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TÓM TẮT 

Trong nghiên cứu này, 160 chủng vi khuẩn Bacillus spp. được phân lập từ dạ cỏ bò, tương ớt, thịt lên men, 

nước thải nhà máy sữa, sữa chua lên men, lòng non lợn ở các vùng khác nhau ở Việt Nam được dùng để xác định 

khả năng sinh enzyme -galactosidase bằng phương pháp sàng lọc trên môi trường nuôi cấy đĩa thạch có bổ sung 

X-gal. Kết quả cho thấy, 24/160 chủng Bacillus spp. có khả năng sinh -galactosidase, trong đó 6 chủng (NT2.7, 

NT2.8, DC1, DC2, TO1.1, TO1.8) có màu xanh đậm nhất được tuyển chọn để tiến hành xác định hoạt độ của 

enzyme. Chủng NT 2.8 có hoạt độ cao nhất đạt 42,4 U/l được sử dụng để kiểm tra tính bền ở nhiệt độ 50ºC và 60ºC. 

Kết quả chỉ ra rằng β-galactosidase của chủng Bacillus NT 2.8  rất bền ở hai nhiệt độ này, sau 50 giờ ủ ở 60ºC hoạt 

độ của enzyme vẫn còn 50,6% so với hoạt độ ban đầu. Kết quả so sánh trình tự đoạn gen mã hoá 16S rRNA cho 

thấy chủng NT2.8 là Bacillus flexus. 

Từ khóa: Bacillus spp., -galactosidase chịu nhiệt.  

Selection and Idesntification of Bacillus  

Producing Enzyme Thermostable -Galactosidase  

ABSTRACT 

In this study, 160 strains of Bacillus isolated from cow rumens, Chilli sources, fermented meats, dairy industry 

effluent, fermented milk, pig small intestine in diferent areas of Vietnam were used to screen strains of interest 

producing - galactosidase on agar plate supplemented Xgal. The data indicated that 24/160 isolated Bacillus spp 

produced - galactosidase, in which 6 strains (NT2.7, NT2.8, DC1, DC2, TO1.1, TO1.8) with heavy blue colour were 

used to determine enzyme acitivity. -galactosidase from NT2.8 with highest activity 42.4 U/l was tested 

thermostability at 50ºC and 60ºC. Results showed that β-galactosidase was very stable at this two temperatures, after 

50 hours of 60ºC incubation, enzyme activity was still remained 50.6%.  Strain NT2.8 was identified to be Bacillus 

flexus based on the comparison of sequence encoding for 16rRNA gene. 

Keywords: Bacillus spp., thermostable -galactosidase. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Enzyme β-galactosidase cñn đþợc gọi là 

lactase, là enzyme xúc tác cho quá trình thûy 

phân lactose thành glucose và galactose (Davail 

et al., 1994). Nhờ khâ nëng phån giâi lactose mà 

β- galactosidase đþợc sử dýng nhiều cho ngành 

công nghiệp thực phèm, đặc biệt là trong ngành 

công nghiệp chế biến sữa và các sân phèm tÿ 

sữa. β-galactosidase đþợc sử dýng để thûy phân 

lactose nhìm làm tëng khâ nëng tiêu hòa sữa 

cho ngþời bð dð ứng với lactose, câi thiện các 

chức nëng cûa các sân phèm tÿ sữa, bổ sung vào 

quá trình lên men bơ sữa để tránh sự kết tinh 

lactose và tëng độ ngọt cûa sân phèm. Ngoài ra 

trong y dþợc, chúng đþợc sử dýng làm thuốc trợ 
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tiêu hóa cho những ngþời thiếu khâ nëng hçp 

thý lactose (Trþơng Nam Hâi, 2004). Enzyme β-

galactosidase có khâ nëng chðu nhiệt đòng vai 

trò quan trọng trong quá trình thûy phân 

lactose ở các sân phèm chế biến nhiệt độ cao và 

các sân phèm sữa lên men. Sữa đã đþợc thûy 

phån lactose đþợc sử dýng cho việc chế biến 

hþơng liệu, phô mai và sữa chua. Sự thûy phân 

lactose trong sữa sẽ ngën ngÿa sự kết tinh 

lactose khi chế biến các sân phèm sữa cô đặc, 

các sân phèm sữa cæn gia nhiệt. Hơn nữa việc 

sử dýng β-galactosidase có khâ nëng hoät động 

ở nhiệt độ cao trong sân xuçt sữa và các sân 

phèm tÿ sữa làm tëng hþơng vð cho sân phèm 

(Parmjit et al., 2010). 

β-galactosidase có thể tìm thçy ở động vêt, 

thực vêt, nçm men, nçm mốc và vi khuèn. 

Trong đò, enzyme thu nhên tÿ vi khuèn þu việt 

hơn câ vì vi khuèn có sinh khối nhó, sinh sân 

nhanh, nhþng tî lệ enzyme trong tế bào lớn. Mặt 

khác, môi trþờng dinh dþỡng để nuôi cçy vi 

khuèn läi rẻ tiền, dễ kiếm nên quy trình sân 

xuçt chế phèm enzyme khá dễ dàng, hiệu suçt 

thu hồi cao và ít tốn kém (Ngô Xuân Mänh và 

cs., 2006).  

Trong các loài vi khuèn đþợc nghiên cứu và 

sân xuçt β-galactosidase, vi khuèn Bacillus 

đþợc các nhà khoa học nghiên cứu nhiều bởi đåy 

là loài vi khuèn sinh bào tử, phân bố nhiều 

trong tự nhiên, tồn täi đþợc trong các điều kiện 

khác nhau, nhiều loài đþợc coi là an toàn trong 

thực phèm. Thêm vào đò Bacillus thþờng sinh 

enzyme ngoäi bào cho nên dễ dàng thu nhên 

enzyme ở quy mô công nghiệp, mặt khác các 

enzyme ngoäi bào cûa vi khuèn này cò đặc tính 

cao và khâ nëng sinh enzyme chðu nhiệt cao hơn 

so với các enzyme ngoäi bào cûa những vi sinh 

vêt khác (Đặng Thð Thu và cs., 2007). Cho đến 

nay trên thế giới và Việt Nam đã cò nhiều công 

trình tuyển chọn vi khuèn Bacillus có khâ nëng 

sinh β-galactosidase nhþng việc nghiên cứu và 

đþa vào ứng dýng sân xuçt cûa β-galactosidase 

cò đặc tính chðu nhiệt còn rçt hän chế. 

Tÿ những cơ sở trên, nghiên cứu này đu ợc 

thực hiẹ  n với mýc tiêu tuyển chọn đþợc chûng 

Bacillus sinh enzyme -galactosidase chðu 

nhiệt, làm cơ sở cho ứng dýng vào viẹ c chế biến 

một số loäi thực phèm chứa lactose.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

160 chûng vi khuèn Bacillus spp. phân lêp 

tÿ dä có bñ, tþơng ớt, thðt lên men, nþớc thâi 

nhà máy sữa, sữa chua lên men, lòng non lợn ở 

các vùng khác nhau đã đþợc đðnh danh sơ bộ 

bìng phþơng pháp hình thái, sinh hoá đþợc sử 

dýng để tuyển chọn chûng sinh enzyme -

galactosidase chðu nhiệt. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Cấy giống để thu enzyme ngoại bào 

Phþơng pháp cçy giống để thu enzyme 

ngoäi bào đþợc tiến hành theo Nguyễn Lân 

Düng và cs. (1978) và đþợc tóm tít nhþ sau: 

Tiếp giống 1% tÿ ống nghiệm đã hoät hóa vào 

bình tam giác chứa môi trþờng NB có bổ sung 

1% đþờng lactose đã hçp khử trùng ở 121oC 

trong 15 phút và nuôi cçy ở 37 oC, líc 200 

vòng/phút trong 24 h. Tiến hành li tâm 6.000 

vòng/phút ở 4oC trong 20 phút, gän lçy phæn 

dðch nổi và bâo quân ở 4oC để xác đðnh khâ nëng 

sinh enzyme  β-galactosidase. 

2.2.2. Xác định khả năng sinh  β-

galactosidase bằng phương pháp nhỏ dịch 

trên đĩa thạch 

Khâ nëng sinh β-galactosidase cûa các 

chûng Bacillus đþợc xác đðnh theo phþơng pháp 

cûa  Nakayama và  Amachi (1996). 

Cách tiến hành: Môi trþờng NA đþợc hçp vô 

trùng và làm nguội, sau đó bổ sung 60 µl X-gal 

nồng độ 20 mg/ml và 10 µl IPTG 0,1 M trên mỗi 

đïa, trang đều. Hút 3 µl dðch khuèn (đã chuèn bð 

ở  mýc 2.2.1) nhó trên bề mặt đïa thäch chî thð, 

để khô dðch khuèn trong 5 phút trþớc khi û ở 

nhiệt độ 37oC, trong điều kiện tối. Kiểm tra kết 

quâ sau 24 h, 48 h và 72 h. 

2.2.3. Xác định hoạt độ của β-galactosidase 

ngoại bào 

Hoät độ cûa β-galactosidase xác đðnh bìng 

cách sử dýng o-nitrophenyl-β-D-galactopyranoside 
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(oNPG) làm cơ chçt nhþ mô tâ bởi Nguyen et al. 

(2006): dðch enzyme ngoäi bào (đã chuèn bð nhþ ở 

mýc 2.2.1) đþợc cô đặc 10 læn bởi màng cô đặc có 

kích thþớc 10 kDa. Phân ứng enzyme - cơ chçt đþợc 

bít đæu bìng cách thêm 20 μL méu enzyme vào 

480 μL 22 mM oNPG pha trong đệm 50 mM 

phosphate pH 6,5, sau đò đþợc û trong 10 phút ở 

30oC, tốc độ líc 600 vòng/phút. Phân ứng đþợc dÿng 

bìng cách cho thêm 750 μl 0,4 M Na2CO3, o-

nitrophenol (oNP) täo ra đþợc xác đðnh bìng cách 

đo độ hçp thý ở 420 nm. Một đơn vð hoät độ cûa β-

galactosidase đþợc đðnh nghïa là lþợng enzyme giâi 

phóng 1 μmol oNP/phút trong các điều kiện phân 

ứng nêu trên. 

2.2.4. Xác định khả năng chịu nhiệt của 

enzyme β-galactosidase 

Độ bền nhiệt cûa enzyme β-galactosidase 

đþợc xác đðnh theo phþơng pháp cûa Nguyen et 

al, (2012): Dðch enzyme β-galactosidase thô đþợc 

û ở nhiệt độ 30ºC, 50ºC, 55ºC, 60ºC. Täi các thời 

gian û khác nhau, enzyme lçy ra để xác đðnh 

hoät độ (theo phþơng pháp mô tâ ở mýc 2.2.3). 

Độ bền nhiệt cûa enzyme đþợc xác đðnh bìng 

cách so sánh tỷ lệ (%) hoät độ còn läi cûa 

enzyme täi thời điểm đo với thời điểm bít đæu û. 

2.2.5. Định danh chủng được tuyển chọn 

bằng phương pháp xác định trình tự gen 

16S rRNA 

Chûng vi khuèn sinh -galactosidase chðu 

nhiệt có gene mã hóa cho vùng 16S rRNA cûa 

chûng Bacillus đþợc nhân lên bìng kỹ thuêt 

PCR với cë  p mô  i 27F(5’AGAGTTTGATCCTGG 

CTCAG3’) và 1492R (5΄- GGTTACCTTGTTA 

CG ACTT - 3’) sau đò đþợc xác đðnh trình tự 

gen và so sánh mức độ tþơng đồng di truyền 

với các loài trên ngân hàng gen NBCI bìng 

công cý BLAST theo phþơng pháp cûa Chen  

et al. (2008). 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Kết quâ sàng lọc các chủng Bacillus có 

hoạt độ protease 

Tÿ 160 chûng vi khuèn Bacillus sử dýng 

trong nghiên cứu có 26 chûng vi khuèn có khâ 

nëng thûy phân X-gal, täo khuèn läc màu xanh, 

mức độ đêm nhät cûa màu síc và thời gian xuçt 

hiện màu xanh cûa khuèn läc đþợc thể hiện ở 

hình 1 và bâng 1.    

Kết quâ ở bâng 1 cho thçy trong 26 chûng 

có hoät độ β-galactosidase có 6 chûng là NT2.7, 

NT2.8, DC1, DC2, TO1.1 và TO1.8 cho màu 

xanh đêm đþợc coi là các chûng vi khuèn có khâ 

nëng sinh enzyme β- galactosidase cao. Chûng 

có màu síc đêm nhçt là chûng NT2.8. 6 chûng 

này đþợc sử dýng để tiếp týc đi xác đðnh hoät độ 

cûa enzyme. 

    

Hình 1. Màu của khuẩn lạc khi thủy phân X-gal của chủng minh họa (NT2.8, NT2.6, NT 2.9) 

Chủng có màu xanh đậm 
NT 2.8 Chủng có màu xanh nhạt NT 2.6 và 

chủng không xuất hiện màu xanh 
(NT2.9, DC3,TO2.5) 
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Bâng 1. Kết quâ định tính thủy phân X-gal của vi khuẩn Bacillus 

STT Ký hiệu chủng Mức độ màu sắc STT Tên chủng Mức độ màu sắc 

1 NT2.6 + 14 TO2.10 + 

2 NT2.7 +++ 15 TO3.10 + 

3 NT2.8 ++++ 16 TO4.5 ++ 

4 DC1 +++ 17 TO5.5 ++ 

5 DC2 +++ 18 TO6.1 ++ 

6 DC6 ++ 19 TO6.6 + 

7 DC2.6 + 20 TO7.1 + 

8 DC4.8 + 21 TO7.2 + 

9 DC5.3 + 22 TO7.3 + 

10 TO1.1 +++ 23 TO8.6 + 

11 TO1.8 +++ 24 TO9.9 + 

12 TO2.4 + 25 TO10.1 + 

13 TO2.6 + 26 TO10.6 + 

Chú thích: DC, TO, NT mã hoá lần lượt cho các mẫu phân lập từ dạ cỏ bò, tương ớt và nước thải nhà máy sữa 

3.2. Xác định hoạt độ của enzyme β-

galactosidase của vi khuẩn  

Kết quâ xác đðnh hoät độ β-galactosidase 

cûa 6 chûng đþợc thể hiện ở bâng 2. 

Kết quâ bâng 2 cho thçy trong 6 chûng vi 

khuèn đþợc chọn để xác đðnh hoät độ β-

galactosidase thì chûng Bacillus NT2.8 cho hoät 

độ cao, nổi trội nhçt và đät 42,4 U/l. Kết quâ xác 

đðnh khâ nëng sinh β-galactosidase bìng 

phþơng pháp đïa thäch có sự tþơng đồng với 

phþơng pháp xác đðnh hoät độ cûa enzyme. 

Chûng vi khuèn Bacillus NT2.8 đþợc sử dýng 

cho nghiên cứu tiếp theo. 

3.3. Xác định đặc tính của β-galactosidase 

từ chủng vi khuẩn Bacillus NT2.8 

3.3.1. Xác định vi khuẩn Bacillus sinh β-

galactosidase thủy phân có đặc tính chịu 

nhiệt  

Nhiệt độ cò tác động mänh mẽ tới độ bền 

cûa enzyme, gây ânh hþởng đến hoät độ xúc tác 

cûa enzyme. Dðch enzyme thô đþợc û ở nhiệt độ 

30oC, 50oC và 60ºC trong vòng 50 giờ, ở thời gian 

1 giờ, 2 giờ, 3 giờ,„ 50 giờ enzyme thô đþợc lçy 

ra để xác đðnh độ bền nhiệt nhþ mô tâ ở mýc 

2.2.3. Kết quâ đþợc thể hiện ở hình 2. 

Kết quâ ở hình 2 so sánh độ bền cûa 

enzyme ở nhiệt độ 30oC, 50oC và 60oC. Hoät độ 

cûa enzyme bền nhçt ở 30oC, giâm dæn khi nhiệt 

độ tëng lên và thçp nhçt ở 60oC. Mặc dù vêy, 

kết quâ cho thçy enzyme cüng rçt bền ở 60oC. 

Cý thể, sau 4 giờ û ở 60oC hoät độ enzyme còn 

läi là 80,3% so với hoät độ ban đæu, hoät độ cûa 

enzyme giâm chêm trong suốt 50 giờ û và còn 

läi 50,6% so với hoät độ đæu tiên sau 50 giờ. So 

sánh với nhiệt độ 50oC, hoät độ cûa enzyme ở 50 

giờ còn läi là 71% cao hơn so với hoät độ enzyme 

ở nhiệt độ 60oC. Tÿ kết quâ trên ta có thể kết 

luên chûng vi khuèn Bacillus NT2.8 có khâ 

nëng sinh enzyme β-galactosidase rçt bền ở 

nhiệt độ nghiên cứu, kể câ ở 60oC. Kết quâ này 

tþơng tự kết quâ cûa Chen et al. (2008) khi 

nghiên cứu tính bền nhiệt cûa β-galactosidase 

tÿ vi khuèn chðu nhiệt Bacillus 

stearothemophilus, ở 60ºC trong 50 giờ thì hoät 

độ enzyme vén giữ đþợc 50% so với hoät độ ban 

đæu. Nghiên cứu cûa Shaikh et al. (1999) chỉ ra 

enzyme β-galactosidase sinh ra tÿ nçm þa nhiệt 

Rhizomucor sp. có khâ nëng bền ở nhiệt độ 60ºC 

trong vòng 4 giờ, hoät độ enzyme còn läi 50% so 

với ban đæu trong 2,5 giờ. Kết quâ này cho thçy 

β-galactosidase tÿ vi khuèn Bacillus NT2.8 có 

khâ nëng bền nhiệt cao hơn rçt nhiều so với β-

galactosidase tÿ Rhizomucor sp.  
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Bâng 2. Kết quâ xác định hoạt độ β-galactosidase ngoại bào của 6 chủng vi khuẩn  

STT Tên chủng U/L dịch nuôi 

1 NT2.8 42,4 

2 NT2.7 5,4 

3 DC1 5,3 

4 DC2 6,2 

5 TO1.1 5,2 

6 TO1.8 6,5 

 

Hình 2. Độ bền nhiệt của β-galactosidase tử chủng Bacillus NT2.8 ở 30, 50 và 60oC 

3.4.  Định danh chủng được tuyển chọn 

bằng phương pháp xác định định trình tự 

gen 16S rRNA 

Kết quâ đðnh tính, đðnh lþợng và kiểm tra 

các đặc tính cûa enzyme cho thçy vi khuèn 

Bacillus NT2.8 có khâ nëng sinh enzyme β-

galactosidase cao, chðu nhiệt ở 60ºC. Vì vêy, 

chûng này tiếp týc đþợc đðnh danh bìng phþơng 

pháp sinh học phân tử. 

3.4.1. Kết quả tách chiết DNA tổng số  

DNA tổng số sau khi tách chiết đþợc kiểm 

tra độ tinh säch bìng cách chäy điện di agarose. 

Kết quâ ở hình 3 cho thçy méu tách chiết chî 

xuçt hiện một väch lớn hơn so với thang DNA 

chuèn, khîng đðnh DNA tổng số säch, có thể sử 

dýng cho chäy phân ứng PCR tiếp theo. 

3.4.2. Kết quả PCR với cặp mồi 27F/1492R 

Để đðnh danh chính xác chûng vi khuèn 

Bacillus NT2.8 đþợc phân lêp tÿ nþớc thâi nhà 

máy sữa, phân ứng PCR đþợc thực hiện với cặp 

mồi 27F và 1492R để nhân toàn bộ vùng gen mã 

hóa tiểu phæn 16S RNA ribosome. Kết quâ PCR 

đþợc thể hiện trong hình 4. 

Kết quâ PCR cho thçy méu vi khuèn  

NT2.8 täo bëng sân phèm ~ 1.500 bp đúng nhþ 

dự kiến. Sân phèm PCR đþợc tinh säch và sử 

dýng làm khuôn để giâi trình tự gene. 
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  Hình 3. Phổ điện di DNA tổng số tách chiết từ sinh khối vi khuẩn chủng Bacillus NT2.8 

Ghi chú: Giếng số 1: Thang DNA chuẩn 100 bp DNA ladder, New England Biolabs; Giếng số 2: DNA tổng số tinh sạch 

 

Hình 4. Phổ điện di sân phẩm PCR khuếch đại đoạn gen 16S rRNA  

từ DNA tổng số chủng vi khuẩn Bacillus NT2.8 

Ghi chú: Giếng số 1: Thang DNA chuẩn 100 bp DNA ladder, New England Biolabs; Giếng số 2: sản phẩm PCR 

3.4.3. Kết quả xác định trình tự đoạn gen 

16S rRNA 

Trình tự thu đþợc tÿ vùng gen mã hóa 16S 

rRNA cò kích thþớc 1500 bp, tín hiệu rõ không 

nhòe, không bð trùng các đînh tín hiệu. Sau khi 

tiến hành xử lý các tín hiệu nhiễu, trình tự đoän 

gen đþợc so sánh trên ngân hàng Gen 

(Genebank) sử dýng công cý BLAST. Kết quâ so 

sánh trình tự cho thçy Bacillus NT2.8 đþợc 

phån lêp tÿ nþớc thâi nhà máy sữa là vi khuèn 

Bacillus flexus và đþợc đặt tên là Bacillus flexus 

2 1 

~ 1500bp 

2 1 
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NT2.8. Bacillus flexus thþờng đþợc phån lêp tÿ 

đçt nuôi gia cæm, đçt tự nhiên, nhiệt độ phát 

triển tÿ 17 - 37oC, nhiệt độ phát triển tối þu 

30oC, khoâng pH phát triển tÿ 4,5 - 9,5 với nồng 

độ muối tÿ 2 - 10%. Nghiên cứu cûa Francois et 

al (2014) đã chî ra rìng vi khuèn Bacillus flexus 

XJX-1 cò khâ nëng sinh đồng thời các enzyme 

amylase kiềm, lipase kiềm và protease kiềm, ứng 

dýng trong công nghiệp chçt tèy rửa. Cho đến 

nay, chþa cò một nghiên cứu nào công bố về vi 

khuèn Bacillus flexus cò khâ nëng sinh â-

galactosidase bền nhiệt.  

4. KẾT LUẬN 

24/160 chûng vi khuèn phân lêp tÿ dä có 

bñ, tþơng ớt, thðt lên men, nþớc thâi nhà máy 

sữa, sữa chua lên men, lòng non lợn có khâ nëng 

sinh enzyme β-galactosidase. Trong đò, chûng 

NT2.8 phân lêp tÿ nþớc thâi nhà máy sữa đþợc 

đðnh danh và đặt tên là Bacillus flexus NT2.8 

sinh enzyme β-galactosidase có hoät độ cao 

(42,4 U/L dðch nuôi), bền nhiệt ở 60ºC (sau 50 

giờ û ở 60ºC còn 50,6% so với hoät độ ban đæu). 

Enzyme β-galactosidase cæn tiếp týc đþợc 

nghiên cứu tiếp theo để ứng dýng trong công 

nghiệp sân xuçt các loäi thực phèm tÿ nguồn 

nguyên liệu có chứa lactose. 
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