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THÀY CHO LỜI Mỏ ĐẦU TẬP II

Cuối Cơ sở sinh học vi sinh vật tập I đã ra mắt bạn đọc với các chưcíng;
I - Vi sinh vật - Đối tượng của vi sinh học

II - Tế bào học vi sinh vật

III - Đại ciíđng về virus học

IV - Dinh dưỡng và sinh trưởng phát iriển của vi sinh vật

V - Trao đổi chất ở vi sinh vật 

Nộidung tập  II gồm các chương:

VI - Cáo quá trình lên men

VĨI - Vi khuẩn quang hỢp và cố định (lạm

VIII - Di truyền và biến dị ở vi sinh vật

IX - Đại cương về qiiá trình nhiễm khuẩn và miễn dịch

X - Đại cương về sinh thái học và vi sinh vật

Cing như cách viết trong tập 1. ò tập II này trong mồi chương cũng có ba 
phầi; phần từ khóa, phầỉi nội dung và phần câu hỏi ôn tập.

N*i dung tập II để cập nhiều kiến thức mới về công nghệ vi sinh và công 
nghệ sinh  học, các quá tr ìn h  lên  men. quang  hỢp. cố đ ịnh  đạm . các quá tr ìn h  
thòní tin  di tru y ền  ở vi s inh  vậ t và nhữ ng  vấn  đề chủ yếu của m iễn dịch 

học., sinh  th á i học vi sinh  vật.

Núều thành tựu của Việt Nam và thế giói được giới thiệu trong tập II, nhiều 
<juy rình công nghệ đã được sđ đồ hóa, nhiểu kiến thức so sánh đã được đưa 
vào íảng biểu. Trong phần câu hỏi ồn tập đã giổi thiệu các câu hỏi truyền 
thốhỉ, câu hỏi suy luận và cả những bài tập nghiên cứu.

Tty nhiên, vì thòi lượng có hạn, lại phải ưu tiên cho các kiến thức có 
giản' dạy ở phổ thông, nên một số phần rấ t hay nhưng không thể trình bày 
kĩ h(n đưỢc. Phương pháp trình bày trong tập I cũng như tập II cố gắng góp 
phầi rèn luyện nghể làm thầy. Kênh chữ và kênh hình thống nhất, các kiến



thức cđ bản, kiến thức quy luật đă được nhấn mạnh, khắc sâu tronịí (cuốn 
sách này. Đặc biệt trong tập hai có thêm chương X  - Đại cương I'ề sinh thai 

học vi sinh vật nhằtn giới thiệu những khái niệm cơ bản nhấi của sinh thái 
học nhìn (í góc độ vi sinh học. Kiến thức sinh thái học nói chung và sinh tluíi 
học vi sin h  v ậ t  nói r iên g  là k iến  thức tông hỢp. gồin rấ t  nhiều nội (ỉluníí 

như ng vì khuôn khổ sách  nên chi giới th iệu  một ổố nội du n g Cờ bíin. cập 

nhật giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận đê có thê nghiên cứu tiếp theo ('hit.iyòn 
đề này.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách giúp ích được CÌÌO l)ạn đọc và xin chân tỉiiành 
cảm ơn những góp ý xây dựng để lần tái bãn sau ctiíỢc tốt hơn.

Tác giả



CHIƠNG VI

CẤC QUÁ TRÌNH LÊN MEN

1.TCKHÓA
- Lên men (fermentation); Theo nguyên ngữ học (étymologie) từ gốíc là 

fervH'e có nghĩa làm sủi bọt. nghĩa của thuật ngữ này ctă được xác định trong 
nhiếí oôiig trình khoa học nôi tiếng: Van Heìmont (Hình thành co.,.). 
CííVdìdish (C'0., chiếm Õ7% của (íưòng lên men). Lavoisier, Gay-lussac 
(phuing trình lên men rượu). Cagniarcl (nấm men là những cơ thể sống), 
Pârbur (sự sông không cần không khí). Biichner (một quá trình lên men có 
thể èiực hiện không cần có mặt của cơ thể sống).

- Lên men !à một quá trình biến đổi sinh học (biotransformatioti) sử dụng 
cár 'i sinh vật. Thiiật ngữ này nói đến con điíờng chuyến hóa các chât phân 
giíii ;ác hỢp chất hữu cơ nhò tác cìộng của các cơ thể và tê bào đê tạo thành 
nănf lượng hóa học dưới dạng ATP không có oxi phân tử tham gia.

- I^hất chuyển hóa sơ câ”p (primary nietabolite): Một chất chuyển hóa đưỢc 
tiết 'a trong pha sinh trưỏng (đọc thêm ớ từ khóa chương V).

- Chất chuyển hóa thứ cấp (secondary metabolite): Một chất chuyến hóa 
đưỢ( tiết ra ở cuôi giai đoạn sinh trưởng cả*p sô và trong giai đoạn cân bằng 
độní (xem thêm từ khóa chiíđng V).

- ^ang (wine): Một sản phẩm không chưng cất của quá trình lên men rượu 
từ dch quả nhò nấm men.

- Enzyme: Một chất protein xúc tác thúc đẩy các phản ứng hóa học.

Ehzyme là những protein xúc tác sinh học đốì vổi các phản ứng hóa học 
trorg tế  bào. Theo ủy ban enzyme của hội sinh hóa quốc tế  thì các enzyme 
đượ< xếp thành 7 lôp, mỗi lớp chia thành các lớp phụ, mỗi lớp phụ lại chia 
thàih các nhóm. Các lóp chủ yếu là; oxidoreductaza, transferaza, hiđrolaza, 
iyaz», isomeraza, ligaza và synthetaza. Mỗi danh từ chỉ một enzyme thấy có 
tên :ủa cđ chất, của sản phẩm và tên enzyme thuộc về Iđp nào.

/ í  dụ: L.Malate - NAD - oxidoi-eductaza

lay L.aspartate - carbamyltransferaza.



Các enzyme cũng có thể được viết dưới dạng số trong bảng phân loại chúinig.

- Chuyến hóa các chất (metabolisiii): Toàn bộ các phán ứng sinh htóa 
trong tế  bào.

- Tiệt trùng (sterile): Không có bất kì cơ thô sống và virus.

- Cơ thế hiếu khí (aerobe): Một loại vi sinh vật có khả nâng sử (iụnpỉ '0.J 
trong hô hấp.

- Cơ thể kị khí (anaerobe): Vi sinh vật không có khả nâng sử (ỉụngỊ <0.2 
trong hô hấp, hơn nữa oxi phân tử gây hại hoặc diệt chết chúng.

- Cơ thể hô hấp tùy nghi (íacultative); Cơ thế có thể sông trong điểu k<iên 
có hay không có oxi phân tử.

- Giống thuần (pure culture): Một quần thê vi sinh vật chỉ chửa một loạỊÌ vi 
sinh vật. Quần thể này được sinh ra nhờ sự sinh sản vô tính từ tế bào ban đỉầii.

- Công nghệ sinh học (Biotechnology): Sử dụng những nguyên lí sinh học 
và công nghệ để xử lí cơ chất nhò các tác nhân sinh học nhằm sản xuất ccôiig 
nghiệp của cải vật chất nhu cầu của con ngưòi và cải tạo môi sinh.

- Protein đđn bào (single - cell protein): Loại protein tách ra từ tế bà(0 vi 
sinh vật dùng làm thực phẩm hay thức ãn bố sung cho người và động vật.

- Cơ thể hóa dưỡng vô cớ (chemolíthotroph): Vi sinh vật có khả năng oxi 
hóa các hỢp chất vô cơ làm nguồn năng lượng.

- Hỗn dưỡng (Mixotrophic): Một trạng thái dinh dưâng trong đó một Ihợp 
chất vô cơ là nguồn năng lượng (chất cho điện tử) trong khi các hỢp chất hiừu 
cơ là nguồn cacbon.

- Lên men lactic đồng hình (Permentation homolactic or fermentatvion 
lactic sensu stricto) là loại lên men lactic gây ra bởi cảc vi khuẩn thuộc họ 
lactobacteriaceae và một số vi sinh vật khác. Những vi khuẩn lên men latctic 
đồng hình là vi khuẩn gram dương, chịu nhiệt, vi hiếu khí (microaerophile)).

Phương trình tổng quát: Glucoza + 2ADP + 2Pi 21actat + 2ATP

Điều đáng lưu ý là lên men lactic đồng hình không tạo bọt khí. Nhií \vậy 
về lí thuyết đối với 686Kcal của một phân tử đường, thì lactat chứa 628K{cal, 
phần còn lại ỏ trong 2ATP và khoảng 20Kcaỉ bị tỏa nhiệt.

- Lên men lactic dị hình (fermentation heterolactic) là loại lên men lacĩtic 
phức tạp gây ra bỏi Leuconostoc (chủ yếu), nhiều loại Lactobacillms, 
Escherichia, và một số vi sinh vật khác nữa. Phần lón lên men lactic dị hìina
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có t}ê viết tổng quát như sau: 2 glucoza + H.jO + ADP + Pi -> 2 lactat + 
axêtit + ethanol + 2CO2 + 2H,. Lên men lactic dị hình sinh ra nhiều bọt khí. 
và c iỉ h ình thành đưỢc lATP đối vói 1 phân tứ glucoza ctược sử dụng.

ljên men rưỢu (feriĩientation alcoholic) là loại lên men gây ra  bơi các chủng 
nấm men Saccharomyces (chủ yếu) và một sô \á siiih vật khác. Phưdng trình tồng 
quát do Gaj’ - Lussac \nết như savi: C,;HijO,, --> 2C2H-,OH + 2C0._. + 33Kcal 
(tioig đó 25Kcal dưổi dạng nhiệt và 8Kcal dưới dạng năng lượng hóa học).

Axêtoine: Hợp chất axêtoine CH:-CH(0H)-C(0)-CH:J được hình thành 
tron? một số quá trình lên men. Ví dụ trong quá trình lên men bia. rượu thì 
hỢp :hất tru n g g ian  axêtô lactat sẽ bị dicacboxil do tác dụng của oxi hòa tan đê 
tạo ihành hợp chất độc đối vói hệ thần kinh là chaxetyl (CH3-CO-CO-CH3), 
hợp ;hất n ày  bị khử trong quá trìn h  lên men phụ để biến thành chất không 
độc iì axêtoine.

Abzyme là những protein hoặc loại phân tử khác mà tính chất của nó 
tưdn? tự như tính chất của enzyme (khoảng 15 năm gần đây ngưòi ta phát 
hiện một sô kháng thế có thể xúc tác các phản ứng giông như các enzyme) 
(N.Sirvetnick. 1994).

Axêtal: Sau khi cố định một phân tử nước, một aldehyte chức năng có
0-R '

thể íết hỢp vói một hoặc hai phân  tử rượu đê hình thành hoặc là R-C-O-R”
[

H
0-R '
11

axêtil hoặc hemiaxetal R-C-OH.
,ĩ
H

Axetyl (nhóm acetyl) dẫn xuất của axit axetic CH3CO", nhóm này 
thưmg được viết Ac.

• Aldehyte (nhóm chức năng aldehyte) nhóm chức năng hóa học bao gồm
0
1 !

nhón cacbonyl mang một nguyên tử hiđro R-C-H.

Angstrom (A) đơn vị đo chiều dài bằng 10 '“m.

■ Aspergillus: Nấm mốc. giai đoạn sinh sản vô tính được coi ỏ lớp nấm bất 
toàn giai đoạn hữu tính chúng thuộc về ìớp nấm túi (Ascomycetes), loại nấm



râ”t phổ biên ớ đất, có vai trò quan trọng trong công nghiệp sãn xuất các axcit 
hữii cơ. các eiizyme. Một sô' loại có thê sinh ra (tộc tố aflatoxÌ!uv

- Hấp tiệt trùng (autoclave): Một cách thanh trùng phối hợp áp lực hiơi 
nitóc và nhiệt độ đê thanh trùng các môi trường lòng. ran. thường dùng (luíới 
áp suất o.õ - latni trong 30 phút {tức là khi)áng 110 - r20"C Irong 30 phúl).

- Tự lan (autolyse): Sự tan của các tê bào (lo các enzynie cúa chính tè biào 
thủy phân.

- Tự dưỡng (autoti-ophe); Cơ thể có thể tổng điíỢc các hợp chất hữu cơ oìho 
mình từ các hỢỊ) chất vô cđ như anhydride cacỉ)onio. cacbonate hoặc bicacboĩiate.

- Baclericide; Chất (phân tử) diệt khuẩn.

- Bacteriocine; Các protein (tộc tố ngoại bào (exotoxine) (tược vi khuáín 
sinh ra. Các độc tố này tiêu diệt các vi khuân khác, nhưng không tiêu (liệt c;ác 
cơ thế Iihân thực (Eucaryote). Thông tin (li truyền sinh protein độc tố  níìy 
nằm  ỏ các p lasm id e. khoản g một nửa sô chúng E .c o li  mới phâiì lập  C'ó th o  

sinh coỉicines. Staphylococcus sinh staphylococines. pyocinrs do 
Pseudonionas sinh ra. megacines chiết lừ Bacillus. pesticine từ Pasteur«*lla. 
mycobacteriocine từ Mycobacterium. Ngày nay nisine và microcine (lo 
Lactococcus sinh ra, ctược nghiên cửu đê ứng dụng trong sản xuất fronuiges 
chốiig lại C los lr id iiim  butyricum.

- Bactorioide; Một trạng thái sông của vi khuân, thưòng thây bacterioide 
là những vi khuẩn đang sống cộng sinh với một số thực vật (ví dụ trong nốt 
sần của cây họ Đậu).

- Caseine; Nhóm protein tách ra từ sữa có màu tráng. Các a  và p cascine 
là những polypeptid chứa một số axit amin kị niíóc. Chúng được hình thành 
trên môi tníòng giàu ion calciuin, còn caổeineK là một glucoprơtein có (íấii 
trúc khác vói các a  và p caseine.

- Chu trình xitrat hay chu trình Krebs, chu trình axit tricarboxilic (ATC) 
là chu trình chuyển hóa các chất mà qua đó 2 nguyên tử cacbon (nhóm axotat 
được vận chuyển bỏi CoA) được oxi hóa hoàn toàn thành CO2 và mỗi vòng của 
chu trình năng lượng được giải phóng dưói dạng: 3NADH + H*. 1FADH.J và 
lATP. Chu trình Krebs xảy ra ỏ màng trong của ty thể (đối với Eiikarvote) 
hoặc trên màng tế  bào chất (đối với Prokaryote).

- Dalton: Đơn vỊ đo khối lượng phân tử hoậc tập hdp phân tử. Một dalton 
bàng phần 12 của khối lượng nguyên tử cacbon 12 hay 1,66.10 “'kg. Đơn vị
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này hường (tưực kí hiộu là Dii. Iigiíòi ta còn sứ dụng bội sỏ cua (lalton; Kilo 
Daltìii viôt tắt !à Kda. Số lượng 1 hộp < h;Vt racbon có khôi luọnự in Da hòa 
tan Lrong 1 lít (lunjí môi đc thu đuííc một phân tủ gram (lìidl). tức là 
niK(i02;i H)"' Dalton của nguyên lứ cai lKiii, hoặc mx6.02;i. U) 1.<Ì(Ỉ. 1 0 -'kg 
nị^u-ôii tứ cacbon. hay mg.

Dextraiu*: Polysicle phân íìháiih lìuọc hình tliành b()i ciuiỏi cáii lạo từ các 
đcin /ị (í givico/a liên kết ỉ)fii Cíir môi 1-(ì, t»òi\ nhìínơ chuồi này ựỉíii <‘ác chuỗi 
nịíắỉ hơn liên kêl bỏi các mạch 1—1. Doxtranc thường gập ỏ nhiều loại vi kỉniấn. 
D oxrane th ì (ÌVÍỢC dùng làin châl trd troiìịí Síio kí lọc trôn  ịỊol.

D e x t r i n c :  ĩ^o lysacchar ic lo  thvi (kiỢr Iiiui t h ú y  J )hân  t i n h  hộl.

Ester: Hđp chất hóa học có (tiíỢc cỉo loại bỏ một phân tu  IIVIỚC ‘íiĩia nhóm
'  o  '

II
chứ( năng axit và chức náng riíỢu Nguyên tu oxi của phân
tu níớc bị loại bổ đi vào nhóm chức năng axit.

Kther; íiợp chât hóa học có (ỉược (!n loại bo một phân lử IIIÍỔC íĩiửa 2 
nhón rưụu R-CH .-O-CH ,-R'. Môi liên kết ú (tây gọi là liên kết (‘Iher.

Đơn vỊ khối lượng nguyên lừ (Unit(‘ (lo masso aloini(ỊU<*: Uina) là phiiti
12 (ủa khỏi lượng nguyên tứ cacbon 12 liay 1 .(561N10 '"kg, L'i»a cũn" (tược 
địỉi} nghĩa tương lự nhií Dalton. Iihvíiig Unia chi (tưực áp (ỉụng (lôi vỏi các hỢ|) 
châ! đã (ÍIÍỢC xác định hoàn toàn về hóa học.

U ltrav io le t: Một phầii C‘ủa phò ánh s;'uiịỊ oó (lộ dài 8011« khoãnịĩ .‘Ỉ80 và 

vùi )hần chục của nm (nanomotve). Tia X là tia (tiện từ có độ dài ổÓng
khoing từ 10 (ìến 50nm.

Rhibozyme; Các ARN có (ítìh xúc ti'u' giống f'nzyino (ví dụ Rhiboisymc 
cut ;ác intron).

2. lÌN MEN ETHYLiC
2.1.Khái niệm

Lvên men rượvi là một quá trình siiìh hóa phức tạp cần có sự tham gia của 
nân men hoặc một sô” vi sinh vật khác. Trong quá trình lên meii rượu. đường 
đượ! biến đổi thành rượu êthylic và C0>. Quá trình lên men rượu kèm theo sự 
hìni thành các sản phẩm, đồng thời giái phóng năng krợng (ll7.6kJ). So với sự 
phái giái kị khí các axit hữu cờ khác thì lên men rượu trải qua quá trình phức
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tạp hdn nhò sự xúc tác của hàng loạt các hệ enzyme khác nhaII. Trong p)hản 
ứng lên men. đưòng được chia cắt thành các hỢp ch ất có m ạch cacbon đưn ịgiản 

hơn. Lên men rượu là quá trình  vi sinh học đã điíỢc con người sử dụng từ thời 

xưa, nhưng bản chất hóa học của nó đến nay mói được dần dần sáng tó.

2.2. Tác nhân của quá trình lên men ethylic
Tác nhân chính cùa quá trình lên men riíỢu là các loài nấm  

Saccharomyces (viết tắ t là S). Đây là tên nấm men theo nghĩa hẹp. Còn inấm 
m en theo nghĩa rộng là nhóm nấm  có cđ thế đơn bào hoặc tập  hỢp ctơn Ibào, 
nhân thực, hiến vi. chúng có thế thuộc về 3 lớp nâ*m: Nấm túi (Ascomycettes). 
Nấm đảm (Basidiomycetes) và Nấm bất toàn (Deuteromycetes hay Pi.ingi 
imperfecti). Các loài nấm men Saccharomyces có tế  bào hình ôvan, kích thiưíỉc 
khoảng 3 ’”x5 '"^m. Trong công nghệ sinh học. người ta có thế tuyển chọn các 
chủng nấm men có kích thưồc lớn, đa bội và hoạt tính sinh học rất cao. Nỉấm 
men Saccharomyces sinh sản vô tính theo cách nẩy chồi, có khả năng hiình 
thành bào tử trong điều kiện nhâ”t định, thường 1 - 4  bào tử. sông kị khí 
không bắt buộc. Chúng có khả năng phân giải kị khí các loại đường k háo 
nhau, có thể sử dụng nhiều nguồn nitơ vô cơ và hữu cơ, nhưng không có Ikhả 
năng đồng hóa nitrat (đối vdi S.cerevỉsiae).

Trong hình VI. 1 nêu lên các hình thức sinh sản vô tính của nấm míen. 

hình VI.2 nêu lên một số dạng hình thái tế  bào nấm men và sự hình thànhi hệ 
sỢi giả, sự hình th àn h  hệ sỢi ỏ nấm  m en thưồng th ấ y  sau  4 - 5  ngày nuôi cếy 

trên môi trưòng thạch - dextro (PDA) khoai tây.

c ?

ơ o.
Nảy chổi ở 1 cực

Cồ

Nảy chồi ò 2 cực

cO
Nảy chổi ỏ nhiều cực

Phân đôi Bào tử trên cuống Ballistospores

Hỉnh VI.1. Hình thức sinh sản sinh duỡng ở một số nấm men (Kreger Van Rij, 1984)
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Sự hình thành bào tử vô tính ớ nấm men thưòng thấy như bào tử dây 
(^hlamydospore) ở Candida alhicans, Metschnikovvia. Trichosporon hay 
íryptococcus. bào tử bắn (Balỉistospore) ở các loài của Sporobolomyces.

('ác nấm men Saccharomyces thuộc lớp Ascomycetes hình thành bào tử 
lữvi tính trong các túi.

Nấm men có thể đơn tản (homothallic) hoặc dị tản (heterothallic). ở trạng 
hái đơn bội (haplophase) hoặc (và) lưỗng bội (diphophase).

Các túi có thể đưỢc hình thành theo các cách khác nhau, trong trưòng hỢp 
lấrn men đờn tản thì trạng thái đơn bội ưu thế, quá trình hỢp tế  bào chất 
olasmogamie), hỢp nhân (caryogamie) và giảm nhiễm xảy ra ỏ hỢp tử, đây là 
ế bào do hỢp nhất 2 tế  bào dinh dưỡng, trạng thái lưõng bội chỉ còn ỏ hợp tử. 
ỉình thức lưõng bội hóa (diploidisation) thô sđ nhất diễn ra giữa tế  bào mẹ và 
ế bào đâm chồi của nó: Đây là trường hợp thấy ỏ các nấm men 
ỉchvvanniomyces, Torulaspora, Debaryomyces, Wingea và một số loài của 
íichia và Hansenula (Kreger Van Rij, 1984).

S.cerevỉsia

c.pỉnus H^spora (celiuies apiculées)

0
C.tropicalis

ỉ>
Trigonopsỉs {cellules triangulaíres)

Schi20sacchar0myces c.rugosa C.tropicalis

Hlnh VI.2. Hình dạng một số nấm men, tế bào và sợi

c.pintolopesii
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> %  Í Ĩ B  

%  ® ® ể ^
S .c e r e v is ia e  P ìch ia  ta rin o sa  S c h iz o . octo spo ru s

^  © C ỊỊP  ^  0  ^

/ ®  § 1 ®
Hansệnuia saturnus H ansen iaspora  Metschnikowía

(spores avec anneau đe Saturnei (spore en chapeau ) (spore en aigu(tle)

Hinh VI.3. Túi và bào tử túi ở một số nấm men (Theo Kreger Van Rij, 1984)

Sự lưdng bội hóa có thể thực hiện giữa 2 tế  bào độc lập bằng áu'h hựp 
nhâ”t trực tiếp như ỏ Schizosaccharomyces hoặc gián tiếp qua ống tiếp hợp 
như ở Zygosaccharomyces, Debar\’omyces. Wingea, Torulaspora. Trong Ihình 
VI.3 nẻu lên một số dạng túi và bào tử túi của một số giống nấin men.

Từ trvíóc đến nay đã có nhiều khóa phân loại nấm men. nhưng khóa hay 
dùng nhất là của Lodder (1970) và cúa Kreger Van Rij (1984).

Thoo Lodder (1970). nấm men đưực chia thành 39 giôVig và loài, bao 
gồm: các giống nâ'm men hình thành túi (22 giống), các giống nấm ineni Kiả 
thuộc bộ Ustilaginales, họ Sporobolomycetaceae và các giông nấin men khiông 
sinh bào tử như Candicla. Crỵptococcus, Rhodotorula, ToniloỊpsis, 
Trichosporon, v.v...

Theo Kreger Van Rij (1984) thì nấm men thuộc về 3 lớp (bảng VI. 1) gồSm 7 
họ (bảng VI.2) và 60 giống (bảng VI.3) gồm 500 loài.
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Aconycetes
Hemiasconiyoeles

Endomyoetales

Bàng VI.1. Phân loại nắm men theo các lớp

Bns<liomycetes
Ustilaginales

Tremellales

Deu:eromycetes
Blastomycetes

Si)erniophthoraceae
Saccharomycetacoao

Pilobasitliaceae
Nâ'm men hình thành teliospori*:>
Sirobasidiaceae
Tremellaceae

spe-mophthoraceae

Crytococcaceae 
Sporobolomycetaceae

Bảng VI.2. Phân loại nấm men sinh bào tử íúi

Coccidiascus
Metschnikowia
Nematospora

Sacciaromycetac^e
Schizosaccharoniycetoideae
Nadsonioideae

u pomycetoideae 
Saccharomycetoideae

Schizosaccharomyces
Hanseniaspora
Nadsonia
Saccharoniycodes
VVickerhamia
Lipomyces
Ambrosiozyma
Arthroascus
Citeromyces
Clavispora
Cyniclomyces
Saccharomycopsis

Pachysolen
Pachyticospora
Pichia
Saccharoniyces
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Pilobasidiaceae

Nấm men hình thành teliospores

Sirobasidiaceae

Tremellaceae

Cryptococcaceae

Sporobolomycetacae

Debaryomyces
Dekkera
Sporopáchydemia
Guilliemondelíà
Hansenula
Issatchenkia
Kluyveromyces
Lodderomyces
Zygosacchoromyces

Bảng VI.3. Phân loại nấm men sính bào tử đàm

Chionosphaera 
Pilobasidiella 
Pilobasidium 
Leucosporidium 
Rhodosporidium 
Sporidiobolus 
Pibulobasidiuni 
Sirobasidiuin 
Holtemannia 
Tremella

Bảng VI.4. Phân loại nấm men bất toàn

Aciculoconidiu m 
Brettanomyces 
Candida 
Cryptococus 
Kloeckera 
Malassezia 
Oosporidium 
Phaffia 
Đullera

Schwaniom\’fces

Stephanoascvưs

Torulaspora
Wickerhamie!lla
Wingea

Rhodotorula
Sarcinosporon
Schizoblastosporio>n

Sterigmatorayces
Sympodiomyces
Trichosporon
Trigonopsis

Sporobolomyces
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F'ế sản xuất rượu công nghiệp, ngưòi ta  cần tuyển chọn nấm men 
Sacciaromyces theo các tiêu chuẩn sau:

Đặc diểm tốt Đặc điểm không tốt Đặc điểm lưu ỷ khác

- Tạođuọc nhiều rượu

'  Chịuđuợc nóng độ ruọu cao

'  Hinf thành các ester

'  Sản xuất glyxerol

'  Thkh nghi với nhiệt độ (quá cao 
hoậc tiấp)

'  It đò hỏi các yếu tố dinh dưỡng

- Sản sinh H2 S

- Hinh thành axit bay hơi

- Sản sinh SO2

- Tạo bọt

- Sinh quá nhiều nlỢu bậc cao

- Hình thành các họp chất kết 
hợp với HịS

- Chống chịu vối SOj

- Các yếu tô' hủy diệt 
(Pacteur Killer)

- Phân giải axit malic

Các loài thường dùng trong lên men rượu là:

. Saccharomyces cerevisỉae (Hansen) còn gọi là nấm men bánh mỳ, nấm 
men bia rượu. Chúng có thể lên men 95% đưòng glucoza theo con đưòng 
đườrg phân kị khí, khi hiếu khí cũng bằng con đường này chúng sử dụng 
được70% glucoza. Hoạt tính lên men cực đại ở pH 4,5 - 5. Nấm men nổi làm 
bánh mỳ có khả năng lên men nhanh, nấm chìm lên men chậm hơn nhưng 
khôr^ tạo bọt khí. S.cerevisiae có thể sử dụng nhiều loại đưòng; Glucoza, 
gala(toza, maltoza, saccharoza, nhưng không đồng hóa trực tiếp được lactoza 
và kiông đồng hóa nitrat (M.Bugnicourk, 1995). Chúng có thể tích lũy trong 
môi tt-ưồng lên men 6 - 12% rượu, thường dùng sản xuất bia đen (Ale, Porte).

2 S.ellipsoides đâm chồi liên tục nên hình thành hệ sỢi giả, nấm men của 
rượu vang nho. được coi là một loài gần với S.Cerevisiae, chúng có khả năng 
hình thành đến 17 - 18% rượu.

s S.carlsbergensis, nấm men này cũng có tên gọi là S.Uvarum (theo the 
Yeas., A taxonomic study II, 1970), đây là loại nấm men chìm, thưòng dừng để 
sản >uất loại bia vàng (Lager, Pilsner). Chúng chỉ lên men được 81% đưòng của 
dịch, hình thành sinh khối ỏ đáy bình, lên men hoàn toàn raffinoza.

}Jgoài ra, rượu còn được sinh ra bởi vi khuẩn, như Zymomonas (đưòng phân 
theo »n đường Christian - Warburg), một trong những sản phẩm phức tạp của 
Olostidium kị khí, người ta cũng có thể thu được rượu từ môi trưòng nuôi cấy 
của nột sô"nấm mốc, như Penicillium, Aspergillus, Mucor, Kluyveromyces...
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2.3. Cơ chê' hóa học của quá trỉnh lên men rượu
Phương trình tống quát của quá trình lên men rượii có thể viết là:

2C,H,0H + 2C0, + 113.4L]

Theo CH.Barthomenf (1986). nêu đi từ 100 phần điíồng sa(’charo./,n. 
chúng ta sẽ thu được 105.4 phần đưòng tự do 8au khi thủy phân và đưỢc |)hâii 
ra như sau:

- Rượu ethanol trong dịch: 51.11 phần

- Dioxit cacbon sủi bọt: 49.32 phần

- Glyxerol (glyxerin): 3.16 phần

- Axit xuccinic: 0,7 phần

- Các hỢp chất khác: 1,0 phần

Hay theo M.Larpent - Gourgaud và cộng sự (1992) thì ti lệ các Sỉin phàiiì 
vể lí thuyết là: Ethanol - 48,4%; co.) - 46,6%: glyxerol - 3,3%; axit xuccinic - 
0,6%; sinh khối tế  bào 1,2% so vói glucoza đưỢc sử dụng.

Ngày nay, người ta coi hiệu suất hình thành ethanol trong ctiểii kiện kị khí 
là 60 - 62 lít ethanol đối với lOOkg đưòng được sử dụng. Tất nhiên đối với 
những chủng tuyển chọn trong công nghệ sinh học thì hiệu suất có thể cao liOn.

- Phương trình của giai đoạn cuối cùng là:

CH3CHO + NADH + H" CH.CH .OH + NAD^

Thật ra phản ứng của quá trình lên men rượu rất phức tạp, qua hơn 10 
phưđng trình phản ứng khác nhau vói sự tham gia của nhiều hệ enzymf xúc 
tác, kết quả cuối cùng cho ta rượu ethylic, CO2 và một số sản phẩm khác. 
Neiberg đã bổ sung bisuníĩt vào môi trường lên men, lượng riíỢu giảm (li đô 
chứng minh rằng acetaldehyt là chất nhận hiđro từ NADH. H*{NAD-H:;) để 
biến thành rượu:

Giucoza axit pyruvic

NAD* ‘ decacboxylaza 

CO2

Axetaldehyt
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>hư chúng ta biết, nấm men là cơ thê hiếu khí. chúng hô hấp như cơ thể 
hiếu khí bậc cao. khi môi trưòng hết oxi ị)hân tử (oxi hòa tan trong dịch lên 

chúng mới tiến hành lên men. tức là chuyển sang hô hấp kị khí lên 
men. (i ctây thuật ngữ hô hấp được mỏ rộng. Trong điều kiện lên men rượu, 
các (ường đdn glucoza. fructoza sẽ đưực phân giải theo con đưòng EMP 
(fruco2odiphosphat) và chu trình axit tricacboxilic (ATC) lúc đầu được thực 
hiện tiếp theo đó là chuỗi hô hấp hoạt động, nấm men thu đưỢc nhiều năng 
lượni:, sinh khối dịch lên men tăng. Môi trưòng sẽ dần dần chuyển sang kị 
khí ('ếm khí). nấ’m men chuyển sang !ên men. do đó sản phẩm của quá trình 
sẽ làethanol. co. sinh khối, các axit hữu cơ và sản phẩm phụ như glyxêrin.

Hnh VI.4. Mối liên quan giữa hô hấp hiếu kh{ và yếm khi trong quả trinh lốn men nụu. bia

Nếu bổ sung sulíĩt natri vào quá trình lên men rượu và ỏ pH = 7 thì ion 
phải ứng với axetaldehit, do đó lượng ethanoỉ giảm và glyxerol tăng lên trong 
quá rình lên men rượu được tác động bởi Sac.íxrevisừìe. Glyxerol là chất chủ 
yếu ạo ra nitroglycerine (1 hỢp chất nổ).
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6 'p  Gluconace 37  
->11 ^  e  P G Iu con ace

A Ì P  

3 -P - G lyccra le

Hinh Vl.s. Sơ đố khái quát quá ừình chuyển hóa năng luạng các chất cacbon
và enzyme tham gia
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1:Hexokinaza P1 

2; Hexokinaza P2 

3: Glucokinaza

4: Phosphoglucoza isomeraza 

5: Phosphofructokinaza 

6: Fructoza biphosphataza 

7; Aldolaza

8: Triozaphosphate isomeraza

9: Glyceratdehyde

3 phosphodeshidrogenaza

10; Phosphoglycerate kinaza

11: Phosphoglycerate mutaza

12; Enolaza

13; Pyruvate kinaza

14: Pyruvate carfooxilaza

15: Pyruvale deshiđrogenaza

16: Citrate synthaza

17: a  conitate hydrataza

18; Isocitrate deshiđr(^enaza

19; A cetoglutarate deshiđrogenaza

20; Succinyt-CoA synthetaza

21; Succìnate deshìđrogenaza

22; Fumarate reductaza

23; Funiaraza

24; Malate deshiđrogenaza

25; Isocitrate lyaza

26; Matate synthaza

27: Pyruvate decarboxilaza

28; Alcool deshỉđrogenaza 1

29: Alcool deshiđrogenaza 2

30: Alcool deshiđrogenaza 3

31: Aldehyte deshiđrogenaza

32: Acetyl CoA synthetaza

33: Matate deshiđrogenaza

34: Phosphoenol pyruvate carfooxikinaza

35: Lactate deshìđrogenaza

36; Glucoza-6-phosphate deshiđrogenaza

37:6-phosphogluconolactonaza

38:6-phosphogluconate deshiđrogenaza

39; Riboza-5-phosphate isomeraza

40: Ribuloza-5-phosphate 3 epimeraxa

41: Trancetotaza

42: Transalđolaza

43:Phosphoglucomutaza

44; Hexokinaza

45; Phosphomannoza isomeraza 

46; Hexokinaza 

47: Glucokinaza

48; Dihiđroxiacetone phosphatereductaza 

49: Glycero(-3-phosphate deshiđrogenaza 

50: Glycerol-1-phosphataza 

51: Glycerolkinaza

Các enzyme tham gia vào quá trình trao đổi các hđp chất cacbon từ 
glucoza thành ethanol và lactate được nêu trong hình VI.5.

Theo sơ đồ này, quá trình lên men rượu có 5 giai đoạn chủ yếu:
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1- Biến đôi glucoza thành fructozo-l.6-diphosphat

2- Biến đổi fructozo-1.6-diphơsphat thành 3-phosphoglyc(*ral(U*hyt và 
phosphodioxiaceton.

3- Quá trình phức tạp hơn, biến đổi 3-phosphoglyc('ral(l«‘hyt thàinh 
2-phosphoglyxerat, rồi thành axit pyruvic.

4- Axit pyruvic bị loại 1 phân tử C0.J để thành axetaldehyt.

5- Hình thành ethanol do axetaldehyt lấy hiđro từ NAD-Hv.

Các loài S.cerevisiae lên men rượu theo con ctvíờng EMP, trong khi vi 
khuẩn Zymomonas tnobilỉs lại phân giải glucoza theo con đưòing 
xetodeoxiphosphogluconat (XDPG). còn các nấm mốc như Miioor lôiì imon 
gỉucoza chủ yếu (70% cơ chất) theo EMP và phần kháo (30'!̂ o cơ chiâ\) 
theo HMP.

Bằng nguyên tử đánh dấu. người ta thấy nguồn gòc của nguyên tứ 
cacbon trong phân tử rượu ỏ nấm men khác với Zymomonas molilia Vcà 
Leuconostoc mesenteroides (lên men dị hình lactic):.

bHO

HC— OH

OH ;h

HC— OH 

HC— OH 

CHoOH

CO.,

CO2 COOH

“CHaOH ^CH^OH 0
HC

®CH3 6c
Nấm men Zymomonas Le tu oiìostoi ■

Ta biết lATP w 7,3 Kcal, do đó hiệu suất nàng lượng hữu ích:

- Trong hô hấp; 38 ATP as 277 Kcal so vói 688 Kcal khi đốt 1 gluoo.xa 
(-40%).

- Trong hô hấp kị khí N O ,: 25ATP (« 26.5%).

- Trong lên men rượu êtylic do nấm men (ìên men 2ATF/glucôzơ),
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Hc hấp 
<hông khi

Glucoza

'iấm men 
hiểu khi

i

ổ
Gỉucx)za

ATP

2 Pyrutvat

2 00^
+ 2 Acetaldehiđe

2 Ethanol
Nấm men 

kị khi

- Hiệu ứng Pasteur
s’hư trên đả trình bày. muốn biến thành rượu, axetaldehyt phải nhận 

hiđr) từ NAD-H2 (NAD+H*H khử) dưới sự xúc tác của alcool dehidrogenaza. 
Khi môi trường hiếu khí. phần lớn niicleotit khử phải đi vào con đường hô 
hấp hiếu khí (xem hình VI.4). do đó làm giảm lượng NAD-H2 cho quá trình 
biếr axetaldehyt thành rượu. vì vậy mà lượng rượu giảm đi, sinh khối tăng và 
glyxírin cũng tăng, cho nên thực chât của hiệu ứng Pasteur là sự canh tranh 
của N A D -H 2 trong quá tr ìn h  hô hấp  đôi với quá tr ìn h  lên m ên ở nấm  men
S.ce’evisiae. Chính L.Pasteur là người đầu tiên phát hiện oxi tự do cảm ứng 
quá trình hô hấp và ức chế quá trình lên men ở nấm men, vể sau này Custeurs 
đù liổ sung thêm những điểu kiện của quá trình lên men rượu: -  kị khí.
-  đtòng có thề lên men. -  pH giữ ỏ 4,5 - 5,5, -  nhiệt độ ở khoảng 25-33"C,
-  sólượng nâ*m men giông là 0.26% trọng lượng cơ châ*t. Khi pH trỏ nên kiềm 
(khcảng 7,5-8) thì nấm men sẽ tạo thành glyxêrin là sản phẩm chủ yếu. Cùng 
có thể giải thích hiệu ứng Pasteur là do sự cạnh tranh yếu của pyruvat 
decícboxilaza {trong lên men) đối vói P3rruvat (Km = 3 -  4mM) so vổi pyruvat 
deh đrogenasa (Km = 0,1 -  0,2 mM) do đó chỉ một lượng nhỏ pyruvat có thể 
biêV thành ethanol.

2 .4. ứng dụng của quá trình lên men rượu
2.4.1. Sắn xuất cóng nghìập rưcnẲ ethylic

80% ethanol đưdc sản xuất trên thế giói bằng con đưòng lên men, phần 
riíỢí eth y lic  còn lại được tổng hỢp từ eth ylen e tổng hỢp hóa học do công 
ngbệp dầu mỏ. Trong công nghệ sinh học sản xuất ethanol, người ta dùng các 
loàiSaccharomyces khác nhau.
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(M .G .L a rp en t và cộng sự, 19^9)3)

Bảng Vi.6. Nãng suất sản xuất ethanol do các loài nấm men khác nhau

Chủng nấtn men v c Ethanol (g/l) Max (h

KừagilisFT23 40

43

54‘,0

56,0

0,36

0,28

S.carl^ergensis FT14 40 54,4 0,30

43 20,8 0,15

46 15,0 0,07

S.cereviseae FT Ja 40 43.2 0,32

43 36.8 0.17

46 19.0 0,09

S.mucìparus ccy 21-25-1 40 54,4 0.38

43 36.0 3.34

46 26,0 D.20

S.manàanus ccy 21-40-1 40

43

46

51.2

44,0

30,4

D.31

).30

),23

Sản lượng cồn của Việt Nam năm 2005 là khoảng 68 triệu lít (Lê v/ăn 
Nhương và c s , 2009).

Rượu ethylic là một dung môi rất phổ biến, người ta sử dụng rvệu trcòhg 
công nghiệp chế biến cao su nhân tạo, este,... Rượu Lúa  mới của Việi Nam đã 
được huy chương vàng tại hội chợ quốc tế, từ rượu cao độ người ta pia thàỉnh 
các loại rượu mùi. Rượu vang là loại rượu lên men dịch quả không qia chưing 
cất, hiện nay ỏ nước ta đang nghiên cứu chế tạo vang điều, vang Víi...  RưíỢu 
vang càng để lâu càng ngon vì có hướng vỊ đặc biệt. Lên men rượu ’atig mho 
là một công nghệ truyền thống tại nhiều nước, gồm 2 giai đoạn: lên mien 
chính (3-6 ngày) và lên men phụ (3 tháng đến nhiều năm), sđ đồ Cing n^hệ 
sản xuất rượu vang nho trắng như sau:
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Xử lí

Thức ãn 
gia súc

Thu hoạch nho trắng

> ệ

Cân 

Nghiển 

Sulfit hoá

> ệ

Bã <—  Tách bã 

▼
LÊN MEN

Lắng cặn

> f

Tách cặn nấm men

> f

Tàng Irữ, lên men phụ Chù động 
cấy giống

Đóng chai

Xin nói thêm rằng từ nho người ta đã rút chiết được chất Resverator (có 
nhiều  tro n g  vỏ) có tác  dụng  chống tăn g  huyết áp, trỢ tim , chống khối u.

Trong công nghệ chế tạo vang từ một số dịch quả, thưòng gặp phải hiện 
tưỢng Vẩn đục do hàm lượng pectin tanin cao. Có thể làm trong vang bằng 
nhiều phưđng pháp như: dùng Pectinaza, tananaza của vi sinh vật, lòng 
trắng trứng, dịch Ca(0H)2...

Sản xuất rượu bằng cách sử dụng nấm mốc để thủy phân tinh bột có hai 
phương pháp;

- Phương pháp amylồ là phương pháp cấy nấm mốc vào nguyên liệu để 
nấm mốc vừa mọc vừa thủy phân tinh bột.

- Phưđng pháp mycoman là phương pháp cấy mốc lên cám hoặc trên môi 
trưdng khác, sau đó đưa vào thủy phân nhanh tinh bột. Nhà máy rượu Hà 
Nội hiện dùng phưdng pháp thứ 2.
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S.ccrevisiae sử (lụng Iifĩay (tiíỢc ghu-ox.a. nhiítiịỉ (ỉòi v<'ii loại (lưòng khác 
nluf ừuctoza. saccharo/.n. nâin men này (trừ một sôChủn^ tuyốn chdM) khôn^ 
sủ (lụng trực tiếp (ỉược mà rần phai thủy |)hãii S(í l)ộ l)ãii<í enxymc của VI s înh 
vật khác hoặc bang axit <ỉe giíii phóiig ra h('Xfiza có thê 1Ô11 nieii bỏi lì.Vtn nx‘iì.

Etlianol đóng vai tiỏ ngày càiì” quiui irọiiỊí !à Iiíĩuồìì níuiíí kiọiiịí thay thò 
(lần cho các sản pháin (lau inn tioiiỊĩ thố ki Ntrvíoi la bắt điui sử dụng các 
Iiguồn rác thái giàu gluxil nhu' ri đường, ri mật... giàu x<‘iikilôza !àni nguvên 
liệu ban đầu cho sản xuất eihanol công Iighiệp.

2.4.2. Sản xuất bia
Bia là một loại míỏc ị>iíii khát ién men rưọu nhẹ klìỏng ('huiì<j; I‘à't gồm:

92'‘o nước. 2-9"<i riíỢu othylic và cá<‘ loại (luòng >01. rất Iihiếu vitaniin nhoni lì.
nên !à loại nước uông rất được ưa chuộng ớ nhiều nước. Hiện nay. mỗi nãm 
các nước sán xuất khoáng 100 ti lít bia (M.Bugnicouri. 199Õ). Những niíớc 
sản xuất và tiêu thụ nhiềii bia nhất thô giỏi là Dức và Autralia (Khoáng 1 lõ 
lít/người/nảni). Pháp đứng hàng 19 (40 lít/ngưòi/năm). 8()-90"ii biíi bán trên 
thị trường thô giới là bia vàng (hlond). phiin còn lại là bia nâu (hnin<‘) hoặc 
trung gian vàng - nâu. 1/1 lít bia (í 5" rượii (= 12.5ịí riíọii tHhylic) = r25(';il = (ì 
miếng (tường: 1/2 lít bia bàng 30ịĩ bơ hay 100^ klioai tây. (lo (ló 1 lít bi:i (tíMii 
(tên cho ngiíòi uông lừ 'lOO (tếu (iOOCal. Hôn Ii<iiiyôn liệu ('(í báii (Ịiiyêt ilịnh 
chât lượng bia: lúa mạch (oi'go) tĩiọc máiii. hoa Kỉoiiblon. nấm IIKMI và miỏc. 
Hoa bia thưòng dùng (hoa cái. có vị hơi dáng, huống thtím).

Quá trình làm bia gồm 2 côiig đoạn chú yốu;
- N.tÍu malt (biến tinh bột thành (tưònK. niallaịío).
- Lên men. nhào trộn, ủ chín.
S(j (tồ quy trình sàn xuất bia có thê viết »hií sau:

Nguyên liệu: Malt, hoa houblon, nước (70% malt + 30% gạo)

Đường hoá (nóng độ đirông đạt 11% Bx hay 10%) 
thanh trùng ỏ 115°c trong 30 phút

.....................I
Lên men chính (cấy nấm men)

_  ILèn men phụ, ủ chín bia 

Thành phẩm
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.\íầm cúa lúa mạch (iniilt crorịít') có thế sứ (ỉụng nííiiyên (lạng h()ặ(' kết 
hợp '('íi mộl sô bột ngũ cốc khác n lu í gạo. sán, ngô... nhưng khôny iliític tịviá 

>o với inalt.

( uã tr ình  lên men bia là quá tr ình  l)iếii dôi sinh hóa. hổa học. vi sinh liọc 
(lưói tác động của hệ enzyino cúa Saccharoinvcos. Hai giai đơạii (2 pha) cùa 
quã irình lên men bia là:

í/ Lên men chinh (pho U: Dây là |)ha rất quyết định chất lưọng l)ia. Táo 
Iihâi gây lên men !à các ỉoài Saccharoinyces. ỈX' sán xuấl bia nâu người ta 
(lùiiị. Saccharoniyces cerevisioe (iiíVni men nôi 1(1 liing). đê sán xviất bia vàii« 
Iigườ ta dùng S.carlsbergensis (ĩiâni men chìm). (Loài này có tên gọi khác
S-Uvirum, theo the yeasl. a taxonomic stucỉy 11. 1970). Xâm nuMi sẽ sử dụng 
các (hất dinh ciưdng có trong (lịch lên nien là các loại cliròng đơn (gkioo/.a. 
fruct;>za). đưòng kép nhií nialtoza. saccharoza. dextrin mạeh ngắn (từ 
inalt)trioza đến makoht^ptaoxa). các hợp chất chứa nitơ (các axit ainin. các 
prciuin phán tử nhỏ) để thực hiện các phán ứng sinh hóa. Nâ'ni inen sử (lụu;4 
Iiga> các đưòng đdn. còn inalU)za là thành phần (.hÍMh của (lịch inalt ỉ«aii 
(tườig hóa, (lo tác dụng của enzyme a-glucosidaza chuyên thành gkicoza. 
Diíỏ tác động của enzyme ị5-fructofurano8Ìdaza saccharoxa biến thành 2 
(ỉườtg đơn là glucoza và íVuctoxa - các loại điíòng này sẻ (híỢc chuyên lióa gần 
như triệt để trong quá trình !ên nien chính. Còn các loại dextrin phân tử nhơ 
ỉừ naltotrioza Irỏ lên sẽ ljị thủy phân (lần Iihờ enxyino cảin ứng ngoại bào 
(‘ú.a ná"m men. Nâ"m men sử dụng các đường đtín thôniĩ (ịua con đường 
Kmilden - Maycrhoí - Parnas (EMP). tiếp đó là chu trình Krebs và chuỗi hô 
hấ p khi môi trường còn oxi phân tử hòa tan, khi môi trường dầ!i dần trỏ nên 
yếm khí thì quá trình lên men ethanol xảy ra (xem hình VI.4). lúc này sản 
|)h.ẩn chính sẽ là ethanol. CO:;, ciic axit hữu cd. sinh khối và một sô' sản phấm 
phụ như gìyxêrin.

NỈgưòi ta thấy có tổi 16 axit amin và 1 amit trong dịch ỉên men. các hợp 
ohất này  là nguồn nguyên liệu đế nấm  men tự  tông hỢp các chất của m ình. 
N h ử ig  ax it am in  cần  th iế t khác, nấm  m en có th ể  tổng hỢp nhò ch ấ t tru n g  
giíancủa chu trình Krebs, nhờ chuyến aniin. v.v...

vỉhư vậy, nấm  m en tạo  ra  râ't Iihiều hỢp chấ t khác nhau  trong  quá tr ìn h  
lêm ĩien chính. Các hợp chà”t nàv sẽ tham gia vào thành phần của dịch lên 
mter bia do quá trình khuếch tán qua màng tế  bào. do sự tự thủy phân của 
m<ộtsố tế  bào, vì vậy chúng sẽ ảnh hưỏng tới chất lượng của bia.
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Ví dụ một chất trung gian là axetolactat sẽ bị dicacboxil do tác dụníí của 
oxi hòa tan tạo ra hỢp chất điaxetyl:

CH3
I

C H ,^ 0 - C 0 0 H  ------» C H ,^ 0 -C -C 0 0  ------> CH,-CO-CO-€H,3 ■* ì . (̂ 0 *
OH .

Pyruvat axêtolactat diaxetyl

Điaxetyl có vỊ hắc rấ t khó chịu, kích thích mạnh lên hệ thần kinh của ngiiời 
uống. Như vậy qua pha 1 , các sản phẩm trong dịch lên men sẽ là: C^HỏOH. CO2 
và nhiều sản phẩm phụ như glyxêrin. diaxetyl, rượu bậc cao, aldehyt, axit 
hữu cơ, este, xeton...

6- Lên men phụ (pha 2): Trong pha 2 các dextrin phân tử nhỏ cần phải 
đưỢc phân giải nốt để đạt được hàm lượng đưòng sót đúng yêu cầu của bia 
thành phẩm, đồng thòi ổn định hơn vị đặc trưng của bia, bão hòa CO2 cho sản 
phẩm. Quá trình lên men phụ xảy ra nhiều phản ứng phức tạp ỏ nhiệt độ 
thấp 1 ^ 3“C.

ở  pha này, thưòng làm giảm hàm lượng đưòng (= 0,5%), nồng độ rượu bậc 
cao, aldehyt, dextrin giảm xuống, còn nồng độ este tăng lên do diễn ra các 
quá trình khử bậc cao, khử aldehyt và tạo este do phản ứng giữa rượu và axit 
hữu cơ. Một trong các quá trình quan trọng của lên men phụ là khử diaxetyl 
th à n h  hỢp c h ấ t không  có m ùi vị khó chịu, không độc là axetoin (axetyl - 
methyl - cacbinol):

C H 3-C O -C O -C H 3 — CH3-CHOH-CO-CH3

Sau quá trình lên men phụ ỏ nhiệt độ thấp, hàm lượng diaxetyl giảm 
xuống tói mức nhỏ nhất cho phép (< 0,2mg/l). Cũng cần nói thêm rằng, 
axetoin là sản phẩm cuối cùng của nhiểu quá trình lên men đường gây ra bởi 
Saccharomyces, của nhiều loài vi khuẩn đưòng ruột (Aerobacter, Serratia, 
Proteus), của lên men lactic dị hình. Người ta cho rằng có 4 yếu tố chírih 
quyết định của pha 2 là:

- Vai trò của nấm men, ngoài tác dụng phân giải và tổng hỢp các chất 
như vừa kể trên, nấm men nhò hệ enzyme khử reductaza sẽ góp phần quyết 
định khử diaxetyl ỏ nhiệt độ thấp (E. Pajnnem, 1988).

Diaxetyl được nấm men hấp thụ và biến thành axetoin nhò enzyme 
diaxetilreductaza, rồi biến thành butanediol, cho nên vai trò nấm men lơ lửng 
trong lên men phụ là rấ t quan trọng.
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- Mhiệt độ tốt nhất cho lên men phụ là 1 ^ 3°c.
- rhời gian càng dài càng tạo điều kiện chuyển hóa triệt để các sản phẩm, 

càng :ó lợi cho chất lượng của bia (nói chung, tùy theo yêu cầu. có thể từ vài 
ngày ỉến vài tháng).

- ip suất nên duy trì ỏ 2 -ỉ- 4kg/cm' để tăng cường quá trình băo hòa khí CO2.

T'ong pha 2 còn diễn ra sự tự lắng trong của bia.
C')ng nghệ lên men bia hiện nay có thể là công nghệ lên men gián đoạn 

hoặc ên men liên tục. Lên men gián đoạn là quá trình mà 2 pha và tàng trữ 
bia dễn ra ở 2 nồi lên men khác nhau một cách gián đoạn, còn lên men liên 
tục lí hai pha và tàng trữ bia diễn ra trong cùng một thiết bị. Lên men liên 
tục CA nhiều ưu điểm  so vói lên men g ián  đoạn: G iảm  thòi g ian  và  công để cọ 
rửa, lạp, tháo dịch, tiệt trùng, thay đổi nhiệt độ của thiết bị, có thề giảm thể 
tích của thiết bị, có thể tự động hóa các thao tác. Tuy nhiên nó cũng đòi hỏi 
ngiíời điều khiển có trình độ cao, thiết bị lắp đặt có giá thành cao, dạng năng 
iưỢng phải phù hỢp.

Ngày nay ngưòi ta sử dụng công nghệ mồi với tế  bào nấm men cố’ định. Tế 
bào ním men ở dạng cố định sẽ tiếp xúc với các chất dinh dưõng liên tục được 
đổi rrứi, nó sẽ thực hiện liên tục quá trình biến đổi sinh hóa tạo ra sản phẩm 
hòa vìo dòng chảv ra khỏi thiết bị, sản phẩm đạt yêu cầu cần lấy liên tục ra 
khỏi hiết bị, còn nấm men ỏ lại trong thiết bị (Yamauchi Y. và cộng sự, 1994: 
Scaleup of immobilized yeast bioreactor for continuous fermentation of Beer). 
Chất tnang tế  bào nấm men là CMC một dẫn xuất của xenlulôza. nó tan trong 
nước, khi tan mang nhiều điện tích âm (C 00“), không độc vói người và vật 
nuôi, :hưòng hòa vào nước 1 4- 2%, nấm men sẽ bám vào các hạt CMC này.

Sin phẩm bia có nhiểu loại với chất lượng khác nhau, đôì vói bia hơi thông 
thưòrg ỏ Việt Nam hiện nay thì tiêu chuẩn chất lượng sau pha 2 là:

- Nồng độ rưỢu: 2,8 - 3,2%.
- Nồng độ đưòng sót; 2,5 - 2,7% (Bx)
- Hàm lượng diaxetyl: < 0,2mg/l
- Hàm lượng rượu bậc cao: 60 - 65mg/l
- Hàm lượng este: 15 - 20mg/l
- Hàm lượng CO2: 0,3 - 0,35g/l
- Độ chua chuẩn độ: 1,2 - l,4ml NaOH

0,1 M/lOml bia
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Trong lên men bia (í mộl sô iKh ligiùii lỉi th.ìv HI' o inalt baiiỊí thóc Ki.Hí. 
Hàm lưdng diaxclyl tâng (lan lh('o lãiiỊi: 'ian lúa iíi.Hi. diaxctyl sinh ra clm ycu 
<i pha log. Tạo mùi llìòin tích cực I'h() lìia là e l y l a \ f t a l .  Ịuopaiiol. izol)uiaii(i|, 
iz(>aiìiylalcohol líU> niùi tuHi cụ c  ch<» ỉ)ia (mùi (■<). .,ì là t l iaxclyi .  ;ix<'tal(U‘hit

2.4.3. Nấm men rượu làm nở bột mì
HànịỊ nãin trên thê Ịĩioi sán xuát và tióu iliụ kh(iiin<4 1.7 triộu tán Iiam 

inen làm nớ bột mì. .sán xuíVt ìiấm men làiìi ỈKÍ !)ột mì (íược tiôn hành ivuuỊr 
điều kiện thông khí (ỉ các bình nuôi cấy liòn lục (turbi(U)stat hoặc honidsiat). 
với một thùng lôii mtMi lOOni' {'ỏ thế ihu <ỉưỢf ã tàn Iiàni niíMi làiií mí hột mì 
;̂au 20 giò. Theo Trivedi và cộng sụ (H(86) thì >afcharoza + l̂ 52<’ NU ; t- 

7.5g hỗn hỢp muối khoáiiií. thônị? <íió lốt thì có thổ siiih ra lOnỊĩ sinh khối 
nấm men + 140,blg C()̂ . + 78.12g H .o. í'hin!i {‘ác ô ('(). íỉẽ n<i ra khi niittnu 
bánh làm cho bánh xốp.

(ỉiống nấm men làiii m’l bột mì là S.cerevisiae phái đạt nhữn« tiôu cliuán 
sau: Dễ khuếch tán vào míổc. có đặc tính siiili hóa ổn định và (tộ bềiì vữnK' tốt 
(không clễ tự thủy phân), khci nủniĩ .siìih san nhanh, nàng suất iôn moii Oiio. 
hàm lượng chất dinh cliíỏng dẻ hấp thii cao.

ở  Việt Nam. có một sô cơ sỏ dùiìg men nvióo irộn bột và dịch sữa men (!õ 
sán xuất men khô. một áò nơi khác Siiii xnál mon ép nhưng còng -SUÍÚ CÒI) 
nhỏ, có lẽ chúiig ta nên có xí Iighiộp chuyèii òản xuất nien bánh inì (tổ ciin '̂ 
cấp nấm men làm nơ bột inì. như thê sẽ t hủ (lộng tìược m(‘ii giông, khityốn 
khích sản xuất ti‘ong nưỏc. tận dụnjĩ (ÌIÍỢC fáf phụ phẩm nôiig nghiệp vìi Ịiliê 
liệu rỉ đưòng.

2.4.4. Sản xuất sinh khối nấm men, sản xuất protein đ<m bào
N ấm  men có nhiều ưu điếm  Mì Víỉi các vi sinh vật khác đê tạo điiih khối: 

Sinh tníỏng và phát trièn nhanh (30 -ỉ- phiit mộl thê hệ), lèn !non nhaiiii. 
tận dụng đưực phế liệu rẻ liền, có thành phần dinh dưỡng hết sức quí giá <!ô'i 
với người và vật nuôi.

N ấm  men có thể coi là đại diện tièu hiển tiX)»g vai trò tống hỢp protein tù vi 
sinh vật. đó ỉà các protein (t(Jn bào (SCP - Single - Cell - protein). Nấm men l)ất 
đầu được sử dụng để tổiìg hỢp một số protein cô phán tử lớn mà tru('Jc đây vẫn 
(tược sản xuất từ mô tè bào của người hoặc ctộng vật. ví (lụ nâm men Pichia 
pasiorii dùng để vsản xnât protein ìà táo nhân chống gây khối u liídng tụ nhií 
TNF. Streptokinaxa. kháng ngiiyêti bồ niẠl loại hopatit B. p-galacU)siílaía. 
hoocmôn sinh triíỏng loại IL.2. iiileríorongaina. các huyết tương albuinin ngi'ời. 
các kháng nguyên HIV...
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Ti’ Snccharomyces cerevisiot’ tái tô hợp ngvídi la đã chiết dưỢc các nhAn tô 
hoóc nôiì sinh trướng của bò (5-cn(lnr|)hinf‘. kháng Iigiiyên h<>|)atit H. tác 
nhân sinh trưỏng tvên (la ngưòi. interloukiní* - 2 của ngưòi, globulin miền 
dịch r của chuột, interleukin - 2 (tủa chiiộl. interleukine - 3 của chuột... (M.L. 
Gaurfard và cộng sự. 1993).

Đỉ tỏng hỢp protein từ niVni nuMi có llíể sứ (lụiìg tìhiều ioại nguyên liệu 
khác jhan. như nguvên liệu ngiiồn c-acbon: Ri (lưong. V)ột ngũ côr. nưỏí- thái ( ủfi 
nhà náy giấy, bã thực vật.... từ dầu mỏ (|)arafin). hay rác thải giàii xenlulôza.

Siu đây xin d.^n ra một số biing VI.7. VI.8

BảngVI.7. Thành phán tinh theo g trên lOOg sinh khối khô của một số tế báo được dùng để sản 
xuất sinh khối (theo M.Larpant-Gourgauơ và cộng sự 1992)

Vi sình vật Cơ chất
" • ■ '1 

N p Llp Glu Fib Cen

Chlorela sorokiniana CO^ 9.6 60 8 22 3 9

spiruliia maxima co, 10 62 1 3

Methyhphilus methylotrophus Metanol 13 83 7 <05 8,6

yarroma lipcưytica n-alcane 10 65 8.1 6

Csndka utilis Ethanol 8.3 52 7
i

1 5 8

Kluyveomyces ỉragilis Lactoserum 9 54 6.1
1

9

AgBricis campestris Glucoia 36 3 49 6.9 4.5

paeciltmyces Varíotii Tinh bộl 55 1 5

puseriim graminearum linh bột 54
[

1 6,1_

Chi chú: N - nitơ; Glu - gluxit; p - protein: Lip - lipit; Fib - xcí: cen - tro.

Hêng Saccharomyces cerevìsiae có 68-80% nưóc, 20-32% chất khô. trong 
đó; Protein - 52.41%; lipit - 1,72%: polysaccharit - 25-30%; xen!ulôza, 
hemkenlulôza - 5,86%; chất tro - 8,74%. Nấm men rấ t giàu vitamin các loại, 
đặc hệt nhóm B (mg/kg khối lượng khô); B, (thiamin) - 156,0; Bọ (RiboAavin)
- 10(.0: B;j (axit pantotenic) - 100,0: B, (axit cholic) - 710,0; B,i (Pyritỉocin) - 
20,0; pp  (Niacin) - 22.0: H (Biotin) - 0,6; axit folic - 13; người ta thấy có hơn 
20 Icại axit amin trong nấm men bánh mì này. trong đó có rất nhiểu axit 
aminkhông thay thế như lizin. methionin. systein. treonin. tryptophan.

bhư vậy trong tế  bào nấm men Saccharomyces cerevỉsiae chứa hầu nhií 
tấ t C1 các chất cần thiết cho sự sống.
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Bảng VI.8. sản xuất protein từ một số nấm men

Cỡ chất

Lactoserum

Loài nấm men

K.fragilis

Lượng
(tấn/năm)

5.000

sử dụng

Thức ăn

Nước

Hoa Ki

Ethanol c.utilis 10.000 Bổ sung vào thíK ăn Hoa Kì

N-parafine c.guilliermondii 40.000 Thức ăn Liên minh châu Au

Sulfit c.utilis 5.400 Thức ăn động vật Hoa Kì

Các nghiên cứu cho biết trong Im® bã rượu có khoảng 10 -ỉ- lõkg nấm míen 
khô, trong một nàm nếu tận dụng hết bă rượu của nhà máy níỢu thì có th ể  
thu được 150 tấn sinh khối khô, trong đó có 65 -ỉ- 70 tấn protein (Lương Đ)ức 
Phẩm, Hồ Sưởng, 1978).

Tại Nhật, cứ 1 tấn nấm men dùng cho chăn nuôi có thể thu được 700 -í- 800)kg 
thịt hơi hay 1,5 tấn thịt gà hoặc tưrtng đưđng vói 15.000 -ỉ- 36.000 quả trứ iig.

ở  Pháp có sản phẩm "Toprina" rất giàu protein và vitamin, nhờ nuôi cấy 
nấm men từ dầu mỏ, sau đó đem chiết và chế biến, trong Toprina chứa tới 
70% protein. Từ nấm men, protein được kết tủa nhiều lần nhò HCỈ hay axit 
axetic hoặc bằng điện thẩm tích. Protein tinh khiết có thể được dùng trong 
chữa bệnh, dùng để thu nhận các axit amin, để làm thịt nhân tạo nhờ phương 
pháp tạo sợi...

2.4.5. sửdụng nấm men trong sần xuất vitamin và emyme

Vitamin từ nấm men được sản xuất dưới hai dạng: - Dạng thô như trong 
thức ăn, đồ uống cho người, vật nuôi, trong bã lên men... - Dạng tinh khiết 
bằng nhiều cách tùy theo công nghệ của từng nưóc. ở  nhiều nưổc có công 
nghệ cao, ngưòi ta kết hỢp cả con đưòng hóa học và con đưòng vi sinh học. Ví 
dụ sản xuất vitamin E (a - Tocopherol) - một loại tiền chất tham gia vào hình 
thành hoocmôn - trưóc hết nhò con đưòng hóa học để tạo ra raxêmate. sau đó 
nhò quá trình biến đổi hóa học của vi sinh vật như một sô" vi khuẩn, nấm men
S.cerevisiae, Geotrichum, Candida biến raxêmate thành vitamin E.

Ngày nay, nhiều enzyme đã sản xuất được từ nấm men bằng con 
đưòng công nghệ sinh học (bảng VI.9) và trỏ thành hàng hóa bán trên thị 
trưòng thế  giói.
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Bảng VI.9. Một sổ enryme quan trọng đuọc sản xuất công nghiệp nhà nấm men

Enzyme Nấm men

Deshiứogenaza Candida boidinii

u - galsctosỉdaza s. cerevisiae, kluyveromyces

ị] ‘ galactosidaza Candida pseudotropicalis

Glucozi “ 6- phosphatdeshiđrogenaza Nhiều loài nấm men

a - glucosidaza... s.rouxii

Invertara S.cerevisiae

Phenylamoniaclyaza Nhiều loài nấm men

Uricaz5 Candida utilis 112Ũ

Trong sô" các enzyme được bán trên thị trường thê giới, thì proteaza chiếm 
59%: |lucanaza - 28%; lipaza - 3% và 10% thuộc các enzyme khác nhau.

2.4.6. Nấm men được dùng trong công nghệ ADN

T*ong công nghệ ADN. người ta có thể chuyển một đoạn gen từ tế  bào cho 
sang :ế bào nhận. Trước khi chuyển người ta có thể dùng kĩ thuật PCR để nhân 
nhani các đoạn ADN cần chuyển. Tùy thuộc vào kích thước và tính chất của 
vật cho và vật nhận, mục đích của công nghệ mà người ta chọn loại vector, có 
thể p.asmide, phage, cosmide, YAC... ở  S.cerevỉsừie và nhiều loại nấm men 
khác ngưòi ta đã tìm thấy các plasmide, các nhiễm sắc thể nhân tạo YAC 
ọỉeas: Artiíìciel chromosomes) (Hồ Huỳnh Thùy Dương và cộng sự, 1997). YAC 
cho piép tạo dòng những đoạn ADN có kích thước lớn 150 - lOOOkb (kích thưổc 
trung bình là 350kb). Ngưòi ta xây dựng những nhiễm sắc thể nhân tạo có đoạn 
ADN cần tạo dòng, sau đó các nhiễm sắc thể nhân tạo này được đưa vào tế bào 
nấm Tien bàng phương pháp biến nạp (transformation), ở đó chúng sẽ được 
nhân lên như các nhiễm sắc thể tự nhiên.

Cỉsmide cũng là một vector nhân tạo thực hiện trên nấm men, nó cấu tạo 
từ lĩiệt plasmide được bổ sung một site cos của phage lamda cho phép bọc the 
tái tổhợp 50kb trong capside lamda.

Úng dụng công nghệ gen trong công nghệ vi sinh và công nghệ sinh học là 
nền ting của nhiều quá trình sản xuất các sản phẩm sinh học ở quy mô công 
nghiệp. Chẳng hạn sản xuất thaumatin. Thaumatin là hỢp chất có khốỉ lượng
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phân tử lốn, là loại protein (íược chiết từ thịt quả của Thaumatocoicms 
danieỉlỉ, hỢp chất này ngọt gấp 2000 lần đưòng. được dùng để thay thế điiíàng 
hóa học trong công nghiệp thực phẩm. Ngưòi ta đã tạo dòng gen thaiiiĩiiatin 
trong một vector có nguồn gốc từ nấm men. sau đó sử dụng nấm mem có 
chuyến ẹen này để sản xuất thaumatin. bàng cách đó đâ tăng năng suất- gấp 
nhiều lần so vổi phương pháp chiết từ cây.

3. LÊN MEN LACTIC

3.1. Khái niệm chung
Lên men lactic là quá trình chuyên hóa sinh học kị khí chứa các hỢp châ*t 

đưòng thành axit lactic (chủ yếu) và một số sản phẩm khác nữa. Con ngưtời từ 
lâu đã sử dụng vi sinh vật lên men lactic đê bảo quản và chế biến các ỉoại 
thức án. Năm 1780, nhà bác học Thụy Điển Schaele lần đầu tiên đã tách 'được 
axit lactic từ sữa bò lên men chua. Năm 1857. L.Pasteur đã chứng minh rằng 
sữa chua là kết quả hoạt động của một nhóm vi sinh vật đặc biệt gọi là vi 
khuẩn lactic. Năm 1878, Lister đã phân lập thành công vi khuân lactic vố  (lặt 
tên là Bacterium laetis, nay gọi là Streptococcus lactis.

Mặc dù vậy, vi khuẩn lactic mới được nghiên cứu tỉ mỉ trong vài 'Chục 
năm gần đây (Davies và cộng sự, 1984; Gilliland, 1985).

3.2. Tác nhân lên men lactic
Nhóm vi khuẩn lactic đã được xác định bởi ORLA-JENSEN (1919), lao 

gồm nhiều giống có đặc tính chung là lên men gluxit thành axit lactic.

Lên men lactic đồng hình là loại lên men lactic hầu như chỉ cho sản pihìm 
là axit lactic.

Lên  m en lactic  dị h ìn h  là  quá trìn h  lên men, ngoài a x it  lactic còn C('ó (ác 

sản phẩm khác như axit axêtic, ethanol, CO2...
Tùy theo cd chế lên men bắt buộc hoặc chủ yếu, mà ngưồi ta xác định lồ vi 

khuẩn lên men đồng hình (homoíerraentaires) hay vi khuẩn lên men dị ìhìih 
(heterofermentaires).

Một sô” vi khuẩn lên men đồng hình cũng có khả năng lên men dị Ihìih 
trong những điều kiện sinh trưdng không thuận lợi hoặc tùy thuộc vào nfgvồn 
đưòng sử dụng.
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Tót cả những vi khuẩn lactic đều có đặc điểm chung là:

a. Đó là những vi khuẩn gratn dương, nói chung là bất động, không sinh 
bào tử catalaza âm. oxidaza âm. nitratoreductaza âm.

b. Khả n ăn g  sin h  tổng hỢp nhiều hỢp ch ất cần  cho sự sống của những vi 
kliuẩn n ày  rấ t  yếu , cho nên chúng là những v i sin h  v ật đa khuyết dưỡng 
(polyaíxotrophie) đổi với nhiều ax it am in. đối vói nhiều  bazơ nucleic, nhiều 
loọi vitam in... không có khả n ân g tổng hỢp n hân  hem  của các porphyrine. 
bình tiư òng chú n g không có cytochrom e.

c. Do đó. chúng là những vi khuẩn kị khí tùy nghi {facultatives bacteries),
vi khiẩn hiếu khí (microaerophiles), là loại cơ thể độc nhất có khả năng lên 
men h ếu khí cũng như kị khí. '

Klóm vi khuẩn lactic râ”t đa dạng (heterogene) gồm nhiều giông rất 
khác ihau. Tế bào của chúng có thể là hình cầu như Streptococcus, hay 
Lacloíoccus, Enterococcus. Leuconostoc, Pediococcus, hoặc hình que như 
Lacio bacillus, ngưòi ta phân biệt chúng về khả năng lên tnen đồng hình 
hay dì hình. Ngày nay ngưòi ta bổ sung vào nhóm vi khuẩn lactic những vi 
khuẩr Bifidobacterium (Kandlei’ và Welss, 1986). (Bảng VI. 10).

B ả n g  V I.10 . C ác  giống khác nhau của vi khuẩn lactic

Gicng
T ế  b ào

K iểu lên m en
ADN:

Tài liệu dẫn
Hình S ắ p  xếp G C %

Streptoraccus C ầu Chuỗi lactic đổng hình 34-46 Schleiíer, 19 8 6

Leuconcstoc C ẩu Chuỗi lactic dị hình 36-43 Farrow và công sư, 
19 89

P e d ic o c u s C ầu Tứ cầu  (Tetrade) lactic đổng hình 34-42 Schleifer.1986

Lactobỉuillus Que Chuỗi lactic đống hinh 
và dị hình

3 2 -5 3 Kandler và w elss, 
19 8 6

BifidobcCteriuni Khác 
nhau 

tuỳ loài

Nhiểu dạng lèn men lactic 
và  axêtic

55-67
Kandler và w elss, 
1986

Scardovi, 19 8 6

Thành phần ADN cho ta biết tính gần gũi của các loài thuộc các giống. Tỉ 
lệ phầi trám của các bazơ Guamin (G) + Cytosin (C) (GC%) là gần gũi ở các 
loíii tiuộc giống Streptococcus (34 - 46%); Leuconostoc (36 - 43%) và 
PrdicKOccus (34 - 42%) (Schleifer, 1986, Farrow và cộng sự, 1989). NgưỢc lại, 
giống ^actobacilìus có các loài khác xa nhau (32 - 53%), và sự khác nhau này 
còn thíy ỏ ngay trong nội bộ của giông phụ. Tỉ lệ phần trăm GC của các loài 
thuộc ĩiống Bifidobacterium dao động từ 55 đến 67% (Scardovi, 1986).
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Sự tập hớp của 5 giống này vào cùng một nhóm vi khuân lactic đã đ’ifỢc 
khẳng định qua phương pháp phân loại phân tử (Taxonomie molculaiire). 
Phân tích trật tự các nucleotit của ARN ribosome (rARN) đã cho thấy trong 
cùng một nhánh lón chủng loại phát sinh (groupe phylogenetique) có các 
giống: Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc, Streptococcus. Bacilầiis,
Clostridium, Propionibacterium, Biíidobacterium (Fox và cộng sự. 1980).

Trong khi đó các giôVìg Lactobacillus, Pediococous, Leuconostoc và 
Streptococcus mà tỉ lệ GC% của chúng thấp, dưói 50%, có thể xếp vào cíing 
nhánh chủng loại phát sinh của Clostridium và khác biệt với nhánh 
Actinomycetales có GC% cao hơn 50%. bao gồm Propionibacteriuin và 
Bifidobacterium (Stackebrandt và Tauber.1988).

Dựa vào khả năng sinh trưởng trên môi trường có pH, NaCl, khả nnng 
lên men các loại đường, t”, nhóm huyết thanh khác nhau mà người ta phân 
biệt các loài thuộc giống (chi) Streptococcus:

Streptococcus lactis subsp.lactis

Streptococcus lactis subsp.diacetylactis

Streptococcus lactis subsp.cremoris

Streptococcus lactis raffinoìactis

Streptococcus lactis thẹrmophilus

Bằng phưđng pháp phân loại sinh học phân tử, khoa học đã khẳng định 
sự khác nhau của các loài trên (bảng VI. 11) và sự giống nhau giữa các thứ 
trong loài.

B ả n g  V l.1 1 . C ả c  đ ặc  điểm sinh học phân tử củ a  c á c  loài Streptococcus

Loài, loằi phụ
GC%
ADN

PTG
M enaquynon 

chủ yêu
Dạng 

axit lactic l d h

- Streptococcus lactỉs 3 4 -36 Lys-D-Asp Mk9. Mk8 L(+) M 1)

subsp.lactis

* Streptococcus lactis 3 4 - 3 6 Lys-O A sp Mk9, Mk8 L(+) L ( 1)

subsp. diaceỉylactis

- Streptococcus iactís 3 4 - 3 6 Lys-D-Asp Mk9, Mk8 L(+) L ( 1)

subsp.cremorỉs •

- Streptococcus garviae - Lys-Aỉa-Gly-Ala Mk9. Mk8

- Streptococcus piantarum - Lys-ser-Aỉa - L W
* Streptococcus raffinoiacỉis 43 Lys-Thr-Aỉa - L(+) L (1^2 )

- Streptococcus thermophilus 3 7 - 4 0 Lys-Aia - L(+) L(3)
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Ghi chú: PTG - Peptidoglycane. cầu peptit. LDH - Lactate deshictrogenaza; 
(1 .2.3) các dạng khác nhau của LDH.

B ả n g  V I.12 . C á c  đ ăc  điểm phân biệt giữa các  loài thuộc Lactococcus

(Theo Schleỉfer, 1987)

C á c  đ ặc  d iểm

•
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V
ằr
ẫ
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o
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- l-Oíii peptidoglycane Lys-D- Lys-D- Lys-D- Lys-Ala- Lys-Ser- Lys-Thr-

A sp A sp Asp Gly- Aỉa Ala Aỉa

- M enaquynone chủ yếu Mk9. Mk9. Mk8 , Mk9, - -

MK8 MK8 MK9 MK8

- íỉinh trưòng ở 4 0 °c V -

- Sinh trưởng ở NaCI 4% + (V) - - + + -

+ - - +

- I.ên men:

Am ygdaline (*) V

G alact0 2 a V - + - +

Lactoza + + - + - 4-

Maltoza + - + +

Melibioza - - +(V) - +

M elezitoza - - - V + V

RafTtnoza - - - - - +

Rilboza - - - - - -(V)

Salicine + - - + 4- +

Sorbitol •^(V) ‘ (V) + + + -

Sacch aro za - - - - + -

Trehaloza V - + V 4* +

- Thùy phân + -(V) (+) + - -(V)

AỊĩlinine + - +
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G h i chú: + Có sinh trưởng: - không sinh trưởng: V có hay không sinh 
trường tùy theo chủng; (+) có sinh trưỏng yếu; +(v) có sinh trướng đòi với 
phần lớn, đôi khi có chủng không sinh trưỏng; -(v) không sinh trưỏng đối V(3i 

phần lớn chủng, đôi khi có chủng lại mọc.

B ả n g  V I .13 .  C á c  đ ặ c  điểm phân biệt c á c  loài thuộc giống (chi) Leuconostoc (viết lắt Ln.)

(Theo Garvie, 1986)

Đ ặc đ iểm

L n .m e se n te ro ld e s  s u b s p

8
1

1 F
01

r

§
i

I
I
1
«

%K

1 0
1

-G C % 3 7 -4 1 37-40 38-40 37-38 43-4 5 37 -39

'L o ạ i peptidoglycane Lys-A la-aỉa (Lys- (Lys-Ser- (Lys-Ser- (Lys-Ser- (Lys-Ala -

(L y s -S e r Ser-A la- Ala-Ala) Ala-Ala) Ala-Ala) Ser)

Aia-Ala) Ala) Lys-Ala- Lys-Ala- Lys-Ala- Lys-Ser-

Ala Ala Ala ser

+/- - +/- 4- +/-

-Sinh trưdng ở 37°c ♦ ♦ - +/- +/- NO

-Sin h tru ở n gỏN ad 3% ♦/-

-Lên m en: *h - +/- -

Arabinoza ♦/- +/- - - ND

Cellobíoza + ♦/- +/-

Fructoza ♦/- +/- + +

Lactoza + - + +

S acch aro z a ♦ + ♦ -

Trehak)za ♦/- - +/- -

-Thủy phân escu lin e ♦/- ♦/- + +/- +/- ♦

-S ử d ụ n g c itra te ♦ ♦/- - - - +/-

-Tổng hợp dextrane 4

G h i chú: + Có sinh trưỏng; - không sinh trưởng: +/- sinh trưởng chậm, 
yếu. ND không xác định
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B ả n g  V I.14 . Đ ặc điểm  phân biệt một số  loài của Lactobaciilus (viết tắt Lb).

(Theo Bottazzi, 1988)

Mh6m Loài
GC%

ADN

Loại

peptido

glycane

Dạng

acid

iactỉc

Ndi số n g  chỉnh

Lb.delbmeckiị subsp.deỊbmeckiị 49*51 lys-Asp D Mặt thực vật

Lb. delbrueckịịsubsp. bulgaricus 49-51 Ỉys-Asp D Sữa chua. fomat

1 Lb.ơelbrueckii subsp lactís 49-51 Ỉys-Asp D Fomat

Lb.acidophitus 34-37 lys-Asp DL Môm, àm đạo

Lb.gasserì 33-37 lys-Asp DL Mốm, âm đạo

Lò. helveticus 38-40 lys-Asp DL Fomat

Lb. casei subsp Casei 45-47 Lys-Asp L Dạ dầy động vật nhai lại

Lb. caseỉ subsp pseudoplantarum 45-47 Lys-Asp DL Fomat. rơm cỏ ủ

II L bxase ỉ subsp-tolerans 45-47 Lys-Asp L Mổm. âm đạo

Lb.casei subsp rhamnosus 45-47 Lys-Asp L Ruột non người

Lb.sake (Lb.curvatus) 42-44 Lys-Asp DL Bế mặt thực vật

Lb.bavarícus 42-44 Lys-Asp L Bé mặt thực vật

Lb.plantanim 44-46 m-ADP DL Thực vật. íomat

Lb.biỉermentans 44-46 Íys-Asp DL Fomat

Lb.brevis 45-47 lys-Asp DL Thực vật, fomat

Lb.buchneri 44-46 lys-Asp DL Thực vật, fomat

ỉlt Lb.ketir 4 0 4 2 lys-Asp DL Keĩir (1 loại sữa chua)

Lb.reuteri 40-42 lys-Asp DL Ruột non

Lb, íermentum 52-54 orn-OAsp DL Thụt vật. tomat Nga

Lb.confusus 45-47 lys-Ala DL Thực vật

Lb.vễrídescens 45-47 lys-Ala-Ser DL Cảc sản phẩm thịỉ

Lb.sanỉrancisco 36-38 lys-Ala DL C ác loại bánh

Dưới đây xin nêu một sô' ảnh 
khuẩn lactic:

chụp kính hiển vi điện tử (SEM) một số loài
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a. Lactococcus 
lactis subsp.lactis 

(^6000)

b. Streptococcus 
thermophilus 

(y4000)

c Leuconostoc 
mesenteroides 

subsp dextranicum (y(ỳOOO)

Hình VI. 6. Một số dạng cầu khuẩn lactic (a, b, c)

d. Lactobacillus 
helveticus 
(^6000)

đ. Lactobacillus 
acidophilus 

(xôOOO)

Hình V U . Một số  dạng trực khuẩn Ịactic (d, đ, e)

e. Lactobacìllus 
casci subsp 
casei (\6000)

* (ỉiông (chi) Streptococcus (viết tắt Sc.) (Billỉ’0t b J 874) thuộc vê liọ 
S tr6'ptococcaceae (Trivisan,1889), thuộc vổ lởp vi khuẩn grain (ỉiúiiì^ 
(firmibacteria) bao gồm các cầii khuẩn lên nien lactic đồng hình (Irừ 1 sô ít
loài), hắt độn^ (trừ một S() ít loài), ^ram dương, đường kính cẩu khuan 0,5 -
l|im, sau khi phân chia theo mộl phươn^Ị chúng thường tạo ihàiìh chuỗi, sôiỉ̂ ^
hoại sinh trong đất, bề mặt cây. da người, ruột...

Dựa vào nhóm kháng nguyẽn N mà Streptococcus được chia thành 2 nhỏni: 

+ Nhóm cố kháng nguyên N: Sc.meso philes 

Nhóm không có kháng nguyên N: Sc.thermo philes

+ Các Streptococciis lactis mesophiles hay StreỊ)tococcus thuộc nhó 
kháng nguyên N: Giông Lactococcus mà nhiều tài liệu viết, (có thể liiỂu 
Streptococcus lactis = Lactococcus) bao gồm các loài chủ yếu như 
Streptococcus lactis và Sc.cremoris. Streptococcus lactis có những loài phụ là
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- Streptococcus Lactis subsp.diacetylactis: Phân biệt với loài Sc.lactis ở 
chỗ có k h ả  n ăn g  sử dụng x itra t và khi lên men đã sinh  ra  d iaxetyl bèn cạnh  

phần chủ yêu là axit lactic.

- Sc. Lactis subsp.ỉactis.

- Sc.lactis subsp.cremoris (xem bảng VI. 11).

 ̂ Nhóm Streptucoccus Ihermophiles khác vdi Streptococcus lactis ỏ chỗ 
chúng sinh trưởng ỏ nhiệt độ tối ưu là 42 Ỷ 43*̂ c, và có thê chịu được ỏ 6Õ̂ 'C 
trong 30 phút, các chủng ở đây không có kháng nguyên N, mẫn cảm với 
Nm('1. Những loài ỏ đâv vẫn được mang tên giống là Stroptococcus. 
St rt ptococcus không có chuỗi hô hấp trên màng, do đó không có khả năng 
sử clụng phức hệ Fj -  Fo đê tổng hớp A TP thông qua con đường photphorin -  
oxi hoá, do đó vai trò quan trọng nhất của phức hệ enzyme trong tế bào chất 
của vi khuẩn này là bơm H* ra ngoài để thiết lập trạng thái cân bằng pH.

* GiôVig Leuconostoc (viết tắt là Ln.) (Van Thieghem, 1878) thuộc về lớp 
cầu khuẩn gram dương Pirmibacteria. ngành (Division) Pirmicutes. phần lớn 
chúng lên men lactic dị hình theo con đường hexoso-monophosphat. Khi phân 
chia chúng tạo thành cặp hoặc chuỗi. Những cầu khuẩn lên men lactic dị 
hình ở đây được chia thành 4 nhóm theo phương pháp ỉai ADN-ADN. Những 
loài thường thấy trong lên men lactic dị hình và lên men malolactic !à;

- Leuconostoc mesenteroides subsp.mesenteroides:

- Ln. mesenteroides subsp dextranicum;

- Ln. mesenteroides subsp cremoris:

- Ln.lactis;

- Ln.paramesenteroides:

- Ln.oenos. (xem bảng VI. 12).

Nhiều loài Leuconostoc cùng với một số loài Lactobacillus gây nên quá trình 
lên men malolactic, đây là quá trình lên men thứ hai sau lên men rượu vang, nó 
làm vang chua, quá trình xảy ra mạnh khi trong vang còn nhiều axit tactric 
(COOH-CHOH-CHOH-COOH) và axit malic (COOH-CH2-CHOH-COOH).

* Giống (chi) Lactobacillus (viết tắ t Lb) là những trực khuẩn không sinh 
bão tử thuộc lóp vi khuẩn gram dưdng Pirmibacteria, Division Pirmicutes. 
NhCỉng trực khuẩn này đứng riêng lẻ hay thành chuỗi, thủy phân đường 
síicoharoza mạnh, hình thành axit lactic dạng D. L hay DL, không khử nitrat,
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chúng phân giải gelatin, casein. indole và HịS. Chúng không có catalazĩ» và 
cytochrom oxidaza. Chúng là những vi khuẩn khuyết dưỏng nhiều loại vitaniin. 
axit amin (auxotrophes). Rất nhiều loài điíợc phân lập từ thịt mà ngày na\ 
ngưòi ta thưòng viết thành giống Carnobacterium như Lactohocillus 
divergens, Lb.piscỉcola và Lb.carnis.

Giống Lactobacillus chia thành 3 nhóm:

+ Nhóm I: Được gọi là Thermobacterium, lên men đồng hình và ưa nhiệt 
(homofermentaire, thermophile). Không một Pentoza nào hoặc Gluconate 
được chủng lên m en. Những vi k h u ẩn  nhóm n ày  có fru cto se-l,6 -d ÌỊ)h o sp h ate  
aldolaza, chúng phát triển ồ 4õ”C.

+ Nhóm II: Được gọi là Streptobacterium, đây là những trực khuẩn lèn 
men đồng hình và ưa ấm (homoỉermentaire mesophile) nhiều loài của nhóm 
này có khả náng lên men dị hình, vì vậy người ta còn gọi nhóm này là lên 
men đồng dị hình. (homo-heterofer mantaire). Các hexoza đưỢc lên men theo 
con đưòng EMP thành axit lactic, nhưng các pentoza có thể đưỢc phân giải 
nhò con đưòng lên men dị hình để tạo thành axit lactic, axit axetic do 
phosphoxetolaza được cảm ứng.

+ Nhóm III: Gồm những trực khuẩn có tên gọi là Betabacterium, chúniỊ là 
những cd thể lên men dị hình bắt buộc (strictement heterofermentaire). 
Chúng sinh ra axit lactic, axit axetic, CO2 và ethanol. Những vi khuẩn này có 
phosphocetolaza nhưng không có aldolaza. Phân biệt các loài ỏ đây bằng sự 
lên men các loại đường, bản chất isomere của axit lactic được hình thành, 
nhu cầu đối vói nhân tố sinh trưỏng, bản chất của mucopeptit, thành phần 
axit béo của tế  bào.

Bằng những nghiên cứu phân loại sinh hóa (chemotaxonomy) và lai ADN - 
ADN cũng cho thấy Lactobacillus là một nhóm rất khác biệt (xem bảng VI. 14).

+ Giống Pediococcus (viết tắ t Pc.) gồm những tứ cầu hoặc dạng song <!ầu 
lên men lactic đồng hình, hình thành axit lactic dạng DL hoặc L (+), chúng 
đòi hỏi các chất dinh dưỡng, có hoạt tính thủy phân protein yếu. Đối với phần 
lón Pediococcus chúng không có khả năng sử dụng lactoza vì vậy không làm 
axit hóa và đông tụ sữa (Garvie.1986). Các Pediococcus được đặc trưng bởi 
GC% ADN từ 34 - 42%, bỏi peptidogỉucan loại lys -Ala(Asp) bởi bản chất và 
đặc tính của LDH phụ thuộc từng loài.

Các loài Pediococcus khác nhau bởi tính chịu nhiệt, chịu pH, chịu NêCl 
và phổ lên men đưòng, các đặc điểm được nêu d bảng VI. 15 và hình VI.8.
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Bảng VI.15. Các đặc điểm phản biệt một số loài Pediococcus (Garvie, 1986)

Đ ặ c  đ iếm

&I 1
ẵ
1 ỉ

I
1 1

- Sinh trường ở pH 4 ,5 + ND - + ND - -

- Độ mặn cao  nhất cố 

thể chịu (%)

<4 6.5 4 ^ ,5 4 6 .5 6.5 18 6 .5

- Lên m en: Lactoza - - + +/- +/- - +/-

Maltoza +/- + + + + - + ♦

M elezitoza - - - + -

Riboza - - - - + 4-
i

+ ND

S a cch aro z a - +/- +/- •• +

Trehaloza + +/- + - + +/- + +

Dextrine - - +/- 4É* - +

Amidon - + 4» - -

- Thủy phân argìnin - - - + + -

Ghi chú: + có sinh trưởng; - không sinh trưỏng; +/- sinh trưởng chậm, 
yếu; ND- không rõ

+ Giống Bifidobacterium (Orla Jensen,1924, đôi khi còn viết là 
lỉitĩdibacterium) là những trực khuẩn kị khí không sinh bào tử, gram dương, 
bất động. Khi mới phân lập chúng là những trực khuẩn có thể phân nhánh có 
dạng chữ Y.v. tập hỢp thành khối. Sau nhiều lần cấy truyền chúng trở thành 
trực khuẩn thẩng hoặc hơi uốn cong vối những hạt dự trữ nhuộm màu bỏi 
xanh methylen. Trưóc đây ngưòi ta  viết giống này trong Lactobacilìus ví dụ 
Lb.bifidus, nhưng theo Bergey's 1986 thì chúng được tách thành giống riêng 
mang tên Bưỉdobacterium và xếp vào họ Actinomycetaceae, chúng lên men 
ỉactic dị hình, sản phẩm chính của chúng là axit axetic và axit lactic (tỉ lệ 3 : 2), 
cùng vói một ỉượng nhỏ axit formic, ethanol, axit xuccinic. Nhiíng khác biệt 
vổi các vi khuẩn lên men lactic dị hình khác là chúng không sinh CO2 
(scardovi,1986), chúng là những cơ thể catalaxa âm, n itrat dương, indole và
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gelaline âm. Chúng khôiig hình thành axit từ các (Uíờiig sau: Khiiinno^/.a, 
sorboza, adonitol, (ỉiilcitol. erytliritol và glyxerol. ("húng là I i h ử i i ị í  {'(i llìi' iưa 
ấin (T" sinh trương 31 - 4 r ’('). chúng kliôiig chịu (lược Ị ) H  õ.o -  1.5. lliộn n,'ay 
đã mô lá tỉ mỉ 25 loài thuộc giỏng này. cáo loài thưdiig gặp là;

B.hiỊidiim , B.infantis, B.ỉiberonim, R.lactcnsis,

B.cornutuni, Bifidohacterium onin ia lis  (hình VI.8)
Lactobacillus brevis (x 6000)
Pediococcus sp. (x 7000)
Bifidobacterium an im alis  (x BOOO)

Lactobacillus brevis (x 6000) Pediococcus sp. (x.7000) Biỉidobacterium animalis (x6000)

Hình VI. 8. Ảnh SEM  một số  loài vi khuẩn lactic

3.3. Cơ chế của quá trình lên mén lactic

ỏ  vi khuẩn lactic, người ta (tã tìm thấy các enzyme pepti{laza ngoại bào 
và các peptidaza của thành tế  bào, (tó là các exopeptidaza (1'honias và 
PritcharcỊ 1987). Các vi khuẩn laclic có pepti(laza nội bào làni nhiệm vụ thiiy 
phân các peptit ở bên trong tê bào.

Phương trìnyi tóm tắt của quá trình lôn men lactic dồng hình từ glucoza 
có thể viết là:

CoHi.O,-. 2C3HCO3 + 136K.I (32,4Kcal)
Đường được vi khuẩn lactic lên men chủ yếu thành axit lactic. Khi lôn 

men đồng hình, đường sẽ đi theo con điíờng KMP để hiến tliành axit lactic. 
còn khi lên men lactic dị hình thì con đường Pentosophosphat sẽ được sư 
dụng để hình thành lactat, ethanol và axetat (hình VI.9).

Đường của sữa chủ yếu là lactozơ, đưỢc P-galactoziclaza [)hâii giải thành 
galactx)zơ và glucozơ. Cần nói thêm rằng ị3-galaclozidaza có nhiều cd chất có thể’ 
phân giải như: gangliozit (GMl), lactozyloeraniit, lactozđ, và một sô" glucoproteiti 
củng như cơ chất nhân tạo ONPG (Ortho-nitro-phenol), tvong đó sử dụng 
nhiều nhất là lactose và ONPG.
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Việc vận chuyển lactozơ vào tế bào vi khuẩn theo cách đồng vận chuyển 
cung chiều (H71actozơ).

A. Lên men đóng hinh

Lactoza

PYR ■
lacloso G*p

GlưcozaA T P,^
ADP ^ „

G ỉucose-6-P

Ffuctoso-6*P
ATP
AOP

Fruct0S0-6HJĩP

AĨP
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Tagatoso-6‘ P

3
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PhosphoẻfX)lpyruval
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___ NAO
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X D ị  e
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B. Lên men dị hinh

Lactoza
PYR
PEP '•— 1  

Lactoso G p

Gluccura 
ATP ^
AOP ^

^Glucose-6-P

I«x>nate

"ị
Acetyl*p

CoASH

NADH

N A0 ‘

Pt

Acẻtyỉ-Co A 

\
CoAS*

Acelaldehyi

NADH

N « ) ‘

Elhanoi

Hềnh VI.9. Lên m en  lactoza ỏ  các  w khuẩn lactic

Mức năng lượng: a) Trong lên men đồng hình: Một phần tử gam (mol) 
lacto7,a được sử dụng cho ra 4 phân tử lactat + 5ATP (2ATP theo sự phân giải 
glucoza và 3 theo sự phân giải galactoza).

b) Trong lên men dị hình: 1 moi lactoza lên men chỉ sinh được 3 phân tử 
lactat và 4 phân tử ATP.
(1) Phospho P-galactosidaza (2) tagatoso 6-phosphate isomeraza (3) tagatose 
6-hosphate kinaza (4) tagatoso-l,6-diphosphate aldolaza (5) p3Tuvate kinaza 
(6) lactate deshiđrogenaza (7) fructo-l,6-diphosphate aldolaza (8) pentose 
5-phosphate xetolaza (9) ethanol deshiđrogenaza.
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Nồng độ đưòng lactoza trong sửa khá lớn. đối với sửa bò nồng độ này là 
40 - 50g/lít. đó là loại đưòng tự do chủ yếu có mặt trong sữa, cuốỉ pha siih 
trưởng của vi khuẩn lactic, hàm lượng axit lactic, pH sẽ thấp dao độnjí tùy 
theo loài vi khuẩn.

Trong lên men lactic đồng hình, sự hình thành axit lactic trải qua hàig 
loạt giai đoạn trung gian vói sự tham gia của các enzyme tương ứng. Gai 
đoạn đầu xảy ra quá trình hoạt hóa hexoza với sự có mặt của axit phospho’io 
để hình thành hexoso diphosphat, sau đó diễn ra sự cắt mạch hexoza đe tạo 
nên triosophosphat (dihiđroxiaxetone p và glyceraldehyde-3P) những híp 
chất này biến thành pyruvat, và pyruvat là chât nhận H từ NADH cìê bim 
thành axit lactic:

EMPCeH,20j

2NAD- 2NAD H;

2CH ,CH 0H C00H

T ổn g cộng:

lGlucoza + 2ADP + 2Pi 2Lactat + 2ATP

Chú ý: Trong lên men lactic đồng hình không bao giò hình thành khí CO2, 
đó là điểm khác biệt so với lên men lactic dị hình.

Như vậy đỐì vối 686Kcal trong một phân tử gam đường, phân tử a:it
lactic còn chứa 628Kcal, phần còn lại là 58Kcal, trong đó khoảng 20Kcal nần
ỏ 2ATP, số năng lưỢng khác bị mất đi dưối dạng tỏa nhiệt.

Trong lên men lactic dị hình, vì những vi khuẩn nhóm này thiếu Cìc 

enzyme chủ yếu của con đưòng EMP như aIdolaza và triosophosphatisomoriì. 
vì thế  giai đoạn đầu của sự phân giải glucoza sẽ đi theo con đường Pentao 
phosphat (PP) tức là qua các sản phẩm trung gian như glucoso-6P, )- 
phosphogluconat, và sau đó loại ra ICO2 để thành ribuloso-5P. HỢp chất n.y 
bị cắt thành 2 phân tử: Glyxeraldehyt-3P và axetyl-P. HỢp chít 
triosophosphat sẽ qua một số phản ứng như lên men đồng hình để chnyn 
thành axit lactic, còn axetyl-P sẽ chuyển thành ethanol và có thể thành axt 
axetic (xem sơ đồ hình VI.9), vì vậy trong lên men lactic dị hình ngoài ajit 
lactic còn có CO2, ethanol, axit axetic... và lATP/Glucoza.
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liên men lactic dị hình là quá trình lên men kị khí phức tạp gầy ra bởi 
nhiê'1 giống vi khuẩn (xem bảng VI. 10), trong đó chủ yếu lả Leuconostoc, 
Lactobacillus, Bifidobacterium. ngoài ra còn nhiều loại khác: Escherichia, 
Salnionella, Clostridium... Trong nhiều quá trình lên men lactic dị hình, các 
sản phẩm đi từ lên men glucoza rất phức tạp;

2g]ucoza + H2O + ADP + Pi 2ỉactat + ethanol + 2CO-2 + 2H9+ axetat + 
axit xuccinic + diaxetyl + axetaldehyde.

8ự khác biệt của lên men lactic dị hình gây ra bỏi Bifidobacterium so với 
vi khuẩn lactic là ỏ chỗ chúng sinh ra lượng axit axetic khá lớn so vói axit 
lactic (3; 2) và sinh CO2.

Oũng cần nói thêm rằng, ngoài vi khuẩn có khả năng lên men lactic còn 
có một số cơ thể bậc cao cũng thực hiện được sự lên men này, ví dụ một số loài 
nâni Rhizopus như Rhi.oryzae có thể tạo được khoảng 60% axit lactic so vói 
lượng đường sử dụng, nhưng ỏ đây là lên men oxi hóa.

Mhư vậy năng lượng ATP thu được:

+ Qua lên men lactic đồng hình: 5ATP/lactose; 2ATP/glucose.

+ Qua lên men lactic dị hình: 3ATP/lactose; lATP/lglucose.

3.4. Lên men maiolactic
Trong quá trình lên men rưỢu vang khi sử dụng đưòng làm nguồn năng 

lượng, một sô” vi khuẩn lactic như LeucoHostoc oenos có khả năng lên men 
mòi trưòng giàu axit malic để thành axit lactic với hiệu suất rấ t cao, 
khoảng 75 - 96%. Vi khuẩn lactic Leuconostoc oenos rấ t phổ biến trong vang 
ỏ pH < 3,5. Quá trình lên men maỉolactic là pha 2 của quá trình lên men 
vang gây ra bởi Ln.oenos thường kèm theo sự phân giải các axit xitric, axit 
fumaric hình thành axit axetic và sử dụng arginine, histidine và axetaldehyte 
(Davis và cộng sự, 1986).

Một số loài vi khuẩn lactic khác như Lactobacillus và Pediococcus 
(Pc. Parvulus) cũng đã được lập từ rượu vang ỏ pH < 3,5 chúng cũng tham gia 
vào qưá trình lên men malolactic (Kunkee, 1984; Davis và cộng sự, 1986) 
nhưng lại không sử dụng axit xitric, axit fumaric và không hình thành axetat.

Pumarat, ethanol và pH axit {< 3,5) ức chế các vi khuẩn lên men 
malolactic. do đó quá trình lên men này không xảy ra, đây là một biện pháp 
kĩ thuật lưu giữ vang.
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Các enzyme thực hiện quá trình lên men malolactic gọi là enz.yine 
malolactic (MLE) (E.c. 1.1.1.38) nó được rú t chiết và làm sạchi từ 
Ln.mesenteroỉdes (Lonvaud-Funel và cộng sự. 1982). từ Ln.oenos (Spetto li và 
cộng sự. 1984), từ Lb.plantarum  (Caspritz và cộng sự 1983) và từ Lb .m urỉnus  
(strasser de saad, 1984). Đó là malatedecarboxilaza, nó chuyển hóa L.mailute 
thành L.lactate và giải phóng vào môi ti'ưòng rượu vang cùng với CO2 vì vậy 
làm giảm chất lưỢng của vang.

3.5. ứng dụng của quá trình lên men lactic
3.5.1. sửdụng vi khuẩn lactic đểmuâì chua rau, quả, ủ chua thử: àn gia súc

Đây là hình thức bảo quản thực phẩm bằng công nghệ lên men vi .sinh 
vật. Các vi khuẩn lên lên lactic chủ yếu thuộc các giống (chi) sau:

Họ vi khuẩn iactic (Lactobacteriaceae)

Ị
Họ phụ chuỗi cẩu 

streptococcaceae

Họ trực khuẩn lactic 

Lactobdciliaceae

Ị
Leuconostoc 

(íẽn men dị hình)

Streptococcus 
(liên cẩu đóng hỉnh)

í
Nhóm I Thermobacterium 

(đổng hình ưa ấm)

Pediococcus 
(4 cắu đổng hinh)

r
Có kháng nguyên N 

(Streptococcus lactis 

Mesophiles = 
Lactococcus lactis)

Nhóm II 
streptobacterium 

(đổng hình ưa nhiệt)

Nhỏmi III 
Betabactteríum 

(dị hìn)h)

Không có kháng nguyên N 
(Streptococcus thermphiles)

Khi muối rau quả lên men lactic ta sẽ có thành phẩm đạt yêu cầu:

- Tạo được lượng sinh khối vi khuẩn có ích, át các vi sinh vật gây thôi

- Gây chua, tạo hương vỊ thđm ngon cho sản phẩm.

- Chuyển rau quả về dạng "chín sinh học" do đó mà hiệu suất tiêu hóa tămg.
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Quá trình chuyển hóa sinh học trong khi muối rau quả có thế chia làm 
các ííiai đoạn:

a. Muối ăn (NaCl) vói nồng độ khi muối (kía 2.5 - 3% sẽ làm cho môi triíòng 
ưu trương, đường và các chất từ tế bào raii quả một phần sẽ khuếch tán ra môi 
trường, do đó vi khuẩn lactic và các loại vi sinh vật khác cũng phát triển.

b. Do vi khuẩn lactic phát triển mạnh, nên pH môi trường giảm xuốhg 3-3,5, 
làm ứ(’ chế các vi khuẩn khác, chỉ còn vi khuẩn lactic phát triển, chúng chiếm 
ưư thế tuyệt đối. rau quả trỏ nên chua. ngon. Đây là giai đoạn quyết định, 
nếu không tạo được ưu thế của vi khuẩn lactic. thì các vi khuẩn khác sẽ phát 
tnển  làm rau, dưa bị khú.

Nguyên nhân rau. dưa bị khú là vì;

- Rau quả rửa không kĩ, làm dập nát, có nhiều tạp khuẩn.

- Cho muôi không đúng 2.5 - 3% {nếu quá õ - 6% sẽ ức chế cả vi khuẩn 
lactic, nếu dưổi 3% thì nhiều tạp khuẩn sẽ phát triển lấn át).

- Không đậy, nén kĩ. không tạo được điều kiện kị khí cho vi khuẩn lactic 
phát triển.

- pH là yếu tô rất quan trọng, nếu vi khuẩn lactic phát triển ưu thê thì 
pH sẽ là 3 - 3,5 còn nếu không thì các vi sinh vật khác sẽ phát triển (pH 4,5 - 5: 
Vi khuẩn gây thối hoạt động. pH õ - 5,5: Vi khuẩn đường ruột phát triển, pH 
2,5 '  3,0 nấm men dại hoạt động, pH 1,2 - 3: Nấm mốc phát triển).

c. Giai đoạn 3: Khi rau quả đã chua. pH giảm xuống đến 3, thì ngay cả vi 
khuẩn lactic cũng bị ức chế, nếu cứ để tự nhiên như vậy thì các nấm men dại. 
nâm niốc sẽ bắt đầu phát triển, phân giải axit lactic thành CO2 và H2O, pH tăng 
lên, sản phẩm bắt đầu có váng (váng dưa. váng cà) và môi trưòng giảm chua, có 
mùi mốc, có nhiều bọt khí (nấm men dại thường có là Geotrichum candùium).

Nếu muốn giữ sản phẩm không cho "quá lactic" thì có thể giữ ở nhiệt độ 
thấp (2 - 4“C) đồng thời có bổ sung chất diệt nấm như benzoat natri 1%, dịch 
chiết tỏi, gừng, giềng...

Cần nói thêm rằng vi khuẩn lactic không phá vd tế  bào thực vật nên dưa, 
quả muôi chua vẫn có hình dạng gần như không đổi.

Đê kích thích vi khuẩn lactic phát triển nhanh ta có thể muôi dưa. quả 
bằng nước ấm, đế’ vại muối ở nơi kín gió, gần bếp, thêm một ít đưòng, cấp 
giống bằng ít nưổc dưa chua của mẻ trưóc.

ịCSSHvsv-T;
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Trong nước dưa chua ngon (có khoảng 5 - lOmg axit lactic/ml và có khoáng 
10® tê bào vi khuân), không có vi khuân Ịíây bệỉih, có kháng sinh niổine, 
diplococcine nên rất có ích cho tiêu hóa và điều chinh hệ vi sinh vật đường ruột.

ủ  chua thức ăn cho gia súc thực chất củng là sử dụng vi khuẩn laclic đê 
giữ cây cỏ dùng trong chân nuôi được "tưdi sinh học", tức là không bị giỉini 
chất lượng dinh dưỏng. ngược lại được bô rtung nhiêu loại vitamin do vi khuẩn 
tổng hỢp nên. Các loại rau. lá. thân ctược chất ủ thành đống, hoặc đưa vào <‘áo 
hô. Lúc đầu các vi sinh vật có sẵn trên lá. thân, rễ (hoặc chủ động cấy vào, sẽ 
phát triển trong điểu kiện hiếu khí), tạo ra môi trường kị khí cho vi khuẩn 
lactic phát triển, đồng thời khi vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng sẽ phân cát 
các loại polysaccharit và protein thành các đoạn ngán giúp cho vi kiuiắn 
lactic hấp thụ. ủ  chua tốt nghla là tạo được pH < 4.5, lượng axit lactic chiếm 40 - 
60%, lượng axit axetic chiếm 40 - 60% và không sinh ra hoặc rấ t ít axit 
butyric. Trong công nghệ sinh học ngày nay người ta còn sử dụng các enzyme 
bổ sung vào, cấy Lb. p lantarum  vào đê nâng cao chất lượng thức ăn vật nuôi.

3.5.2. Sử dụng vi khuẩn lactic để  sản xuất sữa chua (yaourt)
Vi khuân lactic phát triển, làm pH hạ thâ”p, cùng vổi pH và các yêu tố 

khác, cazein của sữa sẽ đông tụ. làm sữa chuyên trạng thái từ lỏng sang kí‘o 
sệt. sản phẩm yaourt hơi chua, keo sệt và có hưđng vị thơm ngon. Tiêu chuẩn 
chất lượng của sữa chua là:

Nitrogen tổng số: 7.2 g/1

Axit lactic: 5-10 g/1

Đường tổng số: 40-70 g/1

Các loại vitamin: A, B, c , D

Không có vi sinh vật lạ, mùi thơm ngon, sữa sệt trắng

Cách làm; Sữa tươi 1 lít, đưòng kính 150 - 300g, muối ăn 5 - lOg (nếii 
dùng sữa bột thì pha thêm đưòng, nếu dùng sữa hộp pha sữa vừa uông và 
không cần cho thêm gì nữa), cấy giống vi khuẩn (yaourt giống) lOOg (hoặc cấy 
giông thuần trong ống nghiệm).

Sau khi chế sữa chua, đậy kín, để ở nhiệt độ 40 - 50“C trong 3 - 4h, rổi đế 
vào tủ lạnh.

Cũng bằng phưđng pháp lên men sữa chua mà người ta còn tạo ra được 
kem chua, fomat (fromage). Ngày nay ở một số nước ngưòi ta chế sẵn các vièn
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sữa chua (gồm vi khuẩn lactic và nấm men), dùng viên sữa chua bỏ vào cốc 
sừa thi quá trình lên men sẽ rút ngắn và hương vị thơm ngon hơn vì có ihêm 
nâ'ni men hoạt động.

Nihân (lân ta ở một số vùng (Thanh Hóa) có truyền thống làm nem chua, 
củng là hình thức sử dụng vi khuẩn lactic để lên men thịt nạc. Nem chua phái có 
rtiíUi đ(') tươi, vị thơm ngon, kết thành khối dẻo dai, đồng nhất.

3.5.3. Sửdụng vi khuẩn lactic để sẩn xuất axit ỉactic
Axit lactic được dùng rộng rãi trong công nghiệp nhuộm, thuộc da, trong V 

học. cliế tạo chất dẻo. sđn... Nguyên liệu chủ yếu để lên men lactic trong công 
nghiệp là ngô, khoai, sắn, khoai tây. Trước khi cho lên men, các nguyên liệu 
này pliải được thủy phân sđ bộ để thu được dịch thủy phần chứa các loại 
đường khác nhau. Các giống vi khuẩn lactic thường dùng trong công nghiệp 
chê tạo axit lactic là Lb.delbruskỉi. Khi lên men lactic, lượng axit trong môi 
trường ngày càng tăng, dẫn đến ức chế sự sông của bản thân vi khuẩn, để 
khắc phục hiện tượng trên và nâng cao hiệu suất lên men. người ta phải 
trung hòa một lượng axit trong môi trưòng. Theo cách đó có thề đảm bảo lên 
men lactic đạt hiệu suất đến 90% so với lượng đường tiêu thụ. Lượng CaCO; 
thường dùng là 10% so vởi dịch lên men, để tách axit lactic khỏi lactatcanxi 
người ta dùng H .so ,, sulíatcanxi sẽ kết tủa.

Hiện thế giới sản xuất khoảng 100.000 tấn/năm axit lactic, trong đó 90% 
nhò vi khuẩn lactic. Axit lactic được dùng bảo quản thực phẩm, làm chín sinh 
học. dùng trong công nghiệp dệt. da và chế tạo nhựa sinh học (plastic) bằng 
cách trù n g hỢp a x it  lactic  th àn h  polylactic.

3.5.4. Tác dụng gây hại của vi khuẩn lactic
Ngoài những tác dụng có lợi của vi khuẩn lactic được sử dụng trong đời sốhg 

và nền kinh tế quốc dân, chúng có thể gây ra những tác dụng có hại cho sản xuất 
công nghiệp và đời sốhg, khi sự phát triển của chúng không theo ý muôn của con 
ngưòi. Streptococcus mutans và s. sobrinus là 2 loài vi khuẩn lactic chủ yếu trong 
khoang miệng, trong đó Streptococcus mutans là tác nhân chủ yếu gây sâu răng.

Bia. rượu vang, nước ngọt bị nhiễm vi khuẩn lactic sẽ gây hiện tượng vẩn 
đục. bị chua. Trong các thiết bị lên men rượu đôi khi xảy ra những điều kiện bất 
lợi cho sự phát triển của nấm men, nhimg lại thuận lợi cho sự phát triển của vi 
khuẩn lactic, do đó làm  hỏng cả một quá trình lên m en rưỢu, cho ra  rượu kém 
phẩm chất, vi khuẩn lactic thưòng thấy ở đây là Lb.manỉtopocrum, hoạt động 
sống của chúng sẽ sinh ra axit lactic, axit axetic, và nhiều chất khác nữa.
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4. LÊN MEN HỖN HỢP AXIT HỮU cơ  VÀ LÈN MEN BUTANEDIOL
Lên men hỗn hợp axit hữu cơ g i\y  ra bởi vi khuẩn đưòng ruột 

Enterobacteries. Đặc điếm của qiiá trình lên men này là cho một số lớn ('ác 
sản phẩm khác nhau, tùy thuộc vào loài VI khuẩn đưòng ruột và vào điền 
kiện của môi trường.

Ví dụ đốì với E.coli, ở pH 6 ^ 6.2 thì ti lệ các hợp chất là:

9glucoza sử dụng -> õethanol + 4axetat + Slactat + Ixuccinat + 8CO2 + 8Hm

Còn khi E.colỉ ỗ pH 7.8 - 8 (kiểm yếu) thì ti lệ này sẽ là;

9glucoza sử dụng -> õethanol + 9focmiat + 4axetat + 71actat + l,5xuccinat

Sự khác nhau này là do enzyme “hiđrogenolyaza” trong môi trưòng axit 
hoặc trung tính sẽ phân giải axit focmic thành CO2 và H2. Trong khi E.co li có 
thiên hướng hình thành các sản phẩm là axetat và lactat. thì các vi khuẩn 
đưòng ruột khác là Klebsiella và Aerobacter lại có thiên hướng tạo ra CO2 và 
butanediol, xem hình VI. 10 dưới đây:

+ Vi khuẩn acetoine âm: Đại diện là E.coli

Glucoza

+ 2H pyruvat

Axit lactic

♦ 4H + CO 2

Axit xuccinic

Axetyl coenzym e A Axit tocmic

Hiđro (Hj)
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Vi khuán  axetoin cỉiíơng: Klehsiellci, Aerobacter, Enteroeoccus

Gỉucoza

+2H

Axitỉactic <-

+C0 A-SH

Axetyl coenzym eA

Pyruvat

Axit íocmic

Axit xuccinic

Butanediol

(ĩhi v.ììú: E.coli hiíÓMg vế sự hình thành  axeta t  lactat

Aerohacter aerogenes lại có thiẽn hướng hình thành co., + biilanediol

Hình VI. 11. Biểu dồ tỉ lệ càc sản phẩm trong lèn men hỗn hợp càc axit hữu cơ

ỏ các vi khuẩn đường ruột

1 8 0  

1 f)0 
I 4 0  

I 2 0  

I 0 0  

80 

bO 
-10 
:o 

0
axetat butadien ethanoỉ íormlat H- lactat succine
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Đối với các vi khuẩn đưòng ruột khác như Serratia. ơ pH 6.5 thì ti lệ (̂ ác 
sản phẩm sẽ là:

10glucoza -> 6butanediol + 6ethanol + 5focmat + llactat + Ixuccinat + 1200^.

Chúng ta thấy pH quan trọng như thế nào đối với quậ trình lên men; 
Hình thành rấ t nhiều CO2 trong môi trường axit. không tạo thành bọt khí 
trong môi trưòng kiềm.

Các quá trình lên men này có thể kèm theo sự hình thành các sản phẩm khác:

- Như axetoin là loại hợp chất thường thấy ỏ bia, rượu, do diaxetyl bị oxi 
hóa khi có không khí hòa tan mà tạo nên. Diaxetyl vói hàm lượng trên
0,2mg/l sẽ gây "sốc" cho người sử dụng bia: Axetoin là hợp chất tạo màu vàng, 
không độc. HỢp chất này tạo ra hương vị của bơ và làm "chín" krem.

- Như butanediol, nó có thể được chuyển thành butadien và được sử dụng 
trong tổng hỢp cao su nhân tạo.

Trong nhóm vi khuẩn đưòng ruột, gram âm, có enterotoxin phải kể thêm 
Salmonella enteritidis (gây bệnh đường ruột). Sal. typhi (gây bệnh thương 
hàn), Vibrio cholerae (gây bệnh tả), Shigella spp, Klebsiella spp...

5. LÊN MEN PROPiONIC
Lên men propionic là quá trình lên men phức tạp do các vi khuẩn kị khí 

không bắt buộc Propionibacterium và vài loài Clostridium gây nên.

+ Propionibacterium (Orla-Jensen, 1909) là loại trực khuẩn gần gũi vổi 
Lactobacillus. Chúng có thể lên men đưòng và lactate để hình thành axit 
propionic và axit axetic.

Tỉ lệ chung của quá trình do Propionibacterium lên men là:

3glucoza 2axit propionic + 2axit axetic + 2dioxid cacbon + 2H2O
Quá trình lên men diễn ra ỏ điều kiện kị khí không bắt buộc hoặc vi hiếu 

khí (minoaerophile), chúng sinh trưởng chậm ( 5 - 7  ngày) ở 30°c, catalaza +. 
Quá trình có giai đoạn đầu là chu trình đường phân (EMP) và sau đó đi ngay 
vào lên men propionic. Có tài liệu gọi đây là con đường lên men xuccinat của 
Propionibacterium, đây là con đường rất phổ biến, cho lATP/lpyruvat, 
lactate là sản phẩm trung gian thường thấy, ở  vi khuẩn Propionibacterium 
có các enzyme transcarboxilaza và methylmalonyl - CoA - mutaza.
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+ Con đưòng thứ 2 do một số loài Clostridium. điển hình là Cl.propionicum  

gây ri, những vi khuẩn kị khí bắt buộc này không thủy phân được đưòng. có 
thể sử dụng các hợp chất 3 cacbon như lactat, alamin và chuyển hóa chúng 
thành propionat và axit axetic. Con đưòng lên men do Clostridium này gọi là 
con đưồng Acrylat. Như vậy con đường Acrylat khác vói con đưòng xuccinat về vi 
sinh \ật tham gia, về cơ chất, cơ chế chuyển hóa, sản phẩm tạo ra (hình VI. 10).

3Gtucoza

ị
3Axít lactic

3Axit pyruvic

♦  C o A -S H  
2H

aCHaCHíCOOH 
Axit propionìc

CH3C O - S - C o A  + COj 
Axetyl coenzym e A —

Kết quả tổng hợp: 
3Lactat -♦  2Prõpyonat 

* Axetat
+ CO2 

1A TP/ IPyru vat

- C o A - SH c
C H 3 C O O H  

Axit axetìc

ADP ♦ Pi 

ATP

H inh VI. 10. Sơ  đố quả trình lén  m e n  propionic

Các loài Propionibacterium gây lên men propionic thường thấy là: 
p.sichsrmanii, p.freudenchii, p.acidopropionỉci, p.acnis (riêng loài này gây 
trứ;nf cá trên da ngưòi).

Các loài Clostridium gây lên men propionic là: Cl.arcticum, Cl.novyỉ, 
Cl.ỊDnpionỉcum.
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Ngoài những vi sinh vật kể trên, quá trình lên men propionic còn do một 
sô" vi sinh vật khác như vi khuẩn thuộc chi (giôVig) Veillonella, Micrococcus. 
Corynebacterium, Megasphaera. chúng thường có mặt trong sửa, bơ, íomat...

Vi khuẩn propionic có vai trò quan trọng trong việc làm "chín" fomat ồ 
giai đoạn cuôì của công nghiệp chế tạo fomat. Sau khi fomat đặc lại, người ta 
tách axit lactic và dịch đường thừa, phần muôi của axit lactic tiếp tục biến đổi 
thành axit propionic, và cuôì cùng fomat được bổ sung thêm các hương vị 
thơm ngon. Quá trình sản xuất íomat cũng tích lũy một lượng CO2 nhất định 
có tác dụng tạo độ xốp cần thiết cho fomat. Vi khuẩn propionic còn được dùng 
để ch ế  tạo B j 2  như các loài p .s h e r m a n i i ,  p.frendenchii. C ó  một v à i loài lên 

men propionic có khả năng phân giải tactanic thành propionic, axeat, CO2 
gây nổi bọt rượu vang.

6. LÊN MEN BUTYRÍC VÀ AXÊTON - BUTYLIC
6.1. Quá trình iên men butyric

Hay còn gọi lên men butanoic là quá trình lên men kị khí do Pasteur phát 
hiện (1861 sự sống không có không khí), gây ra bởi nhóm trực khuẩn sinh bào 
tử Clostridium butyricum, Cl.perfringens, Cl.pasteurianum, Cl.acetobutylicum  
và nhiều loài vi sinh vật khác nữa. Quá trình lên men này cho các sản phẩm sau;

4Glucoza -> 2 ax e ta t + 3b u ty ra t + 8CO2 + 10H2

Cơ chế hóa học của quá trình lên men Butyric được nêu vắn tắt như sau:

Mức năng lượng ỏ đây là: 3ATP/glucoza

Lên men butyric được phân nhánh thành nhiều dạng lên men của 
Clỡstridium, mà các con đường phân nhánh chủ yểu là:

+ Lên men axetono-butylic gây ra bỏi Clostrid ium  acetobutylium, chúng 
khử butyrat thành butanol và tiết vào môi tníòng.

+ Lên men axeton bằng cách khử carboxil của axeto-axetate (CH3-CO-CH3).
+ Lên men isopropylic (hay lên men isopropanol) do CLbutylicum, 

Veỉllonella, Microccocus, Propronibacterium, giai đoạn có thể xảy ra là biến 
axeton th àn h  rượu (CH3-CHOH-CH3).

+ Lên men thủy phân pectin (pectinolyse) theo con đưòng Cl-pectinovorum: 
D.galacturonat được phân hóa thành 5-xeto-L.galacturonat vặ bị khử thành
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D.altronat. hợp chất này mất nước thành 2-xeto-3-dezòxigluconat, sau đó 
thành 2-xeto-3-dezoxi-6-P.D.g!uconat và saii cùng biến thành axit pyr-uvic, rồi 
thành glyxeraldehyt-3P.

Glucoza

2NAD'

2NA0Hj
EMP

2ADP+ Pi 

2ATP
\/

2Pyruvat

2C0j

2CoA

2Fd

CoA

\
Axeto axety-CoA

Butyỉrat

/\ ATP

ADP

Butyiyl phosphat 

A

c i

Ạ  Butyryl-CoA

CoA

Pi

NAD*

NADH=

Crotonyl-CoA

A
H ,0

B hiđroxi butyryl - CoA

NADH, NAO*

H inh  W .Í2. Lên m e n  butyiic của Cl.butyricum

Đe phát hiện quá trình lên men butyric có thể dùng sữa đổ vào ống 
nghiệm, có cho 1 ít đất và CaCOa, đun ở 80"C trong 10 phút, đậy nút kín bằng 
parafine và nuôi cấy ỏ tủ ấm. Hoặc thường dùng thí nghiệm vói mẩu khoai 
tây không gọt vỏ đặt trong bình tam giác hoặc ốhg nghiệm chứa nưóc, nuôi 
cấy 8 ngày ỏ so^c. Có thể phát hiện vi khuẩn Clostridium ngay sau 48 giò 
bàng cách nhuộm gram hay nhuộm kép với saíramin-malachite lục.

Cơ chế của quá trình lên men axetono-butylic gây ra bởi Clostrid ium  

acetobutylicum  có thể tóm tắt như sau: (Hình VI. 13)
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4NAD*

4 N A D H  +  4 H "

A xetoaxetyl-C oA

C oA

Butyraldehyd

2 N A D  +  2 H ^  

2 N A D "

N A D H  +  H  

N A D *

C H ,  - C H j -  C H 2  - C H j O H

Butanol

Con dường lỏn 
men butyric

Axctoaxetyl-CoA

Axetat

A xetyỉ-C oA

Axeioaxelat

Axeion

Hinh V I.13 . Lên men axetono - butyiic của CLacetobutylicum

2Glucoza butanol + axeton + 4H2 + 5CO2.

Mức năng lượng: 2ATP/glucoza.

58



B ả n g  V I.16 . Thành phẩn c á c  hạp chất của cá c  quá trình lên men kị khí do Clostridium

(Wo(HÌ W.A Gunsưlm l CStaniei R.Y Ì9 HÌ)

s ả n  phẩm
Số moi các hợp chất được hinh thành/IOOmol glucoxa lốn men

CLbutyricum Cl.períringens CÊ.ac»tobutyllcum

Butyrat 76 34 4

Axetat 42 60 14

Lactat - 33 -

C O , 188 176 221

235 214 135

Ethanol - 26 7

Buianol - - 56

Axêton - - 22

Quá trình lên men butyric được ứng dụng trong công nghiệp để chế tạo axit 
butyric, axit axêtic, axit lactic, butanol và axeton - các loại axit được trung hòa 
bằng CaCOs, từ đó dùng H2SƠ4 để tinh khiết các hỢp chất thu được.

Lên men butyric đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa các chất 
hữu cơ không chứa nitơ ở tự nhiên, quá trình này còn góp phần khoáng hóa 
các hỢp chất hữu cơ ở trong đất và trong phân ủ. Một số Clostridium còn có 
khả năng cố định nitơ khí quyển (sẽ nói kĩ trong chương sau).

6.2. vể Chi (giống) Clostridium
Bộ Clostridiales (Prevot, 1938) bao gồm những vi khuẩn sinh bào tử, nói 

chung là kị khí bắt buộc (một số nhỏ là không bắt buộc hoặc vi hiếu khí), c6 2 
họ là Endosporaceae, gồm những vi khuẩn gram âm và Ciostridiaceae gồm 
những vi khuẩn gram dưđng (Fischer 1958). Trong họ Clostridiaceae có giống 
chủ yếu là Clostridium (Prazmơskii, 1880), đây là chi (giống) rấ t nhiều nhóm 
và nhiều loài, chúng là những cđ thể (nói chung) kị khí bắt buộc (đôi ioài vi 
hiếu khí).

Vi khuẩn gram dương (có thể thay đổi do tuổi giông), sinh bào tử, chu 
mao. tấ t cả cơ thể ỏ đây là hóa dưỡng hữu cd có khả năng lên men, sinh 
trưỏng tương đốỉ chậm, bào tử ỏ trung tâm hoặc lệch tầm, chúng cũng là tác 
nhân phân giải xenluloza và pectine.
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Sự phân loại của chi (giống) Clostridiuiĩi râ't phức tạp, chia thành các nhóm 
(nhóm không phải là đơn vị phân loại) dựa theo (ìặc (ìiêni lên men.

Bảng \fí.17. C ác nhóm  Ctostridium và tinh chất của chủng (Schlegel. 1993)

Tèn nhóm  v ả  loài đ ỉển  hình C a  ch ất lên m en S ản  phẩm  lén m en

1 .  Hình thành axit butyric

Cl.butyrìcum

Cl.tyrobutỵrìcum

Cl.pasteurianum

Cl.pectinovorum

- G lucoza, tinh bột, dextrin

- Glucoza hoặc lactat, glyxerol, axetat

- Glucoza, tinh bột, mannoza, inulinn

- Pectin, tinh bột, glucogen, dextrin

- Butyrat, axetat, C O j,

- Butyrat. axetat, CO j, H2

- Butyrat, axetat, CO 2.

- Butyrat, axetat

2. Hình thành butanol 

C Lbutyìicum  var butanicum

Cl. acetobutylicum

- G lucoza

* Glucoza, glycerol. pyruvat

-Butyrat, axetat, butanol.

2 -propanol, CO ị, H2.

- Butyrat, axetat, butanol.

axeton, axetoin, ethanoi, 

CO j. H,

3. Hình thành axit propionic 

Cl.propionicum - Alanin, threonine - Axetat, propionat, CO 2.

4. Hình thành axìt caproic 

Cl.kluyveri - Ethanol + axetat + CO 2 - Axetat, butyrat, Hị .

5. Phản ứng stickland

(phân giải protein)

Cl.botulinum

Cl.histứyticum

C l.spom genes

Cl.sticếdandii

- Protein, axit amin - Axetat, lactat, NH3, H2-

6 . Có kiểu trao d â  chắt đãc

Cl.aceticum

c/. ietanomcaphuni

Cl.addiurici

- {CO j + Hj) fructota

- Glutamat, histidim

- Urê, xanthin

- Axetat

- Butyrat, axetat, NH3, 

COj.

- Axetat, íocmat, CO2. NH3.

Như vậy hoạt động sinh hóa của Clostridium rấ t đa dạng.
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ĩ .  Chúng có thê lên men các polysaccharid

ở  đây chúng sử dụng con đưòng EMP đê phân giải monosaccharid, các 
loại polvsacharicl khác như gluconat được phân giải theo con đường E.D sản 
phẩm trung gian là axit pyruvic sẽ được biến đổi thành axetyl CoA nhò 
pyruvat ferredoxin oxiclo-reductaza với việc loại khí CO-i- Axetvl - CoA có thề 
cỉưực biến đối thành một hỗn hỢp ethanol. axelat và hoặc butyrat. Các loài 
sinh axetic đồng hình (homoaceto gemes) tạo ra mol axetat khi tiêu thụ 1 mol 
glucoza. Hcin nữa, có một số loài như Cỉ.acetỉcum, Cl.thermoautotrophicum  
sinh được axetat từ CO2 và H2.

2. Chúng có thể lên men các axit hữu cơ

Các hỢp chât malat và fumarat được các vi khuẩn acetogen (sinh axetat), 
như Cl.formiaceticum, Cl.aceticum  và Cl.magrum  lên men. hỢp chất fumarat 
do xuccinat và malat sinh ra có thể được biến đổi thành axetat và bicacbonat. 
Xuccinat được chuyển hóa cùng với ethanol nhồ Cl.kluyveri để tạo thành 
axetat. Cỉ.sphenoides, Cl.sporogenes lên men xitrat để sinh ra axetat và 
oxaloaxetat. Hợp chất tarta t là cơ chất rấ t ưa chuộng của 
Cl.thermosaccharolyticum. Sự lên men lactat có thế thực hiện nếu có mặt của 
chất nhận electron bổ sung, đây là trường hỢp axetat đối vói Cỉ.beiferinckiỉ 
hoặc cacbonat đối với CLformỉaceticum, nó biến đổi 1 ìactat thành 1,5-axetat. 
Cl.proionỉcum  tạo ra acryìat từ lactat.

3. Chúng có thể lên men các rượu

Cl.kluyveri có thể sử dụng ethanol vồi axetat là chất nhận electron vi 
khuẩn này tạo ra butyrat, caproat và hiđro. Loài này cũng sử dụng propanol 
và xuceinat, Cl.form iaceticum  và Cl.acetkcum  dùng metanol và ethanol với 
CO2 là châ't nhận electron để tạo ra axetat. Cl.perfennigii là vi khuẩn cư sôVíg 
đặc biệt trên các hỢp chất cacbon methyl hóa như các chất methoxil, ví dụ 
ferulak. C l.b ryan iii có thể oxi hóa các axit béo nếu được nuôi cùng vói các vi 
khuẩn sử dụng hiđro.

4. Chúng có thể lèn men các hỢp chất chứa nitơ

Phần lớn các axit amin có thế dùng làm nguồn cacbon, nitớ và năng 
lưỢng. Phản ứng Sticklan là loại phản ứng đặc trưng của các Clostridium. 
Một axit amin làm chất cho điện tử. chất khác làm chất nhận, Phenylalanine 
có thể vừa làm chất cho và chất nhận điện tử đối vói Cl.bifermentans,

6.2.1. Khả năng lên men của các Clostridium
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Cl.sordelii và Cỉ.diffỉcile, C l.sticklandii và Cl.fiuhterminale oxi hóa các iixit 
amin thơm, trong khi Cl.sporogenes, Cl.botulinum  và Cl.bifermentans thì lại 
khử các axit thơm này. Còn glyxin lại làm chất nhận điện tử để hình thành 
axetat và NH3 ở các vi khuẩn Cl.sporogenes và C l.stick lan id ii.

A lanine được chúng  oxi hóa thành  pyruvat. Cl.propionicum phân  giải 
systeine và m ethionine th à n h  acry lat và serine th à n h  ax e ta t, CO2, p ropionat 
và NH;j. C l.ac id iu ric i phân giải serine thành pyruvat và NH3. Threonine có 
th ể  được biến đổi nhờ khử  am ine thành  2 -0 X0  hutyrate với việc tách  CO2. 
propionyl-CoA (ở Cl.tetanomorphum) hoặc oxi hóa nhóm hiđroxil thành 2 - 
amino - 3 - oxobutyrat và tách thành glyxin và axetyl CoA (Cl.sticklandii). 
Cl.cochlearium được đặc trư n g  nhò cách tác động lên g lu tam at, g lu tam in  và 
h istid in . Sự iên m en a rg in ine  th àn h  ornith ine được thự c h iện  bằng  cách thủy 
phân  với việc h ình  th à n h  ATP không có phản  ứng oxi hóa khử  (ở 
Cl.sporogenes, Cl.sticklandii và Cl.histolyticum). Lysine được Cl.sticklandii 
và Cl.suhterminale lên m en đê tạo  ra  NH:j. ax e ta t và b u ty ra t. Cl.oroticuni là 
loài độc nhất của Clostridium cho đến nay được biết có khả năng phân giỉii 
axit orotic thành amoniac, CO2 và aspartat, Cl.glycolicum  có hoạt tính phân 
giải đốì với uracile, còn Cl.acidiuríci, Cỉ.cylindrospermum và Cl.purino lytkum  
là các C lostiriduim  p h ân  giải purine.

6.2.2. Sự hình thành các dung môi nhờ hoạt động của Clostridium
1 . Ethanol

Các C lostrid ium  th ủ y  phân  đường, ưa ấm  hoặc ưa n h iệ t sản  sinh  e thanol 
bằng cách tách từ pyruvat được tạo ra trong quá trình đưòng phân, s ố  lượng 
ethano l có th ể  từ  1,7 H- 1,9 mol đối với một p h ân  tử  hexoza sử  dụng 
(ở CLspon^enes, CLsordelii, CLindolỉs, CLsphenoides và CLthermosaccharolytỉcum). 
Cl.cellobioparum, Cl.cellu lolyticum  hình thành được ít ethanol. Trong một số 
trưòng hợp như Cl.botulinum  các axit amin có thể dùng làm cơ chất để hình 
thành ethanol với số ỉượng hạn chế.

Cl.thermohiđro suựuricum  là một trong các Clostridium ưa nhiệt có khả 
năng hình thành một số lượng lớn ethanol cùng với CO2, axetat và lactat. Vi 
khuẩn này lên men các gluxit sau đây; Tinh bột, maltoza, xenlobioza, 
fructoza, saccharoza, lactoza, mannoza và xyloza. Cl.thermosulfurogenes tạo 
ra lưu huỳnh từ thiosulfat, còn khi phân giải pectine nó tổng hỢp metanol và 
isopropanol bên cạnh các sản phẩm khác. Cl.thermocellum  phát triển trên 
xenluloza làm nguồn cacbon độc nhất, có hình thành một lượng nhỏ ethanol.
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Sự hình thành butanoì thường kèm theo sự giải phóng axeton isopropanol 
và cthanol. Sự lên men Iiày là đặc điểm của các loài Clostridiiim ưa ấm 
(rn(-sophiles) thủy phân sacchar()za, có thê cũng hình thành axit butyric. Các 
vi khuẩn gây nên quá trình này là: Cl.acetobutylicum, Cl.beijerinckii, 
Cl.uurantibutyricum  và Cl.tetanomorphum.

6.2.3. Hình thành các loại axit
1. Axetat

Sự lên men các hexoza và các pentoza do Clostriciium thường dẫn tói hình 
thành axetat. Các vi khuẩn dị diíỡng này có thể phát triển tự dưỡng trên môi 
trưong có hỗn hỢp CO2-H2 là nguồn năng lượng và cacbon độc nhất.

Năng lượng để sinh trương có được nhò khử CO2 thành axetat. Tổng hỢp 
axetat ('ùng có thề thực hiệii từ nhóm methyl của methoxiphenol.

(’ác chủng sinh axetat ưa ấm như Cl.aceticum, Cl.formiaceticum  và các 
chủng ưa nhiệt như Cl.thermoacelicum, Cl.thermoautotrophicum  là những 
chủng phân giải được saccharoza, hay phân giải purine như Cl.acid iurici, 
Cl.cylindrospernum, Cl.purinolyticum. Một nhóm sinh axetat thứ 3 như 
C Ỉ.Ị) fe n n ig ii  hình thành axeta t từ c o ^  nhưng cũng tổng hỢp ra b u tyrat. 

Chúng chuyến hóa các nhóm methoxi thành butyrat khi có mặt CO2. Ngược 
lạ i V('ii các chủng chỉ hình thành axetat. loài C l.p fe n n ig ỉ i  không phân giải 

saccharoza, không phát triển được trên metanol hay H.2 và CO2.
2. Butyrat và caproat

ở  đây Cl.butyricum  là loài điển hình. Nó là loài phân giải saccharoza và 
trao (tối chuyển hóa glucoza để hình thành butyrat, axetat, CO2 và H2.

Cl.khuyveri cũng hình thành axit butyric nhưng lại không thủy phân 
được saccharoza, nó hình thành butyrat và caproat từ ethanol và axetat.

3. Propionat và acrylat

Cl.arcticum, Cl.novyi và Cl.propionicum  hình thành propionat. 
Cl.propionỉcum  không thủy phân được saccharoza, nhưng sử dụng các hỢp 
chất 3 cacbon như lactat, alanin và chuyển hóa các cơ chất này thành 
propionat và axetat. Quá trình lên men này hoàn toàn khác biệt với quá trình 
lên men do các propionibacteries gây nên, những vi khuẩn lên men propionic

2. Bulanol
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này có transcarboxilaza - có gắn biotine và methylmalonyl-CoAmutaza có 
gắn B)2. Con đưòng của các Clostridium là con đưòng Acrylat.

4. Pocmat

Sự trao đổi chất các focmat ở Clostridium đóng một vai trò trung tàni (tê 
tạo ra axetyl-CoA đối với các vi khuẩn chỉ sinh acetat và đê lên men thủy 
phân purine. Axit íocmic xuất hiện trong các quá trình lên men này như là 
một sản phẩm phụ. Focmat cũng là chất tiền thân gồm đớn phân Ci trong các 
dẫn xuất H,-folat cần thiết để sinh tổng hỢp các purine, các pyrimidine và ràt 
nhiều các axit amin khác nữa. Pocmat cũng được sử dụng trong điều kiện kị 
khí để chuyển đổi thành năng lượng (giống năng lượng của hiđro).

Pocmat được các loài Clostridium tạo ra theo 4 cơ chế:

- Khử CO2 nhò Format deshiđrogenaza (Se, Fe và tungstene là các 
cofacteur) - biến đổi dạng H4 - folate thành focmat cùng với sự tổng hợp ATP 
được xúc tác bởi enzyme formyl-H4 folate synthetaza - Oxi hóa metanol nhò 
metanol deshiđrogenaza.

- Tách chế pyruvat để hình thành axetyl-CoA và Pocmat nhờ enzyme 
pyruvate-formatolyaza.

5. Xuccinat

Rất nhiều loài Clostridium có thể tạo một lượng nhỏ xuccinat, nhưng đốì 
với Cl.putrefacỉens thì là sản phẩm chính, đây là loài thủy phân protein. Có 3 
con đưòng ỏ các vi khuẩn kị khí này.

- Chuyển cacboxil (Transcarboxilation) ở Propionibacterium shermanii.

- Carboxil hóa PEP thành oxaloaxetat ỏ Bacteroides frag ilis

- Tổng hdp propionyl CoA từ axetat đi qua acrylyl CoA và chuyển hóa 
propionyl CoA bằng cách cacboxil hóa để hình thành methylmalonyl CoA, hớp 
chất này đồng phân hóa thành xuccinyl CoA nhò methyl malonyl CoA mutaza 
có gắn Bj2 (như ỏ Cl.khuyveri). Cl.formiaceticum  sử dụng chu trình tricarboxilic 
và biến đổi malate và fumarat thành xuccinat và axetat.

6.2.4. Đặc ỂTtểm gây bệnh ở một s ố  loài Cìostridium
- Cl.tetani là tác nhân gây bệnh uốn ván (Tetanos). Hđp chất 

tetanospasmine ngăn cản sự giải phóng glycine và axit aminobutyric do đó 
những hỢp chất này ức chế lên hoạt động của moto neurona a.
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- (^hứng phù thùng (oedemes) ác tính xuất huyết hội chứng nhiệt thán 
gây ra bơi nhiều loài (Uostridium: Cl.septicum, Cl.chauvoei, Cl.tìedematiens.

- Chứng hoại thií với việc tan rã cấc tổ chức tế  bào (io.cáo loài 
Cl.histolyticum, Cl.sporogenes, C iso rde llii, Cl.bifermentaus, Cl.aero foetidum 
gây ra.

' Chứng nội viêm (Phlegmasie) d(» năm tvpe gây độc của loài 
Cl.perfringens gây ra. Type B gây lỵ (Dysenteries) ỏ cừu con. Type c  gây độc 
ruột đói với cừu. còn Type D gây bệnh thận ớ cừu.

Cỉ.perfringens là tác nhân gây nhiễm độc thức ăn xuất hiện sau 6  ̂ 12 giò 
khi có mặt của vi khuẩn này. Type A gây bệnh tiêu chảy cấp tính, đau bụng 
và ĩiôn mửa, chúng có thổ bị diệt bởi p-lactamines. Các độc tố ruột 
(ent(‘rotoxine) có tính bền nhiệt ở 53”C. Chúng có thể là tác nhân khử sulíĩt 
như Cl.sporogenes, C l.fallax, Cl.septicum, Cl.bifermentans Cl.oedematiens, 
Cl.nnseum.

- C l.d iffìc ile  là vi sinh vật sinh các loại enterotoxine vả cytotoxine, là tác 
nhân gây bệnh tiêu chảy liên tục. khó chửa.

- Cl.botulinum  là tác nhân gây bệnh botulisme, loại b';nh nhiễm độc 
(toxi-infection) thực phẩm do độc tố bền nhiệt được tổng hđp ỏ điểu kiện môi 
triíòng có pH cao hđn 4,õ, ỏ 9% NaCl. hoặc 50% saocharoza, đây là những giói 
hạn ức chê sự sinh trưởng của vi khuẩn này. Có 8 type gây độc (Toxinogenes 
A, B, Cj, c,, D, E, F, G). Các độc tố c  và D được tnã hóa là nhồ phage. Con 
người mần cảm vói A, B, F và E. các loài chim đối với c , cừu và ngựa với D, cá 
vói E.

- Các kháng sinh chống lại Clostridium bao gồm: Penicillin G, 
macrolides. clindamycine và tetracyclin đối vói Cl.perfringens và 
Cl.oedvmatiens; Metronidazole và Vancomycine chống Cl.d iffỉcỉle; Penieilline
G, macrolide, tetracycline chống Cl.tetani.

7. LỀN MEN FOCMIC
Một số vi khuẩn thuộc họ vi khuẩn đường ruột Euterobecteriaceae có khả 

năng lẻn men focmic (HCOOH). Axit focmic được sinh ra có thể được giữ ở 
môi triíòiig hoặc được phân giải ngay thành CO2 và H2O.

F’hán ứng có sự xúc tác của formiat hiđrogenliaza ỏ pH axit:

HCOOH CO2+ H,

W:SSHVSVT?
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Họ vi khuẩn đưòng ruột (Euterobacteriaceae) (Rahn, 1937) thuộc bộ 
Eubacteriales gồm những trực khuẩn gram âm, thường chuyển động,, chu 
mao, hiếu khí hoặc kị khí không bắt buộc, dioh dưỡng hữu cơ, không sinh bào 
tử, đôi khi hình thành màng nhày giả (pseudocapsule), thưòng sử idụng 
glucoza là nguồn cacbon nhò con đưòng lên men tạo hỗn hỢp các axit hiũíu cơ 
với việc tạo hoặc không tạo khí (CO2 và có khi H,), khử nitrat thành niitrit. 
phản ứng oxidaza âm catalaza dương. Họ vi khuẩn đưòng ruột có nhiề'U chi 
(Tribu): Escherichieae, Proteae, Klebsielleae, Yersinieae, Edwardsiellleae. 
Salmonelleae.

Các giống điển hình là: Escherichia, Ervvinia, Serratia, Salmonella. 
Yersinia, Enterobacter, Hafnia, Shigella, Klebsiella, Citrobacter. Proiteus. 
Rất nhiều loài d đây là tác nhân gây bệnh, như Salmonella typhimurium ,
S.enteritidis... gây bệnh viêm dạ dày (Gastro-enterite), E.co lỉ ở điều kiệm bất 
thưòng gây bệnh tiêu chảy, nôn mửa. Rất nhiều loài ở đây có khả năng hình 
thành Bacteriocine, đây là những hỢp chất diệt khuẩn (Bactericide), 'VÍ dụ
E.co li hình thành Colicine. Đây là loại hỢp chất glucido - lipido - proteine. 
proteine hay polypeptide (phụ thuộc vào loại), bản chất di truyền hình tỉhành 
các Colicine hay Bacteriocine nói chung là nằm ỏ các plasmide.

Các sản phẩm của quá trình lên men focmic: Axit focmic, axit xucícinic. 
axit lactic, ethanol, glyxerin, axetoin, 2,3-butadiol, CO2, Ha-

Sự phân giải glucoza theo con đưòng EMP hay XDPG, còn hexoza khác 
thì theo pp. Tùy thuộc vào sản phẩm lên men trong điều kiện kị khií mà 
ngưòi ta chia ra  hai quá trình:

- Lên men đặc trưng của E.coli, tạo ra các loại axit.là chủ yếu và kchông 
hình thành butadiol.

- Lên men kiểu Aerobacter, sản phẩm chủ yếu là butadiol, còn cáic loại 
axit là sản phẩm thứ hai. (Aerobacter theo định loại mdi cho nhập  vào 
Enterobacter và Klebsiella).

Khi lên men focmic bằng E.co li ta thấy cứ 4 phân tử axit pyruvic tthì có 
hai phân tử được khử đến lactat nhò enzyme lactatedehiđrozenaza, còm hai 
phân tử axit pyruvic được biến đổi thành axetat và axit ỉocmic theo phiướng 
trình sau:

CH3COCOOH + H3PO, ------> CHgCOOPO^ + HCOOH

Đây là một quá trình phức tạp với sự tham gia của nhiều enzyme khác 
nhau tùy theo loài vi sinh vật, còn ở E.co li sự tham gia chủ yếu là tiiamin
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pirophosphat và CoA. Một phân tử axetat đưực tạo ra ở dạng axetyl-CoA được 
khử thành ethanol và oxi hóa hai phân tử NADH. Ta biết rằng axetyl phosphat 
có thê là chất cho phosphat đối với ADP. do đó mà ATP đưọc hình thành.

Khi sử dụng Aerobacter ceratia và một sô Bacillus khác thì sự lên men lại 
thec con đường hình thành butadiol. ở đây một phân tử axit pyruvic cũng 
điíỢc phân giải theo cd chế như ở E.coli, song phần Iđn axit pyruvic lại tập 
trur.g đề tạo ra axetylmetil cacbinol và sau khi được khử sẽ tạo ra 
2.3-Dutadiol hoặc ctược oxi hóa đế tạo thành diaxetyl. Người ta có thế dùng 
phản ứng màu để kiểm tra sự có mặt của axetylmetil cacbinol.

8. LỀN MEN METAN (TÊN cũ GỌI LÀ LÊN MEN FOCMENÌC)

Sự lên men metan là quá trình phân giải kị khí các chất hữu cơ (có thể từ 
COọi trong nước thải, chất thối rữa trong các hầm kín hay thiết bị xử lí nước 
thải để tạo thành khí metan và CO2. Ngưòi ta tính rằng có đến 50 ^ 80% chất 
hũu cờ của bùn được chuyến thành khí sinh học (Biogaz), trong đó 55 -ỉ- 70% 
là tretan. 30 -ỉ- 40% là CO2.

Nguồn nguyên liệu sinh metan là những phụ phẩm của nông nghiệp, các 
phếphẩm  sinh hoạt, các thực vật - động vật chết. Lên men metan nhờ vi sinh 
vật là nguồn sản xuất khí đốt, nó có vai trò lớn lao trong chu trình tuần hoàn 
cadon ở tự nhiên, trong các đầm lầy. thủy vực...

Quá trình hình thành metan từ các chất hữu cơ có thể chia ìàm 4 giai 
đoại: (xem thêm phần v s v  c ổ  - Archaea - chương II).

1) Pha 1: Thủy phân các hợp chất cao phân tử để hình thành các loại 
điíờig, các axit béo, các axit amin. pha thủy phân xenluloza, kitin và nhiều 
h(,Ịp chất khác gây ra bởi các giống chủ yếu là Clostridium, Ruminococcus và 
Biac^eroides.

2) Pha lên men (theo nghĩa rộng) để hình thành các loại axit cacboxiỊic 
khá: nhau và các loại rượu. Đáy có thể gần với quá trình lên men hỗn hớp các 
axil hữu cơ. Quá trình này gây ra bởi các giống vi sinh vật chủ yếu là 
Cĩloítridium, Bacteroides, Streptococcus và Enterobacteries.

3) Pha hình thành axit axêtic (acetogene) kị khí, và axit focmic, hiđro. ở  
đay chủ yếu do các vi sinh vật sinh metan: Metanobacillus, Desulíovibrio, 
Cllostridium. Pha này thủy phân axit pyruvic theo sơ đồ sau:

2pyruvat + 2H2O -> 2axetat + 2CO2 + 2H.
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4) Pha biến đối axit axêtic hay là pha hình thành nietan (metanogene) 
pha này có thể xảy ra theo nhiều cách khác nhau:

* CH3-COOH CH, + C0.J. đây là con đưòiig đớn gián nhất. ít xảy ra
loại trừ đối với các vi sinh vật Metanobacterium om elỉanskiỉ và
Metanosarcina, có thể thưòng xảy ra phản ứng biến đồi rượu nhờ
Metanospirillum theo con đường:

* 2CH3CH2OH + CO, CH, + CH3-COOH

Các phân tử dioxit cacbon sẽ được khử thành metan theo các phản líng 
trung gian như: axit focmic, formaldehyt, và có thê là nietanol.

* CH3COOH CH, + HCO.; và HCO3 CH, + H ,0 ,.

* Con đường trao đối chất của Metanosarcina barkeri lại như sau:

4CH3OH (metanol) -> 3CH4 + 2H2O + CO2.
* Các vi sinh vật Metanobacterium omelanskii có thề tổng hợp metan 

không cần có chất hữu cơ mà lại theo con đường hóa tổng hợp vô cơ 
(chemosynthese lithotrophy) theo công thức sau:

4H2 + CO, -> CH, + 2H,0.

Theo tính toán thì có khoảng 60 + 70% metan được hình thành và 30% 
khí CO2 được sinh ra so vói hỢp chất tham gia phản ứng và có một nàng 
lượng khoảng 6000 Kcal/m^ tức là bằng năng lượng của 0,81 lít xăng, như 
vậy năng lượng mất đi (giải phóng dưới dạng nhiệt) trong quá trình  tổng 
hỢp metan rấ t ít.

8.1. Các vi sinh vật cổ (Archaea) sinh metan
Là trưòng hỢp rấ t đặc biệt, đã từng phố biến từ thời kì khí quyển còn rất 

ít hay không có oxi phân tử, chúng được thiết lập thành một nhánh phát triển 
trong cây chủng loại phát sinh (1980) cùng vói vi khuẩn song song tồn tại đến 
ngày nay (xem phần V i s in h  vậ t  cổ ồ chương II). Những vi sinh vật cổ này có 
thể hình thành metan từ CO2.

Lên men metan còn xảy ra trong dạ cỏ của động vật nhai lại. tuy nhiên 
metan ồ đây không được sử dụng. Các vi sinh vật sinh metan thường là 
những cơ thể có khả năng tổng hỢp vitamin Bj2, cđ chế của quá trình này cho 
đến nay có nhiều chỗ còn chưa rõ, nhưng các động vật ăn cỏ đã nhò quá trình 
này để cung cấp các chất cần thiết cho đòi sống của chúng.
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() một sô địa phướng của nước ta đã phát triển phương pháp “thủ công" 
sán xuất khí metan dùng cho sinh hoạt, họ tạo ra các hầm kín chứa rác thài, 
phãii chuồng... nhưng quá trình xảy ra ớ đây rất chậm chạp (10 - 20 ngày).

'íVong bầng VI. 18 trình bày một sỏ loài vi sinh vật sinh metan cùng 
nhCíMg cơ chất được nó sử dụng (Theo Gerhard Gottschaìk. 1986).

B ả n g  VI. 18.

Cơ th ể  sin h  m etan Cơ  ch ất được s ử d ụ n g
C ó m ặt 

cyto ch ro m es

1 , Meianobacteríum thermoautotrophicum H2 + C O 2.CO

2, M etanobrevibacter arboriphịlus H2 + C O 2

3 . M etanococcus vannịellịị H2 + C O 2. HCOOH -

4, M etanospihỊỊum hungatei H2 + C O 2, HCOOH -

5. M etanosarcina barkeri H24 CO2, CH3OH. CH3COOH, 

methylanlnes
i

6. M etanosarcina m a ze i CHgOH. CHsCOOH. m ethyianies 4-

7. M etanottìríx soehngenii CH3COOH +

8. M etanolobus tindaríus CH3OH, methyíanines

9. M etanocỡccoides m ethy lu tens CH3OH, methylamỉnes

10 . M etanoplanus Ịimicola H2+CO2, HCOOH -

(ịua bàng VI. 18, ta thấy rõ 2 nhóm dinh dưỗng khác biệt nhau:

a. Những cơ thể sinh metan hóa dưõng vô cơ bắt buộc, chúng sống trên cơ 
chất CO2 + H2 theo phản ứng sau (Nhóm hóa (lưỡng vô cd bắt buộc);

C 0,+  4H ,-»C H , + 2H20 

AG” = -136KJ (-32,4Kcal)

b. Có một số cơ thể trong nhóm này có thể “dường như hóa dưỡng vô cơ” 
("qviasi-chemolithotrophie”) mà cớ chất là HCOOH và co (nhóm hóa dưởng 
vô cd tuỳ nghi).
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4 H C 0 0 H 4 C 0 .,+ 4 H 2  

C0,-«-4H2-»CH.4-2H2Q 

4HC00H CH,+ 3C0.,+ 2H .0 

áG” = -144,2KJ (-34,5 Kcal)/mol metan 

Tương tự 4C0 + 2H2O -> CH, + 3C0a 

AG° = - 21lKJ (-50,4Kcal/mol metan)

8.2. Cơ thể dinh dưõng methyle sinh metan (methylotrophic metanogenes)
Những cơ thể này sinh trưỏng trên cd chất có chứa nhóm methyle 

(metanol, methylanines, axetat). Phương trình của quá trình lên men axetat 
rất đơn giản:

CH3-COOH CH,+ CO2

AG° = -37KJ (-8,9Kcal/mol metan)

Còn đối với Metanosarcina barkeri sinh trưởng trên nietanol hoặc trên 
methylanine. ở  đây một phân tử cơ chất được oxi hóa đến CO2:

CH3OH + H2O ^  CO2 + 6H

3CH3OH + 6H 3CH4 + 3H2O 

4CH3OH -> 3CH, + CO2 + 2H2O
AG® = 319,5KJ (-76,4 Kcal cho một phản ứng)

AG° (cho mộưmol metan) = -106,5KJ (-2õ.5Kcal)

hay là:

4(CH3>3N + 6H2O 9CH4+ 3CO2+ 4NH3 
AG° = -683,2 KJ (-163,4Kcal) cho phản ứng 

AG® (với một/mol metan = -75,9 KJ (-18,1 Kcal)

Nhóm 2 gồm các cớ thể sản sinh metan trực tiếp từ nhóm methyl và 
không qua CO2.

ở  các cđ thể sinh metan ngưòi ta đã tìm thấy các coenzyme mói là; 
Coenzyme M và coenzyme F420, mà cấu trúc hóa học được nêu trong hình VI. 14.
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methanoturan

ỉ  Í1 

JL 1 .X

'H

' H,

ĩ ”'
COO'

(xxr

0 900- 0 900- 0 /— V
C-NH-CH-(CH2)2-C-NH-CH-(CH2)2-CNH-(CH2)2 - \  ^ O C H o -Ẩ  I 
(ỘH2)2 \ —/

o
0 » P - 0 - t H2

JL JL

5 . 6 , 7 . 8  - tetrahychomethanopterin 

Hỉnh V I.14 . C oenzym e trong c ã c  cơ thể sinh metan
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co

II

III

I V

H

H,

F.:.,

M F-CH O

p4>n

MF-H 

“*• n,o

THMH-H 

. MF-H

THMP-CM;

H.o

H hìh \fí.1S. S ơ  đó  cơ  đ t ế  quả trình kh ử  c o  Ị thành CHị và vị tri tổng hợp A T P

MF - H - Metanoíuran

THMP - H - Tetrahiđrometanoptorin

1- Methyl - Coenzyme M methylreductaza

Qua cd chế này từ CO2 đến CH, trải qua 4 giai đoạn (I. II. III. IV) khử với 
sự tham gia của các coenzyme mới: F42„. methyl-coenzyme M-Methylreductaza.
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CH ,-CO O H

HX

♦  H .P

C H .-C O -X

(CO) y v C oM -S-C H

H ,0^  - -a

2* CO  dehiđrczena/a
Có một số phàn ứng cu thể ở đây còn chưa rõ CoM -SH

1- Meíhỵl'Coenzyme M'methylreductaza

---------- ► 2H

CO:

ATP

Hình VI.16 . Sơ đổ quá trinh hình thành m etan và đioxit cacbon từ axetat

Hình VI.1 7 .  Sơ đổ hlnh thanh m etan và dloxit cacbon  từm etano l 
Metanol: C oenzym e M m ethyltransferaza (vận chuyển qua 6 ,2); x -hợp  phần cỏn chưa rõ.
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9. TÓM TẮT CÁC QUÁ TRÌNH LỀN MEN
Lên men theo nghĩa hẹp là thuật ngữ dùng để chỉ cac quá trình ỉhân giải 

kị khí các chất để thu năng lượng, mà trong đó hiđro được tách ra ;ừ một cơ 
chất được chuyển đến chất nhận cuối cùng là một hỢp ohất hữu cơ. Lém men 
theo nghĩa rộng là quá trình phân giải các chất nhò hoạt động sôSg của vi 
sinh vật. Trong hô hấp hiếu khí, axit pyruvic được sinh ra từ rhiều con 
đưòng. được nhiều loại vi sinh vật sử dụng triệt để thông qua con íưòng oxi 
hóa hoàn toàn trong chu trình axit tricacboxilic (ATC), hiđro được tích ra từ 
chất hữu cơ trải qua hàng loạt các giai đoạn trung gian, cuốỉ cùng kết hỢp vồi 
oxi để tạo thành nước và giải phóng CO2. Quá trình hô hấp hiếu khí giải 
phóng ra năng lượng lón (36 -ỉ- 38ATP) cung cấp cho quá trình hoạt íộng sống 
của cđ thể vi sinh vật.

Trong hô hấp kị khí, nhiều loại vi sinh vật hiếu khí nhưng có thể sống 
được trong điều kiện kị khí, đó là những vi sinh vật kị khí không bát buộc 
hoặc hiếu và  k ị k h í (aero-an aerob ies). K h i đó chất nhận điện tử (Uối cùng 

không phải là oxi phân tử, mà có thể là oxi của nitrat (hô hấp nitrat hoặc oxi 
của sulfat (hô hấp sulfat), một số trường hỢp hô hấp kị khí mà chất r.hận điện 
tử lại là CO2.

K h ả  n ăn g vận  chuyển điện  tử cho n itra t  hoặc su lfa t giúp cho VI sin h  v ậ t 

thực hiện tương đối đầy đủ quá trình oxi hóa hoàn toàn cơ chất mà không cần 
có sự tham gia của oxi phân tử. Trong hô hấp kị khí. vi sinh vật thu đưỢc 
nhiều năng lượng hđn các quá trình lên men.

Sự cân bằng năng lưđng giữa hồ hấp và lẻn men đưỢc nghiên cứt khả kì ở 
Saccharomyces cerevisừte. Nấm men này có tính hiếu kị khí. Sự sir.h trưởng 
kị khí nghiêm ngặt d S.cerevỉsiae chỉ xảy ra trong một số thế hệ, \ì sự tổng 
hỢp stêron  cần  cho cấu trú c  m àn g tế  bào, lạ i rấ t  cần  oxi. N ếu stêron v à  các 

axit béo chưa no được cung cấp thi nấm men có thể sinh trưỏng trong điều 
kiện kị khí nghiêm ngặt. Sự lên men giúp cho nấm men có thể tồn tại trong 
điều kiện kị khí, về mặt sử dụng cđ chất dinh dưỡng cho sinh trưỏng thì lên 
men là rấ t  không kinh tế, vì phần lớn năng lượng còn ở trong cớ chất đang 
được phân giải và thải vào môi trưòng. (Hình VI. 18).
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Hiếu khí 

i
lOOg

Glucoza
Kị khí

47g 0, 2g Vật chất tế 
bào

43g Vật chất tế 
bào 46g Ethanol

4 lg H ,0 7g Phụ phẩm

67g CO, 54g CO,

Hỉnh V I.18 . Sự cân bằng giũfâ hô hấp và lên men ở S .cerevisiae  
(theo Pritsche, 19 78 )

Trong điều kiện kị khí. nếu không cung cấp một nguồn nitơ có thể đồng 
hóa được, thì không có sự sinh trưỏng phát triển, nhưng các sản phẩm lên 
men vẫn được hình thành. Sự lên men không gắn liền vói sự sinh trưởng phát 
triển, các tế  bào nấm men không sinh trưởng, nhưng vẫn có hoạt động lên 
men trong nhiều ngày. Dù trong điều kiện hiếu khí hay kị khí tế  bào vẫn cần 
một lượng ATP như nhau để duy trì chuyển hóa các chất, kết quả là trong lên 
men thì glucoza được tiêu thụ nhiều hđn khoảng gấp 10 lần so với hô hấp. Đế’ 
tiến hành trao đổi chất một cách kinh tế, trong quá trình tiến hóa đă hình 
thành một cơ chế điều hòa ức chế sự lên men khi có mặt của oxi. Trong điều 
kiện kị khí sự phân giải glucoza diễn ra không hoàn toàn, phần lớn pyruvat 
đưỢc loại cacboxil để th àn h  axeta ld eh yd  hợp chất n ày  khi vắn g  m ặt oxi sẽ 

hoạt động như chất nhận hiđro và bị khử thành ethanol, ỏ đây xảy ra sự tái 
sinh NAD từ NADH2 tạo thành từ sự tách hiđro của glyxerilaldehyt-phosphat. 
Năng lượng được giải phóng khi oxi hóa triosophosphat, được gắn vào mối 
liên kết phosphat giàu năng lượng của axit 1,3-diphosphoglyceric vừa mới 
đưỢc hình thành. Sự phosphorin hóa xảy ra ở cơ chất được gọi là sự 
phosphorin hóa ở mức độ cơ chất. Trong những phản ứng tiếp theo, cả hai 
nhóm phosphat giàu năng lượng được chuyển từng bước đến ADP, sao cho 
mỗi trioxa có hai ATP được hình thành, vì trong sự phần giải glucoza xuất hiện 
hai tnoEa, nên từ 1 mol glucoza sẽ hình thành 4 mol ATP. Các phản ứng hoạt 
hóa mỏ đầu của gluoza qua glucoso-6-phosphat tới fructoso-l,6-diphosphat cần 
2 ATP, nên hiệu suất năng lượng thật sự của sự lên men glucoza là 2 mol 
ATP đối với 1 mol glucoza.
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Tntng điều kiện hiếu khí. (liồii ra phân giái hoàii loàn glucoza the>) <'011 
(ìưòng (Vuctosodiphosphat và chu trìnỉi trioaotỉoxilio. tièp theo đó hiđro tách rn 
đượt- vận chuyển (ỉitói dạng NA1)FỈ, lới chuỗi hô hấp. trung đó (‘ác eloclroii đUíẰ- 
vậii chuyên qua nhiều biíớc' tới oxi khôiiịí khí. khi chiiỗi hô hấj) hoạt (lộng, sự giai 
phóng iiãníỊ lượng ỏ dạng ATP (liễn ra nh('l phosphoriii hóa gan liền vđi dòng 
hiđro hoặc electron (phosphorin hóa trong fluiỗi hô hấp) chuỗi hò hấp có 3 vị trí 
pliosphorin hóa, tại đó sự tổng hỢp 3ATP có thể điíỢc tạo thành ứng với hai đương 
ìượng hi(ỉro (NADH2). Sự oxi hóa hoàn toàn glucoza sẽ tạo thành lONADHa- Mỗi 
glncoza sinh ra 2trioza. từ 10NAI)H.J có thê thu ctược 30ATP. FADH;J được tạo 
thành khi oxi hóa xuccinat (2FADHj đòi với l niol glucoxa) gắn vào chuỗi hô hâp 
với vỊ trí phosphorin hóa thứ nhất và (lẫn (ìến sự tông hợp 4ATP. Con đưòng 
fnictoso(liphosphat cho hiệu suất thực là 2ATP. Như vậy. ti’ong sự oxi hóa hoàn 
toàn gìucoza tói COj và H.jO có thể t<ạo thành tổng số là 36A1T. Thêm vào đó còn 
có 2GTP được tạo ra trong chu ti-ình ATC.

ở  vi sinh vật. trong quá trinh tiến hóa đã hình thành nhiều kiểu lên men. 
ngưòi ta cho rằ n g  v i sinh vật gây  lên men đầu tiên  là Iihững vi sinh  vẠt sớ 
khai nhất trong nấc thang tiên hóa của vi sinh vật. chúng gắn liền với sụ 
hình thành các dạng sống thô sd nhất ở cUíới nước (Guxev và cộng sự. 1980). 
Một số vi sinh vật có tính kị kh í không bắt buộc, chúng thu nhận náng lượn<í 

trong điểu kiện thoáng khí nhò hô hấp. trong điểu kiện kị khí nhò lên inen. 
Thuộc nhóm này có nấm men sinh ethanol và các vi khviân (tường ruột. Trái 
lại. (’lostridivim lên men butyric lại có tính kị khí bắt buộc, oxi không khí gây 
độc đối với đa số các loài Clostridium. vì sự có mặt của oxi sẽ dẫn đến sự tạo 
thành H2O,, mà ỏ chúng lại không có catalaza và peroxidimutaza để phân 
giải các chất độc trên. Xuất phát từ bản chất và sản phẩm cuối cùng của các 
quá trình lên men mà người ta có thê tóm tắt vào bảng VI.18 và hình V!.l9.

Bảng VI.18. Tốm tất cẳc quả trình lên men chinh

Lẽn men (1) Vỉ sinh vật gây  iên men (2) Tóm tắt cơ chế, sản  phẩm (3) Ghi chu (4) Ị
Rượu

eỉhanoi

Saccharom yces cerevisiae 

Sac.elỊịpsoỉdes 

Sac.carisbergensis 

lym om onas mobilis 

một số  nấm mốc

CgH, A  -> 2 C2H5OH + 2CO2 

+ 113 .4  KJ

(tỉ lệ các sản phẩm ỏ 

Saccharom yces:

Ethanol: 48,4%

CO2: 46.6%

Glyxerol: 3,3%

Axit xuccinic: 0.6%

Sinh khối: 1,2%

- PH 4,5

- Đường cỏ thề lẻn

men

- Kị khí

- T :  25-33^C

- Lượng men giống 

0.26%
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Lèn men (1)

Lactic

Vi sinh  vật gảy  lèn men (2)

* Lactic đông hình: 

Strepiocồccus lactis 

Pediococcus

'Lactic dị hình

Leuconosioc

Lactobacillus

Biỉidobacterium

ngoài ra còn 1 số  nấm mốc. 
vi khuẩn.

*Lén men maloỉactlc 

Leuconostoc oenos 

và 1 số  vi khuẩn khác

Tóm tắt Cd chế, sản  phẩm (3)

C gH .A  -^2C3H603 + 136 kj 

Trong lẽn men đồng hinh:

1 moỉ !actoza ~> 4 lactat +

+ 5ATP(2ATP/1Glu) 

Trong lèn men dị hinh

1 mol lactoza -> 3 lactat +

+ 4ATP. (1ATP/1 Glu)

Hỗn hop axit 
hữu cơ và 
Butanedioỉ

Vi khuẩn họ

Enterobactehaceae

(E.coli, Klebslella, Aerobacter)

Axlt hữu cơ axìt 

(axit xitric, axetic. malic...)

Ghi chú (4)

- Lèn men đo 
Biíìđobacterium khảc 
với lén men do vi 
khuẩn ỉactic íà ở chỏ 
chúng sinh ra 1 số  lớn 
axit axetic so VỚI axit 
lactic (3 : 2).

- Lẻn men lactic đổng 
hình thì không cho ra 
CO2, khác với dị hình.

- Mỏi trường giàu axit 
hữu cơ nhưaxit rnalic. 
xitric... quà trinh xảy 
ra sau lèn men vang.

Glucoza ethanoỉ + axetat + I pH axlt yếu.

+ lactat + xuccinat + CO2 + H2 *

Glucoza butanedíol +

+ ethanol + focmat + lactat + 

xuccỉnat + CO2

Propionic Propionịbactehum

(con đường Xuccinat) 

Clostndium 

(con đường Acrylate) 

và một số  vi sinh vật khảc.

Glucoza axit propioníc +

+ axlt axetic + CO 2  + H2O 

(3 iactat 2 propironat +

+ axetat + CO2 + 1ATP)

KỊ khí không bát buộc.

Butyrlc và

Axeton
butylic

Cl.butyricum

Cl.pasteurianum

Cl.acetobutyỊịcum

- Glucoza axetat + Bulyrat +

+ CO2 + H2 (3 ATP/glucoza)

- Glucoza “ > butanoỉ + axeton +

+ H2 -í- CO2 (2ATP/g!ucoza)

Pocmic Vi khuẩn đường ruột Glucoza -> axit íocmic. xuccinic... 

HCOOH C02-*-H2

Metan Metanobacterium

Metanococcus 

Metanosarcina

CO2 +4 H2 -► CH4 + 2 H2O 

(-32.4 Kcal)

4 CH3OH 3 CH4 + CO2 2H.0 

(«76,4 Kca!)
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Hinh V I.19 . Sơ  đổ tóm tắt các  quà trinh lên men (S ch leg e l,19 9 3)
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Vi sinh vật chủ yếu:

1- Sac.cerevisiae

2- Streptococcus lactis

M- Propionibacterium và Cl. propionicum  

4- Các vi khuẩn Enterobacteriaceae (E. coli...) 

r>- Clostridium 

(ì- Aerobacter, Enterococcus.

Tóm lại, các vi sinh vật có thế oxi hóa các phân tử hữu cđ như gluxit, lipit, 
protein và tổng hỢp cho mình ATP.

1. Chất nhân electron có thể là:

- Một phân tử hữu cơ oxi hóa hơn (trong quá trình lên men).

- Oxi tự do (trong hô hấp hiếu khí).

- Một phân tử vô cd oxi hóa khác với oxi tự do (trong hô hấp kị khí).

2. Các hình thức giải phóng năng lượng 

a -  Chất cho electron hữu cơ.

- Lên men: Khi chất nhận electron là chất hữu cơ.

- Hô hấp hiếu khí: Khi chất nhận electron là oxi tự do.

- Hô hâ'p kị khí: Khi chất nhận electron Jà chất vô cd khác với oxi tự do.

b -  Chất cho electron vô cơ: Các vi sinh vật hóa dưỡng vô cd, các đại diện 
hóa diíỡng vô cơ và nguồn năng lượng của chúng được nêu dưới đây:

Vi sinh vật Chất cho e Chất nhận e Sản phẩm

1 .  A lcaligenes và Pseu clom onas Oa HịO

2. Nitrobacter NO, 0 , NO3. H2O
3. Nitrosomonas n h ; 0 , NO2. Hp

4. Thíobacillus denitriftcans s°, H jS 1 NO3 s o r  . N,

5. Thiobacillus íerrooxidans Fê *, s°, HịS 0 ^ Fe®*. HjO. Hj S04

So sánh một số  tính chất của quá trình  hô hấp và lên men được nêu 
như sau:
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ị

K iểu  hô h ấp
Đ iếu kỉện 

sin h  trưởng
C hất nhận e

ỉ

C ách  thức 

tạo  ATP

Sô ' Ị
A T P /g lu co za  1

1 Hô hấp hiếu khí Cố oxi tự do 0 . Chuỏi vận chuyển 

electron

38

2. Hô hấp kị khí Không có oxi 

tự do

C hất vô cđ khác nhau

( X O , ,  s o ^  . ..)

Chuỗi vân chuyển 

e  trên m àng

< 3 8
1i11

----- -------  -  -.. 1

3. Lên men Hiểu -  kị khí Phàn tử hữu cơ Chuỗi vận chuyển 

e trong tế bào 

chất, ở cơ chất

2 - 3
[
ỉ
\

i
ị

Hiệu su ất năn g kíỢ ngcủa các quá trình oxi hóa do VI khuân hóa diíỡng vù 

cớ thực hiện:

1 . H, + Ị o ,  H,0: (ủ c r = -56.6Kcal/mol)

2. NO, + - 0 ,  N O ,: U\G'" = -17,4Kcal/inol)

3. NH, + l ỉ  o ,  NO, + H ,0 + 2H* (AG"' = -65,0Kcal/mol)

4. S" + 1 -  o ,  + H ,0 -> H,SO, (AG“’ = -118.õKcal/mol)
2

5.8,0,:; +202 + H20 -^ 2S0 ; + 2H* (AG“' = -223,7Kcaỉ/mol)

16. 2Fe.,+ + 2H‘ + - 0 ,  ^  2Fe‘̂  + H,0 ( A ( r  = l ] ,2Kcal/mol)

Trị sô AG"' khi oxi hóa hoàn toàn một phân tử gluco?.a thành co^  là 
-686 (688) Kcal/mol.

Các phản ứng toả nhiệt 
(exergonies reaction)

Các phản ứng thu nhiệt 
(endergonics reaction)

A+ B C + D

Keq = > 1,0 
|A ||B |

AG"' là số âtn

A + B c  + D

|A ||B |

AG"' là số dương
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10. CÃU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG VI
1. Khái niệm lên ni«*n. môi quan hệ giữa lôn men và hô hấp.

2. Tác nhân và cơ chê cúa quá trình lên men rượu ethanol.

3. Các loại nấm men, chu trình sinh sản. n.ám men trong hô hấp và lên meiầ.

4. Xhững ứng dụng của lên men riíỢu và n<â'm men.

5. Tác nhân và cơ chế của quá trình lên men lactic, hiệu suất năng lưỢng.

6. Khái niệm vi khuẩn lactic. vi khuân lactic đồng hình và dị hình.

7. Lên men nialolactic.

8. úhg dụng của (}uá trình lên men lactic.

9. Lên men hỗn hdp axit hữu cơ. tác nhân và cd chế.

10. Lên men butanediol. khái niệm vi khuấn axetoin -- và +.

11. Lên men propionic. các nhóm tác nhân.

12. Lên men butyric và axetOỉi - butylic. Tác nhân và ccí chế.

l.'ĩ. Dạo điểìii của Clostriciinm. các nhóni lioạt (tộng sinh hóa của chúng.

14. i/»n men focmi<' tác nhân gầy ra quá trình này.

15. Lôn men metan. Các giai đoạn phân giải các hỢp chất cao phân tử và 
lẽn nu'n metan. Phân ỉ)iệl (luá trinh này với quá trình khử CO2 thành CH|.

16. Các cd thề’ sinh inotan và sử dụng metan (Metanogenes và Metanotrophes).

17. úhg dụng của (ịuá trình lên mẹn metan trong đời sống, trong bảo vộ 
môi 8Ình.

18. Sd đồ tóm tắt các quá tiình lên men, mối liên hệ giữa các (Ịuá trình này.

19. Cho biết những câu sau đây đúng hay sai. Nếu sai hây chứng minh, 
còn đúng cho ví dụ;

a- Lf>ii men glucoza giai phóng nâng lượng cũng bằng hô hâ”p kị khí khi 
phân giải g!ucoza.

b- C.Iucoza là ngiiồn cacbon duy nhất có thể (lược tất cả các loại vi sinh 
vật sú dụng trực tiếp.

c- Chu trình Krebs giải phóng rấ t nhiều nảng lượng.

tl- Sự pháiì giải các axit amin giải phóng ít hoặc không giải phóng năng lượng.

0- Sự ỉèn men rượu chỉ được thực hiện nhờ nâm men Saccharomyces.
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20. Một số loài Pseudomonas là vi sinh vật hiếu khí bát buột;, trong khi 
đó chúng lại có thể phát triển ở dưới đáy bình chứa môi trưòng bán long «;ó 
nitrat. Giải thích vì sao?

21. Các vi khuẩn lactic thuộc về hai giống chủ yếu; Streptococcus và 
Lactobacillus.

a- Cho định nghĩa vi khuẩn lactic.
b- Sự phân giải glucoza dẫn đến các sản phẩm khác nhau tùy thto con 

đưòng lên men mà vi khuẩn sử dụng, một số ví dụ được nêu ỏ bảng sau:

L oài vl khuẩn C on  đư dng lên m en g lu c o z a

L^ctobacillus bulgaricus 

Latí<^acillus ca sei  

Laciobacillus te m e n tii  

Lactobaciilus virides c e n s

Lên men đồng hinh 

Lên men đồng hình 

Lên men dị hình 

Lên men di hinh

c- Định nghĩa thuật ngữ lên men và chỉ rõ quá trình này khác bièt vói 
quá trình hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí.

d- Giải thích thuật ngữ lên tnen đồng hình và dị hình. Làm thế nào '.ó thế 
phân biệt nhanh chóng hai quá trình lên men lactic này?

e- Các Lactobacillus không sử dụng được oxi tự do để trao đổi chất, tiài ưa 
sống trong điều kiện giàu CO2, chúng là vi khuẩn kị khí chịu được hiếu khí 
(anaerobio - aerotolerant). Do đó ngưòi ta phải nuôi chúng trong điều kệin kị 
khí hoặc vi hiếu khí. Trong thực nghiệm ỏ phòng thí nghiệm có thể dùig các 
biện pháp nuôi cấy như thế nào?

22. Nuôi cấy Lactobacỉllus casei trên các môi trường tổng hỢp khác nlhau 
chứa một dung dịch cơ sỏ (CS) có bổ sung các thành phần khác nhau, ngíòii ta 
thu được những kết quả sau đây:

A; c s  + axit folic + pirídoxal = không mọc
B; c s  + riboAavin + piridoxaỉ = không mọc
C: c s  + axit folic + riboAavin + pirídoxal = mọc
D: c s  + axit folic + riboAavin = không mọc
a- Cho biết các chất trên ỉà gì đôl với Lactoỉmcillus caseỉ?

b- Ngưòi ta muôn định ỉượng hàm ỉượng của axit folic trong cao nấn nnen 
bằng cách sử dụng chủng vi khuẩn ỏ trên.

- Có thể sử dụng môi trưòng nào?
- Nói nguyên tắc của phương pháp này và ứng dụng của nó.
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23. ỉ)ê định lượng một dung dịch piridoxin chiết từ hạt ngô đang nảy 
mam. người ta chuẩn bị một môi trưòng dinh dưỡng lỏng chứa tất cả các chất 
dinh dưỡng cần thiết cho sinh trưỏng của một chủng Streplococcus faecalis, 
trừ piridoxin. Phân phổi môi trường nàv vào 8 ông nghiệm khác nhau, đánh 
sô từ 1 đến B sau đó tiến hành:

- Bổ suiig vào các ông nghiệm từ 2 đến 6 những thế tích nhất định của 
một dung (lịch mẹ chứa 2 ng/ml piridoxin chuẩn.

- Bố sung vào các ống nghiệm 7 và 8 những thế tích nhất định một dung 
dịch đvíỢc chuẩn bị từ hạt ngô nảy mầm.

- ỉỉổ sung nước cất vào tấ t cả các ống nghiệm để chúng đạt cùng vào một 
thè tích.

- Sau khi cấy vi khuẩn đế đạt nồng độ tế  bào ban đầu là 10“ tế  bào/ml, tất 
cả các ông nghiệm được giữ trong tủ ấm 37"C trong 24 giò, được lắc thường 
xuyên để tạo nên một sự sinh trưởng đều.

Đo sinh trưởng bằng cách đếm khuẩn lạc trên đĩa Petri và thu được kết 
quả ghi ỡ bảng dưới đây:

Ống nghiệm  số 1 2 3 4 5 6 7 8

Môi truớng dinh dưỡng, ml 5 5 5 5 5 5 5 ‘ 5

Dung dịch piridoxin chuẩn, ml 0 0,5 1 1 .5 2 2 .5 0 0

Dịch hạt ngô mầm, ml 0 0 0 0 0 0 2 .5 5

Nước cất. ml 5 4 .5 4 3 .5 3 2 .5 2 ,5 ■ 0

Sinh trưững cùa vi sinh vật, Log N 5 5 . 1 2 5 .24 5 ,36 5 .39 5,40 5 . 1 2 5 ,24

a- Có thể thay thế chủng S.faecalỉs nối trên bằng bất kì chủng vi khuẩn 
nào khác được không? Vì sao?

b- Ống nghiệm số 1 có cần thiết không? Vi sao?

c> Các Ống nghiệm từ 2 đến 6 có tác dụng gì?

d- Vẽ đưòng cong biểu thị sự thay đổi của Log N theo nồng độ của piridoxin. 

e- Tính nồng độ của piridoxin trong dung dịch chuẩn bị từ hạt ngô nảy mầm.
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CHƯƠNG VII

VI KHUẨN QUANG HỢP VÀ cố ĐỊNH ĐẠM

1.TỪ KHÓA
- Vi khuẩn quang hđp không thải oxi (Anoxiphotobacteria): Nhung vị 

k h u ẩn  thực hiện  quá trìn h  quang hỢp không th ả i oxi n h ií nhiều loại vi kh u ẩn  

lưu huỳnh.

- Vi khuẩn quang hỢp thải oxi (oxiphotobacteria): Những vi khuẩn thực 
hiện quá trình  quang hỢp giải phóng oxi phân tử, như vi khuẩn  lam .

- Khuẩn diệp lục (Bacterio chlorophyll); sắc tố  hấp thụ ánh sáng tìm thấy 
ỏ nhiều loài vi khuẩn lục và tía.

- Bacteriorhodopsin: sắc tố đỏ hấp thụ ánh sáng tìm thấy ỏ màng tố hào 
vi sinh vật ưa mặn (halobacterium).

- Diệp lục (tô) a (chlorophyll a): sắc tố hấp thụ ánh sáng có trong vi 
khuẩn lam (Cyanobacteria), tảo (Algae) và thực vật (plants).

- Lục lạp (chloroplast): Một cơ quan thực hiện quá trình quang htíp ử  các 
cơ thể nhân thực quang tự dưổng (photoautotrophic eucaryotes).

- Chlorosome (hạt màu lục): Một hạt nhỏ trong tế  bào chất ở vi khuẩn kíu 
h u ỳn h  m àu lục chứa bacterioch lorophylls (kh u ẩn  diệp  lục).

- T hylacoid : M àn g  chứa sắc tố  q u an g  hỢp thường th ấy  ở vi kh u ẩn  (Ịuang 
hớp hoặc trong các lục lạp  ở cơ thể n h ân  thực q u an g  hỢp.

- Cơ th ể  tự  dưõng (A utotroph): Cđ th ể  có th ể  s in h  tống hđp tấ t  cả v ậ t cliấL 
của tế  bào từ CO -2 như là nguồn cacbon duy nhất.

- Cđ thể quang dưỡng (phototroph): Cd thể có thể dùng ánh sáng là nguồn 
năng lượng.

- Cđ thể nguyên dưõng (prototrophes): Những vi sinh vật không nhất 
th iết cần  các n hân  tố  sinh  trưỏng, nhữ ng yếu  tố  củ a môi trường nuôi cấy 

thường là đầy đủ đôl vói chúng. Chúng có thể tự tổng hỢp các nhân tố sinh 
trường từ chất vô cơ.

- Cơ thể khuyết dưỡng (Auxotrophes): Những vi sinh vật đòi hỏi các chất 
hữu cđ nhất định cần cho sự sinh trưdng của mình.
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- }ỉiđ ro g en aza : Một nhóm enzynie Ị)hố biến ớ nhiều  loại vi sinh vật. 
thiMnií có inặt trong các vi khuẩn cố định dạm. cùng vói hệ Nitrozenaza tham 
gia cỏ'(lịnh N._„ cho phép tiết kiệm chất khử và Iiãng lượng.

- lián (lị (lưỡng (Senii - heterotrophe, Mixotrophie hoặc mixotrophic). một 
trạ n g  t.hái dinh dưỡng, tro iig  đó một chất vô cơ được cơ thể dùng làm  nguồn 
n ăn g  lượng (chất cho điện tử), trong k h i các hỢp ch ất hữu cơ dùng làm  nguồn 

cacbon. Một kiểu dinh dưỡng cũng hay gặp ớ Cyanobacteria và ở tảo, nhằm 
th ích nghi tạm  thòi và  th u ận  nghịch với quá trình  q u an g  hỢp kéo dài và 
ch u yên  sa n g  hóa tổng hỢp (chem osynthese) như các cơ thể dị dưỡng 
(h(‘t('rotroph) và dinh dưỡng hữu cơ (organotroph).

'  Quang phosphorin hóa (photophosphorylation): Quá trình sản sinh ATP 
trong (ịuang hỢp từ ADP và phosphat vô cd (và cùng vói NADPH + H*) ỏ các 
tế  bào quang hỢp.

- Quang dưởng vô cơ (photolithotrophy) là kiểu chuyển hóa các chất, 
trong (ló vi sinh vật dùng ánh sáng làm nguồn năng lượng, chất cho điện tử là 
H^O (như vi khuẩn lam hay thực vật) hoặc H^s, S", H-2 (như các vi sinh vật 
thuộc họ Chromatiaceae, Chìorobiaceae). nguồn cacbon chủ yếu là co.,.

'  (iuang diíỡng hữu cơ (photoorganooti-ophy) là kiểu trao đổi chất, trong 
đó v i sinh  v ậ t  dù n g án h  sá n g  làm nguồn năn g lượng, ch ất cho điện tử và  
nguồn cacbon là chất hữu cơ (như các vi sinh vật thuộc họ Rhodospirillaceae).

'  ('hu trình Calvin - Benson (chu trình Calvin, chu trình quang khử 
cacbon, chu trình cố định CO2 hình thành C;i) con đường trao đổi chất đồng 
hóa quang tổng hđp CO2 và khử chúng thành gluxit ở cây xanh và các vi sinh 
v ậ t (]uang hỢp.

- Carotenoid: Nhóm sắc tố phụ trỢ quang hỢp gồm p caroten, vài loại 
xantophyle (luteine, Violaxanthyle. Neo -  xanthine, fucoxanthine...)

- Phycobiliprotein (có thế’ ở dạng phycobilisome); Loại sắc tố phụ trỢ 
quang hợp nằm trên tilacoid của Cyanobacteria.

~ Dextrane: Một loại polyoside phân nhánh tạo thành chuỗi câu tạo từ các 
đơn phân a-glucoza nôl với nhau bằng (1 6) glycosid, trên đó được ghép vào
các chuồi ngắn hờn bỏi liên kết (1 -^4 ) glycosid. Các loại dextrane phường gặp 
ở nhiều loại vi khuẩn.

~ Dextrine: Polysaccharide thu đưỢc nhờ thủy phân tinh bột. Người ta gọi 
dextrine giói hạn là những dextrine tlhu được sau tác động của enzyme 
phosphorylaza lên glucogen.
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- Diazote: Phân tử nitơ (N2). nitơ hay là đạm (phán biệt với hợp chất 
chứa đạm).

- Nitrogenaza (phức hợp nitrogenaza, dinitrogenaza hay Na-axa): Hệ thống 
enzyme xúc tác cho quá trình cố định ni tơ ở vi khuẩn và cơ thế cố định đạm. Các 
chất NADPH và ATP là năng lượng và coenzyme. Hệ nitrogenaza bao gồm nhiều 
proteine: proteine I (có sắt và molybdene) xúc tác quá trình khử nitxl. Proteine II 
(có sắt) xúc tác quá trình oxi hóa NADPH và thủy phân ATP.

- CỐ định nitđ phân tử: Cố định nitơ phân tử là quá trình khử Na thành 
NH3 ở  một số nhóm vi sinh vật hay ndi cộng sinh giữa vi sinh vật và thực vật 
theo phản ứng tổng hỢp sau:

Na + 6H" + 6e -> 2NH3

2. VI KHUẨN QUANG HỢP
2.1. Sự chuyển hóa vật chất của các vi khuẩn quang dưdng

Như trên đã trình bày, tùy thuộc vào bản chất của nguồn năng lượng sđ 
cấp mà ngưòi ta thấy có 2 con đưòng cơ bản ở vi sinh vật: các vi sinh vật quang 
dưdng (phototrophy) và vi sinh vật hóa dưõng (chemotrophy)

B ả n g  V II.1. Hai kiểu chuyển hóa c á c  chất của c á c  cđ thể quang dưỡng

Kiểu trao  đổl ch ất C h ất c h o  đ iện  tử N guón  c a c b o n Ví dụ

Q uang duỡng vô cơ H2O CO 2 Thực vật, vì khuẩn lam

H,s. s®. CO 2 Chrom atíaceae, (vi khuẩn tía s°) 
Chlorobiaceae (vi khuẩn lục s°)

Q uang dưỡng hữu cơ Cơ chất hữu cơ Cd chất hOu cơ Rhodospirillaceae (vi khuẩn tía 

không S “)

B ả n g  VII.2. Hai kiểu chuyển hóa c á c  chất cOa c á c  vi sinh vật hóa dưỡng

Kiêu  trao  đ ẩ i ch ất
C h ất c h o  

đ iộ n tử

C h ất nhận 

đ iện  tử

N guổn

c a c b o n
Ví dụ

Hoá duỡng hữu cơ

C hất hữu cơ 0 , Chất hữu cỡ Pseudom onas, B a á llu s

C hẩt hữu cơ NOj Chất hữu cơ Bac.)icheniformis

C hất hũfu cơ SO Ỉ Chất hOu cơ Vi sinh vật khử sultat

Chất hữu cơ Chất hũu cơ Chất hữu cơ Clostridium,

Vi khuẩn lactic
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Hoá ditông vô  cơ

H,s

HjS

Fê *

N H 3

NO,

H-

H.

o.

NO,

O2

CO,

CO,

CO:

CO,

CO,

co,
co,
co,
co,
co,

Vi khuẩn oxi hóa hiđro

Thiobacìllus

Th.đenitrificans

Thierrooxìdans

Nitrosom onas

Nitrobacter

Vísinh vật sinh metan

Vi khuẩn sinh axit axêtìc

Các vi khuẩn quang hỢp thực hiện chức năng theo 3 cờ chế cơ bản, trong 
đó hai cơ chế đầu có nhiều điểm rất giốhg vói quang hỢp ỏ cây xanh.

2.1.1. Các vi khuẩn sử  dụng các dẫn xuất luu huỳnh như vi khuẩn 
luu huỳnh  (sulfobacteries) màu lục sử dụng năng lượng ánh sáng để 
chuyển các nguyên tử hiđro từ HịS đến NADP, tạo được một điện thế 
nhảy bậc khoảng 200mV (so với 1140mV ỏ lục lạp khi sử dụng nước là 
chỉít cho electron) và tích lũy các hạt lưu huỳnh (hình VII. Ib).

2.1.2. Các vi khuẩn không sử  dụng các dẫn xuất ỉuu huỳnh tạo ra một
dòng electron vòng và tham gia vào chất vận chuyển electron màng như kiểu 
vận  chuyển  electron  của chuỗi hô hấp (ubiquynone, cytochrom e b, c, C2 ). 

Những chuỗi vận chuyển này lại quay vông các electron của khuẩn diệp lục, 
bằng cách đó đảm bảo lực bơm đẩy proton, tạo ra nguồn năng lượng tổng hỢp 
ATP (hình VII. Ic).

2.1.3. Một cách khảc lấy năng lượng ánh sáng đă được khám phá ỏ vi 
sinh vật Halobacterium  halohium  (vi sinh vật sống trong các môi trưòng 
mặn) những vi sinh vật này có ở màng tế  bào chất một lọại sắc tố gần với sắc 
tô” võng mạc mắt, mà ngưòi ta gọi là Bacteriorhodopsine (Hình VII. le).

Những vi sinh vật cổ hóa dinh dưỡng hữu cơ hiếu khí này có khả năng 
chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học ATP.

Dòng c  và năng lượng trong hệ sinh thái có thế sớ đồ tóm tắt như sau:
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Nâng lượng 
ánh sáng

a)

AĨP

c)

N

lỉ

l.ysinc

Hình VII.1. C ác  kiểu quang  hợp khác nhau {xem phần ghi chú)
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{'ì>ú tliich:
;i- Vạn chuyốii electron  không vòìig fi lục lạp.

Cíic (‘Ịectron từ nhò năng lượnị' ãnh sán^ (lo diệp hic 6S0 thii ịỊÓỊ)
cĩược vận chuyêii nh('i một chuỗi các chát maiỉíĩ cluiyèn (FQ. ('vt. ỈH’) (tên (hộp 
lục thú 2 (chlorophyll 700 - ch.700). ũêịt ihoo có ihê (ìược vạn cluiytMi <ịu:i 
ferroclí)xino và FAD đến NADl’ nhờ sô năng híỢng ánh sáng mỏi. (lè hìiih 
thành một sán phắni khử rất mạnh, các |)roton (ìưục giái phóng ra ỏ bôn
trong của màng trong ty thê (Mi). (•'Iprotoii dối với 1 chu kì), tỉớ về bòti troiig
của lục lạp nhờ qua ATP - aza (F„-CF|) đồng thòi hình ihành nu)t ATF (tối vổi 
3H* (híọc vẠii chuyên.

b- ở  các vi sinh vật sử (ỉụnií các (lẫn xuiVt của lưu hviỳnh (ví (lụ như 
Snlíobacteries) Irong trưồng hỢp này luii huỳnh được tích lũy (j ngoài tê bào. 
Cũng có những vi sinh vật tích lũy lưu huỳnh ỏ trong tê bào chất, các pliân 
ứng ở đây được diễn ra tại các thê mang màu (chromatophores).

c- Vận chuvển electron vòng ỏ vi khuân ỉục không chứa lưu huỳnh.
Electron của khuẩn  diệp ìục (Ỉií(ỉc kích (tộng nhờ (‘ác Ị)roton thục hiện nìột 

chu kì. nó (ìược đưa đến diệp lục. (!o (ló đảm ỉ)áo sự vận chuyển n\c protoii.

d- 0  vi sinh vật cô Halobacterium halobium  khôiiỊí cớ chuỗi các (*hàt vận 
chuyên, cio ctó sự vận chuyên proton sẽ được đảtiỉ bào trực tiếp nhò sác tố.

Mem cvt: Màng tê bào chất; Mem: Màng: int: Bên trong:
Ext: Bên ngoài: BC: Bactoriochlorophyllo;
Brh: Bacteriorho dopsÌMo: Ch 700. Cii (>80: ('ác loại (liệp lục
Fd: Perredoxine: Cyt: Cytochroino: Q: Coen7Ạ’nio Q:
NAD ox; NAD-oxidaza: PCị: F*lastoquynone; P('; Plasto<;yanine
hv; Các photon ánh sánị': ret: Các nhóm sac tố kiểu võỉig mò thu nhậìì 
các photon; Fl-FO hoặc CF1-F0: ATP-aza tham gia nhò dòng proton.
-> Dòng electron
=> Dòng 2 proton
s> Dòng n proton (nói (ĩhung là 3 proton)

e- Cấu trúc phân tử Bacteriorhodopsiiie
Các phân tử này thu góp các proton nhờ nhóm sác tô kiểu võng mô và sủ 

dụng năng lượng thu điíỢc để tạo ra lực bđm đẩy proton đi qua màng tô bào 
châ*t. dồng thời tạo ra ở đáj’ một gradient (tiện hóa qiian trọng làm nịỊiiỗỉì 
tông hợp ATP (hình VII. Id).
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Trong trường hợp như vậy, ngược lại với cây xanh, không có quang phân 
li nưóc do đó không có sự giải phóng oxi phân tử; (í vi khuẩn lam 
(Cyanobacteries) hay ở tảo xanh lục quá trình quang hợp tiítíng tự như quang 
hợp ỏ lục lạp của cây xanh.

Trong bảng VII. 1 tóm tắ t các kiểu thu góp năng lượng ánh sáng cùng 
những ví dụ đại diện, kết quả của quá trình là tạo ra ATP nhò vào ADP và 
Hình VII.2 nêu quan hệ giữa chlorophyll a và các bacteriochlorophyll a, b, c.
d, e, g.

B à n g  VII.1. B a  c o n  đ ư ờ n g  tự đ u ỡ n g  c ố đ ịn h  COị

Con đudng khử 
AxetyhCoA

Chu trinh ATC khử
Chu trinh Calvin

+ C ác  vi sinh vật sinh axetic 

đồng hình (hom oacetogenic)

- Clostridium therm oaceticum

- A cetobacter woodii

- Sporom usa sp.

+ Phần lớn các  vi khuẩn khử 

sulphate

- DesưtDbacterium autotropNam

- DesuHovibrío baarsii

+ C á c  cơ thể sinh metan 

(M etanogens)

- M etanobacterìum  
tíìermoautotrophicum

- M etanosarcina barkeri

Vi khuẩn lưu huỳnh màu lục

- Chtorobium limicola 

+ C ác  vi khuẩn hiđro ưa nhiệt

- Hiđrogenobacter thermophilus 

+ Một s ố  vi khuẩn khử sulphate

- Desultobacter hiđrogenophilus

+ Vi khuẩn quang hđp không 

thải oxi

- Chromatium vinosum-

- Rhodospirillum rubnim

+ Vi khuẩn hoá tựduỡng vô cơ

- C ác vi khuẩn nitrit

- C ảc  vi khuẩn oxi hoá s
- C ác vi khuẩn oxi hoả H;,

- C ác vi khuẩn cacboxil

- C ác vi khuẩn oxi hoá sắ t

* C ác vi khuẩn quang hợp 

thẳi oxi

+ Tảo vặ thực vật

Trong kiểu chuyển hóa chất của các vi khuẩn quang dưõng, năng lượng 
ánh sáng được thu gom nhồ các sắc tố màu lục (khuẩn diệp lục). Một vi 
k h u ẩn  q u an g dưõng vô cđ có thể tổng hỢp các hỢp chất hữu cơ của m ình 

(gluxit) từ khí CO2. Một cđ thể quang dưỡng hữu cơ lại sử dụng các hợp chất 
hữu cơ.

Các vi khuẩn lam, các loài thực vật và tảo nhân thực lại thực hiện quang 
hỢp thải oxi. Các tính chất chính và sự tiến hóa của các nhóm cơ thề quang 
hỢp được tóm tắ t trong b ản g  VII.2.
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cK
yĩTB
M̂TBC

t ề

kĩQH

ctdh

-CTOH .

ỉ  0
0 0
.D 0

,CK.

Hỉnh V li.2a . C ác  dạng cấu trúc quang hợp ở vi khuẩn màu tía và màu lục (Echlia, 1980) 

a-d; ở vi khuẩn màu lía; e: ở vi khuẩn màu lục;

TTB: Thành lế bào. MTBC; Màng tế bào chất; CTQH: Cấu trúc quang hợp.

Hinh V ll.2b . Mối quan hệ giữa chlorophyl a  vả  c á c  bacteriochlorophyla, b, c, d, e, g

Như vậy ở vi khuẩn tía, hệ thông màng kép gấp nếp lại trên đó chứa khuẩn 
diệp lục (Kdl a...d), ở vi khuẩn lục màng kép tạo thành túi (e, từ 150 X 49nm) 
gọi là hạt mang màu (chlorosome).
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Mộl s ỏ  tính chất của các hộ thống cỊuang hỢp ớ vi sinh vạt được tóm tiu 
Iihư sau:

Tính ch ất

Sắc tố quang  hợp

Hệ thống quang hợp iỉ

Chất cho  eỉectron trong 

quang hợp

C r  th ể  n h â n  th ự c  Ị Vi k h u ẩ n  lam

Diệp lục a 

Cỏ

Thải oxi tự  do

S ản  phẩm  sơ  cấp  biến 

đổi năng lượng

Nguón cacbon

H ,0

ị Diệp lục a 

H ,0

Có i CÓ {một số  

nhóm  cỏ th ể
I

không trong 

điểu  kiện 

nhất định)

ATP NADPH

CO:

ATP  + NADPH

CO,

Vi khuẩn lục và tia ị
I

Khuẩn diệp lục Ị

Không có ;

H^S. s. hợp chát hữu cơ

Không

ATP

Nguón hữu cơ và/hoặc CO 2

Nhií trên đã trình bày, quá trình (Ịuang hỢp diễn ra ỏ tilacoid (dôi vổi vi 
khuẩn quang hỢp) và ỏ lục lạp {đối với cây xanh), ớ  Tilacoid có chuồi vận 
chuyên electron và quá trình phosphorin hóa không vòng. Chuỗi vận chuyên 
này là một phức hợp gồm 3 tô’ hợp: Hệ quang hợp I (PSI). hộ cytochrom b6-f 
và hộ (ịiiang hợp II (PSII). Ba tố hỢp này đưỢc liên kết nhò plastoquynon (Q), 
nôi PSI vói cytochrom b6-f và plaslocyanin (PC) nôi cylochroHì b6-f v<'íi PSII. 
D ò n g  o l c c t r o n  m a n g  đ ê n  d o  á n h  s á n g  h d n i  ( tắ v  c á c  p r o t o n  (ìi q u ỉ ỉ  m à n g  CIỈÍI 

tilacoid và sinh ra một gradient oloctron có thể được dùng đế tông hợp ATP. 
Nước là nguồn cho ele('troii và hình thành oxi tự (lo (Donalci Voet và cộng sự, 1990) 
(Hình VII.2c). Sự cố định C0.J troiig quang hỢp thưòng diễn ra theo chu trình 
Calvin oó thê chia làm 3 pha: pha cacboxil hóa. pha khử và pha tái -sinh. 
3AT1* và 2 NADPH được tiôii thụ troiiịí quá trình gia nhập của một phân tử COj.

Phương trình chung cho quang diíõng (có thê giải phóng hay không giải 
phóng oxi). chỉ chú ý đến năng lượng và chất khử;

nC O , + 2nN A I)PH , + 3iìATP > (CHọO)n + nH ,0  
+ 3nAI)P + ;ỉnPi + 2nNADH
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DiOp lục

T h y l n c o tđ e

M Ang Irong M â n g  n go â i

* aXo .‘ý-*
• -- Thil.jct) ' t lA í p  syn lhct; i^ .i  

lám  ch u v ế n  vậ n  p io to n

Hinh VII.2c. Sơ đổ tóm tắt cơ chế  của quá trình quang hợp

Trong quang hỢp hiôu khí có 2 loại trung tâm phản ứng PSII và [^Sl:

- PSII làm chức năng quang phán li nitóc (2H._,() Ị)hản giải thành 4 proton, 
4 electron và một phân  tử oxi. Sự kích động các PSl như trường hợp quang  
hỢp kị khí tạo ra dòng electron vòng đồng thòi tạo ra ATP).

- Cả PSII và PSI đưỢc liên hệ với chuỗi vận chuyển electron.

Như vậy các cờ thể  quang  hợp trên  hành  tinh rá t  đa (lạng

C ác cơ  th ể  n h à n  th ự c C ác cơ th ể  n h ân  s ơ

- Thực vật

- Tảo đa bào m àu lục, nâu, đỏ

- Tảo đơn bào (tảo mắt, tảo  diatom e. tảo  lục...)

- Vi khuẩn lam (Cyanobacterla)

- Vi khuẩn lục có lưu huỳnh

- Vi khuẩn ỉục khống có s°

- Vi khuẩn tía có lưu huỳnh

- VI khuẩn tía không có s°

- Prochloron.

- Vi sinh vật cổ.
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Một số tính chất của các nhóm chính của vi khuẩn quang hỢp được nêu 
dưói đáy:

Tính ch ất Vi khuẩn  tỉa Vỉ khuẩn lục H eliob acter C yan o b acteria

Kiểu
quang hợp

KỊ khí KỊ khí Kị khí Hiếu khí

Dạng 
diệp lục

Kđl a  (hoặc b) (PSỈ)
Kdl a. c, d 
(hoặc e) (PSi)

Kdlg (PSI)
diệp iục d 

(PSII và PSI)

S á c  tố phụ C arotenoid Carotenold Carotenoid
Caroteroid
Phycobillprotein

Nơi định vị 
c ủ a  cơ 
qu3n
q uang  hợp

M àng tế  bào
Chlorosom  và 
m àng tế  bào

Màng tế  bào
Tilacoid và 
Phycobilisom

HỢP chất 
khử để 
đổng hoa 
C O ,

H2 ', H2S ; hợp chất hữu 
cơ

Chưa rõ H2O

Cơ c h ế  cố 
định CO2

Chu trình
Pentozophotphat khử

Chu trình axit 
cacboxilic khử 
và cố loài còn 
chifâ rõ

Chưa rõ
Chu trinh
pentozophotphat khử

Ví dụ

- Rhodospirilíum

- R hcxlopseudom onas

- Chrom atium

- Chlorobium 

’ Chloroíỉexus

- HeỉbbcKáerium

- Heiiospirilỉum

- A nabaena 

’ N ostoe

- Oscỉllatoria

Sơ đồ quang photphorin hoá vòng và không vòng được nêu sau đây:

1) Q u iin g  photphorin hoá vòng 

e ~ ------------
A D P - .

A T p J

Kdl(PSI)
t í- .?

Ánh sán g

Chuỗi vận 
chuyển e" 
íerredoxin 
quinon 
cytochroin

2) Quang photphorin hoá không vòng
NAD(P)

X NAD(P)H2

D H
Trung tâm 
phản ứng cyt ĩ :

K a dp

ATP
D

Ánh sán g
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Bảng VII.2. So sảnh quang hợp giữa các cơ thổ quang hợp thải oxi và quang hợp không thải 0x1

Kiểu quang hợp

A- Quang hợp thải 0X1

(Những vi khuẩn 
quang hợp hiếu khí 
thải oxỉ)

B- quang hợp không 
thải oxi
(Những vl khuẩn quang 
hợp không thải 0x1, kị 
khỏ thuửng sổng trong 
niiớc (ngọt hay mặn), 
bùn lây, có khuẩn diệp 
lục và các sác tố với tỉ 
ỉê khác nhau.

c- Khỏng thải oxi 
(phương thức phụ)

Cơ thê

1 - Thực vật
2“ Tảo lục (chlorelỉa)
3“ Vi khuẩn lam 
(cyanobacteriaỉes):
+ Gloeocapsâl có
+ Spirulina 1 chl a
+ A nabaena 1 +
+ Nostoc J Phycobiline 
“ Prochloron: Có chl a và 
chỉ b, nhưng không có 
Phycobltine
(Sắc tố gần với lục lạp. cơ 
Ihể này phát hiện 1975, có 
thề đây là tổ tiên của íục lạp)

Cơ C hat .* “ '' _ ị
quang oxỉ < Phương trinh tống quát I 

hoá

H,0

1- Vi khuẩn lưu huỳnh 
màu tía
(Thỉorhodobacteriaỉes
Chromatiaceae)
Chromatium
Những vi khuẩn kị khí. 
quang dưỡng vò cơ khl cỏ 
mặt s hoặc H^S

2“ Vi khuẩn tía không lưu 
huỳnh (AthiortToclobacteriales, 
Rhodosplrillaceae) 
Rhodospirllỉum những VI 

khuẩn hiếu khí hoặc kĩ khí. 
quang dưỡng hữu cơ 
không có khả năng phát 
triển với H^S là chất cho 
điện tử duy nhất
3- Các vi khuẩn lục có lưu 
huỳnh (chỉorobiaceae) 
chlorobium
Các vi khuẩn quang dưỡng 
vô cơ kị khí, với sự cố mặt 
của H^s hoặc

Không có khả năng quang 
dưỡng hữu cơ.
4- chloroílexaceae (nhóm
chtoroíìexus)______________

H S
s

Hoậc chất 
hufu cơ 
(axetat, 

xuccinat)

Thiosuỉíat

Hatobacteria.
bacteriorhođopsin, ATP, chất 
cho e và oguón c là chất 
hữu cơ (Vi sinh vật cổ).

Anh sảng

2HP+C0 ,

Chl a, b. 
Phycobiline

(CH,0) + O2 + H.o

2H2S+CO, (CH,0)+2S

2S+ÕH,0^*3C0,-> 3(CH20) 
-►2S04H,

VỚI sự tham gia của khuẩn 
diệp lục a. b _ ______

2H.+C02-> HjO
Hợp chầt hữtJ cơ kín/ +

CO  ̂ (CH^O)^ hợp chất 
hữu cơ oxi hoá + H2O 
Với sự tham gia của khuẩn 
diệp lục a (b?) __

S ,o f+  2H -4 s o ị  +H2S

2H.S + CO^ {CH2O) + 2S  
+ HoO với sự tham gia của 
khuan điệp iục a, c, d, và e.
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Từ bảng  trê n  ta  có th ể  viết phương tr ìn h  tổng q u á t cho mọi quá  tr ìn h  
quanịí hợp:

C O 2 + 2H ,A  — -̂------> (C H ,0)„ + H 2O  + 2A
Diệp lục 
Khdlục 
Sắc tố khác

Síin phẩm  A sẽ là oxi tự  do trong trưòng hợp thực vật, tảo  và vi khuẩn  lam. 
A s<ĩ là S2 khi quang hỢp không thải oxi (số ít trưòng hợp chấ t hữu cd oxi hóa).

Có th ể  nói tóm tắt sự tiến hóa của quá trình tổng hỢp gluxit trong
3 giai đoạn sau:

1 -  Hóa tổng hỢp được thực h iện  nhò các loài vi k h u ẩn  lưu h u ỳn h  v à  v i 

sinh  vậ t cổ (A rchaea):

H 2S +O 2 -> H 2O + 2S + ^Năng lượnỹ

H .,s  +  C O 2 A  (CHọO) + H2O + 2 S

2- Q uang  hợp không  th ả i oxi được thực hiện bởi các vi k h u ẩ n  lưu huỳnh  
và không chứa lưu hu ỳ n h

í:
2H,S + C 0: -»  (C H ,0) + 2S + H ,0

hoặc;

2S + 5H,0 + 3C0, 4  3(CH,0) + 2H,SO,
hoặc:* ‘"7

2H, + CO, ^  (CH,0) + H,0
3- Q uang hợp th ả i oxi diễn ra trong các cớ thề thực vật. tảo và vi k huẩn  lam:

/í.

2H ,0 + CO, 4  (CH,0) + (X t + H :0 

Xét sự tiến  hóa của  quá  tr ìn h  tống hợp gluxit trên  ba phương diện:

- C hất cho electron  (H.jS, s .  H2, ch ấ t hữu cơ hay H 2O)

- G iải phóng hay  không  giải phóng oxi, từ  đó làm  biến  đổi hàm  lượng oxi 
của khí quyển, thúc  đẩy sự tiến  hóa của các cớ thê h iếu kh í khác.

7-CSSHVSV-Ì2
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-  N guồn n ă n g  lư ợ n g  ( h ó a  học h ay  ánh  sáng), liên  quan đến hệ thống các 

sắc tố như là các bẫy năng lượng.

C hú n g ta  b iết ở  thòi kì tiến hóa q u an g hỢp hiện nay thì q u an g  họp và> hô 

hấp  có mối liên  hệ ch ặt chẽ:

- S ả n  phẩm  củ a quang hỢp là nguyên liệu của hô hấp và ngưỢc lại.

- N ăng lượng sinh  ra  của quá tr ìn h  này  (dưỏi dạng  vật ch ấ t hoạc A TP) 
được quá trìn h  k ia  sử dụng.

- C àn g  nhiều enzym e càng nhiều sản  phẩm  tru n g  gian.

C ác mốì qu an  hệ chính giữa quá trìn h  q u an g hỢp và hô hấp hiếu khí (ỏ v i 

sin h  v ậ t  được tóm tắ t trong bảng dưới đây.

Bẩng VII.3. Tóm tát quan hệ giũa quang hẹp và hô háp hiéi khi

Quang hợp Hô hấp hiếu khí

1-CánCO^vàHiOÍHịS. S)

2- Hấp tt)ụ nâng lượng ánh sáng nhở sác tố

3- Là quá trình khử

4- Là quá trình tổng hợp (anabolisme)

5- Chỉ thực hiện khi có ánh sáng.

6- Diễn ra ò lục lạp và thể mang màu (tilacoit)

1 -Tạo ra CO2 và H^O (Sj)

2- Giải phóng nâng lượng dưới dạng hcb <chất 
phân giải dỏ dang hoăc ATP vả các hợp cfất cao 

nâng khác.

3- Là quá trinh oxi hóa (chiếm ưu thế)

4- Là quá trình phản giải (Calabolisme)

5- Xảy ra ở mọi lúc ở mức độ tế bào và cơ tliể

6- ở màng tế bào chất (co thể nhân sơ), i tniâng 
trong ti thể (cơ thể nhân thực)

C ác sắc tố  (diệp lục, kh u ẩn  diệp lục v à  các sắc  tố  khác) có k h ả  nốriỊ hiấp 

thụ năn g lượng ở độ dài sóng khác n hau , ta  biêt các bước són g càn g tiịgăn 
càn g  tích nhiều  n ăn g  lượng, nghiên  cứu phổ hấp  thụ ánh sán g củ a các tế Ibào 

q uang  hỢp (còn nguyên) được nêu trên  h ìn h  VII.3.

V ì vậy  ta  th ấy sự phân bô" các vi khuẩn thường gặp trong các hồ ao là:

- Lổp m ặt là  tảo  đđn bào và  tảo đa bào, v i k h u ẩn  lam .

- Lớp k ế  là  các vi k h u ẩ n  hiếu khí như Pseudom onas. Caulobacter, Cytophagía.

- Lóp tru n g  gian là  các v i k h u ẩn  lưu h u ỳn h  m àu lục. màu tía .

- Lớp đáy là các vi khuẩn sulfat, các cđ thể sinh metan và các loại Clostrdiium  

ki k h í bắt buôc.
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Độ

Hinh VII.3. Phổ hấp thụ ánh sáng của các tế bào vi khuẩn quang duỡng,
ví khuẩn lam vả tảo lục
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Một số hình dạng vi sinh vật quang lìỢỊ) đưỢc nêu trong hìiìh VI 1.4, Vỉ 1.5 
và VII.6.

Gloeobacter Synechococcus

*vL. Iv • 

Gloeothece
V V‘

Gloeocapsa

Anabaena

c o a s s 3 :i^^^ícro
Nostoc

Cyllndrospermum

. ’ ; : i » : / I M l 
Oscillatoria

Calothrix

Lyngbya Pischerella

Hình VII.4. Vi khuẩn lam (Cyanobacteha)

Rhođcx)seudomonas sphaeroides

-/■v.
ĩh iocystis trolacea

í

Lamorocystis
Amocbotx)cler

Hình VII.5. Một số vi khuẩn lưu huỳnh màu tía (Chromatiaceae) và màu tía không lưu hiynlh
(Rhodospirlỉỉaceae)
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ChlorobÌLim limicola 

ChlOỉObiuiĩì phaeobacteroides

r >

Chlorobiurn vibriotorm e

^ Chlorochrom atium 
(consortium )

i T ' ; ;
f

Pelodictyon clathratiíorm e Pelochrom atiuin (consortium )

Hinh VII.6. Môt số vi khuẩn lưu huỳnh màu lục (chlorobiaceae)

2.2. Chu trinh cacbon trong tự nhiên

('achon tồn tại dưổi dạng oxi hóa Iihví C().J, các hỢp chất cacbonat. và 
liiiỉroịienocacbonat diíồi các đại (lương, các ao hồ nước ngọt.

Sự hiếii (ỉổi CO., thành  các hỢị) chấl hủvi cd nhờ (juá tr ình khử được thực 
hiệtì tiliò hoạt dộng quang h(i|i củrì oôy XíUili (phần rhủ yếu) và của vi tảo. rủa 
vi khuẩn  (Ịuaiig hỢp. Sự l)iôn dcíi các hỢp chíá  cacbon hữu cớ trở về t rạng  thái 
vô co là nhờ quá t r ìn h  oxi hóa, đó chính là quá t r ình  hỗ hấp  (hình VII.7).

'Pvên hành tinh, hàng Iiăm cây xanh có thổ chuyến đổi CO2 thành  
230 li tấn vật chất hữii cở nhò (Ịuang hỢỊ). (’ác hỢp chà't này (lưỢc sử tlụiig 
như sau:

- 90 tỉ tíYn cho hô hâV của 1860 tỉ tấn  thực vật.

- 13 tỉ tấn để đôt cháy.

- 24 ti’ tấn  để duy trì 2 tỉ tân  động vật (trong sinh khôi).

- 1.3 tỉ tấn  để duy trì siiih khôi của 0.1 tỉ táH người.

- 102 tì tấn  cho nhii cầu của 1 tỉ tấn  vi khuẩn  và nâ’in.
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Hòhâp 
(oxi hoà sW học)

Hình VII.7. Chu trinh đơn giản cacbon trong tự nhiên

ở  đây có va i trò  quan trọng của v i sinh  vật. các hỢp chất hữu cơ tron g cơ 

thề  động vật, thự c vậ t sau  khi chế t được tích lạ i ỏ đ ấ t. P hần  chủ yếu cúa  thực 
vậ t là xenluloza hay  lignin. Có r ấ t  nh iều  vi s inh  v ậ t đặc biệt, cả các loài hiếu 
kh í và kị k h í có th ể  tham  gia vào sự phân  giải các hỢp ch ấ t trên . Các sản  
phẩm  của quá tr ìn h  phân  giải này  là m ùn và các hớp ch ấ t cần  th iế t làm  giàu 
cho đấ t. Q uá tr ìn h  vô cơ hóa này cũng có th ể  xảy ra  trong  đ iểu  k iện  kị khí 
nhò lên m en dưới các đại dưdng hay trong  các lớp nưóc, bùn  đáy  các dòng 
sông (xem chưđng V).

C ũng cần  nói thêm  rằn g  sản  phẩm  m etan  nhò các vi sinh  v ậ t s in h  m etan  
(đặc b iệt là  các v i sin h  v ậ t  cổ), trong các ống tiêu  hóa của động v ậ t , n h ấ t là 

trong  dạ dày  động v ậ t nha i lạ i của m ột con bò cho đến  ÕOO lít m e tan  m ột ngày 
đêm , tức là 130kg/năm . N hững nơi có nh iều  p h ân  cố th ể  xây dự ng  các hầm  
chứa p h ân  s in h  k h í m e tan  (Biogas) nhò vi sinh  v ậ t kị k h í sinh  m etan .

Ngưồi ta  có th ể  sử  d ụ n g  các vi k h u ẩ n  q u an g  tự  dưõng để làm  sạch  môi 
trư òng nước bị nhiễm  b ẩn , đặc b iệt là  bị nhiễm  H^s. C h ú n g  ta  b iế t nưôc 

th ả i công n gh iệp  làm  ô nh iễm  ao liồ, sông ngòi và m ạch nước n g ầm , tro n g  
các ch ấ t th ả i v à o  nước v à  s in h  ra  ỏ nước bẩn  (phân, nước tiểu ...)  th ì HỵS ảnh 

hưỏng lớn và ngay  lập  tức đối với các động v ậ t th ủ y  sinh . Các ao hồ ở các 
th à n h  phô' lớn của nước ta  có hàm  lượng H 2S r ấ t  cao. các c h ấ t này  r ấ t  độc 
cần  được xử lí b ằn g  phưđng p háp  s in h  học. V iệc b iến  đổi H^s th à n h  các gốc
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tự dưỡng. C h ủ  yếu  gồm các loài Thiobacillus thioparus, T.thỉoxidans, 
T.ứetiitri/ĩcans, Beggiatoa minima..., chúng ìà nhửng vi sinh vật kị khí, có 
thố  sống ỏ pH th ấp , nh iều  loài có th ể  q uang  hđp.

s,0' + 2H SO; + H,s

m s  + co , — ( CH, 0 )„ + ‘2S + H ,0

P hân  lập  các vi k h u ẩ n  oxi hóa các hợp ch ấ t su n fu a  trê n  môi trưòng (g//): 

N H .Cl - 1: K ,H PO , - 0,5: MgCL 6 H ,0  - 0 ,2 ; N aH C O , - 0.5:

N a,jS20;..5H 20 - 0 ,2 : dung dịch vi lượng - Im l. nước cất - 11:

T h ạch  - l õ  - 20g: pH lúc đầu  8.

C ần chú  ý đổ p a ra fin  lên trê n  để tạo  môi trư òng  kị khí. Sau  2-3 tu ầ n  nuôi 
cấy  ở 28 ^ 30"C , lấy  ít  dịch (hoặc vi kh u ẩn  trên  thạch) cho vào  ống nghiệm  có 

B a(!l2 1%, nếu  có kế t tủ a  trắ n g  đục chứng tỏ các hợp ch ấ t su n p h u a  trong  môi 
trư ờ ng  đã  biến th à n h  S O Ị \  có nghla là có vi k h u ẩ n  oxi hóa các hđp ch ấ t

su n fu a . S a u  đó tu yển  chọn các chủng theo k h ả  n ăn g  oxi hóa HaS cao, sống ỏ 

nơi có nh iều  ch ấ t hữu  cớ, và pH th ấp  hoặc cao... Khi sử dụng  có thế’ kế t hỢp 
với các vi sin h  v ậ t  phân  giải xen lu loza kị k h í phân g iả i protein  k ị kh í...

S au  kh i đă đề cập  đến  h o ạ t động th ầm  lặng  như ng  r ấ t  thưòng xuyên của 
các vi sinh  vật cổ, chúng  ta  cần  tóm tắ t  chu tr ìn h  cacbon trong  tự  nh iên  bao 
gồm cả kị k h í và  h iếu  k h í như sau :

Kị khi

sulíat ỊSOf I là đặc tính của một số nhóm vi khuàn hóa tự dưỡng và quang

Cố tfinh cacbon

Hiểu khí 

CỐ Ạnh cacbon

CO j Hợp chất hũy cơ 
(CHP)„ CO,

Oxihoá
oxitcacbon

CO
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Các vi sinh vật quang hđp và hóa tổng hỢp tham gia vào chvi trình lưu 
huỳnh trong tự nhiên:

Khử đồng hoá 
SuKat

Lưu huỳnh hữu cơ

- Vô co hoá

SO^

Khử dị hoá 
Sulíat Lưu huỳnh nguyên tố

Oxi hoá 
Lưu huỳnh

Hiếu khí; (Thiobacillus, Beggiatoa, Thiothrix) 
KỊ khi: (Chromatium)

Thực ra  quá tr in h  khử  đồng hoá su lia t (HaS đi vào ch ấ t hữu  cđ chứa lưu 
h u ỳ n h  như  C ysteine, m eth ion ine...) và khử  dị hoá su lfa t (HaS tiế t ra  ngoài) 
t r ả i  qua nh iều  giai đoạn  với các enzym e khác n h au  tham  gia.

Q uá tr ìn h  khử  kị k h í các su lfa t được thực h iện  nhò m ột số  vi k h u ẩn  Iihư 
Desulfovibrio thực h iện  quá  tr ìn h  phân  giải. K hử su lfa t có th ể  thực h iện  nhò 
các p h ản  ứng tổng hợp do D esulfurom onas vi s inh  vậ t cổ chịu n h iệ t hoặc vi 
k h u ẩ n  lam  trong  các lớp nước ở biển, thậm  chí ở vùng mỏ miiối có thô khử 
nguyên từ liíu  huỳnh thành sulíua. Một số  nhóm cơ thể rất khác nhau (hóa 
dưỡng hiếu kh í và q u an g  dưõng kị khí) có th ể  oxi hóa lưu h uỳnh  nguyên tử.

N hư vậy quá tr ìn h  sử d ụ n g  các hỢp ch ấ t cacbon chịu ản h  hưỏng r ấ t  nhiều  
kh i cổ oxi tự  do. Các vi s in h  v ậ t h ình  th à n h  các sản  phẩm  khác nhau  khi 
p h ân  giải các phức c h ấ t hữu  cờ có trong  đ iểu k iện  hiếu kh í và kị khí. Trơng 
đ iều k iện  h iếu k h í các sản  phẩm  oxi hóa được tích lũy. trong  khi các ỉíản 
phẩm  khử  được tích  luỹ tro n g  điều k iện  kị khí, nhò đó làm  biến đối hoàn toàn 
«ác cơ c h ấ t và đảm  bảo chu  tr ìn h  cacbon trong  tự  nhiên.
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Sử dụng hiếu khí nguồn cacbon

Phưc chất hữu cơ

Sử dụng cacbon và 

giải phóng các 

hợp chất vô cớ

NH,

HjS

CO2

NO,

>  H^O 

NO3

Oxi hóa các sản 

phẩm khử

SO;

Vi sinh vật hoá đị dường Vi sinh vật hoá tự dưỡng

3. cố ĐịNH NITƠ PHÂN TỬ

Nitơ phân  tử  (N2) trong  không khí bao q u an h  T rái Đ ất là 4 .1 0 '’ tấn . trong 
khoảng không kh í trê n  Ikm^ đ ấ t có đến 8 .000.000 tấ n  nitơ, số  lượng này đủ 
thổa m ãn cho cây trồng  khoảng  gần 100 tr iệu  năm  (người ta  tính  rằn g  nếu 
th u  hoạch 12 tạ  h ạ t  trê n  m ột hecta, th ì cây trồng  đã lấy đi khỏi đ ấ t khoảng 
30kg nitơ). N hưng nitơ  (Azôt hay đạm ) ỉà nguyên tố  "ì" (N s  N). r ấ t  khó tham  
gia vào th àn h  p h ần  các hợp ch â t đạm , không có m ột loại cây xanh đơn độc 
nào lại có thế cố đ ịn h  nitơ phân  tử  từ  không khí. Q iiá tr ìn h  cố đ ịnh  nitd khí 
quyển nhò vi k h u ẩ n  (sông tự  do hay cộng sinh  ở m ột số  cây xanh) có ý nghĩa 
quyết đ ịnh giữ vững chu tr ìn h  nitd trong  tự  nh iên  và trong  nông nghiệp 
(H ình VlI.Sa).

Trong các nhà m áy phân  đạin để N liên kế t được vói Ca th àn h  x ianam it 
canxi (CaCN^), người ta  phải tiến hành  ở nh iệ t độ rấ t  cao (khoảng 1000“C) và ở 
áp su ấ t rấ t  lớn (vài trăm  đến 1000 atm ). lại đòi hỏi r ấ t  nh iều  hóa chấ t r ấ t  tốn 
kém . thiết bị đắt tiền. Hiện nay phân đạm  hóa học chỉ sản  x u ấ t đưỢc khoảng 20 

triệu  tấn (M .M angras, 1995). như vậv chỉ đáp ứng đưỢc khoảng 1/6 nhu cầu 

của cây nôiig nghiệp trên  th ế  giói.
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3.1. Vi sinh vật c ố  định nit0 phân tử

Q uá tr ìn h  cố đ ịnh nitơ kh í quyển là quá trình  sinh hóa đặc tn ín g  riông của 
m ột sô" vi sinh v ậ t sông cộng sinh vâi thực vật trong các nôt sần hoặc sông tự do 
ỏ trong  đất, niíóc. Có thể  xếp chúng th àn h  3 nhóm lớn:

a - Vi sinh  vậ t cộng sinh , chủ  yếu thuộc về họ vi k h u ẩn  nốt sần  
(Rhizobiaceae).

b- V i k h u ẩn  sống tự do gồm rấ t  nhiều loại khác nhau.

c- Vi khuẩn lam.
C húng có th ể  là:

1. Cơ thể q u an g  dưỡng hiếu khí (Cyanobacteria) hoặc quang (lưỡng kị khí 
(các vi kh u ẩn  của họ R h o d o s p ir i l la c e a e ,  C h lo ro b ia cea e , C h ro m a tia c e a e ,  
Chlorofỉexaceae).

2. Cơ thể không thể quang hợp, sống hiếu khí (Azotobacter, Azomonas. 
Flavobacterium ...) hoặc kị k h í (C lostrid ium . Thiobacillus...).

3.1.1. Vi ktìuấn nốt sẩn (Rhìiobiaceae) ở rể các cây bộ đậu

Ngưòi đầu  tiên  chứng m inh  rằ n g  các cây bộ đậu có thể  sinh trưởng trong  
đ ất không chứa nitđ là H .H ellrige l v à  H .W ilfarth  (1886). N ăm  1886 . 

M .W .B eijerin ck  đã phân lập  được vi k h u ẩn  nốt sần  từ nốt sần  của rễ  một số  

cây đậu.
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Giống Rhizobium (Franck, 1889) là loại vi khuẩn  ỏ đất. rấ t dề nhầm  với 
Pseudomonas. trực khuẩn tự do có kích thước l,2|.im X 0.5, chuyên động nhò tuMĩi 

mao và tièn mao ở cực, hiếu khí. Khi hình thành  nốt sần  thì trực khuán biên 
dạng và thay đổi kiểu dinh dưõng thành  các dạng bacterioide. Các chủng sinh 
triíòng chậm không axit hóa môi trường nuôi cấy (một chu kì phát triển  có khi 20 
giờ hoặc hơn nữa. nhií đậu tương và các chủng sinh trưởng nhanh  axit hóa íiiôi 
tnM ng nuôi cấy (chii trình kéo dài từ 3  đến 5 giò) như ỏ  đậu H à Lan.

M anil (1963) đã chia các vi k h u ẩn  nốt sầii th àn h  3 nhóm  theo phản ứriíí:

1/ R h ừ o b i u m  le g u m in o s a r u m  (đậu H à Lan). R h i . t r i fo l i i  (cò ba). 

R h ip h a s e o l i  (đậu xan h , đậu  cô ve).

2/ R h ừ o b i u m  m e l i lo t i  (cỏ m ục túc, cây  linh lăng) gộp nhóm 1 và  2 thành 

Rhizobium , mọc n h an h .

3/ R h U u p i n i  (đậu đũa, lupin), R h Ụ a p o n ic u m  (đậu nành) với nhiều loài 

phụ. Nhóm này  h iện  nay  được đ ịnh  loại là B radyrhizobium  (gồm tấ t  cả chủng 
mọc chậm ).

Môi trưòng nuôi cây vi k h u ẩ n  nốt sần: NaCl 0 ,0õg: K2H PO , 0.125g: MgSOj
O.Oõg; CaCOg 0,025g; m annito l 2,5g; dịch nấm  men 25ml, nưóc nguyên chất 
2õ00m l và thạch lõ  -r 25g/lít. N hư vậy . chúng ta sẽ đảm  bảo nhu cầu cần thiết 

vê' c ,  N, muối khoáng  và  các loại vitam in  do dịch nấm  m en cung cấp: pH sè ớ 
khoảng từ 5 đến  tru n g  tín h  vồi pH tối thích 6,5, chúng sẽ p h á t triển  hiếu khí. 
nuôi ở SO^C, 48 giò, x u ấ t h iện  các k h u ẩn  lạc trắng.

Trong th í nghiệm , người ta  có thể nuôi cấy các chủng Rhizobium phát triển 
chậm (Bradyrhizobium) trong in vitro với sự có mặt của rễ các cây không phải bộ 
đậu (Child. 1975; Scowcroft và Gibson, 1975), nuôi cấy trong tế  bào tran  
(protoplast) của cây bộ đậu  (lá hoặc rễ) Trong công nghệ sinh học. người ta  sử 
dụng các mầm này để sản xuất các chất sinh trùng hỢp như polysaccharides.

C ần lưu ý rằ n g  mỗi loại vi k h u ẩ n  nốt sần  chỉ xâm  nhiễm  vào m ột số  n h ấ t 
đ ịnh  các cây bộ đậu , đó là tín h  chuyên hóa của vi k h u ẩn  nố t sần . T ính chuyên 
hóa n ày  có thể bị dao động bỏi nhiều tác nhân  như: Bacteriocide (m eliloticin 

trio licin , phaseolicin ...) do vi k h u ẩn  tiế t ra  có th ể  n ân g  cao tín h  xâm  nhiễm  
b ằng  cách đưa n h iều  lần  vi k h u ẩ n  vào thực vật. xử lí bằng  phóng xạ, dòng 
điện, conxixin...

Nốt sần tạo nên  bởi các vi khuẩn  hữii hiệu thường có m àu hồng, nốt sần to. 
sắc tố  này thuộc loại hesam in  n h ư  leghemoglobin chiết từ  đậu  tiíơng. sắc tố  này ỏ
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tấ  bào thực vật, ở nhũng  cây đậu một năm  khi đã kết thúc giai đoạn (liiih dưỡng 
thứ nhất, quá trình cô định N' 2  giảm , màn hồng của các n<Yt sần chuyến Sỉing inàu 

lục xám, các cây đậu nhiềii năm  không thấy hiện tiíỢng này. ('òn vi khuẩn  giảm 
hiệu hoặc vô hiệu th ì tạo các nốt sần nhỏ. m àu trong nốt sần trắng đục. t rái ra  
khắp bộ rễ như thường ở các rễ phụ và ở diíổi lớp đấ t sâu.

Con đường xâm  nhiễm  ở rễ  các cây bộ đậu  b ắ t đầu từ  lôĩig hú t. Mồi loại 
cây đậu  th itòng tiết, ra  xung q uanh  bộ rễ  của m ình những châ't kích thích sự 
p h á t tr iển  của các vi k h u ẩn  tương ứng. M uốn cho quá tr ìn h  xâm nhiểm  ctược 
nhanh , cần  m ậ t độ 10* tế  bào/g đất.

Dưói ản h  hưởng của vi k huẩn  nốt sần, rễ  cây bộ đậu  tiế t ra  enzỵm e 
polygalacturonaza, nó phá hủy  th àn h  tế  bào lông h ú t giúp cho vi k h u ẩn  xâm 
n hập  vào rễ, tạ i lông h ú t chúng  p h á t tr iển  th à n h  đưòng xâm nhập, nh ữ n g  
đưòng này được bao bọc bởi m àng mỏng xenluloza. đường xâm nhập  tiếp  tục 
luồn sâu  qua th à n h  nhữ ng  tê  bào biểu bì vào đến  vỏ rễ, vi khuẩn  đi tiến đâu  
th ì được bao bọc bỏi m àng  ch ấ t nguyên sinh  của tê bào chủ vói sắc tô 
leghem oglobin - sắc tố  này  gần  giống hem oglobin của tế  bào m áu. nó cố đ ịnh  
oxi giúp cho vi k h u ẩ n  h iếu  kh í p h á t triển  trong  điều kiện kị khí. ở  tế  bào vỏ 
rễ, vi k h u ẩn  kích th ích  các tế  bào n h ân  lên n h an h  chóng, người ta  cho rằn g  
với sự tham  gia của các đoạn  gen vi khuẩn , làm  những tế  bào này th à n h  các 
tế  bào tứ  bội (te trap lo ide), t ế  bào tứ  bội p h á t tr iển  nhanh  tạo th àn h  (lường 
xâm  nhiễm  chằng  chịt, k ế t cục là tạo  ra  nôt sần . ở  trong các nốt sần  hữu h iệu  
này, các vi k h u ẩn  b iến  dạng; p h ình  to lên (10-12 lần) có h ình  côn. h ình  chùy, 
giọt nước, th ể  chữ V, chữ X... m à ngưòi ta  gọi là thể  giả khuẩn  (bacteroid). 
T rong các nố t sần  vô h iệu  vi k h u ẩn  vẫn có dạng  h ình que. kích thước bé và 
nốt sần có màu trắng nhờ. Như vậy, thể giả khuẩn là tvạng thái Rhixobiuin 
đang  làm  nhiệm  vụ cố đ ịnh  đạm .

Nếu cắ t ngang  nố t sần  ta  có th ể  thấy  dưới k ính  hiển vi các vùng:

- Vỏ nố t sần , gồm vài lớp t ế  bào d ính  s á t  vào lớp trong.

- Vùng p h ân  ch ia  n h an h , gồm tế  bào nằm  dưói vỏ nốt sần.

V ùng p h ân  ch ia  n h a n h  cũng  n h ư  vỏ nốt sần  không phải là nhữ ng  tế  bào 
bị xâm  chiếm . V ùng p h ân  ch ia  n h an h  về sau  sẽ phân  hóa tạo ra  vùng  tế  bào 
nôt sần  bị xâm  nh iễm  và t ế  bào dẫn  chằng  chịt.

- Vùng tê bào bị xâm  nhiễm , ỏ đấy có những tê bào chứa vi khuẩn, những tê 
bào này rấ t to, tế  bào tứ  bội so với tế  bào thưòng không chứa vi khuẩn.
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- Hộ thông tê bào (lầii tạo thành  những "bó mạch" chằng chịt rủa  nôt sần 
(hìi.h VII.8h).

. I

--

-Y" ., ‘■"••ì.
' i
- /  ’ . v'ỉ''<
A  ■ ; ' r ¥ 'r  Ị \ S-.

A -  Rỗ câv đậu cìiiìg với cilc lìốt sần; R -  cắl lát Iiìỏiiíi cỊua nốt sÀn; c  -  Tế bào thực 
vạt chứa tlầy Rhi/.obiiinì; D -  Vi khuẩn Iiốl sần có đạiìg đặc hiệt (bactcỉOidcs); E -
Sự XIÌĨIÌ ỉỉlìậỊ) cúa vi khuẩn Iiôl sần qua đầu lòng hút và phát liiên  llìành elườim xàm
nhập.

Hình VII.8b. Vi khuẩn cổ định đạm hình thành nốt sấn ở rẻ cây bộ đậu

N'òt sần đưỢc hình thành  tỏt nhâ't ở cỉâ't cỏ độ ắm 60 -ỉ- 70%, có độ thoáng 
khí tỗl. p l ỉ  của (lất gần Lrung Líiih, với nhiỘL (lộ 24 -ỉ- 26"C. Trong những thí 
nghiệm in vitro, ngưòi ta thííy Khizobium chí cố định nitờ Irong điểu kiện kị
khí vù hoạt  t ính  cố định đạm giảm khá  nhiều. Hầu như nitơ trong tê bào
c h u y ể n  hóa th àn h  g lu tamin  và g lu tan ia t  khi Rhizobium sốụig trong môi 
trưòriỊĩ nuôi cấy in vitro có NFIj, cho nên các chủnfí đột biến mấl 
g lu tam a tesyn thaza  (GO(]AT) sẽ không Ị)hát tr iển đưọc trên môi Irưòng có 
NH; và tnuôVi sống được phải cung cấp g lu ta inat  hay các axit amin khác.

Một số  loài xạ khuẩn  Frankia  có khả năng cô" định đạm khi sông cộng 
sinh với các cây không phái bộ đậu như: Casuaria les  (Casuarina).  Myricales 
(Myrica, oomptonia), Kagales (Alnus, Eleagnns.  Hippophae, Shephenỉia),
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R ham nales (C eanothus. D iscaria , C'olletia. Trevoa), C oriaria les (Coriiaria), 
Rosales (Rubus, D ryas. Puschia. Cercocarpus), C ucurbitalos (D atisca).

3.1.2. Một số địa y (Lichens)

Thitòng là tổ hợp cộng sinh  giữa tảo  và nấm  sỢi, ngoài ra  có nhữiìg lo.ài đ ịa  
y là k ế t quả cộng sinh giữa vi k h u ẩn  lam  (Cyanobacteria) và nấm  có khả năng  
cố đ ịnh đạm , như: Collema (vì có Nostoc), Dendriscocaulon (vì có Scytonem a), 
£pheba (vì có Stigonem a), Lepogium {vì có Nostoc). Lichina (vì có C alothrix) 
Lobaria (Nostoc), N ephrom a (Nostoc). Peltigera (nostoc). Solorina (Nosloc). 
Stereocaulon (Nostoc). S ticta  (Nostoc). Placynthium  (Dichothrix).

M ột sổ" tổ hợp cộng s in h  giữa vi k h u ẩn  lam vổi quyết th ự c  vật; 
(B ryophytes như  A nthoceros hoặc P teridophytes), trưòng hớp hay gặp  là  bèo 
d âu  (A nabaena vói Azolla) cũng có k h ả  n ăn g  cố đ ịnh đạm , ở nông th ô n  V iệt 
N am  rấ t  hay  dùng  tổ  hỢp này trong  các ruộng  lúa nước.

Ngày nay, ngưòi ta  đã  tìm  th ấ y  40 loài vi khuẩn  lam  có khả  n ă n g  cố  đ ịnh  
đạm  (Schlegel, 1993), h àn g  năm  trong  các ruộng lúa nước, vi k h u ẩn  lam  có 
k h ả  năng  cố đ ịnh  30 -ỉ- 50kg n itđ  trê n  Ih a . Vi khuẩn  lam  cố đ ịnh  đ ạm  gồiĩí 
nhữ ng  cơ th ể  đờn bào như  G loeocapsa tạo  sợi không có tế  bào lạ nh ií 
O scillatoria , tạo  sỢi có tế  bào lạ n h ư  A nabecna, Calothix, Nostoc...

3.1.3. Vi khuẩn sống tự do cố định đạm gồm nhiều nhóm

+ Các vi k h u ẩn  hóa dưỡng hữu  cơ h iếu  kh í như: Azotobacter, BeỊịerinckia, 
Derxia, Xanthobacter, Azospirillium, m ột số  loài Bacillus.

Các vi k h u ẩ n  h iếu kh í - kị kh í như: Bacillus polymyxa, Bac.macerans, 
Klebsiella.

Các vi k h u ẩn  hóa dưỡng hữu  cơ kị kh í như: Clostrìdỉum, Desulfovibrio, 
Citrohacter freundii.

+ Các vi k h u ẩn  tự  dưõng, chủ  yếu thuộc vi khuẩn  lam  n h ư  G locothce, 
A nabaena, A nabaenopsis, A phanizom enon, A ulorisa, Chlorogloca, 
C ylindrosperm um , G loeotrichia, N odularia , Nostoc, T richodesm iiim , 
C alothrix , Scytonem a, Tolypothrix , O scillatoria, Plectonem a, S ch izo th rix . 
P ischerella , H apaỉosiphon, M astigoeladus, S tigonem a, W estelliopsis.

Ngoài vi k h u ẩn  lam , còn m ột số  vi k h u ẩn  tía  không lưu h u ỳ n h  như  
R hodopseudom onas, R hodospirillum , các vi k h u ẩn  tía  và lục chứa lưu  hu ỳ n h  
như  C hrom atium , C hlorobium , Thiocapsa... cũng có khả n ản g  cố đ ịn h  đạm .
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+ ( 'á c  vi k h u ẩn  hóa dưổng vô cơ (cheiìio líthotrophes) có khả nâng cô cíịnh 
đạm  tihư: T hiobacillus ferrooxi(iíins. M ethylococcaceae...

Bồng VII.4. Các vi khuẩn cố định đạm sống tự do xếp theo nhóm sinh li

HÔ hấp hiếu khí bắt buộc Hô hấp kị khi bắt buộc Cơ thể quang dưdng

Azotobacter chroococum - Các vi khuẩn khử lưu huỳnh - Không thải oxi:
A. VịneỊanơii Desuíovibrio Chromatium
Azomonas agilis Desulfotomaculum Rhodospirillum
Alcaligenes latus - Các cơ thể sinh metan Rhodopseudomonas
Xanthobacter autotrophicus Metanobacterium Rhođobacter
Beijerinckta indica Metanosarcine Heỉiobacter
Derxia gummona - Các vi khuẩn lên men kị khí Chíorobium
AzospirịỊlum lipoíerum Clostrỉdium - Thải oxi:
Vài loài methylotrophs 
- Kị khí không bắt buộc 
KlebsielỊa pneumoneae 
Bacỉllus poiymyxa

Háu hết các vi khuẩn lam

Nhò phưđng p h áp  nuôi in vitro, sử dụng  nguyên tử  đánh  dấu  N ’ ’. ngưòi 
ta  đà p h á t h iện  k h ả  n àn g  cố đ ịnh  đạm  ở nh iều  loại vi khuẩn; Azotobacter. 
C lostrid ium , các vi k h u ẩ n  quang  hợp, vi k h u ẩn  khử  su n ía t...

Dối vói các vùng đ ấ t chua ở Việt Nam, nhân  dân  ta  thường bón vôi, biện 
pháp này làm  pH trỏ  về trung  tính, nâng cao khả năng tạỡ th àn h  nốt sần, củng 
như sự p h á t triển  n h an h  chóng của các vi khuẩn  sống tự  do cố định đạm.

3.2. Cơ c h ế  hiện biết của quá trình cố  định đạm

P h ân  tử  N2 có sức "trd" rấ t cao, đó là do 2 nguyên tử  nitơ (N s  N) được liên 
kết với nhau  bằng 3 mốì liên kết bền vững, năng  lượng của tnỗi mỗì liên kết là 
57Kcal, do đó N2 r ấ t  khó k ế t hỢp với các nguyên tô” khác.

T rong  công ngh iệp  sả n  xuấ t phân  đạm  (m uối am ôn, u rê , n itra t)  muốn cho 
nitđ  kế t hợp vổi H2 để tạo  th à n h  am m oniac. cần dùng  n h iệ t độ tới 500"C và áp 
su ấ t khoảng  350atm . T ừ  NH;j m uốn biến th à n h  u rê  lạ i phải cho tác dụng với 
CO2, ở n h iệ t độ 150 - 190“C và áp  su ấ t 150 - 200a tm . Theo tính  toán, muốn 
tổng hợp m ột tấ n  N H 3, từ  N2 và H2 cần năng  lượng tương đương với năng  
lượng sinh  ra  do đố t cháy  5 tấn  th a n  đá.

T rong  t ế  bào vi s in h  v ậ t cố đ ịnh  đạm . quá tr ìn h  p h á  vở lực "trđ" diễn ra  
thường xuyên, ở n h iệ t độ và áp su ấ t bình thường, đó là vì trong  tế  bào này có

111



hệ enzym e nitrôgenaza. N hững vi k h u ẩn  có hệ n itrogenaza còn gọi là vi 
k huẩn  d inh  dưõng diazol (diazotrophe).

N hư chúng  ta  b iết có 2 con đưòng chủ yếu: Con đường oxi hóa (2) VÌI con 
đưòng khử  (1) đế biến ni tơ th à n h  NH:.,:

NsN

HN = NH

+4H

NjO

+H;0

_  (HNO),

(2)

Trong thực nghiệm , ngưòi ta  p h á t h iện  những hỢp ch ấ t loại khử  trong  
dịch nuôi cấy và trong  dịch ch iết vô bào của vi k huẩn  cô đ ịnh  đạm , như  p h á t 
h iện NHg đ án h  dấu  khi dùng N'* và N'®, thấy  hiđroxilam in (NH2OH) ở 
Azotobacter vinelandii, nhò phướng pháp  đồng vỊ phóng xạ, p h á t h iện  
hydrag in  và hỢp ch ấ t này có th ể  kế t hỢp với các xêtôaxit trở th àn h  các 
ax itam in . T rong môi trường có vi s inh  v ậ t cố đ ịnh  đạm  th ì th ế  oxi hóa khử  ở 
mức thấp . H iệu su ấ t năng  lượng của quá tr ìn h  cố định đạm  ở đ iều k iện kị kh í 
cao hơn ỏ đ iều k iện  h iếu khí. T ấ t cả nhữ ng  lí do đó cho phép k ế t luận  con 
đưòng khử  N ị th à n h  N H 3 ỏ vi s inh  v ậ t cố đ ịnh  đạm  có nhiều  cơ sở vững chắc.

Q uá tr ìn h  cố đ ịnh  n itđ  phân  tử  là m ột quá trình  khử  liên tục N2, sản  
phẩm  đầu tiên  có th ể  th u  được là N H 3, nếu công nhận  trong  quá tr ìn h  này có 
sự vận chuyển hai điện tử, th ì các sản  phẩm  tru n g  gian của nó phải là d iim it 
và hydragin:

2|H| 2ỊH1 2ỊHI

N, -> N=N HN=NH H,N-NH,  y -> 2NH,
{ Diimit ( hydragin (

ATP ATP aTP

Q uá tr ìn h  cô" đ ịnh  n itđ  phân  tử  được xúc tác  bdi hệ enzym e n itrôgenaza. 
N itrogenaza là m ột loại p ro tein  phức hớp gồm 2 th àn h  phần , đrtn p h ân  
p ro te in  chứa s ắ t  hay  là phần  n itrogenaza  khử  (gọi là p ro tein  2) và một đơn

112



phâr. p ro te in  lớn hđn chứa s ắ t và molibclene có khối lượng 220.000 gồm 2 
nguyên tử  Mo và từ  28 - 31 nguyên tử  sắ t (gọi là p ro te in  1). Dơn phân  2 gồm
2 tiê  I phần  giống nhau , mỗi tiổii phần  có khối lượriịì p h ân  tử  29000, ồ giữa có
4 ng lyên tử  s á t  và 4 nguyên tử  lưu huỳnh. C hính p ro te in  2 hay là protein  
chứíi Síit, đơn phân  iìitrogenaza khử  đã liên kết với m ột Aavodoxine và (hay) 
vói niộ) íeredoxine (H ình Vl 1.9).

Các hợp 
chất khử

Perređoxine khử

Proteine2
Fe

Proteine2
Fe

Nitrogenaza

Proteinel
F e .....

_ / " T

ADP + p,

2e' 2e \  2e

i .  N 
Ị ỉ 1
ÌJ N

NH
11
NH

NH,

NH2

NH3 1 
— > -4 n h 3

NHa 1

\ .............. .............. ' t '
Perredoxine oxi hoá

Quang tổng hợp và 
chu trình quáng 
phosphorin hoả 

hoặc phosphorin 
oxi hoá Cotacteurs

khử
Chu trinh 
axit xitríc

Glucoza, 
Saccharoza, 
Axit hửu cơ

Hình VII.9. Quả trình cố định nitđ phân tử

- Axit a  xe tog lu taric  + N H 3 + NADPH + H* -> a x it g lu tam ic + HọO

(g lu tam ate  dehiđrogenaza)

- Axit g lu tam ic + ATP + NH.-Ị -> g lu tam ine  + ADP + p

(hệ thống Gogat)

- Axit a sp a rtic  + NH3 + ATP -> asp arag in e  + AM P + p  - p
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Cổ ch ế  tác động của hệ n itrogenaza có thề  được sđ đồ hóa Iihư sau:

Perredoxin 
Oxi hoả

Perredoxin
Khử

4Mg ATP

Protein - Fe - khử - 4Mg ATP Protein - Fe - oxi hoả - 4Mg ADP 

>  p,

Protein - Mo - Fe - oxi hoá Protein -Mo - Fe - khử

HịN-NHj
2NH3

(HN=NH, H2N-NH3)

Q uá tr ìn h  vận chuyển 2 electron của F erredoxin  đến azode đã đưđc sơ đồ 

hóa. Q uá tr ìn h  này  được lặp  lạ i 3 lần  để khử  Nọ th àn h  2 phân  tủ  anioniac. 
H ai cặp sản  phẩm  có thế’ được h ìn h  th à n h  trong  t ế  bào vi k h u ẩn  cố đ ịnh  đạm  
hay tổ hỢp cộng sinh cũng được nêu ra.

- N hư vậy hệ n itro g en aza  được tổ  hợp bỏi 2 loại protein: Loại th ứ  n h ấ t 
còn gọi là d in ỉtrogenaza  và loại th ứ  ha i là d in itrogenza - reductaza . Proteiỉì 
th ứ  n h ấ t là th à n h  p h ần  cơ b ản  của hệ n itrogenaza, nó được h ìn h  th àn h  từ  4 
đơn phân  (te tram er) bao gồm C oíacteur Fe - Mo và tru n g  tâm  Fe - S(4 Fe - S) 
liên k ế t vdi n h au  từ n g  cặp; còn d in itrogenaza  - reduc taza  là một d im er gồm 2 
pro te in  giông n h au  chỉ có m ột tru n g  tâm  Fe - s .
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H oạt tính cúa n itrogenaza (;ó thê đưỢ(; xác định nhò hoạt tinh khứ 
ax e ty len  (Hệ ARA - activ ité  rédiictrice cracétylonè). T ại phòng th í nghiệm  
(k h ư  th àn h  C2 H,) về lí thuyết đế khử  niột phân  tử  N;, caii 6 eloctron. 
còn đổ khử 1 phân tử ( ’2 Hj ohỉ cần 2 electron. do đó phải khử 3 Ị)hân tử 
axetylon mới tương đương vổi việc khử 1 phân tủ nitơ. Cản cứ vào hfỢng C,H, 
sinh ra mà ngiíòi ta xác định được lượng nitd cố định được của từng loại vi 
sinh vật cô’định đạm.

Nitragenaza dễ bât hoạt trong môi trường hiếu khí, ở nhiệt độ thấp (0"C). 
phản ứng cố định nitơ phân tử nhờ nitrogciiaxa diễn ra ở nhiệt <lộ bình 
thưừng và áp suất khí quyển, nhiínsi; cần rấ t nhiều năng lượng của tê bào: 
C ần  14 7 ,2  K cal trong điều kiện kị khí để g iái phóng được 2NH:ị (Trung bình 
cần 15 (ĩến 20 p h ân  tử  ATP để giải phóng 2NH;,).

N , + 8H ‘ + 8e -> 2N H , + H.,

Hệ n itrogenaza và khoảng 16 ATP (Brock. 2008).

Q uá tr ìn h  cô đ ịnh  N.) cần nhiều nãng  lượng (4ATP đê vận  chuyên 1 cặp 0) 
vì t h ế  các vi sinh  v ậ t cô' định nitd  phân  tử  đã biến đổi th ích  nghi khi tiến  
h à n h  cố đ ịnh  Na, ví dụ  Rhizobiuni biến th à n h  th ế  giả k h u ẩn  (bacterioid) tiến  
th à íih  hô hấp  kị kh í trê n  m àng nhò oxi của leghem oglobin đưa tói.

Quá trình cố định đạm không diễn ra hay diễn ra chậm khi có oxi khí 
quyển , kh i có m ặt của các hỢp ch ấ t azot khác (n itra t chẳng hạn), ở  
Kleòsiellla pneumonia, chức năng hoạt động của n itrogenaza được xác đ ịnh  ở 
17 g en  (gen N it operon Nit) và ỏ 7 - 8 operon, người ta  đâ chuyển (tược gen cô 
địnih đạm  từ  vi k h u ẩ n  trên  sang  E.coli (1972. Postgate  và Dixon) và sang  
Stoiphylococcus typhimurium  nhò tiếp  hợp (conịugaison).

Hệ nitrogenaza được nghiên cứii kĩ ỏ các nhóm vi sinh vật: Clostridium, 
Klebsiella, Chromatium. Rhodospirillum. Azolobacter. Rhizobium. Nostoc. 
A nabaena , C alothrix , Fischerel!a... Khôi lượng phân  tử  của protein  l. 2 và sô" 
lượmg nguyên tử  Mo, Fe. s  trong từ ng  hỢp phần  ở các vi sinh  vậ t cố đ ịnh đạm  
kháic nhau cũng không giống nhau.

3.3.. ứng dụng quá trình cố định đạm

ở  nhiều nước việc sử dụng vi khuẩn cố định đạm chủ động ỉàm giàu nitơ 
cho> đất trở nên rấ t phổ biến và trên quy mô công nghiệp. Trong các nhà máy 
ngiưòi ta sản  x u ấ t các loại phân  chứa các vi k h u ẩn  cố đ ịnh đạm  như: 
Azc)tobacterin, Nitragin... và trưốc khi gieo hạt chủ động nhiễm những loại 
phần này vào đất.
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ở  những  nơi chưa có công nghiệp ch ế  p h ân  vi k h u ẩn  nốt sần. có th ế  iàin 
th ủ  công n h ư  sau:

- Cấy vi khuẩn  vào ống thạch nghiêng (sau khi bảo quản ở tủ  lạnh hoặc nhận
từ  phòng th í nghiệm), thành  phần môi trưòng (g//): Glucoza - 10: K;.HPO| - 0,5: 
M gS04 .7H20 - 0 ,2; NaCl - 0 , 1: cao nấm  m en hoặc nưóc ch iết cây đậu  tương 
ứng vồi vi k h u ẩn  - 0,4; thạch  - lõ  -> 20. H 2O - 1 lít; pH - 6 ,õ 7.

Khi vi k h u ẩn  mọc tố t (> 10** tế  bào /1 ốhg giống), cho thêm  lOnil nưóc vô 
trù n g  (trưóc khi dùng), lấy que cấy g ạ t nhẹ trê n  m ặ t thạch  tạo  th à n h  dịch 
huyền phù. tẩm  dịch này  vào h ạ t hoặc tưới vào đ ấ t quanh  chỗ gieo hạ t.

- Có th ể  nuôi vi k h u ẩn  từ  ống th ạch  nghiêng  vào h ình  tam  giác trê n  môi 
trường dịch thể, đưa lên m áy lắc, các h ìn h  tam  giác 2õ0ml cho một ống giống, 
kh i đ ạ t huyền  phù  10®tế b ào /lm l th ì đem  dùng. D ùng môi trường nhví irôn  
nhưng không có thạch .

Chú ý đối vồi các chủng  mọc chậm  không nên  dùng  saccharoza.

ở  những nơi có th ể  chế  phân  vi k h u ẩn  nố t sần  theo h ình  thức công nghiệp 
th ì dùng  sơ đồ sau:

Nuôi cấy giống vi k h u ẩn  nốt sần  trê n  ống th ạch  nghiêng.

N hân  giông cấp 1 trê n  môi trường dịch th ể  ở 25 - 28'’C.

> f

N hân giống cấp 2 trên  môi trường dịch nhưng nghèo chất dinh dưõng hơn.

Hấp phụ (cho bám) vào chất mang (thưòng dùng than bùii + 1% đưòng, 
ngoài ra  có th ể  dùng  th a n  củi tá n  nhỏ, đ ấ t bột g iàu ch ấ t hữu cđ, trấ u , bã mía 
tá n  nhỏ...)-

Đóng bao, giữ ỏ chỗ m át, vói độ ẩm  khoảng  40%.

C hất lượng phân  được xác đ ịnh  10  ̂ tê  bào sôVig/lg chê phẩm . C hú ý th a n  
bùn  phải được khử  trù n g  trước khi sử dụng.

Việc ch ế  tạo  p h â n  vi k h u ẩ n  nố t s ầ n  p h ả i được chú  ý ngay  từ  k h â u  
tu y ển  chọn các ch ủ n g  R hizobium  có h o ạ t t ín h  m ạn h . Các bưốc có th ế  thự c 
h iện  n h ư  sau :
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Chọn nốt sần to, m àu hồng ỏ rễ chính (hoặc rễ phụ)

> f

Khử trù n g  nốt sần  bằng ethanol 90" trong  5 phú t, rồi trong  dung dịch 
H gCụ 0 ,1% trong 5 phú t, tiếp  theo là rửa bàng nước cất.

N ghiền nốt sần  vói 1 lít nước cấ t vô trùng , rồi cấy lên môi trường thạch  
gồm các th àn h  phần  sau  (g/1):

M ann it hay g!ucoza - 10: KọHPO, - 0.5; MgSO^.THaO - 0 ,2 : NaCl - 0 ,2 ; 
CaCO ị. - 1,0 : nước m en bia - lOOml:

Cóng gô đỏ 1% - lOml; thạch  15 - 20, nước cấ t - 1 lít; pH - 6,5 - 7.5.

Cóng gô đỏ có tác  dụng phán  b iệt vói tạp  k h u ẩn  khác, vì vi k h u ẩn  nốt sần  
không bắ t m àu với công gô đỏ. Củng có thê dùng xanh  brotim ol hòa vào môi 
trường để phân biệt 2 nhóm (mọc nhanh bắt màu vàng, mọc chậm bắt màu 
xanh); nuôi ở 25 - 27“C, các k huẩn  lạc nô't sần  không b ắ t m àu  đỏ công gô, 
n h ẵn  bóng, trong hoặc hơi đục.

T uyển chọn vi k h u ẩn  nốt sần  theo  các tiêu  chuẩn  sau:

- K hả năng cố đ ịnh  nitd;

- K hả năng cạnh  tra n h  với vi sinh  v ậ t khác q u an h  rễ;

- K hả năng mọc n h an h  hay  chậm , to hay nhỏ trê n  môi trường;

- K hả năng sống sót trê n  các cơ ch ấ t m ang kh i chế  tạo  n itrag in .

Về khả  năng cố đ ịnh  nitơ  ta  cần xem nốt sần: N ốt sần  to, số  lượng nhiều, 
có th ể  trồng  trên  cá t vô trù n g  có tâm  dung dịch sinh  lý và vi k h u ẩn  nốt sần, 
saii 14 ngày để theo  dõi nốt sần. Cần lưu ý bổ sung  muối phosphat và 
sacchíiroza để thúc đẩy sự h ình  th à n h  nốt sần  cố đ ịnh  đạm . Để đánh  giá hiệu 
lực cố đ ịnh nitơ cần sử dụng  phương pháp khử  axetylen. N hư đã nói ở trên , 
n itrogenaza  vừa có khả  năng  khử axety len  th àn h  ety len  vừa có khả  năng  khử 
nitơ p h ân  tử  th àn h  NHs, lượng etv len  được tạo  ra  dễ dàng  có th ể  đo trên  m áy 
sắc k í khí.

N goài ra , còn có th ể  sử dụng  các phương pháp  khác hỗ trỢ như: Xác đ ịnh  
hàm  lượng nitơ tổng số b ằ n g  Kjel dahl, hàm  lượng Chlorophyle...

Vồ khả  năng cạnh  tra n h  vói các vi sinh  v ậ t vùng rễ, có th ể  dùng  phương 
p h áp  bổ sung  kháng  sinh  dần  vào môi trường nuôi cấy, nhữ ng  k h u ẩn  lạc mọc 
đượo trên  môi trưòng  có nồng độ k háng  sinh  càng cao th ì k h ả  năng  cạnh
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tra n h  càng tốt. ờ  m ột số  nước tiên  tiến  người ta  sử dụng  công Iighệ gen 
chuyến p lasm id  k h án g  kháng  sinh  vào vi k h u ẩn  cố đ ịnh  nitơ  đê làm tãnj: sức 
cạnh tra n h  của vi khuẩn .

Về khả náng  mọc và chịu đựng trên  môi trường, chọn các tíhủng mọc 
n h an h  (hoặc chậm  theo ý muốn), nhóm  mọc n h an h  có thòi gian 1 lứa 2 '  4h, 
trong khi sinh trưởng thưồng tạo các chất có tính  axit và được gọi là Rhi/obium  
hav Sinorhizobium , nhóm mọc chậm  có thòi gian của 1 lứa là 6 - 8h hay lâu  
hơn, trong  khi s inh  trưởng thường sinh  ra  các ch ấ t có tín h  kiềm , thưòiiK gọi là 
B radyrh izobium ...

Chọn những  chủng  chịu được pH thấp , n h iệ t độ cao, chịu được môi triíờng 
nghèo chất d inh  dưỡng, bằng cách tạo  môi trường theo tiêu  chuẩn  quy định.

v ể  khả  năng  sống trê n  các cơ ch ấ t m ang có th ể  cấy đ ịnh kì lên môi tn íò n g  
và đếm sô k h u ẩn  lạc, ch ấ t m ang vi k h u ẩn  nốt sần  chê p h ân  N itrag in . thường 
là th a n  bùn  đã được khử  trùng . Sau khi có c h ủ n g 'tố t cần  bảo quản  giống ỏ 
ni tơ lỏng, hoặc đông khô hay  cấy tru y ển  đ ịnh  kì giữ trong  tủ  lạnh .

Cũng có th ể  dùng  vi k h u ẩn  cố định đạm  sống tự  do A zotobacter đô chế tạo  
phân  A zotobacterin làm  giàu đạm  cho đất. B ằng nhữ ng  biện pháp  bón phân  
vi k huẩn  cố đ ịnh  đạm  ngưòi ta  có thế  tăn g  năng  su ấ t các cây bộ đậu  10 - ]5%.

Hiện nay do quá tr ìn h  đô th ị hóa và công nghiệp hóa tăn g  nhanh , nạn  
tăn g  dân  số  không điều kh iển  nổi và sự di dân  tự  do ở m ột số  nơi đă dần  đến 
nh iều  cánh  rừ n g  ở nưóc ta  bị tà n  phá nghiêm  trọng, ch ặ t phá  rừ ng  làm giảm  
tín h  đa dạng  s in h  học, dẫn  đến m ất cân  bằng  sinh  thá i, ỏ Việt N am  có 
khoảng 50% đ ấ t đai bị suy  thoái (T rần  c ẩ m  V ân và cộng sự, 1995). N hà nưóc 
ta  đã có chủ trương và k ế  hoạch trồng  5 tr iệu  h a  rừ n g  trong  thòi gian 3 - 4  
năm tới, một lần nữa các cây bộ đậu như cây keo Acacia mangium và 
A.auriculiformis đã được chú ý, chúng  p h á t tr iể n  được trê n  đ ấ t nghèo ch ấ t 
d inh  dưỡng, chịu  được n h iệ t độ cao và khô h ạn , pH  của đ ấ t th ấp . Các cây đậu  
khác như  Cốt khí, M uồng m uồng được trồng  xen hoặc lu ân  can h  vđi cây chè 
để cải tạo  đ ấ t vùng  đồi chè...

Để bảo vệ môi sinh, ngưòi ta  đã sử dụng những vi sinh vật có khả năng phân 
giải những chất hữu cơ chứa nitơ tổng hợp là: Agrobacterium phân giải 
nitrophenol, dinitrocrezon, Azotobacter agilis, Bacillits aumntius, Pseudomonas sp. 
phân giải dinitrophenol, dinitrocrezol. Những vi sinh v ậ t phân giải các hợp chất 
tổng hỢp hoạt tứ ih bể m ặt như: Achromobacter guttatus phân giải alkilsulfat, 
Aerobacter aerọgenes phân giải alkilbenzolsulphonat, v.v...
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Mhư vậy quá tr ìn h  cố định N.J giữ vai trò  quan  trọng  đôi với chu tr ìn h  nitđ 
tron? t-ự n h iên  (hình V II.8). Nó có ý nghĩa duy tr ì n itơ  hữu cơ trong  các cơ thể  
độnị: vậ t. ihự c v ậ t và vi sinh  vật, tức là giữ vững sự sống trên  trá i đất.

4. VI SINH VẬT, NHỬNG TÁC NHÂN TÍCH cực CỦA MÔI TRƯỜNG
‘'ác  VI sinh  v ậ t là những tác nhân  chủ yếu của mỗi hệ sinh  thá i 

(ecosyriteme). M ột hệ sinh  thá i là một cộng đồng các cd th ể  với môi trường lí - 
hóa của nó cùng hoạ t động như  một đơn vị sinh  th á i. Môi trường là một trong 
các ihánh  p h ần  của các hệ sinh thái. Một môi trưòng  là tập  hđp các điểu kiện 
bên ngoài ản h  hưởng đến một cơ thê hoặc m ột nhóm  cơ thể.

Môi trường  tự  nhiên, như  đất. ao hồ. sông ngòi, biển cả. trong các tầng  
đ ấ t ìâ u  hay  các loại cảnh  sinh  khác (biotype) có nh iểu  tín h  chấ t chung . Các 
cơ thê sống  ỏ đây  có h a i vai trò  bố trỢ n h au : T ổng hỢp các hỢp c h ấ t h ữ u  cơ 
mối nhò  sử  d ụ n g  CO2 và các hợp c h ấ t vô cơ k h ác  nhò q u á  tr ìn h  sản  x u ấ t sơ 
cấp  và vai trò  p h â n  g iả i n h ữ n g  c h ấ t hữ u  cơ đă được tổng  hợp nên . Các vi 
sinh v ậ t th a m  gia chủ  yếu vào quá  tr ìn h  th ứ  h a i.

Các cơ th ể  tiêu  th ụ  bậc cao, trong  đó có người, là các cơ th ể  hóa dị dưỡng, 
những cơ th ể  này phụ  thuộc vào các hợp ch ấ t hữu cờ do các cơ th ể  sản  x u ấ t sơ 
cấp tích lũy. các cơ th ể  phân  giải dị dưỡng và các cơ thể  tiêu  th ụ  khác:

Các Cớ thể tiẽu thụ bậc ba

Các cơ thể tiêu thụ bậc hai 

Các cơ thể tiêu thụ bậc một

Dòng hợp 
chất cacbon

ĩ
Vi khuẩn và nấm men

Các cơ thể sản xuất sơ cấp

CO2

ị
COj

ị
C02

ị
CO2 (hoả dị dưỡng)

(quang tự duỡng, 
hoá tự duững)

Các vi sinh vật có vai trò quan trọng trong hoạt động của các môi trường 
tụ nhiên. Các tế bào vi sinh vật. tính theo khô'i liíỢng khô, bao gồm khoáng
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50% cacbon, 14% nitơ  và 3% phospho (chỉ t ín h  các nguyên tố  cớ bàn). C húng 
r ấ t  g iàu các nguyên tố  d inh  dưỡng. Các vi s in h  v ậ t ở cuối pha sinh  tnhiing trở  
th à n h  nguồn các nguyên tố  d inh  đưõng r ấ t  th ích  hỢp cho các cơ thể  khác ngay 
tro n g  nội bộ chu tr ìn h  d inh  dưỡng.

Các vi sinh  v ậ t có nh iểu  chức n ăn g  đa  d ạ n g  tro n g  các môi trưòng tự  
nh iên , trong  đó có:

- P h ân  giải (vô cơ hóa) các cơ c h ấ t hữu  cớ.

- Là nguồn thứ c ăn  giàu d inh  dưõng cho các vi s in h  v ậ t hóa dị dưỡng 
khác, từ  đó làm  giàu quần  th ể  vi s in h  vậ t.

- Là nguồn thực phẩm  phong phú  cho các động v ậ t nguyên sinh, cho các 
g iun  trò n  N em atoda và các loại côn trù n g  m ặ t đ ấ t, tạo  th à n h  m ạng lưói 
dinh dưõng (tập hỢp các chuỗi thức án tổ hỢp nên).

- Biến đổi các cđ ch ấ t để cho các cơ th ể  k h ác  dễ sử dụng.

- B iến đổi các cơ ch ấ t th à n h  các d ạn g  dễ ta n  và khí, quá  tr ìn h  này được 
thực hiện, hoặc một cách trực tiếp nhồ quá trình trao đổi chất, hoặc 
gián tiếp nhò sự biến đổi của môi trường.

- S ản  sinh  các cd ch ấ t ức ch ế  làm  g iảm  h o ạ t động của  vi s inh  v ậ t hoặc sự 
p h á t tr iể n  của thực v ậ t và động vậ t.

Kị khí;
Geobacter rmtallireơucens 
Shewanella putrefatíens

Hiếu khí; pH trung tính (Gallionella),
axit (leptospiriilum, Thiobacillus ferrooxỉdans),
axỉt và ưa nhiệt (sultolobus)

Chu trinh nguyên tố sắt

Kị khí:
Shewanella, Geobactervà 
nhiều vi sinh vật dinh dưỡng 
hữu cơ khác

Hiếu khí;
Leptothrix discophora 
Arthrobacter metallogenium

MnO.

Chu trình Mangan
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Sự th a m  g ia  củ a  từ n g  loại vi s in h  v ậ t vào các h iện  tư ợng  trê n  là  có 
đ iề u  k iện : Nó p h ụ  th u ộ c  vào sự phôi hợp của  t ấ t  cả các yếu tô" tồ n  tạ i  
p h á t  tr iể n  củ a  từ n g  loại vi s in h  v ậ t. Các vi s in h  v ậ t sống  tro n g  môi 
trư ò n g  tự  n h iê n  vừ a  n h ư  là  m ột q u ần  th ể  của m ột loại C<J th ê  giống n h a u  
n h ư  tro n g  m ộ t vi k h u ẩ n  lạc (m icrocolon ie). vừ a  là m ột tố hợp phức tạ p  
c ủ a  i;ác q u ầ n  th ể  tư đ n g  tá c  r ấ t  khác  n h a u . Môi trư ờ n g  vi s in h  v ậ t r ấ t  
p h ứ c  tạp  và lu ô n  th a y  đổi p h ụ  th u ộ c  vào  n h iệ t  độ, cớ c h ấ t độc h ạ i và các 
n h â n  tô giđi h ạ n  k h á c . N g h iên  cứu các vi s in h  v ậ t và môi liên  hệ củ a  
c h ú n g  với môi trư ò n g  là n h iệm  vụ củ a  ch u y ên  n g à n h  S in h  th á i học vi 
s in h  v ậ t (sẽ nói tro n g  chư dng  X). Các g ra d ie n t tá c  n h á n  chủ  yếu ả n h  
hưiỏr.g đ ến  sự  tồ n  tạ i  và  p h á t  t r iể n  củ a  các q u ầ n  th ể  vi s in h  v ậ t được mô 
tả  trong  đ ịn h  lu ậ t  tô l th iể u  L iebig: K hi th iế u  m ột lượng r ấ t  nhỏ  m ột yếu  
tố  dinh d ư õ n g  c ần  th iế t  cho sự  tồn  tạ i  và p h á t  t r iể n  củ a  m ột loại vi s in h  
vật, >0 với các n h â n  tố  tồ n  tạ i  k h ác  sẽ  làm  giới h ạ n  sự  p h á t  t r iể n  củ a  
ch ú n g . T ro n g  số  các n h â n  tô' s in h  trư ở n g  này  p h ả i kể trước h ế t đến  nước, 
n ă ĩig  lượng á n h  sá n g  và  hóa học, n h iệ t  độ. các n g u y ên  tố  d in h  dưõng, áp  
su à 't  pH và độ m ặ n  N aC l. Yếu tố  c à n g  phối hỢp vồi n h a u  càn g  h ạ n  c h ế  
n h a r.h  chóng  sự  p h á t  t r iể n  của  vi s in h  v ậ t. K hi có sự  dư th ừ a  m ột 
ngiuyên tố  (k im  loạ i, m uối, ion hyđrô , n h iệ t độ...) cũng có thê  hạn  chế  h o ạ t 
động  của vi s in h  vật, đó là nội dung của đ ịnh lu ậ t Shelford (Định lu ậ t ch ịu  
đựm^ - loi de to lerance  de Shellíord).

Chúng ta  b iế t các vi s in h  v ậ t hoá tự  dưõng vô cơ cung cấp số  ch ấ t hữu  cơ 
kh(ông nh iều  tro n g  hệ s in h  th á i, nhưng  chúng lại là tác nhân  đầu  tiên  h ìn h  
th à m  châ't hữu  cd kh i chưa có thựo vật

Một m ắ t xích thứ c  ăn  khác trong  giai đoạn đầu  p h á t tr iển  các cơ th ể  sống 
là những vi s in h  v ậ t tổng  hỢp và phân  giải m etan  (vi sinh  vật cổ), cung cấp 
các' hỢp c h ấ t hữ u  cơ cho các cơ th ể  tiêu  thụ . Các cơ th ể  m etan  này  sống ở nđi 
kị khí, cộng s in h  tro n g  dạ dày của các động v ậ t nhai lại, các tồng  đ ấ t sâu  
h ìn h  th à n h  các mỏ k h í đốt...

Năm 1990, các n h à  khoa học đã p h á t hiện th ấy  ở các lóp đ ấ t sâu , ở hồ 
Ba.icil, hồ được h ìn h  th à n h  cách đày khoảng  25 tr iệu  năm  và sâu  n h ấ t tro n g  
các; Fồ nước ngọt, n h ữ n g  vi sinh  vậ t hoá tự  dưõng vô cơ, các loại sống ở các lớp 
nưcóccó n h iệ t độ khác n h au , có nới vói n h iệ t độ r ấ t  cao.
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5. CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG VII
1. Các h ình thức trao đối chấ t của cơ th ể  quang diíõng (phototrophie).

2. Các nhóm  vi k h u ẩn  quang  hỢp th ả i oxi và không  th ả i ơxi.

3. P h ân  b iệt quá tr ìn h  q u an g  hỢp ở vi k h u ẩn  và ớ cây xanh.

4. Sự khác b iệt giữa quang  hợp ỏ vi k h u ẩ n  lục và vi k h u ẩ n  tía .

5. Sác tố  quang  hỢp và cd q u an  q u an g  hợp ở vi k h u ẩn .

6 . Sự tiến  hóa của các dạng  q u an g  hỢp khi so sán h  quang  hợp của vi 
k h u ẩn  không thả i oxi, của vi k h u ẩ n  lam . của tảo  và cây xanh.

7. Sử dụng quá tr ìn h  quang  hợp và vi k h u ẩn  quang  hđp vào thực tiền  đòi 
sống và bảo vệ môi sinh.

8 . Các nhóm  vi sinh  vậ t cố đ ịnh  đạm .

9. Quá trình xâm nhiễm của vi khuẩn nốt sần. Cd chế hô hấp kị khí (Lb -  o )̂ 
của Rhizobium .

10. Các nhóm  vi sinh  vậ t có k h ả  n ăn g  quang  hỢp và cố đ ịnh  nitđ.

11. Hệ n itrogenaza và cơ ch ế  h iện  b iế t của quá  tr ìn h  cố đ ịnh  đạm .

12. Nói khá i q u á t chu tr ìn h  cacbon và nitơ.

13. Các công đoạn chủ yếu ch ế  A zotobacterin  và N itrag in .

14. Sử dụng vi khuẩn  nốt sần  vối các cây bộ đậu  để cải tạo  đ ấ t trồng.

15. N hững câu sau  đúng hay  sai, nếu  sai hăy  chứng m inh, còn đúng  cho 
ví dụ:

a -  T h u ậ t ngử cđ thề  k h u y ế t dưỡng (A uxotrophe) để chỉ nhữ ng  vi sinh  v ậ t 
có th ể  p h á t tr iể n  với nguồn cacbon duy  n h ấ t  là CO2.

b- Các vi k h u ẩn  quang  hỢp cũng  sử  d ụ n g  các sắc tố  và các p h ả n  ứng  giông 
như  ở cây xanh.

c- Các nhóm  cơ th ể  quang  hỢp gồm:

+ Cơ thể  nhân  thực:

- Thực vậ t bậc cao;

- Tảo nâu , tảo  lục, tảo  đỏ đa  bào;

- Các loại tảo đơn bào (tảo m ắt, tảo  h a i rơi. tảo  d iatom ...).
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+ Cơ th ể  n h ân  sơ:

- Vi k h u ẩn  lam  (C yanobacteria):

- Vi k h u ẩ n  lưu hviỳnh m àu lục (B acteria vertes sulfureiises);

- Vi k h u ẩn  lục không  lưu huỳỉih  (B acteria vertes non sulíurevises):

- Vi k h u ẩn  lưu h u ỳ n h  m àu tía  {Bacteria pourpres su lfureuses);

- Vi khuẩn  tía  không lưu huỳnh (Bacteria pourpres non-sulfureuses);

- Prochloron.

16. Hãy định nghĩa các th u ậ t ngữ sau; Fhản ứng của pha sáng, diệp lục, 
carotenoid, phycobiliprotein. sắc tô phụ trđ, hệ quang I và II (Photosysteme I. II). 
q u an g  phosphorin hóa vòng và không vòng, quang hỢp không thải oxi và thải oxi. 
k h u ẩ n  diệp lục.

17. Các dạng oxi hóa và dạng khử chủ yếu của các nguyên tố  cacbon, nitđ và 
lưuỉ huỳnh có tầm  quan  trọng trong chu trình  sinh - địa - hóa (biogeochimie).

18. H ây cho đ ịnh  ngh ĩa  và ví dụ đối với mỗi th u ậ t ngữ sau; Khử dị hóa, 
k h ử  đồng hóa, n i t r a t  hóa, p h ản  n it ra t  hóa. cô đ ịnh  nitơ phân  tử  (cô" định 
đạim), n itrogenaza , bactero ide, vùng rễ  (Rhizosphere), nốt sần  (nodule), rễ 
nấỉm (m ycorhize).

19. B ằng các phướng thứ c nào  những vi sinh v ậ t có th ể  đóng góp vào các 
c h u  tr ìn h  sinh  - đ ịa  - hóa tro n g  môi trưòng?
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