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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu phân lập và tuyển chọn nấm men chịu nhiệt có khả
năng lên men rượu vang trái giác (Cayratia trifolia L.). Kết quả đã phân lập được 55 chủng nấm
men từ 20 mẫu trái giác thu thập ở 5 tỉnh vùng đất mặn ven biển vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
gồm Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre và Trà Vinh. Dựa vào các đặc điểm về hình thái, sinh
lý và sinh hóa, các chủng nấm men được phân loại sơ bộ thuộc ba giống bao gồm Saccharomyces,
Pichia và Candida. Các chủng nấm men được khảo sát khả năng phát triển ở các mức nhiệt độ
(30, 35, 37, 39, 41, 43, 45 và 47°C) và nồng độ ethanol (3, 6, 9, 12 và 15% v/v) khác nhau, qua
đó đã sơ tuyển được 19 chủng nấm men có khả năng phát triển ở 37-45°C và chịu ethanol ở mức
9-12% (v/v). Kết quả thử nghiệm khả năng lên men rượu vang trái giác ở 37°C cho thấy chủng
Saccharomyces sp. CM3.2 có khả năng lên men cao nhất với hàm lượng ethanol đạt 8,95% (v/v).
Từ khóa: Cayratia trifolia, khả năng chịu ethanol, nấm men chịu nhiệt, rượu vang trái giác,
Saccharomyces sp. CM3.2.
ABSTRACT
The aims of this study were to isolate and to evaluate the thermotolerant yeasts that have the
fermentation ability for the production of three-leaf cayratia (Cayratia trifolia L.) wine. Fiftyfive newly isolated yeasts were obtained from 20 samples of three-leaf cayratia collected from 5
provinces in the coastal saline soil in Mekong Delta region, including Ca Mau, Bac Lieu, Soc Trang,
Ben Tre, and Tra Vinh. All isolated yeasts were grouped as follow: Sacccharomyces, Pichia, and
Candida, based on their basically morphological, physiological, and biochemical characteristics.
These isolated yeasts were tested for their growth at diferent temperatures (30, 35, 37, 39, 41, 43,
45, and 47°C) and ethanol concentrations (3, 6, 9, 12, and 15% v/v). Nine-teen selected isolated
yeasts that could grow at 37-45°C and tolerate 9-12% (v/v) ethanol were further evaluated for the
fermentation ability of three-leaf cayratia at 37°C. Saccharomyces sp. CM3.2 was the promising
yeast for three-leaf cayratia wine production as this thermotolerant yeast could produce ethanol
concentration of 8.95% (v/v).
Keywords: Cayratia trifolia, ethanol tolerant ability, Saccharomyces sp. CM3.2, thermotolerant
yeast, three-leaf cayratia wine.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Rượu vang là một loại thức uống có độ cồn
nhẹ, giá trị dinh dưỡng cao, hương vị thơm
ngon đặc trưng và có lợi cho sức khỏe khi
chúng ta biết sử dụng một cách điều độ. Một
trong những yếu tố quan trọng nhất trong sản
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xuất vang chính là nguồn nấm men. Đối với
nấm men, nhiệt độ là một trong những yếu tố
ảnh hưởng đến quá trình lên men chuyển hóa
đường thành ethanol (Lương Đức Phẩm, 2006).
Hiện nay, nhiệt độ trái đất đang ấm dần lên do
hiện tượng biến đổi khí hậu, đặc biệt đối với
các nước nằm ở vùng nhiệt đới và vào khoảng
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thời gian mùa hè, trong đó có Việt Nam. Nhiệt
độ tăng cao sẽ ảnh hưởng đến khả năng lên men
của nấm men trong quá trình sản xuất ethanol
cũng như phải tiêu tốn một phần năng lượng
để giữ ổn định nhiệt độ cho các hệ thống lên
men (Limtong và ctv, 2007; Yuangsaard và
ctv, 2013). Vì vậy, việc lựa chọn nấm men chịu
nhiệt để lên men rượu là một giải pháp hữu hiệu
mang nhiều lợi ích đáng kể như tận dụng được
nhiệt độ cao để lên men, làm cho quá trình lên
men diễn ra nhanh, nguy cơ nhiễm vi sinh vật
giảm và giảm chi phí đầu tư cho thiết bị làm
mát mang lại nhiều lợi ích kinh tế trong sản
xuất (Roehr, 2001; Limtong và ctv, 2007).
Theo truyền thống, rượu vang được sản xuất
từ nho chín, sử dụng nấm men Saccharomyces
cerevisiae để nâng cao hiệu quả lên men (Bùi
Ái, 2005). Nhưng với nhu cầu ngày càng cao
của con người hiện nay trên thế giới nói chung
và Việt Nam nói riêng, vẫn luôn có nhiều nghiên
cứu thử nghiệm để tìm ra hương vị mới lạ và
nâng cao chất lượng cho loại thức uống được
ưa chuộng này. Tuy nhiên, hiện nay những công
trình nghiên cứu lựa chọn trái giác làm nguyên
liệu lên men rượu vang, đặc biệt là việc kết hợp
sử dụng nấm men chịu nhiệt để hỗ trợ quá trình
lên men hầu như vẫn còn rất ít và hạn chế.
Giác (Cayratia trifolia L.) là một loại cây
dại cũng thuộc họ nho (Vitaceae), sinh trưởng
rất nhiều tại vùng ĐBSCL, nhất là các vùng đất
nhiễm mặn như vùng Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc
Trăng, Trà Vinh, Bến Tre,... Đặc biệt, đây là
một loại trái cây đặc trưng và mọc tự nhiên rất
phong phú ở vùng rừng U Minh thuộc tỉnh Cà
Mau. Trong trái giác có chứa các hợp chất như
flavonoid, resveratrol,… có khả năng ngăn chặn
quá trình oxy hóa, kháng virus, kháng khuẩn,
chống ung thư và các hoạt động lợi tiểu,…
(Gupta, 2007; Kumar và ctv, 2011; Perumal và
ctv, 2015). Với những lợi ích thiết thực về mặt
dinh dưỡng, sức khỏe và dược tính mà trái giác
mang lại cùng với đặc điểm nguồn nguyên liệu
dồi dào và dễ tìm có thể nói trái giác rất có tiềm
năng để sản xuất rượu vang ở nước ta. Mục tiêu
của nghiên cứu là nhằm phân lập và tuyển chọn
nấm men từ trái giác có khả năng chịu nhiệt,
chịu ethanol và lên men mạnh để có thể ứng
dụng trong lên men rượu vang trái giác.
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VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Nguyên vật liệu và môi trường
Hai mươi mẫu trái giác chín được thu thập
tại 20 huyện thuộc 5 tỉnh vùng đất mặn vùng
Đồng bằng Sông Cửu Long (Cà Mau, Bạc Liêu,
Sóc Trăng, Bến Tre và Trà Vinh). Trái giác sau
khi được thu thập sẽ được giữ trong bọc kín và
vận chuyển về phòng thí nghiệm. Mẫu được
dùng trong ngày để phân lập nấm men hoặc trữ
trong tủ lạnh (nhiệt độ 4ºC).
Môi trường YPD agar (yeast extract 0,5%,
peptone 0,5%, glucose 2,0%, agar 2%); môi
trường Chistensen urea broth (urea 20 g, yeast
extract 0,1 g, Na2HPO4 9,5 g, K2HPO4 9,1 g,
phenol red 0,01 g, pH 6,7 ± 0,2); môi trường
gelatine (peptone 8,3 g, yeast extract 5,0 g,
gelatine 120 g, pH 7,7 ± 0,2). Môi trường được
chuẩn bị và khử trùng nhiệt ướt ở 121°C trong
15 phút.
Phân lập các chủng nấm men từ dịch quả
Quy trình phân lập: Cho 5 g trái giác chín
vào môi trường YPD lỏng (yeast extract 5 g/L,
peptone 5 g/L, D-glucose 20 g/L, tetracycline
10%) đã được khử trùng (121°C trong 15 phút).
Tiến hành ủ lắc 150 vòng/phút trong 24 giờ ở
nhiệt độ 30°C. Mẫu dịch tăng sinh (100 µL)
được cấy trải trên môi trường YPD agar (yeast
extract 5 g/L, peptone 5 g/L, D-glucose 20 g/L,
tetracycline 10%, agar 20 g/L). Chọn các khuẩn
lạc nấm men khác nhau để tiếp tục cấy chuyền
đến khi thu được khuẩn lạc nấm men thuần
nhất. Kiểm tra độ thuần của tế bào nấm men
dưới kính hiển vi.
Phân loại sơ bộ
Phân loại sơ bộ đến mức độ giống các chủng
nấm men phân lập dựa vào các đặc điểm như:
hình thái khuẩn lạc, hình thái tế bào, kiểu nẩy
chồi, đặc điểm bào tử, hoạt tính phân giải urea
và gelatin, khả năng đồng hóa đường (glucose,
saccharose và maltose) (Kurtzman và ctv, 2011).
Bào tử nấm men được quan sát sau khi nấm men
được nuôi cấy trong môi trường thạch nước đến
6 tuần (Lương Đức Phẩm, 2006).
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Thử khả năng chịu nhiệt của nấm men phân
lập

ngược tại các thời điểm 12, 18, 24, 32, 36, 42
và 48 giờ ủ (Nguyễn Hữu Tường và ctv, 2013).

Cấy ria các chủng nấm men phân lập lên
môi trường YPD agar và ủ ở các nhiệt độ khác
nhau (30, 35, 37, 39, 41, 43, 45 và 47ºC) trong
48 giờ. Quan sát sự tạo thành khuẩn lạc của
các chủng nấm men khác nhau trên đĩa thạch
(Phong và ctv, 2016; Techaparin và ctv, 2017).
Tuyển chọn các chủng nấm men có khả năng
phát triển mạnh trên môi trường ở nhiệt độ cao.

Thử nghiệm khả năng lên men rượu vang
trái giác

Thử khả năng chịu ethanol của nấm men
chịu nhiệt
Cấy ria các nấm men phân lập trên môi
trường YPD agar có bổ sung ethanol tinh khiết
(3, 6, 9 12 và 15% v/v). Ủ ở nhiệt độ 37ºC trong
24-48 giờ và quan sát sự tạo thành khuẩn lạc
của các chủng nấm men (Dung và ctv, 2012;
Phong và ctv, 2016). Tuyển chọn các chủng
nấm men có khả năng phát triển mạnh trên môi
trường có nồng độ ethanol cao.
Đánh giá sơ bộ khả năng lên men ethanol
của các chủng nấm men tuyển chọn

Nuôi cấy nấm men trong môi trường YPD
lỏng đến khi mật độ tế bào nấm men đạt 108
tế bào/mL. Chủng 1 mL nấm men đã nuôi cấy
vào các bình tam giác chứa 99 mL dịch trái giác
được điều chỉnh về 22ºBrix, ủ lên men 5-7 ngày
trong điều kiện kỵ khí ở 37ºC (Nguyễn Hữu
Tường và ctv, 2013). Thí nghiệm được lặp lại
3 lần. Chưng cất và đo nồng độ ethanol, quy về
nồng độ ethanol ở 20ºC (Nguyễn Đình Thưởng
và Nguyễn Thanh Hằng, 2005).
Xử lý số liệu
Số liệu được xử lý bằng phần mềm Microsoft
Excel 2010 (Micrsoft Corporation, USA). Kết
quả phân tích phương sai và kiểm định LSD
sử dụng phần mềm Statgraphics Centurion XV
(Manugistics Inc., USA).
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Kết quả phân lập nấm men từ trái giác
Nuôi sinh khối các chủng nấm men tuyển
Kết quả phân lập được 55 chủng nấm men
chọn trong môi trường YPD lỏng đến khi mật
7
độ nấm men đạt 10 tế bào/mL (xác định bằng thuần chủng từ 20 mẫu nguyên liệu trái giác
phương pháp đếm trên buồng đếm hồng cầu). được thu ở 20 địa điểm thuộc 5 tỉnh vùng
Chủng 1 mL dung dịch nấm men vào ống ĐBSCL (Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến
nghiệm chứa 9 mL dung dịch glucose 2% (w/v) Tre và Trà Vinh). Nấm men phân lập từ trái
và chuông Durham úp ngược, thực hiện 3 lần giác có 6 hình dạng bao gồm hình cầu nhỏ, hình
lặp lại. Ủ ở nhiệt độ 37°C và ghi nhận chiều cao ovan lớn, hình ovan nhỏ, hình elip dài, hình elip
cột khí CO2 sinh ra trong chuông Durham úp ngắn và hình elip nhọn được thể hiện ở Bảng 1.
Bảng 1. Đặc điểm hình thái tế bào nấm men phân lập từ trái giác
Nhóm

Chủng nấm men

Nhóm 1 CM1.1, CM1.2, ST1.3

Nhóm 2 CM2.2, CM3.1, CM4.2, BL1.2, BL2.2,
ST1.2, BT1.3, BT2.1, BT3.2, BT3.3,
TV1.2, TV4.4
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Tế bào nấm men dưới
Hình dạng, kích
kính hiển vi ở vật kính
thước (µm) tế bào
X100
Hình cầu nhỏ;
3,71-3,98
Hình ovan lớn;
(9,4-10,82) x
(7,40-7,99)
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Tế bào nấm men dưới
Hình dạng, kích
Nhóm
Chủng nấm men
kính hiển vi ở vật kính
thước (µm) tế bào
X100
Nhóm 3 CM1.3, CM2.1, CM3.2, CM3.3, CM4.1, Hình ovan nhỏ;
CM4.3, BL1.1, BL2.1, BL2.3, BL3.1 (3,71-4,20) x
BL4.3, ST2.1 ST2.3, ST3.1, ST4.3, BT1.2
(2,86-3,42)
BT3.1, TV2.1, TV2.2, TV3.2, TV4.2
Nhóm 4 CM4.4, BL3.2, ST3.3, BT1.1, TV2.3,
TV3.1, TV4.1

Hình elip dài;
(6,84-10,77) x
(3,93-4,57)

Nhóm 5 BL4.2, ST1.1, ST2.2, BT4.2

Hình elip ngắn;
(2,86-3,13) x
(1,15-1,42)

Nhóm 6 BL4.1, ST3.2, ST4.1, ST4.2, BT2.2, BT4.1, Hình elip nhọn;
TV1.1, TV4.3
(4,28-4,57) x
(1,71-2,27)
Phân loại ở mức độ giống các chủng nấm
men phân lập
Đặc điểm nẩy chồi: Quan sát hình thức tế
bào nẩy chồi của 55 chủng nấm men với đại
diện là 6 nhóm hình dạng, kết quả có hai hình
thức nẩy chồi là nẩy chồi nhiều hướng và nẩy
chồi lưỡng cực. Tế bào nẩy chồi nhiều hướng
gồm 5 hình dạng: nhóm 1 nấm men có hình
cầu nhỏ (CM1.1, CM1.2 và ST1.3), nhóm 2
nấm men có hình ovan lớn (CM2.2, CM3.1,
CM4.2, BL1.2, BL2.2, ST1.2, BT1.3, BT2.1,
BT3.2, BT3.3, TV1.2, TV4.4), nhóm 3 nấm
men có hình ovan nhỏ (CM1.3, CM2.1, CM3.2,
CM3.3, CM4.1, CM4.3, BL1.1, BL2.1, BL2.3,
BL3.1 BL4.3, ST2.1 ST2.3, ST3.1, ST4.3,
BT1.2 BT3.1, TV2.1, TV2.2, TV3.2, TV4.2),
nhóm 4 hình elip dài (CM4.4, BL3.2, ST3.3,
BT1.1, TV2.3, TV3.1, TV4.1) và nhóm 5 hình
elip ngắn (BL4.2, ST1.1, ST2.2, BT4.2). Tế bào
nảy chồi lưỡng cực gồm 1 nhóm nấm men là
nhóm 6 nấm men hình elip nhọn (BL4.1, ST3.2,
ST4.1, ST4.2, BT2.2, BT4.1, TV1.1 và TV4.3).
Khả năng tạo bào tử trên môi trường thạch
nước: Kết quả cho thấy 6 nhóm nấm men đều
hình thành bào tử trong môi trường nghèo dinh
dưỡng gồm: nhóm 1 nấm men hình cầu nhỏ tế
bào xuất hiện 1-2 bào tử hình tròn, nhóm 2 hình
ovan lớn tế bào xuất hiện 1-2 bào tử hình tròn,
Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp, số 2/2018

nhóm 3 hình ovan nhỏ tế bào xuất hiện 1-2 bào
tử hình tròn, nhóm 4 hình elip dài tế bào xuất
hiện 1-3 bào tử hình tròn, nhóm 5 hình elip
ngắn tế bào xuất hiện 1-3 bào tử hình tròn và
nhóm 6 nấm men hình elip nhọn tế bào không
xuất hiện bào tử.
Khả năng lên men đường glucose,
saccharose, maltose: Kết quả đánh giá khả năng
lên men các loại đường khác nhau thông qua sự
hình thành bọt khí trong chuông Durham cho thấy
hầu hết các chủng nấm men phân lập đều có
khả năng lên men chuyển hóa glucose thành
ethanol, một số chủng có khả năng lên men
đường saccharose và có khá ít chủng có khả
năng lên men đường maltose sau 48 giờ. Các
chủng nấm men thuộc nhóm hình cầu và hình
ovan đều có khả năng chuyển hóa 3 loại đường
(glucose, saccharose và maltose) thành ethanol.
Đối với các chủng nấm men hình elip, đa số
chỉ có thể lên men chuyển hóa đường glucose
nhưng không lên men được trên 2 loại đường
còn lại.
Khả năng đồng hóa urea và gelatin: Kết quả
sau 7 ngày ủ ở 30°C, tất cả các chủng nấm men
thuộc nhóm 1 hình cầu nhỏ, nhóm 2 hình ovan
lớn, nhóm 3 ovan nhỏ, nhóm 6 hình elip nhọn
và một số chủng nấm men nhóm 4 hình elip
dài (CM4.4, BL3.2, BT1.1, TV2.3 và TV3.1)
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không có khả năng phân giải urea (Bảng 2).
Sáu chủng nấm men, trong đó 4 chủng thuộc
nhóm 5 hình elip ngắn (BL4.2, ST1.1, ST2.2 và

BT4.2) và 2 chủng nấm men thuộc nhóm 4 hình
elip dài (ST3.3 và TV4.1) có khả năng đồng hóa
urea phân giải thành CO2 và NH3.

Bảng 2. Tổng hợp đặc điểm hình thái và sinh lý các các chủng nấm men phân lập
Đặc điểm hình thái
Hình
Kiểu
Đặc
Chủng nấm men
dạng
nẩy
điểm
nấm men chồi
bào tử
CM1.1, CM1.2
ST1.3

1-2 bào
Nhiều
Cầu nhỏ
tử hình
hướng
tròn

Đặc điểm sinh lý, sinh hóa
Khả năng lên Phân Phân
men đường
giải
giải
Glu Sac Mal urea gelatin
+

+

+

-

-

Giống (phân
loại sơ bộ)

Saccharomyces

CM2.2, CM3.1,
CM4.2, BL1.2,
1-4 bào
BL2.2, ST1.2,
Nhiều
Ovan lớn
tử hình +
+
+
Saccharomyces
BT1.3, BT2.1,
hướng
tròn
BT3.2, BT3.3,
TV1.2, TV4.4
CM1.3, CM2.1,
CM3.2, CM3.3,
CM4.1, CM4.3,
BL1.1, BL2.1,
BL2.3, BL3.1
1-2 bào
Nhiều
BL4.3, ST2.1
Ovan nhỏ
tử hình +
+
+
Saccharomyces
hướng
ST2.3, ST3.1,
tròn
ST4.3, BT1.2
BT3.1, TV2.1,
TV2.2, TV3.2,
TV4.2
CM4.4, BL3.2,
1-3 bào
Nhiều
BT1.1, TV2.3,
Elip dài
tử hình +
Candida
hướng
TV3.1
tròn
1-3 bào
Nhiều
ST3.3, TV4.1
Elip dài
tử hình
+
+
Pichia
hướng
tròn
1-3 bào
BL4.2, ST1.1,
Nhiều
Elip ngắn
tử hình +
+
+
Pichia
ST2.2, BT4.2
hướng
tròn
BL4.1, ST3.2,
Không
ST4.1 ST4.2,
Lưỡng
Elip nhọn
tạo bào +
Candida
BT2.2, BT4.1,
cực
tử
TV1.1, TV4.3
Ghi chú: Glu, glucose; Sac, saccharose; Mal, maltose; “-”, âm tính và “+” dương tính.
Có thể nói rằng có rất ít chủng nấm men trong
số các chủng phân lập có chứa enzyme urease
và hầu hết chúng thuộc nhóm nấm men có dạng
hình elip ngắn và elip dài. Nấm men không có
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hoạt tính phân giải protein mạnh. Tuy nhiên,
trong môi trường giàu gelatin, những chủng
nấm men có khả năng tiết enzyme gelatinase
hoặc protease thì có khả năng phân giải gelatin
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(Kurztman và ctv, 2011). Những chủng nấm
men được cho là có enzyme phân giải gelatin
sẽ có phản ứng dương tính, làm môi trường hóa
lỏng ở 4°C. Kết quả tổng hợp ở Bảng 2 cho thấy
chỉ có 5 chủng nấm men có hoạt tính phân giải
gelatin, những chủng nấm men này thuộc nhóm
5 hình elip dài (ST3.3 và TV4.1) và nhóm 7
hình elip ngắn (ST1.1, ST2.2 và BT4.2). Các
chủng nấm men còn lại không có khả năng
phân giải gelatin.
Khả năng chịu nhiệt của các chủng nấm men
Tất cả 55 chủng nấm men phân lập đều có
thể phát triển ở nhiệt độ 30 và 35°C sau 48 giờ
nuôi cấy (Hình 1). Ngoại trừ 3 chủng ST3.3,
BT4.1 và TV1.1, 52 chủng nấm men còn lại có
khả năng phát triển ở mức 37°C và cao hơn.
Ở 39°C, có 38 chủng vẫn có khả năng phát
triển, tuy nhiên khi tăng đến 41°C, chỉ có 20
chủng có khả năng phát triển được. Ở nhiệt độ
43°C, chỉ còn 8 chủng có khả năng phát triển
và khi tăng đến nhiệt độ 45°C thì chỉ còn duy
nhất chủng BT2.1 có thể phát triển được thành
CM3.2

BL2.1

BT2.1

TV4.4 BT2.1

Kết quả cho thấy các chủng nấm men phân
lập phần lớn có khả năng chịu nhiệt tốt (94,5%
chủng nấm men phân lập chịu được nhiệt độ từ
37°C trở lên). Trong số các chủng nấm men có
khả năng chịu được nhiệt độ cao phần lớn thuộc
giống Saccharomyces. Các chủng nấm men
chịu nhiệt kém chỉ phát triển ở mức nhiệt độ từ
35°C trở xuống chủ yếu thuộc nhóm Candida
và Pichia. Kết quả chọn được 52 chủng nấm
men, ngoại trừ 3 chủng ST3.3, BT4.1 và TV1.1,
có khả năng sinh trưởng ở nhiệt độ từ 37°C trở
lên để đánh giá khả năng chịu ethanol.

BL2.1 CM3.2

CM3.2

30°C

khuẩn lạc. Đến mức nhiệt độ khảo sát 47°C
không có chủng nấm men phân lập nào có thể
sống và phát triển. Khi nhiệt độ tăng cao làm
ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh trưởng
và lên men của nấm men. Kết quả về khả năng
chịu nhiệt cũng tương đồng với một số công
trình công bố gần đây trên nấm men chịu nhiệt
được phân lập từ đất, ca cao, trái cây, phụ phẩm
nông nghiệp,... (Dung và ctv, 2012; Nuanpeng
và ctv, 2016; Phong và ctv, 2016; Techaparin và
ctv, 2017).

TV4.4

TV4.4

BT2.1

35°C
BL2.1

CM3.2

BL2.1 CM3.2

BT2.1

TV4.4

BT2.1

TV4.4

43°C

BT2.1

45°C

BL2.1

TV4.4

BT2.1

37°C

CM3.2

41°C

BL2.1 CM3.2

39°C
BL2.1 CM3.2

BL2.1

TV4.4 BT2.1

TV4.4

47°C

Hình 1. Khuẩn lạc nấm men phát triển trên môi trường YPD ở các nhiệt độ khác nhau
Khả năng chịu ethanol của các chủng nấm
men
Năm mươi hai chủng nấm men chịu nhiệt
được nuôi cấy 48 giờ ở 37°C trong môi trường
có bổ sung ethanol 3, 6, 9, 12 và 15% và kết quả
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sự phát triển ở các nồng độ ethanol được minh
họa ở Hình 2. Ở mức 0 và 3% (v/v) ethanol,
tất cả các chủng nấm men khảo sát đều phát
triển tốt; khi tăng nồng độ lên 6%, có 41 chủng
nấm men có thể phát triển thành khuẩn lạc và
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ở mức 9% thì có 19 chủng có thể phát triển.
Tuy nhiên, khi tăng nồng độ ethanol lên 12%,
chỉ có 3 chủng có thể phát triển và hình thành
khuẩn lạc trên môi trường YPD, trong đó có
2 chủng phát triển mạnh là CM3.3 và BT3.3,
chủng TV4.2 phát triển yếu hơn. Ở mức 15%
ethanol thì không có chủng nấm men nào có
thể sống và phát triển thành khuẩn lạc được.
Kết quả này cũng tương tự như công bố của
Nguyễn Hữu Tường và ctv (2013) và Phong và
ctv (2016) khi đánh giá khả năng chịu ethanol
của nấm men chịu nhiệt.

Nhìn chung, các chủng nấm men phân lập
từ dịch trái giác có khả năng chịu cồn ở mức
trung bình, chỉ có khoảng 34,5% (19 chủng)
có khả năng chịu cồn ở mức 9% (v/v) ethanol.
Trong số các chủng nấm men có khả năng chịu
cồn tốt, hầu hết thuộc nhóm Saccharomyces. Từ
kết quả khảo sát khả năng chịu nhiệt và chịu
ethanol, tuyển chọn được 19 chủng (CM1.1,
CM1.3, CM2.1, CM3.2, CM3.3, CM4.2,
CM4.3, CM4.4, BL2.1, BL4.3, ST1.1, ST1.3,
ST2.1, ST4.3, BT1.2, BT2.1, BT3.1, BT3.3 và
TV4.2) có khả năng chịu nhiệt từ 37°C và chịu
ethanol từ 9% (v/v) trở lên để đánh giá khả năng
lên men dịch trái giác.

CM3.2

BL2.1

CM3.2

BL2.1

CM3.2

BL2.1

BT3.3

TV4.2

BT3.3

TV4.2

BT3.3

TV4.2

0%

3%

CM3.2

BL2.1

CM3.2

BL2.1

BT3.3

TV4.2

BT3.3

TV4.2

9%

12%

6%

CM3.2

BL2.1

BT3.3

TV4.2

15%

Hình 2. Khuẩn lạc nấm men phát triển trên môi trường YPD bổ sung ethanol
ở các nồng độ (% v/v) khác nhau
Đánh giá sơ bộ khả năng lên men dịch trái
giác
Trong quá trình lên men rượu có hai sản phẩm
chính là ethanol và CO2, để xác định hoạt lực
lên men của nấm men có thể dựa trên khả năng
thoát khí CO2 trong quá trình lên men (Nguyễn
Đức Lượng và ctv, 2003). Chiều cao cột khí sinh
ra trong ống Durham tăng theo thời gian, các
chủng nấm men khác nhau có chiều cao cột khí
CO2 sinh ra khác nhau (Bảng 3). Cụ thể, sau 6
giờ lên men, có 6 chủng làm đầy cột khí trong
ống Durham nhanh nhất là CM2.1, CM3.2,
CM4.2, BL2.1, BL4.3, ST2.1 và BT1.2. Ba
chủng CM1.1, CM2.1 và ST1.3 có khả năng
làm đầy cột khí (30,0 mm) sau 12 giờ lên men.
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Sau 18 giờ lên men, có thêm 2 chủng làm đây
cột khí (BT2.1 và BT3.3) và các chủng CM1.3,
CM3.3, CM4.3, BT3.1 và TV4.2 mất 24 giờ để
làm đầy cột khí trong ống Durham. Sau 30 giờ,
hầu hết các chủng nấm men đều sinh khí chiếm
đầy thể tích ống Durham (trừ chủng ST1.1).
Chủng nấm men ST1.1 có thời gian làm đầy
cột khí khá chậm, cụ thể trong thời gian từ 3648 giờ chiều cao cột khí của ST1.1 không thay
đổi, sau 36 giờ lên men chủng nấm men này đã
ngừng làm tăng lượng khí CO2 sinh ra.
Tuy nhiên, chiều cao ống Durham tối đa chỉ
có 30 mm nên không thể đánh giá chính xác
được khả năng lên men của các chủng nấm
men khi trung bình chiều cao cột khí khi đã
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đạt mức tối đa. Do đó, phải tiến hành lên men
trong bình tam giác, các chủng nấm men có thời
gian lên men dài hơn, giúp cho việc đánh giá
chủng nấm men có hoạt tính lên men tốt một
cách chính xác hơn. Từ kết quả thí nghiệm ở
các thí nghiệm trên, tuyển chọn những chủng
nấm men có khả năng chịu nhiệt từ 37oC trở lên,
chịu ethanol từ 9% trở lên và lên men tốt (có
khả năng sinh khí chiếm đầy thể tích chuông

Durham 30 mm trong 48 giờ) để tiến hành thử
nghiệm khả năng lên men rượu vang trái giác.
Như vậy, 18 chủng nấm men (CM1.1, CM1.3,
CM2.1, CM3.2, CM3.3, CM4.2, CM4.3,
CM4.4, BL2.1, BL4.3, ST1.3, ST2.1, ST4.3,
BT1.2, BT2.1, BT3.1, BT3.3 và TV4.2) được
chọn cho thử nghiệm này, các chủng này đều
thuộc giống Saccharomyces.

Bảng 3. Chiều cao cột khí CO2 (mm) trong chuông Durham sau 48 giờ lên men
Thời gian lên men trên dịch trái giác (giờ)
6
12
18
24
30
36
42
48
1
CM1.1
13,0
30,0
2
CM1.3
9,33
23,3
29,3
30,0
3
CM2.1
17,3
30,0
5
CM3.2
30,00
4
CM3.3
9,33
15,7
19,0
30,0
6
CM4.2
30,0
7
CM4.3
2,33
4,67
25,3
30,0
8
CM4.4
0,0
5,67
7,33
15,7
19,0
30,0
9
BL2.1
30,0
10
BL4.3
30,0
11
ST1.1
5,00
10,0
11,7
16,7
19,3
23,3
23,3
23,3
12
ST1.3
27,3
30,0
13
ST2.1
30,0
14
ST4.3
1,33
4,00
7,33
17,7
30,0
15
BT1.2
30,0
16
BT2.1
7,33
10,0
30,0
17
BT3.1
6,00
10,3
15,0
30,0
18
BT3.3
8,00
18,7
30,0
19
TV4.2
5,33
11,3
28,3
30,0
Ghi chú: “-”: chiều cao cột khí trong chuông Durham đạt mức tối đa 30 mm. Giá trị ghi trong bảng
là giá trị trung bình của 3 lần lặp lại
Stt

Chủng nấm men

Khả năng lên men rượu vang trái giác
Khả năng lên men được khảo sát với mật độ
nấm men 107 tế bào/mL trong 7 ngày ở 37oC,
dịch ép được điều chỉnh về pH 4,5 và 22oBrix.
Kết quả khảo sát khả năng lên men của 18 chủng
nấm men trong 100 mL dịch trái giác được thể
hiện ở Bảng 4. Sau khi lên men, pH và Brix ở
các nghiệm thức đều giảm do nấm men sử dụng
đường làm nguồn carbon. Hàm lượng ethanol
là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất để
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đánh giá khả năng lên men rượu của các chủng
nấm men. Kết quả thống kê từ Bảng 4 cho thấy,
trong 18 chủng nấm men lên men rượu vang
trái giác thì hàm lượng ethanol trung bình sau
lên men cao nhất là chủng CM3.2 (8,95% v/v),
kế đến là chủng CM3.3 (7,01% v/v) và BT1.2
(6,79% v/v). Các chủng nấm men (CM1.1,
ST1.3 và BT3.1) có độ rượu sinh ra thấp nhất
chỉ trong khoảng từ 3,19-3,79% (v/v).
Kết hợp so sánh với kết quả đo chiều cao cột
khí CO2 trong ống Durham (Bảng 3) trong dung
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dịch đường glucose và dịch trái giác, các chủng
CM1.1, CM4.3, BL4.3 và ST1.3 tuy có thời
gian làm đầy cột khí trong ống Durham nhanh
(sau 12-18 giờ) nhưng hàm lượng ethanol sau
lên men lại rất thấp (chỉ từ 3,65-4,58% v/v), còn
các chủng CM3.3, CM4.4 và BT2.2 tuy thời
gian làm đầy cột khí ống Durham lâu hơn (2436 giờ) nhưng hàm lượng ethanol sau lên men
lại cao hơn nhiều (6,61-7,01% v/v). Có thể giải

thích thời gian thí nghiệm trong ống Durham
khá ngắn, các chủng nấm men CM1.1, CM4.3,
BL4.3 và ST1.3 ban đầu tốc độ lên men nhanh
tạo ra lượng CO2 nhưng quá trình lên men lại
kết thúc sớm. Ngược lại, một số chủng nấm
men (như CM3.3, CM4.4 và BT2.2) lên men
chậm hơn nhưng thời gian lên men kéo dài nên
có khả năng tạo được lượng ethanol cao hơn.

Bảng 4. Kết quả khả năng lên men của các chủng nấm men
Hàm lượng ethanol
(% v/v ở 20oC)
1
CM1.1
3,41
15,7
3,79 ± 0,24i
2
CM1.3
3,44
16,3
4,88 ± 0,13fg
3
CM2.1
3,43
16,0
5,02 ± 0,12f
5
CM3.2
3,52
11,0
8,95 ± 0,40a
4
CM3.3
3,35
15,0
7,01 ± 0,38b
6
CM4.2
3,49
17,3
5,02 ± 0,12f
7
CM4.3
3,34
14,7
4,50 ± 0,10h
8
CM4.4
3,33
14,3
6,56 ± 0,01cd
9
BL2.1
3,32
14,0
6,61 ± 0,11cd
10
BL4.3
3,46
16,3
4,58 ± 0,13gh
11
ST1.3
3,49
17,7
3,65 ± 0,13i
12
ST2.1
3,34
14,0
6,48 ± 0,27cd
13
ST4.3
3,40
16,7
4,65 ± 0,13gh
14
BT1.2
3,34
14,7
6,79 ± 0,02bc
15
BT2.1
3,35
14,7
6,09 ± 0,01e
16
BT3.1
3,46
17,7
3,19 ± 0,15j
17
BT3.3
3,38
15,0
6,09 ± 0,02e
18
TV4.2
3,40
16,0
6,32 ± 0,40de
Các giá trị là trung bình của 3 lần lặp lại. Các ký hiệu trên các số liệu giống nhau thì không khác
biệt ý nghĩa với độ tin cậy 95%.
Stt

Chủng nấm men

pH sau lên men

Độ Brix sau lên men

Từ các thí nghiệm trên, có thể thấy chủng
nấm men Saccharomyces sp. CM3.2 có nhiều
đặc điểm vượt trội như khả năng chịu nhiệt cao
(43°C), thời gian làm đầy cột khí trong ống
Durham sớm nhất đạt 30 mm (6 giờ cả trong
dịch đường glucose 2% (w/v) và trong dịch
trái giác 22°Brix) và tạo ra hàm lượng ethanol
cao nhất (8,95% v/v) trong các chủng nấm men
phân lập. Do đó, chủng nấm men Sacchromyces
sp. CM3.2 là chủng có khả năng lên men cao
nhất được tuyển chọn để thử nghiệm và ứng
dụng trong lên men men rượu vang trái giác.
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KẾT LUẬN
Kết quả phân lập được 55 chủng nấm men
thuần chủng từ 20 mẫu nguyên liệu trái giác
được thu thập ở 5 tỉnh thuộc vùng đất mặn ven
biển vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (Cà Mau,
Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre và Trà Vinh).
Các chủng nấm men phân lập được phân loại
thuộc 3 giống bao gồm Saccharomyces, Pichia
và Candida. Tuyển chọn được 19 chủng nấm
men (CM1.1, CM1.3, CM2.1, CM3.2, CM3.3,
CM4.2, CM4.3, CM4.4, BL2.1, BL4.3, ST1.1,
ST1.3, ST2.1, ST4.3, BT1.2, BT2.1, BT3.1,
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BT3.3 và TV4.2) có khả năng chịu nhiệt trong
khoảng 37-45°C và chịu ethanol ở mức 9-12%
(v/v), trong đó chủng Saccharomyces sp. CM3.2
được tuyển chọn khi lên men dịch trái giác ở
37°C với hàm lượng ethanol đạt 8,95% (v/v).
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