhất cho khả năng sinh tổng hợp EPS của 

các vi khuẩn nằm trong khoảng 35 - 40oC. Trong đó, 35oC là nhiệt độ tốt nhất cho 

khả năng sinh tổng hợp EPS của L. plantarum W5 (402,76 mg/L) và L. plantarum 

T10 (410,44 mg/L). Còn 40oC là nhiệt độ nuôi cấy thích hợp để thu nhận EPS từ L. 

plantarum W1 (335,16 mg/L), L. plantarum W12 (322,76 mg/L) và L. plantarum 

N5 (378,53 mg/L). Sau đó, nếu nhiệt độ tăng dần thì lượng EPS sẽ giảm xuống. Kết 

quả này phù hợp với nhiều công trình đã công bố. Hàm lượng EPS sinh tổng hợp 

bởi S. thermophilus BN1 ở 37°C cao hơn ở 42°C [85]. Tuy nhiên, một nghiên cứu 

của De Vuyst và cộng sự (1998) lại đưa ra kết quả nhiệt độ tối ưu của S. 

thermophilus sinh EPS cao nhất là 42°C. Như vậy, sự sinh tổng hợp EPS có thể 

khác nhau giữa các chủng khác nhau của S. thermophilus trong điều kiện nuôi cấy 

tương tự. Đặc điểm này không chỉ riêng biệt đối với chủng S. thermophilus mà cũng 

được quan sát thấy trong các LAB khác [26]. 

Trong khi đó, Garibay và Marshall (1991) đã cho thấy hàm lượng EPS tạo ra 

bởi L. delbrueckii ssp. bulgaricus  ở 48°C cao gấp hai lần so với nhiệt độ tối ưu cho 

sự phát triển của chủng này là 37 - 42°C. Nhưng khi nuôi cấy ở nhiệt độ thấp hơn 

nhiệt độ tối ưu thì vẫn không làm thay đổi lượng EPS sinh ra bởi LAB ưa nhiệt. 

Tương tự như vậy, nhiệt độ không có ảnh hưởng đáng kể của đối với sự sinh tổng 

hợp EPS của chủng L. rhamnosus RW-9595M khi thay đổi nhiệt độ nuôi cấy trong 

khoảng từ 22 - 42°C [37].   

Ở các mức nhiệt độ thấp (30oC) và nhiệt độ cao (45oC), khả năng sinh tổng hợp 

EPS của các chủng đều ở mức thấp. Lí do liên quan đến lượng sản phẩm tạo thành 

thấp trong các điều kiện này có lẽ liên quan đến hoạt tính enzyme bị ảnh hưởng. 

Với phản ứng có sự xúc tác của enzyme, khi nhiệt độ tăng sẽ làm tăng tốc độ phát 

triển của vi sinh vật do đó hoạt động trao đổi chất của chúng cũng tăng lên. Tuy 

nhiên, quá trình tăng này chỉ xảy ra ở một mức độ nhất định vì nếu nhiệt độ tăng 

quá cao thì có thể gây ra sự biến tính của enzyme và sẽ làm giảm khả năng xúc tác. 

Mặt khác, nhiệt độ tăng cao có thể làm ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển hoặc 
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trao đổi chất do tính chất lý hóa của chất nguyên sinh (tế bào chất) bị thay đổi. Kết 

quả của các vấn đề trên sẽ gây ức chế sự sinh tổng hợp EPS của vi khuẩn. 

3.2.6. Thời gian nuôi cấy 

Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của thời gian lên men đến khả năng sinh tổng 

hợp EPS của L. plantarum được bố trí như phần 2.3.12.2 (số liệu phần 3.7, phụ lục 

3). Nhìn chung, hàm lượng EPS thu được trong môi trường nuôi cấy tăng lên theo 

thời gian nuôi cấy cùng với sự phát triển sinh khối, đặc biệt là trong 24 giờ đầu nuôi 

cấy. Tuy nhiên, thời điểm đạt giá trị cao nhất của EPS và của mật độ tế bào là 

không giống nhau trong cùng một chủng cũng như giữa các chủng khác nhau.  

Kết quả trên Hình 3.5 cho thấy, các chủng W1 (362,15 mg/mL), chủng W5 

(447,60 mg/mL) và chủng  N5 (417,92 mg/mL) có được lượng EPS cực đại vào thời 

điểm 36 giờ sau nuôi cấy, chủng T10 (417,1 mg/mL) là sau 48 giờ còn chủng W12 

(397,19 mg/mL) là sau 60 giờ nuôi. Trong khi đó, mật độ tế bào trong dịch nuôi cấy 

của các chủng đều đạt cực đại sau 48 giờ nuôi cấy. Như vậy, khả năng sinh tổng hợp 

EPS của các chủng theo các giai đoạn tăng trưởng là khác nhau. Các chủng W1, W5 và 

N5 chủ yếu tổng hợp EPS trong giai đoạn tăng trưởng và đạt cực đại trước khi bước 

vào giai đoạn ổn định. Trong khi đó, lượng EPS của chủng T10 đạt cực đại vào thời 

điểm kết thúc giai đoạn tăng trưởng. Còn quá trình tổng hợp EPS của W12 lại tiếp tục 

xảy ra trong suốt giai đoạn ổn định. Sau khi đạt được lượng EPS cực đại, nếu tiếp tục 

nuôi thì sự biến đổi của hàm lượng EPS trong dịch nuôi cấy cũng khác nhau giữa các 

chủng. Nếu như EPS trong dịch nuôi cấy của các chủng W12, W5, T10 biến đổi không 

đáng kể và của chủng  N5 chỉ giảm một ít thì lượng EPS trong dịch nuôi cấy của chủng 

W1 giảm nhiều hơn, khoảng 11%. Điều này có thể là do EPS từ chủng W1 không bền 

với môi trường hoặc chính bản thân chủng W1 có khả năng thủy phân EPS của mình 

để làm thức ăn khi dinh dưỡng của môi trường giảm. 
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Hình 3.5. Ảnh hưởng của thời gian lên men đến khả năng sinh tổng hợp 
exopolysaccharide của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 
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Kết quả về thời gian nuôi cấy để thu nhận EPS của các chủng L. platarum cực 

đại trong nghiên cứu này cũng tương tự với một số chủng khác. Ví dụ như chủng L. 

fermentum TDS030603 sinh EPS cực đại sau khoảng 24 đến 48 giờ nuôi cấy. Đây 

cũng là khoảng thời gian nuôi cấy để thu nhận EPS của L. rhamnosus R (36-48 giờ 

nuôi) [85], L. helveticus ATCC 15807 (24 -30 giờ), L fermentum F6 (32 giờ) [127]. 

Tóm lại, quá trình sinh trưởng và phát triển chỉ xảy ra trong một khoảng thời 

gian nhất định phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất dinh dưỡng, điều kiện nuôi cấy 

và chất lượng của tế bào nuôi cấy. Khả năng phát triển của vi sinh vật trong môi 

trường sẽ xảy ra chậm khi các chất dinh dưỡng trong môi trường giảm dần đến hết 

khiến vi sinh vật không đủ chất dinh dưỡng để duy trì quá trình trao đổi chất. Mặt 

khác, khi tế bào đã đến giai đoạn già hóa hoặc các sản phẩm trao đổi chất trong môi 

trường quá nhiều đã gây ức chế quá trình trao đổi chất của tế bào. Chính vì vậy, với 

mục đích thu các sản phẩm trao đổi chất thì quá trình nuôi cấy nên kết thúc vào thời 

điểm cuối pha log là phù hợp nhất.  

Như vậy, thời điểm thu nhận EPS thích hợp đối với các chủng khảo sát như sau: 

L. plantarum W1, L. plantarum W5, L. plantarum N5 là 36 giờ, L. plantarum T10 

là 48 giờ và L. plantarum W12 là 60 giờ nuôi cấy. Giá trị thời gian này sẽ được ứng 

dụng để nuôi cấy thu nhận EPS khảo sát trong quá trình tinh chế cũng như xác định 

cấu trúc ở các nghiên cứu tiếp theo. 

 

3.3. Ảnh hưởng của điều kiện tách chiết đến khả năng thu nhận 

exopolysaccharide từ dịch lên men của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

Quá trình tách chiết EPS từ môi trường nuôi cấy vi khuẩn lactic được thực hiện 

qua hai bước chính là (i) loại bỏ protein bằng trichloacetic acid (TCA) và (ii) kết tủa 

EPS bằng EtOH tuyệt đối. Trong thí nghiệm này, chúng tôi khảo sát nồng độ TCA 

và tỷ lệ EtOH thích hợp để đạt được hiệu suất thu nhận EPS cao nhất. 
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3.3.1.  Nồng độ TCA   

Protein trong dịch nuôi cấy có thể bị kết tủa bởi các tác nhân sử dụng để tủa 

EPS, ảnh hưởng đến độ sạch của EPS thu nhận được, vì vậy cần phải loại bỏ chúng 

trước khi kết tủa EPS. Việc sử dụng TCA để loại bỏ protein hoặc peptide trong môi 

trường nuôi cấy đã được đề xuất bởi Garcia- Garibay và Marshall (1991) [37].  

Phương pháp này có ưu điểm là nhanh hơn so với các phương pháp khác nhưng 

một phần EPS sẽ đồng kết tủa trong TCA. Vì vậy, tỷ lệ TCA sử dụng không chỉ dựa 

vào lượng protein nó loại bỏ được mà còn phụ thuộc vào hàm lượng EPS thu nhận 

được từ dịch nuôi cấy. Chính vì thế, để khảo sát ảnh hưởng của nồng độ TCA đến 

khả năng loại bỏ protein và hàm lượng EPS thu nhận được từ dịch nuôi cấy của các 

chủng vi khuẩn L. plantarum, chúng tôi đã sử dụng TCA với nồng độ trong khoảng 

10 - 40%. Thí nghiệm được bố trí như trình bày tại phần 2.3.12.3 (số liệu phần 3.8, 

phụ lục 3). 

Kết quả từ các đồ thị trên Hình 3.6. cho thấy, trong khoảng nồng độ TCA 

nghiên cứu, lượng protein còn lại trong dịch nuôi cấy càng giảm khi lượng TCA bổ 

sung càng tăng chứng tỏ lượng protein bị loại càng cao.     

Hàm lượng EPS thu nhận được từ dịch nuôi cấy cũng tăng dần theo nồng độ 

TCA bổ sung. Điều này có thể là do khi nồng độ TCA còn thấp, lượng protein còn 

lại trong dịch lên men còn nhiều sẽ đồng kết tủa cùng với EPS, làm giảm lượng EPS 

được kết tủa. Tuy nhiên, khi lượng TCA được bổ sung quá cao, lượng protein bị 

loại bỏ càng nhiều thì lượng EPS thu nhận được càng ít. Đó là do một lượng EPS bị 

kết tủa theo cùng protein [20]. 
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Hình 3.6. Ảnh hưởng của hàm lượng TCA bổ sung đến khả năng kết tủa protein và hàm 

lượng EPS thu nhận được từ dịch nuôi cấy của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 
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Trong nhiều công bố, nồng độ TCA sử dụng trong quá trình tách chiết EPS từ 

dịch nuôi cấy của các chủng thuộc LAB rất khác nhau. Rabha và cộng sự (2011) sử 

dụng 12% TCA khi tách chiết EPS của S. thermophilus BN1 [88]. Trong khi đó, 

Yuksekdag và cộng sự (2008) nghiên cứu về EPS từ L. delbrueckii Subsp. 

bulgaricus (B3, G12) và S. thermophilus (W22) lại sử dụng 17% TCA [124]. Còn 

Seesuriyachan và cộng sự (2011) lại sử dụng TCA với nồng độ 30% khi nghiên cứu 

về L. confusus TISTR 1498  [100]. Hay Harding và cộng sự (2005) lại sử dụng 14% 

TCA trong nghiên cứu của mình [47].  

Với kết quả như trên, chúng tôi lựa chọn nồng độ TCA trong tách chiết protein 

trong dịch nuôi cấy của các chủng như sau: các chủng W1, W12, T10 là 20% còn 

W5, N5 là 25%. Với các nồng độ TCA sử dụng như vậy, hàm lượng EPS thu được 

tốt nhất tương ứng với các chủng W1, W5, W12, T10 và N5 là 402,19 mg/mL, 

459,43 mg/mL, 518,41 mg/mL, 493,21 mg/mL và 484,43 mg/mL. 

3.3.2. Hàm lượng ethanol tuyệt đối   

Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng EtOH tuyệt đối đến khả năng 

thu nhận EPS từ dịch nuôi cấy của các chủng L. plantarum được bố trí như trình 

bày tại phần 2.3.12.3 (số liệu phần 3.9, phụ lục 3). 

Lượng EPS thu được từ dịch nuôi cấy của các chủng vi khuẩn nghiên cứu đều 

đạt cực đại khi sử dụng lượng EtOH tuyệt đối so với dịch nuôi cấy có tỷ lệ 1:1. Đây 

cũng chính là tỷ lệ mà Wang và cộng sự (2010) sử dụng khi nghiên cứu về EPS từ L 

plantarum KF5 [120]. Ngoài ra, các tỷ lệ EtOH khác cũng đã được sử dụng để kết 

tủa EPS trong nhiều nghiên cứu khác như tỷ lệ 1:3 trong các nghiên cứu về EPS từ 

L. plantarum 70810 [118] hay tỷ lệ 1: 2 lại được Nikolic (2012) sử dụng trong 

nghiên cứu của mình [76]. 

Theo kết quả thể hiện trên Bảng 3.5, khi tỷ lệ dịch nuôi cấy : EtOH tuyệt đối là 

1:1thì lượng EPS thu nhận được từ dịch nuôi cấy của các chủng W1, W5, W12, T10 

và N5 đạt cao nhất với các giá trị tương ứng 444,83 mg/mL, 457,35 mg/mL, 455,12 

mg/mL, 451,66 mg/mL và 540,28 mg/mL. Như vậy,  tỷ lệ dịch nuôi cấy : EtOH 
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tuyệt đối cho hiệu quả thu nhận EPS tốt nhất là 1:1 nên chúng tôi chọn tỷ lệ này để 

sử dụng trong nghiên cứu khảo sát thời gian tủa EtOH để thu nhận EPS tiếp theo. 

Bảng 3.5. Ảnh hưởng của hàm lượng ethanol tuyệt đối đến khả năng thu nhận EPS 
từ dịch lên men của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

Đơn vị (mg/L) 

Dịch EPS: EtOH 

L. plantarum 
1:0,5 1:1 1:1,5 1:2 1:2,5 1:3 

W1 120,36e 444,83a 390,44b 362,19c 360,61c 357,48d 

W5 119,31f 457,35 a 450,57 b 448,13 c 445,20 d 438,33 e 

W12 78,29 e 455,12 a 415,69 b 393,33 b 390,16 c 389,96 d 

T10 142,23e 451,66 a 446,18 b 415,16 c 404,67 d 404,75 d 

N5 98,65f 540,28 a 453,94 b 425,00 c 421,54 d 419,71 e 

Các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa 

thống kê với p<0,05.  

3.3.3. Thời gian kết tủa   

Thí nghiệm ảnh hưởng của thời gian kết tủa đến khả năng thu nhận EPS từ dịch 

nuôi cấy của các chủng L. plantarum được bố trí như trình bày tại phần 2.3.12.3 (số 

liệu phần 3.10, phụ lục 3). 

Kết quả trên Bảng 3.6 cho thấy lượng EPS thu được tăng lên khi thời gian kết 

tủa tăng và đạt cực đại vào lúc 24 giờ với lượng EPS thu được tương ứng với các 

chủng L. plantarum W1, L. plantarum W5, L. plantarum W12, L. plantarum T10 và 

L. plantarum N5 đạt cao nhất với các giá trị tương ứng 446,18 mg/mL, 458,25  

mg/mL, 456,22  mg/mL, 453,25 mg/mL và 539,71 mg/mL. Sau đó việc kéo dài thời 

gian không làm tăng lượng EPS kết tủa được từ dịch nuôi cấy. Kết quả này cũng 

phù hợp với các kết quả đã công bố khi các tác giả phần lớn tủa EPS trong EtOH 

qua đêm. Vì vậy, chúng tôi chọn thời gian tủa để thu EPS từ dịch nuôi cấy là 24 giờ 

để sử dụng trong các nghiên cứu tiếp theo. 
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Bảng 3.6. Ảnh hưởng của thời gian kết tủa đến khả năng thu nhận EPS từ dịch nuôi 
cấy của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

Đơn vị (mg/L) 

 Thời gian (h) 

L. plantarum 
12 24 36 48 

W1 220,57 b 446,18a 445,12 a 443,82 a 

W5 249,14 b 458,25 a 455,40 a 454,35 a 

W12 209,10 b 456,22 a 456,05 a 455,32 a 

T10 232,35 b 453,25 a 454,10 a 452,92 a 

N5 223,98 b 539,71 a 539,47 a 537,88 a 

Các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa 

thống kê với p<0,05.  

Như vậy, điều kiện nuôi cấy phù hợp để thu nhận EPS từ các chủng L. 

plantarum nghiên cứu có khác nhau nhưng điều kiện tách chiết EPS của vi khuẩn từ 

dịch nuôi cấy của chúng là tương đối đồng nhất. Các EPS thu nhận được từ L. 

plantarum W1, L. plantarum W5, L. plantarum W12, L. plantarum T10, L. 

plantarum N5 trong các điều kiện nuôi cấy và tách chiết thích hợp được ký hiệu 

tương ứng là EPS-W1, EPS-W5, EPS-W12, EPS-T10 và EPS-N5. 

3.4. Một số tính chất của exopolysaccharide từ các chủng L. plantarum được 

tuyển chọn 

Việc nuôi cấy LAB để thu nhận  EPS cũng như sử dụng chúng làm phụ gia thực 

phẩm thiên nhiên được coi là an toàn. Việc sử dụng các EPS này có những tác động 

quan trọng đến sự phát triển các sản phẩm thực phẩm mới (cả về thực phẩm lên men 

và không lên men), đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm cần được tăng cường đặc 

tính lưu biến, cải thiện kết cấu, sự ổn định và khả năng giữ nước (như độ nhớt thấp, 

sự gãy gel, sự tách nước (tách whey)) [117].  
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Hơn nữa, EPS của LAB còn có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe người và 

động vật như hoạt tính tăng cường khả năng miễn dịch, kháng virus, chống oxy hóa, 

chống ung thư và chống cao huyết áp (Chabot và cộng sự (2001), Welman và 

Maddox (2003), Patel và Prajapati (2013)) [24]. Bên cạnh đó, nhờ các phát hiện về 

hoạt động chống oxy hóa mà EPS được coi là có vai trò quan trọng cho sự phát triển 

của các loại thuốc có hiệu quả và không độc hại. 

Chính vì những khả năng trên mà việc nghiên cứu, xác định tính chất của EPS 

từ LAB có vai trò rất quan trọng trong việc tìm được lĩnh vực ứng dụng của chúng. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát một số tính chất của EPS có liên quan 

trong sản xuất thực phẩm như khả năng hòa tan trong nước, khả năng giữ nước, giữ 

dầu và chống oxy hóa.  

3.4.1. Khả năng hòa tan trong nước   

PS là những hợp chất bao gồm hàng trăm đến hàng ngàn phân tử 

monosaccharide kết hợp với nhau bằng liên kết glycoside. Do đó, các PS mang 

nhiều tính chất khác với các monosaccharide và disaccharide như khả năng hòa tan, 

không có vị ngọt, không có phản ứng khử. EPS có khả năng hòa tan trong nước cao 

giúp chúng dễ dàng phân tán đồng đều trong dung dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các quá trình biến đổi như khả năng tạo gel, ổn định khối nhũ tương… của thực 

phẩm, đặc biệt là đối với các thực phẩm dạng lỏng (phần lớn là nước). EPS được ví 

như một tác nhân kết dính và chất nhũ hoá, làm tăng độ nhớt cho sản phẩm. Khi 

phân tán đều trong khối thực phẩm, EPS có khả năng ổn định cấu trúc, trạng thái 

của một số thực phẩm, hạn chế hiện tượng tách pha, đây là đặc điểm có ý nghĩa 

quan trọng đối với một số sản phẩm như sữa, nước trái cây... Chính vì vậy, chúng 

tôi đã tiến hành khảo sát và đánh giá khả năng hòa tan trong nước của EPS thu được 

từ các chủng nghiên cứu. 

Khả năng hòa tan của các EPS được khảo sát theo bố trí thí nghiệm được trình 

bày tại phần 2.3.5 (số liệu Bảng 3.11.1, phụ lục 3). 
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Kết quả ở Hình 3.7 cho thấy các EPS nghiên cứu đều có khả năng hòa tan trong 

nước tốt. Tuy độ hòa tan của chúng có khác nhau nhưng sau khi xử lý thống kê lại 

chia thành 2 nhóm. Nhóm có độ hòa tan tốt hơn là EPS-W1(85,00%) và  EPS-W12 

(84,67%). Nhóm có độ hòa tan thấp hơn là EPS-N5 (74,00%) và EPS-W5 

(72,33%). Còn độ hòa tan của EPS-T10 (76,33%) sau khi xử lý thì không có sự sai 

khác so với hai nhóm trên. Tuy khả năng hòa tan của EPS từ các chủng có sự khác 

nhau nhưng nhìn chung đều cao hơn rất nhiều so với EPS được tách chiết từ L. 

kefiranofaciens ZW3. Ahmed và cộng sự (2013) đã kết luận rằng khả năng hòa tan 

trong nước của EPS được sinh ra từ ZW3 là tương đối thấp, đạt khoảng 14,2% [14]. 

Khả năng hòa tan trong nước của một PS phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự có 

mặt của các nhóm phân cực như –OH, bản chất của các monosaccharide cấu tạo nên 

PS đó, hoặc phụ thuộc vào các mối liên kết có trong các phân tử đường (có thể là α 

hoặc β), hoặc khả năng liên kết bởi các tác động từ chính bên trong phân tử đó. 

Thông thường, các monosaccharide thường được hòa tan dễ dàng trong nước, tuy 

nhiên, với các PS thì lại khác, mặc dù nó được tạo thành từ các monosaccharide liên 

 

Độ hòa tan (%) 

Chế phẩm EPS 

85,00a 84,67a 

76,33ab 

74,00b 

72,33b 

Hình 3.7. Khả năng hòa tan trong nước của EPS được sinh tổng hợp bởi các 
chủng L. plantarum được tuyển chọn 

Các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê với p<0,05.  
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kết với nhau nhưng khả năng hòa tan của các PS này lại thấp. Sở dĩ, sự hòa tan của 

các PS vào trong nước thấp có lẽ là do sự hình thành các mối liên kết giữa các phân 

tử monosaccharide để tạo thành các polymer đã làm giảm hoạt tính phân cực của 

các nhóm OH của monosaccharide do đó nó ngăn chặn sự tương tác với nước của 

các phân tử này chính vì thế khả năng hydrate hóa ít hơn. Bên cạnh đó, sự tập trung 

của các phân tử trong quá trình trùng hợp để tạo thành polymer cũng có thể làm 

giảm khả năng hoạt động của các nhóm hydroxy liền kề tương tác với nước. Thông 

thường sự hình thành các polymer với mối liên kết giữa C thứ nhất và C thứ 6 (mối 

liên kết α 16) giúp duy trì được một số tính chất hòa tan trong nước của 

monosaccharide [19] .  

Khả năng hòa tan trong nước khác nhau chứng tỏ EPS từ các chủng nghiên cứu 

có thể có thành phần và cấu trúc phân tử khác nhau. Với khả năng hòa tan tốt như 

kết quả thu nhận được thì các EPS này rất dễ dàng được ứng dụng vào trong công 

nghệ thực phẩm. 

3.4.2. Khả năng giữ nước, giữ dầu   

 Các tính chất vật lý liên quan đến khả năng giữ nước và giữ dầu của EPS được 

coi là đặc tính có lợi trong sản xuất thực phẩm đặc biệt là sản xuất các sản phẩm 

như sữa lên men, xúc xích, thịt xông khói,… Các tính chất chức năng này đóng vai 

trò quan trọng đối với các đặc tính của sản phẩm thực phẩm trong suốt quá trình chế 

biến cũng như đặc tính cuối cùng của sản phẩm tạo thành. Trong đó, khả năng giữ 

nước đóng một vai trò quan trọng đối với chất lượng cuối cùng của một số sản 

phẩm chứa nhiều nước như rau, quả, thịt, cá… Còn khả năng giữ dầu lại có ý nghĩa 

đối với chất lượng của các sản phẩm chứa nhiều chất béo.   

Chính vì những lý do trên, chúng tôi đã tiến hành khảo sát khả năng giữ nước 

và khả năng giữ dầu của các EPS thu nhận được. Thí nghiệm khảo sát khả năng giữ 

nước và giữ dầu của các EPS được bố trí như phần 2.3.6 (số liệu Bảng 3.11.2 và 

Bảng 3.11.3, phụ lục 3). 

  



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả trên Hình 3.8 cho thấy, EPS nghiên cứu đều có khả năng giữ nước 

tương đối tốt. Trong đó, khả năng giữ nước cao nhất là của EPS-W1 (264,98%), cao 

hơn gấp đôi so với các EPS còn lại. Trong các EPS còn lại, khả năng giữ nước của 

EPS-W12 (105,00%), EPS-T10 (104,96%), EPS-N5 (104,68%) là tương đương 

nhau. Còn khả năng giữ nước của EPS-W5 (101,22%) thấp nhất trong các mẫu 

nghiên cứu. Tuy EPS của các chủng nghiên cứu đều có khả năng giữ nước nhưng 

kết quả này thấp hơn rất nhiều so với công bố của Ahmed và cộng sự (2013). Các 

tác giả này đã xác định được khả năng giữ nước của EPS từ L. kefiranofaciens ZW3 

đạt lên đến 496,00% [14]. Điều này có thể cho thấy rằng EPS được sinh tổng hợp từ 

các chủng LAB khác nhau hoặc các LAB thu nhận từ các nguồn khác nhau thì khả 

năng giữ nước không giống nhau. 

Khả năng giữ nước của EPS nghiên cứu có thể được xem là một trong những 

đặc tính quan trọng của các thực phẩm tươi. Nó góp phần duy trì độ tươi cũng như 

những tính chất vốn có của sản phẩm như độ đàn hồi, đặc biệt là chất lượng của gel. 

Điều này góp phần làm tăng giá trị cảm quan, giúp duy trì chất lượng sản phẩm 

trong một thời gian, đáp ứng được yêu cầu thiết yếu của người tiêu dùng. 

 

Khả năng giữ nước/dầu (%) 

Chế phẩm EPS 

264,98a 

658,60a 

105,00b 101,22c 104,97b 
104,68b 

333,50b 

308,40c 
296,82cd 

291,67d 

Hình 3.8. Khả năng giữ nước, giữ dầu của EPS được sinh tổng hợp bởi các 
chủng L. plantarum được tuyển chọn 

Các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 
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Mặc dù khả năng giữ nước của các mẫu EPS nghiên cứu thấp hơn so với EPS từ 

L. kefiranofaciens ZW3 nhưng khả năng giữ dầu của chúng lại tốt hơn rất nhiều. 

Khả năng giữ dầu của các mẫu EPS nghiên cứu cao hơn gấp nhiều lần so với khả 

năng giữ nước của chúng. Cũng giống như khả năng giữ nước, khả năng giữ dầu 

của EPS-W1(658,60%) cao nhất trong các mẫu nghiên cứu. Khả năng giữ dầu của 

EPS-W12 (333,50%) sau khi xử lý tuy có cao hơn ba mẫu còn lại nhưng cũng chỉ 

bằng một nửa so với EPS-W1. Còn khả năng giữ dầu của ba mẫu EPS còn lại thấp 

hơn của EPS-W12 không nhiều, chúng nằm quanh mức 300%. 

EPS có khả năng giữ được nước hay dầu có lẽ là do các mạch phân tử EPS ở 

dạng sợi cuộn phân tán trong dung dịch, khi có sự thay đổi về một số yếu tố nào đó 

của dung dịch (nhiệt độ, pH…) thì các mạch polymer sẽ liên kết, xoắn kép với nhau 

tạo ra sợi kép. Các sợi xoắn này lại liên kết với nhau bằng các mối nối để hình thành 

nên mạng lưới không gian ba chiều vững chắc, nhốt các phân tử chất lỏng (nước, 

dầu…) bên trong. Phần xoắn vòng lò xo của các mạch PS chính là những mầm tạo 

gel, chúng lôi kéo các phân tử dung môi vào vùng liên kết. Từ dạng dung dịch 

chuyển sang dạng gel là do tương tác giữa các phân tử polymer hòa tan với các 

phân tử dung môi ở bên trong, nhờ tương tác này mà gel tạo thành có độ bền cơ học 

cao.  

Mức độ giữ nước và giữ dầu của các EPS khác nhau với tỷ lệ chênh lệch lớn do 

ngoài khả năng giữ nước (dầu) của EPS còn do có sự khác nhau về độ nhớt giữa các 

chất này. Khả năng giữ dầu của các EPS thu được từ các chủng L. plantarum  được 

tuyển chọn cao hơn rất nhiều so với khả năng giữ nước. Điều này có thể lý giải là 

do trạng thái của các dung môi này. Dầu là chất lỏng sánh, có độ nhớt cao, các phân 

tử dầu có mức độ liên kết với nhau bền chặt hơn, trong khi đó, nước là chất lỏng có 

độ nhớt thấp nên dễ dàng phân tán ra riêng rẽ. Chính vì vậy mà khi được bổ sung 

EPS vào trong nước, sự phân tán của nước sẽ xảy ra tốt hơn nên các phân tử nước bị 

lôi kéo vào bên trong mạng lưới của mạch PS ít hơn so với dầu.  

Khả năng giữ nước và giữ dầu tốt của EPS từ các chủng vi khuẩn lactic làm cho 

chúng có thể được ứng dụng trong các sản phẩm thực phẩm, đặc biệt là các sản 

phẩm lên men từ sữa, kem, qua đó góp phần hoàn thiện cấu trúc của sản phẩm. 
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Chẳng hạn như, đối với sản phẩm pho mát khả năng giữ nước của EPS đã đáp ứng 

yêu cầu quan trọng trong việc cải thiện kết cấu của các loại pho mát và cho phép 

giảm lượng năng lượng trong sản phẩm cuối cùng. Hoặc đối với các sản phẩm như 

các loại sốt có chứa chất béo, khả năng giữ dầu sẽ hạn chế được sự tách pha, giúp 

hệ nhũ tương trong sản phẩm này bền hơn. 

Với những tính chất có lợi như vậy, trong tương lai EPS sản xuất từ các chủng 

L. plantarum hoàn toàn có thể thay thế một số loại phụ gia tổng hợp trong thực 

phẩm mà vẫn giữ được tính chất, đặc điểm của sản phẩm đồng thời đảm bảo an toàn 

cho sức khỏe. 

3.4.3. Khả năng chống oxy hóa   

Khả năng chống oxy hóa của EPS có vai trò rất quan trọng đối với việc ứng 

dụng trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe con người như các sản phẩm probiotic 

hay các loại thực phẩm chức năng. Vì vậy, chúng tôi đã khảo sát khả năng chống 

oxy hóa của EPS thu nhận được từ các chủng L. plantarum được tuyển chọn. Khả 

năng chống oxy hóa của các EPS được xác định thông qua khả năng bắt gốc tự do 

của chất oxy hóa DPPH. Các thí nghiệm được thực hiện như trình bày tại phần 2.3.7 

(số liệu bảng 3.11.4, phụ lục 3). 

Khả năng chống oxy hóa của các EPS sinh tổng hợp từ các chủng L. plantarum 

đều có xu hướng tăng lên khi tăng nồng độ của chúng. Khả năng bắt gốc tự do của 

DPPH thể hiện rõ hơn thông qua giá trị IC50. Giá trị IC50 càng thấp thì khả năng 

chống oxy hóa càng cao. Như vậy, từ Bảng 3.7 ta thấy có sự khác nhau rất lớn về 

khả năng chống oxy hóa của các EPS nghiên cứu. Trong đó khả năng của EPS-W1 

(IC50 là 1,01 mg/mL) là cao nhất, cao hơn gấp đôi so với khả năng của EPS-W5 

(IC50 là 1,95 mg/mL), EPS-W12 (IC50 là 2,1 mg/mL), EPS-T10 (IC50 là 2,14 

mg/mL) và gấp ba so với khả năng của EPS-W-N5 (IC50 là 3,37 mg/mL).   
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Bảng 3.7. Khả năng chống oxy hóa của các EPS được sinh tổng hợp bởi các 

chủng L. plantarum được tuyển chọn 

Nồng độ 

(mg/mL) 

Hoạt lực chống oxy hóa (%) 

EPS-W1 EPS-W5 EPS-W12 EPS-T10 EPS-N5 

0,75 32,28 - - - - 

1,0 49,85 - - - - 

1,5 58,07 36,37 28,59 27,48 - 

2,0 70,42 51,67 46,33 46,3 - 

2,5 - 63,08 65,12 59,41 23,33 

3,0 - 80,16 79,86 71,04 34,42 

3,5 - - - - 55,27 

3,75 - - - - 69,17 

IC50 (mg/mL) 1,01a 1,95b 2,1c 2,14c 3,37d 

Các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê với p<0,05.  

Khả năng chống oxy hóa của EPS sinh tổng hợp từ các vi khuẩn thuộc LAB 

cũng được nhiều nhà nghiên cứu công bố. Liu và cộng sự (2011) đã kết luận rằng, 

EPS sinh tổng hợp từ Lactobacillus có tác dụng chống oxy hóa, ức chế sự oxy hóa 

các linoleic acid trong điều kiện in vitro [64]. Hoạt tính chống oxy hóa của EPS sinh 

tổng hợp từ L. plantarum YW32 cũng được Wang và cộng sự (2015) [114] nghiên 

cứu và kết luận trong điều kiện in vitro. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã xác 

định được khả năng chống oxy hóa của EPS lên chất oxy hóa DPPH, các gốc 

hydroxyl và gốc oxy hóa khác. Khả năng bắt gốc tự do của EPS sinh tổng hợp từ 

chủng này đạt 66,5% ở nồng độ 5 mg/mL và có xu hướng tăng lên theo chiều tăng 

của nồng độ. Từ kết quả đó, nhóm tác giả dự đoán rằng, hai EPS này có thể được sử 

dụng để sản xuất thuốc chống oxy hóa. 
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Như vậy, khả năng chống oxy hóa của EPS từ các chủng vi khuẩn lactic khác 

nhau là không giống nhau. Khả năng chống oxy hóa của các EPS nghiên cứu cao 

hơn so với EPS trong công bố của Wang và cộng sự (2015) [114]. 

3.5. Xác định một phần cấu trúc phân tử của exopolysaccharide được sinh 

tổng hợp bởi chủng L. plantarum W1 

Cấu trúc và chức năng của EPS có mối quan hệ mật thiết với nhau. Việc hiểu rõ 

mối quan hệ này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ứng dụng các polyme này vào 

công nghệ, nhất là từ khi vai trò của EPS trong việc nâng cao các tính chất lưu biến 

của sữa lên men được phát hiện. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của các sản phẩm chức 

năng đã làm mối quan tâm đến tác dụng có lợi của EPS đối với sức khỏe con người 

được tăng lên, mặc dù các nghiên cứu trong lĩnh vực này còn hiếm và giới hạn trong 

thí nghiệm in vitro. 

Các đặc tính lý hóa như khối lượng phân tử, thành phần monosaccharide, các 

mối liên kết giữa chúng và đơn vị lặp lại được xem là những yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng đến hoạt động của các polymer sinh học trong các môi trường khác nhau. 

Việc đánh giá thành phần hóa học EPS liên quan đến việc xác định các thành phần 

đường, sự lặp lại của các đơn vị (trong đó có thể được hình thành bởi nhiều hơn một 

loại đường/phân tử dựa vào đường) và các nhóm của các chuỗi thành phần (ví dụ 

như các nhóm acyl và phosphate). 

Việc lựa chọn ứng dụng các chủng L. plantarum nghiên cứu vào trong sản xuất 

thực phẩm không chỉ dựa vào khả năng sinh tổng hợp EPS mà còn phụ thuộc vào 

tính chất của EPS thu nhận được. Trong năm chủng L. plantarum nghiên cứu, 

chủng W1 không những có khả năng sinh tổng hợp EPS tốt mà EPS thu nhận được 

còn có khả năng hòa tan trong nước, khả năng giữ nước, khả năng giữ dầu cao hơn 

hẳn các chủng còn lại. Chính vì thế, EPS thu nhận được từ chủng này được lựa chọn 

làm đối tượng cho các nghiên cứu tiếp theo về xác định cấu trúc phân tử và khả 

năng ứng dụng. 
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3.5.1. Khối lượng phân tử của exopolysaccharide được sinh tổng hợp bởi L. 

plantarum W1 

Khối lượng phân tử của EPS-W1 được xác định bằng GPC đã được trình bày ở 

phần 2.3.9.   

 

Hình 3.9. Phổ đồ GPC đo khối lượng phân tử trung bình của EPS-W1 

Từ Hình 3.9 ta có thể thấy khối lượng phân tử trung bình của EPS-W1 là 

1,11x105 Da.  EPS của một số chủng L. plantarum khác cũng có khối lượng phân tử 

tương tự. Khối lượng phân tử trung bình của EPS từ L. plantarum YW11 và L. 

plantarum YW32 là 1,1x105 Da và 1,03x105 Da [114]. EPS từ một số chủng L. 

plantarum như BC-25  hay Lp90 có khối lượng nhỏ hơn, khoảng 103-104 Da. Trong 

khi đó, một số chủng L. plantarum khác có thể tổng hợp EPS có khối lượng phân tử 

lớn hơn như L. plantarum STK109 (2.1x106 Da) và L. plantarum DM5 (1,11x 106 

Da) [115], [23]. 

Đã có nhiều công bố về khối lượng phân tử của EPS từ các Lactobacillus khác. 

Theo Torino và cộng sự (2005), khối lượng phân tử của EPS từ L. helveticus ATCC 

15807 đạt 1,2-1,9x106 Da [111]. Còn Laws và cộng sự (2008) đã công bố rằng EPS 

được sinh tổng hợp bởi L. acidophilus 5e2 có phân tử lượng trung bình là 4,5x105 
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Da [57]. Trong khi đó, Zhang và cộng sự (2011) khi nghiên cứu khả năng sinh tổng 

hợp EPS của L. fermentum F6 đã phát hiện ra rằng, khối lượng phân tử của EPS đạt 

3,54x106 Da [127]. Hay Ismail và Nampoothiri (2013) đã công bố khối lượng phân 

tử của EPS được sinh tổng hợp bởi L. plantarum MTCC 9510 là 2,68x105 Da [52]. 

Ahmed và cộng sự (2013) đã khẳng định khối lượng phân tử của EPS từ L. 

kefiranofaciens ZW3 là 5,5x104 Da [14].   

 Bên cạnh những LAB chỉ sinh tổng hợp 1 loại EPS cũng có những vi khuẩn có 

khả năng sinh tổng hợp hai phân tử EPS cùng một lúc. S. thermophilus LY03 sinh 

tổng hợp hai EPS có khối lượng phân tử lần lượt là là 1,8x106 Da và 4,1x105 Da 

[28]. Theo Rodríguez-Carvajal và cộng sự (2008)), L. pentosus LPS26 có khả năng  

sinh tổng hợp được hai EPS dạng nang có khối lượng phân tử là 2,0x106Da và 

2,4x104Da [95]. Còn Tallon và cộng sự (2003) đã công bố, L. plantarum được phân 

lập được từ ngô lên men có khả năng sinh tổng hợp một loại EPS liên kết với tế bào 

có khối lượng phân tử là 8,5x105 Da và một loại EPS có khối lượng phân tử là 

4x104 Da [108].  

Như vậy, đối chiếu với các kết quả đã công bố, EPS-W1 có kích thước phân tử 

nằm trong khoảng trung bình của EPS từ LAB   

3.5.2. Thành phần monosaccharide của các exopolysaccharide được sinh tổng 

hợp bởi L. plantarum W1 

Thành phần monosaccharide và các mối liên kết giữa chúng trong phân tử EPS-

W1 được xác định thông qua hệ thống GC-MS và NMR. Mẫu EPS-W1sau khi 

methyl hoá được tiến hành thuỷ phân, khử hoá, tạo dẫn xuất acetyl và phân tích trên 

thiết bị GC-MS (phần 2.3.8), kết quả được thể hiện trên Hình 3.10.  
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Hình 3.10. Sắc ký đồ phổ GC-MS của EPS-W1 

 

3.5.2.1. Thành phần monosaccharide 

Phân tích thành phần monosaccharide của EPS-W1 cho thấy sự hiện diện của 

hai loại đường: Glc và Man với tỷ lệ 1,49: 1 (Bảng 3.8). Theo kết quả tổng hợp tài 

liệu (Bảng 1.1), thành phần monosaccharide của EPS từ L. plantarum rất đa dạng. 

Nó bao gồm các loại đường như  Glc, Gal, Man, Fruc, Xyl, Rha và một số các dẫn 

xuất, trong đó Glc và Gal có tỷ lệ cao hơn các monosaccharide khác. Tuy một số rất 

ít L. plantarum có thể sinh tổng hợp EPS là HoPS nhưng hầu hết EPS từ L. 

plantarum là HePS. HePS được sinh tổng hợp bởi L. plantarum thường bao gồm 2 
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hoặc 3 monosaccharides nhưng cũng có một số có đến 4, 5 monosaccharide. Như 

vậy, dựa trên các dữ liệu được công bố, thành phần và tỷ lệ monosaccharide của 

EPS-W1 khác với các EPS của L. plantarum trước đây. 

Bảng 3.8. Tỷ lệ, thành phần (%) các monosaccharide trong cấu trúc EPS-W1 

STT Thành phần Tỷ lệ (%) 

1 D-Glc 1,49 59,90 

2 D-Man 1,00 40,10 

 

Sự đa dạng về thành phần các monosaccharide và các tỷ lệ tương ứng trong cấu 

trúc của các EPS sinh tổng hợp từ LAB cũng được nhiều tác giả nghiên cứu với các 

chủng vi khuẩn khác nhau. Như đã trình bày ở phần 1.1.4.2, sự đa dạng của cấu trúc 

phân tử EPS từ LAB là do hệ enzyme của vi khuẩn. Các loại đường khi đi vào tế 

bào sẽ bị thủy phân thành Glu, Fruc và Gal. Các monosaccharide này sẽ chuyển hóa 

trải qua quá trình glycolysis và phosphoryl hóa và chuyển thành Glc-1-P dưới tác 

dụng của dưới tác dụng của hexokinase và PGM. Glc-1-P tạo thành được chuyển 

hóa thành các nucleotide-đường (NDP). Các NDP có vai trò rất quan trọng trong 

quá trình sinh tổng hợp EPS. Chúng chính là tiền thân của các đơn vị lặp lại nhằm 

tạo nên sự đa dạng cho các PS trong tế bào. Gần như tất cả các EPS từ LAB đều có 

mặt Glc bởi vì trong LAB luôn có mặt UDP-Glu pyrophosphorylase để chuyển hóa 

Glc-1-P thành UDP-Glc. UDP-Glc sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình polymer hóa 

để tạo nên thành phần Glc trong phân tử EPS.   

Phần lớn LAB đều có UDP-Gal-4-epimerase để chuyển hóa UDP-Glc thành 

UDP-Gal. Đây chính là lí do phân tử EPS của nhiều LAB có mặt Gal. Một số LAB 

chỉ có hai con đường chuyển hóa này nên trong cấu trúc của EPS chỉ bao gồm Glc 

và Gal. Ví dụ như các chủng L. helveticus 766, L. helveticus, L. helveticus Lb161 và 

L. helveticus K16 [92], [49], [103], [124]. EPS của L. delbrueckii subsp. bulgaricus 

NCFB2074 và L. delbrueckii subsp. bulgaricus LBB.B26 cũng thuộc nhóm cấu trúc 

này 151 [47], [98]. Ngoài ra, L. fermentum TDS030603, L. rhamnosus KL37C, L. 
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rhamnosus KL37B và L. johnsonii cũng có có khả năng sinh tổng hợp các EPS chỉ 

bao gồm Glc và Gal [38], [63], [42], [41].  

Rha cũng là monosacchride có mặt trong nhiều EPS của LAB như L. delbriickii 

subsp. bulgaricus CNRZ416 và L. delbriickii subsp. bulgaricus CNRZ737, L. 

delbruckii subsp. bulgaricus và L. paraplantarum BGCG11 (L. casei CG11), L. 

delbrueckii subsp. bulgaricus EU23 [31], [44], [76], [46]. Đó là do trong các LAB 

này có TDP-Glu pyrophosphorylase để chuyển hóa Glc-1-P thành TDP-Glc và 

TDP-Glc dehydratase để chuyển hóa TDP-Glc thành TDP-Rha. TDP-Rha được tạo 

thành sẽ tham gia vào quá trình polymer hóa để tạo nên phân tử EPS.  

Trong EPS-W1 chỉ có Glc mà không có Gal lẫn Rha. Điều này chứng tỏ trong 

L. plantarum W1 chỉ có các enzyme chuyển hóa các đường thành UDP-Glc mà 

không có các enzyme chuyển hóa các hợp chất trung gian thành UDP-Gal và TDP-

Rha. Điểm đặc biệt của EPS-W1 là trong cấu trúc của nó ngoài Glu còn có Man. Sự 

có mặt của Man trong EPS-W1 có thể là do Glc-1-P cũng có thể được chuyển hóa 

theo đường hướng tạo thành GDP-Fruc thông qua ba bước trung gian là Man-6-P, 

Man-1-P và GDP-Man nhờ một chuỗi lần lượt các enzyme tương ứng là PMM, 

Man-1-P guanylyltransferase, GDP-Man pyrophosphorylase và GDP-Man 

dehydratase. Tuy nhiên, thành phần monosaccharide của EPS-W1 lại không có Fruc 

có lẽ là do trong L. plantarum W1 không có GDP-Man dehydratase nên GDP-Man 

không bị chuyển hóa thành GDP-Fruc mà chính nó sẽ được polymer hóa để tạo 

thành phân tử EPS.  

Thành phần monosaccharide của EPS từ LAB rất ít khi có mặt Man. Phần lớn 

LAB có khả năng sinh tổng hợp EPS có Man là các chủng L. plantarum như 70810, 

BC25, RJF4, KF5, MTCC 9510 hay YW32 [117], [127], [29], [120], [50], [114].  

Tuy nhiên, thành phần của EPS từ các chủng này ngoài Glu, Man còn có thêm Gal 

hay Fruc. Chỉ có EPS từ L. plantarum RJF4 là có thành phần monosaccharide bao 

gồm Glu và Man giống với EPS-W1. Mặc dù vậy, công bố về EPS của chủng này 

lại không có thông tin về khối lượng phân tử cũng như các mối liên kết glycoside. 

Đây cũng chính là một điểm khác biệt của EPS-W1 so với các EPS từ LAB đã được 

công bố.  
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3.5.2.2. Mối liên kết glycoside 

Kết quả phân tích GC-MS cho phép xác định các liên kết glycoside tương ứng 

trong PS thông qua nhóm hydroxyl bị methyl hóa hoặc bị acetyl hóa. Kết quả trên 

Bảng 3.9 cho thấy EPS-W1 có sáu thành phần đường tương ứng với sáu dẫn xuất 

methyl hóa là 1,5,6-triacetyl-2,3,4-tri-O-methyl-glucitol, 2,5,6-triacetyl-3,4-di-O-

methyl-D-mannitol, 1,2,3,5,6-pentaacetyl-4-O-methyl-D-glucitol, 1,3,5-triacetyl-

2,4,6-tri-O-methyl-D-glucitol, 2,5,6-triacetate-1,3,4-tri-O-methyl-D-mannitol, 

1,3,5,6-tetraacetyl-2,4-di-O-methyl-mannitol, tỷ lệ giữa các dẫn xuất tương ứng là 

1,0: 0,93: 0,49: 0,46: 0,3: 0,14.  

Bảng 3.9. Các dẫn xuất methyl alditol acetate monosaccharide thu được và liên kết 
glycoside tương ứng của EPS-W1 

STT Hợp chất Liên kết glycoside Tỷ lệ 

1 1,5,6-triacetyl-2,3,4-tri-O-

methyl-D-glucitol 

→6)-D-glucopyranoside-(1→ 1,00 

2 1,2,5,6-tetraacetyl-3,4-di-O-

methyl-D-mannitol 

→2,6)-D- mannopyranoside -

glycoside 

0,93 

3 1,2,3,5,6-pentaacetyl-4-O-

methyl-D-glucitol 

→2,3,6)-D-glucopyranoside-(1→ 0,49 

4 1,3,5-triacetyl-2,4,6-tri-O-

methyl-D-glucitol 

→3)-D-glucopyranoside-(1→ 0,46 

5 2,5,6-triacetate-1,3,4-tri-O-

methyl-D-Mannitol 

→2,6)-D-mannopyranoside-(1→ 0,30 

6 1,3,5,6-tetraacetyl -2,4-di-O-

methyl-mannitol 

→3,6)-D-mannopyranoside-(1→ 0,14 

 

Kết quả methyl hóa này cho thấy trong sáu thành phần đường đó có ba thành 

phần đường Glc bị thay thế ở vị trí số 6, ví trí 2,3,6 và vị trí 3. Ba thành phần đường 

Man bị thế ở vị trí 2,6, vị trí 6 và vị trí 3,6. Điều này có thể cho thấy đơn vị lặp lại 
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của EPS-W1 là hexasaccharide với tất cả các thành phần đường đều ở dạng vòng 

pyranose. Như vậy, phân tử EPS-W1 chủ yếu bao gồm các liên kết (1 → 6) 

glucosyl, (1 → 2,6) mannosyl, (1 → 2,3,6) glucosyl, (1 → 3) glucosyl, (1 → 2,6) 

mannosyl và (1 → 3,6) mannosyl. Kết quả này sẽ được xác định một lần nữa thông 

qua phổ cộng hưởng từ hạt nhân. 

Các tín hiệu của EPS-W1 trong phổ 1H –NMR, 13C – NMR và 2D –NMR 

(HMBC, HSQC) cho phép xác định thành phần cũng như liên kết của EPS-W1. 

Vùng anomer trên phổ 1H-NMR của EPS-W1 cho thấy sáu tín hiệu proton anomer 

(dịch chuyển hóa học ở 5,76; 5,67; 5,59; 5,56; 5,55; 5,37 ppm) và các tín hiệu nhóm 

oxymethyl nằm ở độ chuyển dịch hóa học 3,7 - 4,5 ppm. Đây là một dấu hiệu cho 

thấy sự hiện diện của sáu thành phần đường, có thể là của một đơn vị 

hexasaccharide (Hình 3.11). 

 

Hình 3.11. Phổ 1H-NMR của EPS-W1 
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Trên phổ 13C-NMR của EPS-W1 có sáu C anomer ở các độ chuyển dịch hóa 

học 103,4; 102,7; 101,3; 99,1; 94,7 và 94,4 ppm, trong đó peak 101,3 ppm được 

hiển thị trong phổ HSQC (Hình 3.13). Các tín hiệu của C2 - C6 nằm trong vùng có 

độ chuyển dịch hóa học trong khoảng 61,8 - 73,9 ppm (Hình 3.12).  

 

Hình 3.12. Phổ 13C-NMR  của EPS-W1 

Các tín hiệu C anomer được gán với các tín hiệu proton anomer tương ứng được 

xác định thông qua phổ HSQC, các độ chuyển dịch hóa học của C ở 103,4, 102,7, 

101,3, 99,1, 94,7 và 94,4 ppm tương ứng với các proton anomer ở các độ chuyển 

dịch hóa học 5,41; 5,37; 5,60; 5,76; 5,67 và 5,56 ppm. 
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Hình 3.13. Phổ HSQC  của EPS-W1 

 
Các độ chuyển dịch hóa học 1H và 13C- NMR của EPS-W1 (Bảng 3.10) được 

xác định bằng phổ 1H - 13C HSQC NMR, phổ 1H - 13C HMBC và kết hợp với các tài 

liệu tham khảo [38], [42], [47], [57], [118].  
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Bảng 3.10. Độ chuyển dịch hóa học 1H –NMR và 13C – NMR của EPS-W1 đo trong 
D2O 

Đơn vị (ppm) 

Phần đường H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 Ký hiệu 

→6)-D-glucopyranoside-

(1→ 
5,76 4,36 4,42 4,43 4,35 4,13 A 

→2,6)-D-mannopyranoside  5,67 4,57 4,42 4,38 4,36 - B 

→2,3,6)-D-

glucopyranoside-(1→ 
5,55 4,26 4,31 4,39 4,36 4,24 C 

→3)-D-glucopyranoside-

(1→ 
5,37 4,20 4,19 4,39 4,42 4,42 D 

→2,6)-D-

mannopyranoside-(1→ 
5,59 4,47 4,33 4,48 4,29 4,28 E 

→3,6)-D-

mannopyranoside-(1→ 
5,56 4,52 4,32 4,43 4,31 4,32 F 

Phần đường C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 Ký hiệu 

→6)-D-glucopyranoside-

(1→ 
101,3 67,8 70,5 71,1 71,9 61,8 A 

→2,6)-D- mannopyranoside 94,7 73,2 67,8 67,8 71,0 73,9 B 

→2,3,6)-D-

glucopyranoside-(1→ 
103,4 70,5 71,1 67,7 71,5 67,8 C 

→3)-D-glucopyranoside-

(1→ 
94,4 71,5 72,8 63,4 71,9 71,4 D 

→2,6)-D-

mannopyranoside-(1→ 
99,1 69,4 70,5 73,2 71,5 67,8 E 

→3,6)-D-

mannopyranoside-(1→ 
102,7 70,5 67,8 71,4 73,2 67,8 F 

  Với kết quả trên Bảng 3.10, các thành phần đường trong EPS-W1 được ký 

hiệu và có độ chuyển dịch hóa học ( H/C ppm) biểu thị bởi các tín hiệu như sau: 
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- Thành phần đường A:  5,76/101,3 ppm;  4,36/67,8 ppm;  4,4 /70,5 ppm;  

4,43/71,1 ppm;  4,35/71,9 ppm và  4,13/61,8 ppm.  

- Thành phần đường B:  5,67/94,7 ppm;  4,57/73,2 ppm;  4,42/67,8 ppm;  

4,38/67,8 ppm;  4,36/71,0 ppm;  4,37/73,9 ppm.  

- Thành phần đường C:  5,55/103,4 ppm;  4,26/70,5 ppm;  4,31/71,1 ppm; 

 4,39/67,7 ppm;  4,36/71,5 ppm;  4,24/67,8 ppm. 

 - Thành phần đường D:   5,37/94,4 ppm;  4,20/71,5 ppm;  4,19/72,8 ppm; 

 4,39/63,4 ppm;   4,42/71,9 ppm;  4,42/71,4 ppm.  

- Thành phần đường E:  5,59/99,1 ppm;  4,47/69,4 ppm;  4,33/70,5 ppm;  

4,48/73,2 ppm;  4,29/71,5 ppm;  4,29/67,8 ppm.  

- Thành phần đường F:  5,56/102,7 ppm;  4,52/70,5 ppm;  4,32/67,8 ppm;  

4,43/71,4 ppm;  4,31/73,2 ppm;  4,32/67,8 ppm. 

Chuỗi đường của EPS-W1 được xác định thông qua phổ HMBC và phổ 

NOESY. Phổ HMBC (Hình 3.14) của EPS-W1 cho thấy mối tương tác giữa proton 

anomer H-1 ( 5,76 ppm) của thành phần đường A với C-6 ( 67,8 ppm) của thành 

phần đường E; H-1 ( 5,59 ppm) của thành phần đường E với C-3 ( 71,1 ppm) của 

thành phần đường C; H-1 ( 5,55 ppm) của thành phần đường C với C-3 ( 67,8 

ppm) của thành phần đường F; H-1 ( 5,67 ppm) của thành phần đường B với C-2 

( 70,5 ppm) của thành phần đường C; H-1 ( 5,56 ppm) của thành phần đường F 

với C-3 ( 72,8 ppm) của thành phần đường D; H- 1 ( 5,37 ppm) của thành phần 

đường D với C-6 ( 61,8 ppm) của thành phần đường A.  
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Hình 3.14. Phổ HMBC  của EPS-W1 

  

 Đồng thời trên phổ NOESY (Hình 3.15) cho thấy các tương tác mạnh giữa H-1 

( 5,59 ppm) của thành phần đường E với H-3 ( 4,31 ppm) của thành phần đường 

C; H-1(  5,55 ppm) của thành phần đường C với H-3 ( 4,32 ppm) của thành phần 

đường F; H-1 ( 5,67 ppm) của thành phần đường B với H-2 ( 4,26 ppm) của 
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thành phần đường C; H-1 ( 5,56 ppm) của thành phần đường F với H-3 ( 4,19 

ppm) của thành phần đường D. 

 
Cấu hình tuyệt đối của các đường có thể xác định dựa vào giá trị của proton 

anomer so sánh với các phổ 1D và 2D NMR đã được công bố. Cấu hình tuyệt đối 

của monosaccharide là dạng β-pyranose nếu độ chuyển dịch hóa học của proton 

anomer nhỏ hơn 5,0 ppm và là dạng α-pyranose nếu độ chuyển dịch hóa học của 

 

Hình 3.15. Phổ NOESY của EPS-W1 
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proton anomer lớn hơn 5,0 ppm [82], [129]. Bởi vì giá trị độ chuyển dịch hóa học 

của sáu proton anomer trong EPS-W1 đều lớn hơn 5 ppm nên cả sáu loại đường này 

đều có cấu hình loại α. 

Từ các kết quả phân tích methyl hóa và cộng hưởng từ hạt nhân, có thể xác 

định được rằng mảnh EPS-W1 được xây dựng từ các đơn vị lặp lại là 

hexapolysaccharide được sắp xếp  như Hình 3.16. 

           α-D-Glcp-(1→6)-α-D- Manp 
                  (A)                   (E)  1  
                                  ↓ 
                    2 
          α-D-Manp-(1→6)-α-D-Glcp-(1→3)-α-D-Manp-(1→3)-α-D-Glcp-(1→ 
                  (B)                         (C)                       (F)                          (D) 
 

Hình 3.16. Cấu trúc của đơn vị lặp lại trong phân tử EPS-W1  

Với thành phần monosaccharide và các mối liên kết của chúng trong đơn vị lặp 

lại, so sánh với các kết quả đã công bố về cấu trúc EPS của LAB nói chung và L. 

plantarum nói riêng, có thể kết luận rằng EPS-W1 là một EPS mới. 

3.6. Khảo sát khả năng đồng tạo gel trong sữa đậu nành lên men của các 

chủng L. plantarum được tuyển chọn  

Gel là hệ thống phân tán của ít nhất hai cấu tử, trong đó một cấu tử là pha phân 

tán được phân bố trong mạng lưới cố kết của cấu tử kia. Do đó, việc đánh giá khả 

năng giữ nước của gel trong sản phẩm sau quá trình lên men là một chỉ tiêu hết sức 

quan trọng bởi nó liên quan rất lớn đến đặc tính cảm quan của sản phẩm sau này. 

3.6.1. Ảnh hưởng của thời gian lên men đến trạng thái gel của sữa đậu nành lên 

men   

Một trong những chỉ tiêu chất lượng quan trọng của sản phẩm sữa lên men là 

gel của sản phẩm. Người tiêu dùng rất thích sản phẩm sữa chua có gel tốt, gel có 

trạng thái và màu sắc đẹp. Để tạo ra sản phẩm sữa chua có gel tốt thì yếu tố chủng 

vi khuẩn lactic lên men đóng vai trò rất quan trọng. Chúng làm giảm pH của môi 

trường và tạo gel cho sản phẩm. Bên cạnh đó, EPS của vi khuẩn sinh ra trong quá 
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trình lên men cũng góp phần quan trọng trong việc hình thành nên gel của sữa chua. 

Thí nghiệm quan sát trạng thái gel của sữa đậu nành lên men được bố trí như phần 

2.3.12.6 với mẫu đối chứng được lên men bởi L. plantarum W5, chủng có khả năng 

sinh tổng hợp EPS tương đương L. plantarum W1 nhưng có các tính chất khác và L. 

plantarum W4, chủng có khả năng sinh tổng hợp EPS thấp, kết quả quan sát được 

thể hiện trên Bảng 3.11. 

Qua đánh giá sơ bộ, có thể thấy rằng sữa đậu nành lên men bởi hai chủng L. 

plantarum W1 và L. plantarum W5 có trạng thái gel tốt sau 9h lên men. Còn mẫu 

được lên men bởi L. plantarum W4 chỉ có trạng thái gel tốt sau khi lên men 12 h. 

Sau đó, nếu tiếp tục lên men, gel sẽ bị vỡ và tách nước. Quá trình lên men càng dài 

thì sự phá vỡ gel và tách nước càng cao (Hình 3.17). Nhìn chung, trạng thái gel của 

sữa chua đậu nành được tạo ra bởi hai chủng L. plantarum nghiên cứu đều mịn, có 

vị chua, béo. 

Bảng 3.11. Trạng thái gel theo thời gian của sữa đậu nành lên men bởi các chủng 
L. plantarum được tuyển chọn 

Stt L. plantarum 
Trạng thái gel 

Cảm giác khi thử 
3 giờ 6 giờ 9 giờ 12 giờ 

1 W1 - + ++ +++ Mịn, tốt, béo 

2   W5 - + ++ +++ Mịn, béo 

3   W4 - + + ++ Mềm, mịn 

  - : Chưa tạo gel, dạng lỏng 

 + : Bắt đầu tạo gel, dạng sệt 

 ++ : Gel tốt, không tách nước 

 +++ : Gel bị tách nước và vỡ ra 
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Gel tốt Gel bị tách nước và vỡ 

Hình 3.17. Trạng thái gel của sữa đậu nành được lên men  

bởi các chủng L. plantarum nghiên cứu 

3.6.2. Khả năng giữ nước của gel sữa đậu nành lên men   

Khả năng giữ nước là một chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá chất lượng gel. 

Gel tạo thành tốt thì khả năng giữ nước càng cao, lượng nước bị tách ra càng ít. Khả 

năng giữ nước của gel sữa đậu nành lên men được xác định như trình bày ở phần 

2.3.10.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHC (%) 

Các chủng L. plantarum 

78,38a 

69,62 b 

50,56c 

Hình 3.18. Khả năng giữ nước của gel sữa đậu nành lên men bởi các 

chủng L. plantarum được tuyển chọn 

Các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê vớ p<0,05.  
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Kết quả trên Hình 3.18 cho thấy, khả năng giữ nước của sữa đậu nành được lên 

men bởi L. plantarum W1 (78,38%) tốt hơn so với sữa đậu nành lên men bởi L. 

plantarum W5 (70,72%). Tuy vậy, khả năng giữ nước của sữa đậu nành lên men bởi 

hai chủng này đều tốt hơn rất nhiều so với mẫu lên men bởi L. plantarum W4 

(50,56%). Điều này có thể là do mạng lưới cấu trúc của EPS-protein làm tăng kết 

cấu của sữa đậu nành lên men [62]. Lượng EPS từ L. plantarum W1 và L. 

plantarum W5 tuy gần bằng nhau nhưng các tính chất của chúng lại khác nhau nên 

khả năng mạng lưới cấu trúc EPS-protein được tạo ra cũng khác nhau.  

Một số tác giả khác cũng nghiên cứu về khả năng giữ nước của gel sữa đậu 

nành lên men bởi LAB. Theo đó, cùng là sữa đậu nành lên men bởi L. plantarum thì 

khả giữ nước gel được tạo nên bởi hai chủng nghiên cứu cao hơn công bố của Đoàn 

Anh Dũng và cộng sự (2015) nhưng lại thấp hơn công bố của Li (2014) [2], [62]. 

Trong khi đó, nếu là sữa đậu nành được lên men bởi các chủng thương mại được sử 

dụng trong sản xuất sữa chua thì kết quả của nghiên cứu này gần giống với công bố 

của Nguyễn Đức Doan và các cộng sự (2009) nhưng lại cao hơn nhiều so với kết 

quả của Stijepic và cộng sự (2013) [1], [106].  

3.6.3. Độ nhớt của sữa đậu nành lên men   

Độ đàn hồi và độ nhớt là hai biến quan trọng trong tính lưu biến. Chúng có thể 

thay đổi theo cấu trúc hoặc sự hiện diện của các chất mang tạo bộ khung PS. Mặc 

dù LAB tổng hợp EPS với số lượng nhỏ nhưng đủ để tạo kết cấu cho sản phẩm sữa 

lên men. Lượng EPS không phải là thông số quan trọng nhất đối với độ nhớt mà là 

cấu trúc của nó tương tác như thế nào với protein. 

Độ nhớt là một đại lượng dùng để so sánh khả năng chảy dễ hay khó của các 

chất lỏng khác nhau. Sữa chua là một chất lỏng phi Newton nên người ta thường 

dùng độ nhớt biểu kiến, là một hệ số được tính toán thông qua số liệu thực nghiệm, 

để thể hiện khả năng chảy của nó. Shear rate càng cao thì độ nhớt càng giảm, khả 

năng chảy của sữa đậu nành lên men càng cao chứng tỏ gel bị phá vỡ càng nhiều. 

Như vậy, nếu độ nhớt càng cao thì gel của sữa đậu nành lên men càng tốt. Độ nhớt 
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của sữa đậu nành lên men được xác định theo phương pháp tại phần 2.3.10.3. Kết 

quả là trung bình của 3 lần lặp lại sau khi đã xử lý Duncan’s test (Hình 3.19). 

Kết quả từ Hình 3.19 cho thấy gel của sữa đậu nành lên men bởi chủng khác 

nhau rất khác nhau. Độ nhớt của gel sữa đậu nành không chỉ phụ thuộc vào khả 

năng sinh tổng hợp EPS của vi khuẩn mà còn phụ thuộc vào tính chất của EPS sinh 

ra. Nhìn chung, gel sữa đậu nành được lên men bởi chủng W1 tốt hơn hẳn của hai 

chủng W5 và W4. Điều này được thể hiện thông qua giá trị độ nhớt theo shaer rate 

của nó luôn cao nhất trong các chủng khảo sát. Ở mức shaer rate đầu tiên (11,84 s-

1), độ nhớt biều kiến của mẫu sữa đậu nành lên men bởi L. plantarum W1 là 1,9450, 

cao hơn rất nhiều so với mẫu được lên men bởi L. plantarum W4 (1,0123) và L. 

plantarum W5 (1,284). Khi shaer rate tăng thì độ nhớt của các mẫu nghiên cứu 

giảm xuống rất nhanh nhưng với mức độ khác nhau. Trong đó, độ nhớt của mẫu 

được lên men bởi L. plantarum W5 có mức độ giảm nhanh nhất. Ở mức shaer rate 

đầu tiên, độ nhớt của mẫu này cao hơn so với mẫu được lên men bởi L. plantarum 

W4. Nhưng đến hai mức share rate tiếp theo,   độ nhớt của hai mẫu này không có sự 

sai khác. Từ mức shaer rate thứ tư trở đi, độ nhớt của mẫu này luôn nhỏ hơn độ 

nhớt của mẫu được lên men bởi L. plantarum W4 và thấp nhất trong ba mẫu nghiên 

cứu. Điều này chứng tỏ rằng gel sữa đậu nành được lên men bởi L. plantarum W1 

tốt nhất và bền nhất trong ba mẫu nghiên cứu. Còn gel sữa đậu nành được lên men 

bởi L. plantarum W5 ban đầu tốt hơn so với gel sữa đậu nành được lên men bởi L. 

plantarum W4 nhưng lại kém bền hơn. 

Độ nhớt của dung dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có nồng độ và khối 

lượng phân tử của chất tan có trong dung dịch. Ở nồng độ thấp, các chất huyền phù 

trong dung dịch chỉ làm tăng độ nhớt nhẹ. Tuy nhiên, khi nồng độ cao, do có sự 

tương tác giữa các hạt huyền phù nên độ nhớt tăng lên nhanh chóng. Thông thường, 

chất tan có khối lượng phân tử càng lớn thì dung dịch có độ nhớt càng cao. Đối với 

sữa đậu nành lên men bởi các chủng khác nhau, nguyên liệu ban đầu giống nhau 

nên độ nhớt của thành phẩm khác nhau có thể là các hợp chất tạo thành trong quá 

trình lên men hoặc do gel tạo thành có cấu trúc khác nhau. EPS từ các chủng lên 
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men khác nhau có khối lượng và cấu trúc khác nhau cũng góp phần tạo nên gel có 

chất lượng khác nhau. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khả năng hòa tan và khả năng giữ nước của EPS có cũng ảnh hưởng rất lớn 

trong việc tạo gel của dung dịch. Khả năng giữ nước và hòa tan tốt làm cho khối 

nhũ tương có độ nhớt, độ sánh cao hơn, kết cấu của khối nhũ tương đồng nhất hơn, 

khó bị phá vỡ, tách pha. Đồng thời khả năng tạo gel cũng tốt hơn, cấu trúc khối gel 

bền chặt hơn. Với khả năng giữ nước của EPS, các chủng lên men khởi đầu có khả 

năng sinh tổng hợp EPS đã được sử dụng để cung cấp các tác nhân ổn định tự nhiên 

có sẵn. Ngoài ra, các EPS có thể hoạt động như là các chất làm đặc tự nhiên, tạo cho 

sản phẩm có độ nhớt cao hơn và giảm khả năng tách nước giúp chất lượng của sản 

phẩm được cải tiến mà không phải sử dụng các chất phụ gia. Nhiều nghiên cứu đã 

sử dụng EPS từ LAB để cải thiện chất lượng một số sản phẩm thực phẩm như bánh 

quy, sữa chua [49], [120]… 

Từ các kết quả khảo sát trên có thể thấy rằng, tuy mỗi chủng có khả năng sinh 

tổng hợp EPS khác nhau và các EPS thu nhận được cũng khác nhau về cấu trúc 

Share rate (s-1) 

 

Độ nhớt biểu kiến 

Hình 3.19. Độ nhớt biểu kiến của sữa đậu nành được lên men 

 bởi các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

L. plantarum 
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cũng như tính chất tạo gel khác nhau nhưng đều có khả năng lên men sữa đậu nành. 

Điều này giúp mở ra hướng nghiên cứu ứng dụng các chủng này vào trong sản xuất 

các sản phẩm lên men từ sữa đậu nành.    
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KẾT LUẬN 

Từ các kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi đã rút ra được các kết luận sau: 

1. Điều kiện thu nhận EPS tốt nhất của các chủng L. plantarum nghiên cứu như 

sau:   

- L. plantarum W1: môi trường MRS bổ sung 5% Lac, 0,3% cao nấm, pH 6, 

mật độ tế bào gieo cấy ban đầu 106 cfu/mL, lên men ở 40oC trong 36 giờ. Sử dụng 

20% TCA để loại bỏ protein và kết tủa EPS bằng EtOH với tỷ lệ EtOH : dịch lên 

men là 1:1 trong 24 giờ. Với điều kiện nuôi cấy và tách chiết như trên, hàm lượng 

EPS thu nhận được là 446,17 mg/L.  

- L. plantarum W5: môi trường MRS bổ sung 4% Sac, 0,4% cao nấm, pH 6, 

mật độ tế bào gieo cấy ban đầu 106 cfu/mL, lên men ở 35oC trong 36 giờ. Sử dụng 

25% TCA để loại bỏ protein và kết tủa EPS bằng EtOH với tỷ lệ EtOH : dịch lên 

men là 1:1 trong 24 giờ. Với điều kiện nuôi cấy và tách chiết như trên, hàm lượng 

EPS thu nhận được là 458,25 mg/L. 

- L. plantarum W12: môi trường MRS bổ sung 5% Lac, 0,3% cao nấm, pH 6, 

mật độ tế bào gieo cấy ban đầu 106 cfu/mL, lên men ở 40oC trong 60 giờ. Sử dụng 

25% TCA để loại bỏ protein và kết tủa EPS bằng EtOH với tỷ lệ EtOH : dịch lên 

men là 1:1 trong 24 giờ. Với điều kiện nuôi cấy và tách chiết như trên, hàm lượng 

EPS thu nhận được là 456,22 mg/L. 

- L. plantarum T10: môi trường MRS bổ sung 4% Lac, 0,4% cao nấm, pH 5,5, 

mật độ tế bào gieo cấy ban đầu 106 cfu/mL, lên men ở 35oC trong 48 giờ. Sử dụng 

20% TCA để loại bỏ protein và kết tủa EPS bằng EtOH với tỷ lệ EtOH : dịch lên 

men là 1:1 trong 24 giờ. Với điều kiện nuôi cấy và tách chiết như trên, hàm lượng 

EPS thu nhận được là 454,10 mg/L. 

- L. plantarum N5: môi trường MRS bổ sung 5% Lac, 0,8% cao thịt, pH 6, mật 

độ tế bào gieo cấy ban đầu 107 cfu/mL, lên men ở 40oC trong 36 giờ. Sử dụng 25% 

TCA để loại bỏ protein và kết tủa EPS bằng EtOH với tỷ lệ EtOH : dịch lên men là 
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1:1 trong 24 giờ. Với điều kiện nuôi cấy và tách chiết như trên, hàm lượng EPS thu 

nhận được là 539,71 mg/L. 

2. EPS của năm chủng tuyển chọn (EPS-W1, EPS-W5, EPS-W12, EPS-T10, 

EPS-N5) đều có khả năng hòa tan trong nước, khả năng giữ nước, giữ dầu và khả 

năng chống oxy hóa. Trong đó, EPS-W1 có các tính chất tốt nhất nên được lựa chọn 

để xác định cấu trúc phân tử. 

3. Xác định được thông tin của phân tử EPS-W1 như sau: khối lượng phân tử là 

1,11x105 Da, thành phần monosaccharide bao gồm D-Glc : D-Man với tỷ lệ tương 

ứng là 1,49:1.  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. So sánh với các kết quả đã công bố có thể kết luận rằng phân tử EPS-W1 là 

mới. 

4. Khảo sát bước đầu cho thấy L. plantarum W1 tạo gel tốt. Gel tạo thành có 

khả năng giữ nước và bền hơn so với hai mẫu nghiên cứu còn lại khi lên men sữa 

đậu nành.   

KIẾN NGHỊ 

Sau khi thực hiện đề tài, do bị hạn chế về mặt thời gian và điều kiện thí nghiệm 

nên một số vấn đề nghiên cứu vẫn chưa thực hiện được. Vì vậy, một số hướng 

nghiên cứu có thể được kiến nghị như sau: 

- Khảo sát nuôi cấy các chủng L. plantarum nghiên cứu trong môi trường có 

thành phần dễ tìm và giá rẻ để giảm chi phí thu nhận EPS. 

- Khảo sát thêm một số tính chất có lợi khác của các chế phẩm EPS thu nhận 

được như khả năng kháng khuẩn, kháng viêm… 

- Nghiên cứu khả năng ứng dụng các chủng L. plantarum cũng như các EPS 

trong các lĩnh vực khác như thực phẩm, dược phẩm… 
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PHỤ LỤC 
Phụ lục 1: Phương trình đường chuẩn Glc 

 
 

Phụ lục 2: Hình ảnh khuẩn lạc của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 
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Phụ lục 3: Xử lý kết quả 

3.1. Kết quả phân tích phương sai về khả năng sinh tổng hợp EPS của các chủng 
L. plantarum được tuyển chọn 

Bảng 3.1. Khả năng sinh tổng hợp EPS của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

 
L. 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 6 7 

Duncana 

N 3 42,4620       

R12 3  47,4810      

W4 3  48,1730      

R10 3  48,4740      

DC2 3  50,2500      

W5 3   66,2563     

N5 3    82,3943    

W12 3     89,6707   

W1 3      97,4350  

T10 3       140,4430 
Sig.  1,000 0,106 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
3.2. Kết quả phân tích phương sai về ảnh hưởng của nguồn C bổ sung đến khả 

năng sinh tổng hợp EPS của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 
Bảng 3.2.1. Ảnh hưởng của đường Glc bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của L. platarum 

W1 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 6 

Duncana 

0 3 97,4350      

6 3  135,4833     

2 3   138,0040    

3 3    149,9960   

5 3     167,1913  

4 3      173,2477 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Bảng 3.2.2. Ảnh hưởng của đường Lac bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của L. platarum 

W1 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 

Duncana 

0 3 97,4350     

2 3  148,4103    

3 3   175,2400   

6 3    185,7273  

4 3    187,3540  

5 3     203,0853 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 

Bảng 3.2.3. Ảnh hưởng của đường Sac bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của L. platarum W1 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

 Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 6 

Duncana 

0 3 97,4350      

2 3  111,9473     

3 3   135,4430    

6 3    136,5813   

4 3     142,5977  

5 3      150,8900 
Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Bảng 3.2.4. Ảnh hưởng của đường Glc bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của L. platarum 

W5 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 

Duncana 

0 3 66,2563    

2 3  71,2560   

3 3   78,5730  

4 3   79,3050  

5 3    109,9147 
6 3    111,8660 

Sig.  1,000 1,000 ,433 ,051 
 

  



iv 
 

Bảng 3.2.5. Ảnh hưởng của đường Lac bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của L, platarum 
W5 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 6 

Duncana 

0 3 66,2563      

2 3  107,4757     

3 3   110,6463    

6 3    123,0853   

4 3     151,0120  

5 3      156,1343 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 

Bảng 3.2.6. Ảnh hưởng của đường Sac bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của L. platarum W5 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

 Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 6 

Duncana 

0 3 66,2563      

2 3  81,7440     

6 3   107,8417    

3 3    122,2320   

5 3     125,2803  

4 3      167,2317 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 

Bảng 3.2.7. Ảnh hưởng của đường Glc bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của L. 
platarum W12 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

 Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 6 

Duncana 

0 3 89,6707      

2 3  110,0367     

3 3   122,9633    

4 3    143,4107   

6 3     154,7117  

5 3      171,9473 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Bảng 3.2.8. Ảnh hưởng của đường Lac bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của 
 L. platarum W12 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

 Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 6 

Duncana 

0 3 89,6707      

2 3  124,0610     

3 3   135,36167    

4 3    142,6383   

6 3     169,3050  

5 3      181,7440 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 

Bảng 3.2.9. Ảnh hưởng của đường Sac bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum W12 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

 Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 6 

Duncana 

0 3 89,6707      

2 3  98,5323     

3 3   104,0613    

4 3    113,3290   

6 3     125,4833  

5 3      142,6790 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 

Bảng 3.2.10. Ảnh hưởng của đường Glc bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của 

 L. platarum T10 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 

Duncana 

0 3 140,4430     

2 3  167,4740    

3 3   195,7680   

4 3    222,5113  

6 3    224,2237  

5 3     251,0127 
Sig.  1,000 1,000 1,000 ,878 1,000 
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Bảng 3.2.11. Ảnh hưởng của đường Lac bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum T10 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 

Duncana 

0 3 140,4430     

2 3  177,1507    

3 3   206,7033   

4 3    231,0120  

6 3    243,2400  

5 3     274,8333 
Sig.  1,000 1,000 1,000 ,290 1,000 

 

Bảng 3.2.12. Ảnh hưởng của đường Sac bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum T10 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 

Duncana 

0 3 112,2317     

2 3  140,4430    

3 3   174,6710   

4 3   176,5813   

6 3    203,8903  

5 3     236,7440 
Sig.  1,000 1,000 0,863 1,000 1,000 

 

Bảng 3.2.13. Ảnh hưởng của đường Glc bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum N5 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 6 

Duncana 

0 3 82,3943      

6 3  109,8740     

5 3   111,7033    

2 3    115,1177   

3 3     125,9713  

4 3      151,5813 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Bảng 3.2.14. Ảnh hưởng của đường Lac bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của 

 L. platarum N5 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 6 

Duncana 

0 3 82,3943      

2 3  116,9067     

3 3   157,0693    

6 3    171,8500   

4 3     177,9227  

5 3      199,3050 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 

Bảng 3.2.15. Ảnh hưởng của đường Sac bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum N5 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 6 

Duncana 

0 3 82,3943      

6 3  109,6303     

5 3   116,4593    

2 3    145,6867   

4 3     169,7117  

3 3      183,8983 
Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

3.3. Kết quả phân tích phương sai về ảnh hưởng của nguồn N bổ sung đến khả năng 
sinh tổng hợp EPS của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

Bảng 3.3.1. Ảnh hưởng của peptone bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum W1 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 

Duncana 

1 3 197,5973    

0 3 202,1097 202,1097   

0,8 3 206,5000 206,5000 206,5000  

0,2 3  216,8660 216,8660  

0,6 3   219,6707  

0,4 3    254,6710 
Sig.  0,267 0,077 0,110 1,000 
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Bảng 3.3.2. Ảnh hưởng của nguồn cao thịt bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của 

 L. platarum W1 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 

Duncana 

0 3 202,1097     

0,2 3  222,8417    

0,4 3   235,6463   

1 3    261,8657  

0,8 3    268,2073  

0,6 3     286,5003 

Sig.  1,000 1,000 1,000 0,121 1,000 
 

Bảng 3.3.3. Ảnh hưởng của nguồn cao nấm bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum W1 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 

Duncana 

0 3 202,1097     

0,2 3  271,7437    

0,4 3   290,5240   

1 3   295,8903   

0,8 3    305,8903  

0,6 3     315,8903 
Sig.  1,000 1,000 0,220 1,000 1,000 

 

Bảng 3.3.4. Ảnh hưởng của peptone bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum W5 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 

Duncana 

0,2 3 112,1097     

0,4 3 113,6950     

,6 3  120,1587    

0,8 3   124,3047   

1,0 3    150,4027  

0 3     166,8657 
Sig.  0,092 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Bảng 3.3.5. Ảnh hưởng của nguồn cao thịt bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum W5 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 

Duncana 

0,8 3 109,4267     

1,0 3 110,1583     

0,6 3  119,6707    

0 3   166,8657   

0,2 3    210,6463  

0,4 3     236,3780 

Sig.  0,367 1,000 1,000 1,000 1,000 
 

Bảng 3.3.6. Ảnh hưởng của nguồn cao nấm bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum W5 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 

Duncana 

0 3 166,8657     

0,2 3  197,9637    

0,4 3   239,0610   

0,6 3    260,8903  

1,0 3     304,0607 

0,8 3     304,4270 
Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 ,702 

 

Bảng 3.3.7. Ảnh hưởng của nguồn peptone bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum W12 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 6 

Duncana 

0 3 182,9633      

0,2 3  192,4753     

0,4 3   199,5487    

0,6 3    216,0120   

0,8 3     247,8413  

1 3      249,9147 
Sig  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Bảng 3.3.8. Ảnh hưởng của nguồn cao thịt bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum W12 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 6 

Duncana 

0 3 182,9633      

0,2 3  210,8903     

0,4 3   234,9147    

0,6 3    240,6463   

0,8 3     251,7437  

1 3      258,5730 

Sig  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 

Bảng 3.3.9. Ảnh hưởng của nguồn cao nấm bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum W12 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 

Duncana 

0 3 182,9633    

0,5 3  210,2807   

0,4 3  211,0123   

0,1 3  211,1340   

0,2 3   241,7440  

0,3 3    277,7197 
Sig.  1,000 0,613 1,000 1,000 

 

Bảng 3.3.10. Ảnh hưởng của nguồn peptone bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của 

L. platarum T10 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

1 3 156,0120   

0,8 3 164,7927 164,7927  

0,6 3 169,5367 169,5367  

0,4 3 172,2313 172,2313  

0,2 3  184,0610  

0 3   273,8983 
Sig.  0,112 0,064 1,000 
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Bảng 3.3.11. Ảnh hưởng của nguồn cao thịt bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum T10 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

0,2 3 238,3173   

0 3  273,8983  

0,4 3  275,0247  

0,6 3  286,5000  

0,8 3   310,2807 
1 3   318,0793 

Sig.  1,000 0,136 0,320 

 

Bảng 3.3.12. Ảnh hưởng của nguồn cao nấm bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum T10 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 

Duncana 

0,1 3 272,9637  

0 3 273,8983  

0,2 3 315,4023  

0,3 3 318,4513  

0,5 3 324,9633 324,9633 
0,4 3  378,3170 
Sig.  ,093 ,063 

 

Bảng 3.3.13. Ảnh hưởng của nguồn peptone bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum N5 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 

Duncana 

0,2 3 167,0287     

0,4 3  175,7277    

0 3   199,3457   

0,6 3    239,4673  

1,0 3     255,0773 

0,8 3     255,1180 
Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 ,949 
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Bảng 3.3.14. Ảnh hưởng của nguồn cao thịt bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của 

 L. platarum N5 

 
Nồng độ 

(%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 

Duncana 

0 3 199.3457    

0,4 3  292.7600   

0,2 3  293.5327   

0,6 3   295.9717  

1,0 3    331.4190 
0,8 3    332.1097 

Sig.  1.000 .402 1.000 .453 
 

Bảng 3.3.15. Ảnh hưởng của nguồn cao nấm bổ sung đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum N5 

 
Nồng 

độ (%) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 5 6 

Duncana 

0 3 199,3457      

0,2 3  241,5000     

0,4 3   275,1180    

0,6 3    308,2887   

0,8 3     324,1423  

1,0 3      326,1747 
Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

3.4. Kết quả phân tích phương sai về ảnh hưởng của mật độ tế bào gieo cấy ban đầu 
đến khả năng sinh tổng hợp EPS của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

Bảng 3.4.1. Ảnh hưởng của mật độ tế bào gieo cấy ban đầu đến khả năng sinh tổng hợp 
EPS của L. platarum W1 

 
Mật độ tế bào 
gieo cấy ban 
đầu (cfu/mL) 

N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 
5 

Duncana 

108 3 252,3133     

104 3  261,7847    

107 3   283,7360   

105 3    298,8577  

106 3     314,3457 
Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Bảng 3.4.2. Ảnh hưởng của mật độ tế bào gieo cấy ban đầu đến khả năng sinh tổng hợp 
EPS của L. platarum W5 

 
Mật độ tế bào 
gieo cấy ban 
đầu (cfu/mL) 

N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 

Duncana 

104 3 233,5323    

108 3  244,7520   

105 3   251,5000  

106 3    306,4593 
107 3    307,6383 
Sig.  1,000 1,000 1,000 0,062 

 

Bảng 3.4.3. Ảnh hưởng của mật độ tế bào gieo cấy ban đầu đến khả năng sinh tổng hợp 
EPS của L. platarum W12 

 
Mật độ tế bào 
gieo cấy ban 
đầu (cfu/mL) 

N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 

Duncana 

108 3 197,7197     
104 3  233,3703    
107 3   237,4757   
105 3    253,2077  
106 3     278,8983 
Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Bảng 3.4.4. Ảnh hưởng của mật độ tế bào gieo cấy ban đầu đến khả năng sinh tổng hợp 

EPS của L. platarum T10 

 
Mật độ tế bào 
gieo cấy ban 
đầu (cfu/mL) 

N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 
5 

Duncana 

108 3 240,6867     

104 3  256,2563    

107 3   323,4107   

105 3    354,9553  

106 3     391,2967 
Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Bảng 3.4.5. Ảnh hưởng của mật độ tế bào gieo cấy ban đầu đến khả năng sinh tổng hợp 
EPS của L. platarum N5 

 
Mật độ tế bào 
gieo cấy ban 
đầu (cfu/mL) 

N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 

Duncana 

104 3 245,1990    

105 3  277,9227   

108 3   333,4920  

106 3   335,1993  

107 3    343,2480 
Sig.  1,000 1,000 ,311 1,000 

 
3.5. Kết quả phân tích phương sai về ảnh hưởng của pH ban đầu của môi trường đến 
khả năng sinh tổng hợp EPS của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 
Bảng 3.5.1. Ảnh hưởng của pH ban đầu của môi trường đến khả năng sinh tổng hợp EPS 

của L. platarum W1 

 pH N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 6 

Duncana 

4,0 3 88,7763 
     

4,5 3  175,2803     

5,0 3   200,4837    

6,5 3    239,1017   

5,5 3     293,4917  

6,0 3      325,1990 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 

Bảng 3.5.2. Ảnh hưởng của pH ban đầu của môi trường đến khả năng sinh tổng hợp EPS 
của L. platarum W5 

 pH N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 

Duncana 

6,5 3 300,1990     

4,0 3  311,7843    

4,5 3   340,4837   

5,0 3    345,4840  

5,5 3     380,8493 
6,0 3     382,0287 
Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 ,127 
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Bảng 3.5.3. Ảnh hưởng của pH ban đầu của môi trường đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  
L. platarum W12 

 pH N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 6 

Duncana 

4,0 3 173,1667      

4,5 3  220,5243     

5,0 3   271,2967    

6,5 3    274,6303   

5,5 3     288,0447  

6,0 3      291,6627 
Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
 

Bảng 3.5.4. Ảnh hưởng của pH ban đầu của môi trường đến khả năng sinh tổng hợp EPS của 
 L. platarum T10 

 pH N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 6 

Duncana 

4,0 3 104,2237      

4,5 3  141,9473     

5,0 3   289,8743    

6,5 3    309,3453   

5,5 3     388,4513  

6,0 3      397,7197 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 
 
 

Bảng 3.5.5. Ảnh hưởng của pH ban đầu của môi trường đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  
L. platarum N5 

 pH N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 6 

Duncana 

4,0 3 227,3947      

4,5 3  302,5570     

6,5 3   319,3860    

5,0 3    336,5407   

5,5 3     340,0367  

6,0 3      373,2480 
Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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3.6. Kết quả phân tích phương sai về ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy đến khả năng 
sinh tổng hợp EPS của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

Bảng 3.6.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy đến khả năng sinh tổng hợp EPS của 

 L. platarum W1 

 
Nhiệt độ nuôi 

cấy (oC) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 

Duncana 

45 3 247,7603    
30 3  254,0610   
35 3   258,0447  
40 3    335,1583 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 

Bảng 3.6.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy đến khả năng sinh tổng hợp EPS của 

 L. platarum W5 

 
Nhiệt độ nuôi 

cấy (oC) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 

Duncana 

45 3 347,9633    

30 3  361,5403   

40 3   369,3453  

35 3    402,7603 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Bảng 3.6.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum W12 

 
Nhiệt độ nuôi 

cấy (oC) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 

Duncana 

45 3 213,6950    
30 3  218,0447   
35 3   261,4593  
40 3    322,7600 

Sig.  1.000 1,000 1,000 1,000 

 

Bảng 3.6.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum T10 

 
Nhiệt độ nuôi 

cấy (oC) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

45 3 318,8580   

40 3  350,1587  

30 3  355,7277  

35 3   410,4430 
Sig.  1,000 0,199 1,000 
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Bảng 3.6.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy đến khả năng sinh tổng hợp EPS của  

L. platarum N5 

 
Nhiệt độ nuôi 

cấy (oC) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 4 

Duncana 

30 3 327,8820    

45 3  354,6300   

35 3   362,5163  

40 3    378,5327 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 
 
3.7. Kết quả phân tích phương sai về ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến khả năng 
sinh tổng hợp EPS của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

 
Bảng 3.7.1. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến khả năng sinh tổng hợp EPS của 

 L. platarum W1 

 
Thời gian 
nuôi cấy 

(giờ)  
N 

Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 
6 

Duncana 

72 3 325,0367      
60 3  329,5893     
48 3   334,7523    
12 3    343,9797   
24 3     347,2320  
36 3      362,1503 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 

Bảng 3.7.2. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến khả năng sinh tổng hợp EPS của 
 L. platarum W5 

 
Thời gian 
nuôi cấy 

(giờ)  
N 

Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 

Duncana 

72 3 328,6950     

12 3  364,9960    

60 3   397,2727   

24 3   398,4510   

48 3    405,1180  

36 3     447,5977 

Sig.  1,000 1,000 ,112 1,000 1,000 
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Bảng 3.7.3. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến khả năng sinh tổng hợp EPS của 
 L. platarum W12 

 
Thời gian 
nuôi cấy 

(giờ)  
N 

Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 
6 

Duncana 

12 3 223,5730      

24 3  229,4267     

36 3   294,0203    

48 3    326,0527   

72 3     343,5323  

60 3      397,1910 
Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Bảng 3.7.4. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến khả năng sinh tổng hợp EPS của 

L. platarum T10 

 
Thời gian 
nuôi cấy 

(giờ) 
N 

Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 
4 

Duncana 

12 3 326,2563    

24 3  372,5160   

72 3   380,0367  

36 3   382,8007  

60 3   386,3780  

48 3    417,1097 
Sig.  1,000 1,000 0,101 1,000 

 
Bảng 3.7.5. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến khả năng sinh tổng hợp EPS của 

 L. platarum N5 

 
Thời gian 
nuôi cấy 

(giờ)  
N 

Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 

Duncana 

72 3 293,7763     

12 3  300,4430    

24 3   326,8657   

60 3   327,5163   

48 3    379,5080  

36 3     417,9230 
Sig.  1,000 1,000 0,450 1,000 1,000 
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3.8. Kết quả phân tích phương sai về ảnh hưởng của nồng độ TCA bổ sung đến khả 
năng thu nhận EPS từ dịch nuôi cấy của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

Bảng 3.8.1. Ảnh hưởng của nồng độ TCA bổ sung đến khả năng thu nhận EPS từ dịch 
nuôi cấy của L. plantarum W1 

 
TCA 
(%) 

N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncana 

10 3 233,0853       
40 3  271,7847      
35 3   309,7113     
15 3    324,7930    
30 3     365,2400   
20 3      372,9227  
25 3       402,1913 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Bảng 3.8.2. Ảnh hưởng của nồng độ TCA bổ sung đến khả năng thu nhận EPS từ dịch 

nuôi cấy của L. plantarum W5 

 
TCA 
(%) 

N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncana 

40 3 176,18       

35 3  195,56      

10 3   201,91     

15 3    301,42    

20 3     347,80   

30 3      442,84  

25 3       459,43 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Bảng 3.8.3. Ảnh hưởng của nồng độ TCA bổ sung đến khả năng thu nhận EPS từ dịch 

nuôi cấy của L. plantarum W12 

 
TCA 
(%) 

N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncana 

10 3 281,2157 
      

40 3  298,0043      
35 3   306,9880     
15 3    392,3943    
30 3     404,3050   
20 3      437,5163  
25 3       518,4107 
Sig  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Bảng 3.8.4. Ảnh hưởng của nồng độ TCA bổ sung đến khả năng thu nhận EPS từ dịch 
nuôi cấy của L. plantarum T10 

 
TCA 
(%) 

N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncana 

10 3 224,2237       
40 3  340,0773      
35 3   353,0853     
15 3    361,4593    
30 3     422,1507   
20 3      454,7520  
25 3       493,2073 
Sig  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Bảng 3.8.5. Ảnh hưởng của nồng độ TCA bổ sung đến khả năng thu nhận EPS từ dịch 

nuôi cấy của L. plantarum N5 

 
TCA 
(%) 

N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncana 

10 3 258,2070       

40 3  364,1017      

35 3   372,1913     

15 3    379,9960    

30 3     421,8253   

20 3      435,6867  

25 3       484,4267 
Sig  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
3.9. Kết quả phân tích phương sai về ảnh hưởng của tỷ lệ EtOH:dịch nuôi cấy đến 
khả năng thu nhận EPS từ dịch nuôi cấy của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 

 
Bảng 3.9.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ dịch nuôi cấy: EtOH đến khả năng thu nhận EPS từ dịch 

nuôi cấy của L. plantarum W1 

 
Dịch nuôi 
cấy: EtOH  

N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 

Duncana 

1,0: 0,5 3 120,3620     
1,0: 3,0 3  357,4757    
1,0: 2,5 3   360,6057   
1,0: 2,0 3   362,1910   
1,0: 1,5 3    390,4430  
1,0: 1,0 3     444,8330 

Sig.  1,000 1,000 0,051 1,000 1,000 
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Bảng 3.9.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ dịch nuôi cấy: EtOH đến khả năng thu nhận EPS từ dịch 
nuôi cấy của L. plantarum W5 

 
Dịch nuôi 
cấy: EtOH 

N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 6 

Duncana 

1,0: 0,5 3 119,3050      

1,0: 3,0 3  438,3293     

1,0: 2,5 3   445,1990    

1,0: 2,0 3    448,1260   

1,0: 1,5 3     450,5650  

1,0: 1,0 3      457,3537 
Sig.  1,000 1,000 0,051 1,000 1,000 1,000 

 
Bảng 3.9.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ EtOH : dịch nuôi cấy đến khả năng thu nhận EPS từ dịch 

nuôi cấy của L. plantarum W12 

 
Dịch nuôi 
cấy: EtOH 

N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 

Duncana 

1,0: 0,5 3 78,2887     
1,0: 3,0 3  389,9553    
1,0: 2,5 3  390,1587    
1,0: 2,0 3   393,3290   
1,0: 1,5 3    415,6870  
1,0: 1,0 3     455,1177 

Sig.  1,000 0,769 1,000 1,000 1,000 
 

Bảng 3.9.4. Ảnh hưởng của tỷ lệ EtOH:dịch nuôi cấy đến khả năng thu nhận EPS từ dịch 
nuôi cấy của L. plantarum T10 

 
Dịch nuôi 
cấy: EtOH 

N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 

Duncana 

1,0: 0,5 3 142,2317     

1,0: 3,0 3  404,6710    

1,0: 2,5 3  404,7523    

1,0: 2,0 3   415,1583   

1,0: 1,5 3    446,1747  

1,0: 1,0 3     451,6627 
Sig.  1,000 0,928 1,000 1,000 1,000 
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Bảng 3.9.5. Ảnh hưởng của tỷ lệ dịch nuôi cấy: EtOH đến khả năng thu nhận EPS từ dịch 
nuôi cấy của L. plantarum N5 

 
Dịch nuôi 

cấy: 
EtOH 

N 
 Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 6 

Dunca
na 

1,0: 0,5 3 98,6543      

1,0: 3,0 3  419,7113     

1,0: 2,5 3   421,5403    

1,0: 2,0 3    424,9960   

1,0: 1,5 3     453,9390  

1,0: 1,0 3      540,2807 
Sig.  1,000 1,000 0,051 1,000 1,000 1,000 

 
3.10. Kết quả phân tích phương sai về ảnh hưởng thời gian kết tủa đến khả năng thu 
nhận EPS từ dịch nuôi cấy của các chủng L. plantarum được tuyển chọn 
 
Bảng 3.10.1. Ảnh hưởng của thời gian kết tủa đến khả năng thu nhận EPS từ dịch nuôi cấy 

của L. plantarum W1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bảng 3.10.2. Ảnh hưởng của thời gian kết tủa đến khả năng thu nhận EPS từ dịch nuôi cấy 

của L. plantarum W5 

 
 

 
  

 
Thời gian 

kết tủa (giờ) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 

Duncana 

12 3 220,5650  
48 3  443,8170 
36 3  445,1177 
24 3  446,1747 

Sig.  1,000 0,546 

 
Thời gian 

kết tủa (giờ) 
N 

 Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

12 3 249,1423   

48 3  454,3457  

36 3  455,4027 455,4027 
24 3   458,2480 

Sig.  1,000 0,521 0,109 
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Bảng 3.10.3. Ảnh hưởng của thời gian kết tủa đến khả năng thu nhận EPS từ dịch nuôi cấy 
của L. plantarum W12 

 
Thời gian 

kết tủa (giờ) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 

Duncana 

12 3 209,1017  
48 3  455,3210 
36 3  456,0527 
24 3  456,2153 

Sig.  1,000 0,107 
 

Bảng 3.10.4. Ảnh hưởng của thời gian kết tủa đến khả năng thu nhận EPS từ dịch nuôi cấy 
của L. plantarum T10 

 
Thời gian 

kết tủa (giờ) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 

Duncana 

12 3 232,3537  
48 3  452,9230 
36 3  453,2480 
24 3  454,1017 

Sig.  1,000 0,611 
 

Bảng3.10.5. Ảnh hưởng của thời gian kết tủa đến khả năng thu nhận EPS từ dịch nuôi cấy 
của L. plantarum N5 

 
Thời gian 

kết tủa (giờ) 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 

Duncana 

12 3 223,9797  

48 3  537,8820 
36 3  539,4673 
24 3  539,7117 

Sig.  1,000 0,671 
 

3.11. Kết quả phân tích phương sai về một số tính chất của các chủng L. plantarum 
được tuyển chọn 

Bảng 3.11.1. Khả năng hòa tan trong nước của EPS được sinh tổng hợp bởi các chủng L. 
plantarum được tuyển chọn 

 
EPS từ các 
chủng L. 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 

1 2 

Duncana 

W5 3 72,3333  

N5 3 74,0000  

T10 3 76,3333 76,3333 
W12 3  84,6667 
W1 3  85,0000 
Sig.  0,387 0,078 
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Bảng 3.11.2. Khả năng giữ dầu của của EPS được sinh tổng hợp bởi các chủng L. 
plantarum được tuyển chọn 

 
EPS từ các 
chủng L. 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 

1 
2 3 

4 

Duncana 

N5 3 291,6667    

T10 3 296,8167 296,8167   

W5 3  308,4000   

W12 3   333,5000  

W1 3    658,6000 
Sig.  0,468 0,121 1,000 1,000 

 
Bảng 3.11.3. Khả năng giữ nước của của EPS được sinh tổng hợp bởi các chủng L. 

plantarum được tuyển chọn 

 
EPS từ các 
chủng L. 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 

1 
2 

3 

Duncana 

W5 3 101,2167   

N5 3  104,6833  

T10 3  104,9667  

W12 3  105,0000  

W1 3   264,9833 
Sig.  1,000 0,437 1,000 

 
 

Bảng 3.11.4. Khả năng oxy hóa của EPS được sinh tổng hợp bởi các chủng L. plantarum 
được tuyển chọn 

 Mẫu EPS  N 
Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 4 

Duncana 

W1 3 1,0113    

W5 3  1,9520   

W12 3   2,1410  

T10 3   2,1430  

N5 3    3,3720 
Sig.  1,000 1,000 0,896 1,000 
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Bảng 3.11.5. Khả năng giữ nước của gel sữa đậu nành lên men bởi các chủng L. 

plantarum được tuyển chọn 

 
L. 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

W4 3 50,5600   

W5 3  68,7500  

W1 3   78,3800 

Sig,  1,000 1,000 1,000 
 

Bảng 3.11.6. Độ nhớt biểu kiến của sữa đậu nành được lên men bởi các chủng L, 
plantarum được lựa chọn 

Share rate 11,84 (s-1) 

 
L, 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

W4 3 1,0123   

W5 3  1,2840  

W1 3   1,9450 
Sig,  1,000 1,000 1,000 

 

Share rate 18,21 (s-1) 

 
L, 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 

Duncana 

W4 3 0,7625  

W5 3 0,8268  

W1 3  1,4465 
Sig,  0,166 1,000 

 

Share rate 24,64 (s-1) 

 
L, 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 

Duncana 

W5 3 0,6080   

W4 3 0,6305   

W1 3  1,1720  
Sig,  0,746 1,000 

 
 

Share rate 31,02 (s-1) 

 
L, 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

W5 3 0,5085   

W4 3  0,5482  

W1 3   0,9836 
Sig,  1,000 1,000 1,000 
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Share rate 37,4 (s-1) 

 
L, 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

W5 3 0,4310    

W4 3  0,4919   

W1 3   0,8491  
Sig,  1,000 1,000 1,000 

 

 
Share rate 43,79 (s-1) 

 
L, 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

W5 3 0,3778   

W4 3  0,4528   

W1 3   0,7511  
Sig,  1,000 1,000 1,000 

 

 
Share rate 49,87 (s-1) 

 
L, 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

W5 3 0,33620   

W4 3  0,42290  

W1 3   0,6753  
Sig,  1,000 1,000 1,000 

ơ 
 

Share rate 56,15 (s-1) 

 
L, 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

W5 3 0,3054    

W4 3  0,3994   

W1 3   0,6162  
Sig,  1,000 1,000 1,000 

 
Share rate 62,32 (s-1) 

 
L, 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

W5 3 0,2818    

W4 3  0,3797   

W1 3   0,5673  

Sig,  1,000 1,000 1,000 
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Share rate 68,42 (s-1) 

 
L, 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

W5 3 0,2613    

W4 3  0,3631   

W1 3   0,5211  
Sig,  1,000 1,000 1,000 

 
Share rate 74,77 (s-1) 

 
L, 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

W5 3 0,2422    

W4 3  0,3486  

W1 3   0,4835 
Sig,  1,000 1,000 1,000 

 
Share rate 81,3 (s-1) 

 
L, 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

W5 3 0,2278    

W4 3  0,3362   

W1 3   0,4513  
Sig,  1,000 1,000 1,000 

 
Share rate 87,43 (s-1) 

 
L, 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

W5 3 0,2151    

W4 3  0,3252   

W1 3   0,4220  

Sig,  1,000 1,000 1,000 
 

Share rate 94,26 (s-1) 

 
L, 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

W5 3 0,2027    

W4 3  0,3152   

W1 3   0,3969  

Sig,  1,000 1,000 1,000 
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Share rate 100,4 (s-1) 

 
L, 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

W5 3 0,1916    

W4 3  0,3070   

W1 3   0,3745  
Sig,  1,000 1,000 1,000 

 
Share rate 106,6 (s-1) 

 
L, 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

W5 3 0,1819    

W4 3  0,2990   

W1 3   0,3536 
Sig,  1,000 1,000 1,000 

 
Share rate 113,1 (s-1) 

 
L, 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

W5 3 0,1735    

W4 3  0,2924   

W1 3   0,3356  
Sig,  1,000 1,000 1,000 

 
Share rate 119,1 (s-1) 

 
L, 

plantarum 
N 

Subset for alpha = 0,05 
1 2 3 

Duncana 

W5 3 0,1661    

W4 3  0,2866   

W1 3   0,3202  

Sig,  1,000 1,000 1,000 
 
 
  



xxix 
 

Phụ lục 4: Các sắc ký đồ 

 
 
 
  

Hình 4.1. GPC của EPS-W1 
 



xxx 
 

 

 
Hình 4.2a. Phổ 1H của EPS-W1 
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Hình 4.2b. Phổ giãn 1H của EPS-W1 
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Hình 4.2c. Phổ giãn 1H của EPS-W1 
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Hình 4.3a. Phổ 13C của EPS-W1 
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Hình 4.3b. Phổ giãn 13C của EPS-W1 
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Hình 4.4a. Phổ HMBC của EPS-W1 
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Hình 4.4b. Phổ giãn HMBC của EPS-W1 
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Hình 4.4c. Phổ HMBC của EPS-W1 
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Hình 4.5a. Phổ HSQC của EPS-W1 
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Hình 4.5b. Phổ giãn HSQC của EPS-W1 
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Hình 4.5c. Phổ HSQC của EPS-W1 
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Hình 4.5d. Phổ HSQC của EPS-W1 
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Hình 4.6a. Phổ NOESY của EPS-W1 
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Hình 4.6b. Phổ giãn NOESY của EPS-W1 
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Phụ lục 5: Thành phần môi trường MRS lỏng 

Bảng 5.1. Thành phần môi trường MRS lỏng 

Thành phần Khối lượng (g) 

Peptone 10 

Cao thịt 8 

Cao nấm 4 

D – Glc 20 

K2HPO4 2,62 

MgSO4.7H2O 0,2 

MnSO4.4H2O 0,038 

(NH4)2C6H6O7 2 

CH3COONa.3H2O 5 

Tween 80 1 mL 

Nước cất Định mức đủ 1000 mL 

 


