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ABSTRACT 

This study is aimed to assess the ability against some pathogenic bacteria of 
isolated lactic acid bacteria from mothers’ breast milk and children stools. 
Thirty isolates were isolated on MRS-Cys medium, including 13 isolates from 
mothers’ breast milk and 17 isolates from children stools. All the isolates were 
able to inhibit the growth of Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa and Aeromonas hydrophila strains which were 
screened by agar spot assay test. Only strain HF4.2 was able to inhibit the 
growth of Candida albicans. Bacteriocin production was observed by agar 
well diffusion assay. A subset of 11 isolates among 30 isolates were able to 
produce bacteriocin against Escherichia coli, 9/30 isolates against 
Staphylococcus aureus, 22/30 isolates against Pseudomonas aeruginosa, 
22/30 isolates against Aeromonas hydrophila and no isolate was able to 
produce bacteriocin against Candida albicans. In combination of Agar spot 
assay test and Agar well difussion assay, strain HF4.2 was potential. 
Identification of bacteria by DNA sequencing method and biochemical 
characterization showed that strain HF4.2 is Enterococcus faecalis. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát khả năng đối kháng lại một số vi 
sinh vật gây bệnh của các dòng vi khuẩn acid lactic được phân lập từ sữa mẹ 
và phân trẻ em. Ba mươi dòng vi khuẩn acid lactic được phân lập trên môi 
trường MRS-Cys, trong đó có 13 dòng được phân lập từ sữa mẹ và 17 dòng 
được phân lập từ phân trẻ em. Kết quả khảo sát khả năng đối kháng bằng 
phương pháp nhỏ giọt cho thấy tất cả 30 dòng vi khuẩn phân lập đều kháng lại 
4 vi khuẩn chỉ thị là Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aerigunosa và Aeromonas hydrophila. Chỉ có một dòng vi khuẩn HF4.2 có khả 
năng kháng lại nấm Candida albicans. Kết quả khảo sát khả năng ức chế vi 
sinh vật chỉ thị của bacteriocin từ các dòng vi khuẩn acid lactic cho thấy có 
11/30 dòng ức chế Escherichia coli, 9/30 dòng ức chế Staphylococcus aureus, 
22/30 dòng ức chế Pseudomonas aeruginosa, 22/30 dòng ức chế Aeromonas 
hydrophila và không có dòng vi khuẩn nào có khả năng ức chế Candida 
albicans. Từ kết quả khảo sát khả năng đối kháng qua hai phương pháp nhỏ 
giọt và khuếch tán giếng thạch đã chọn lọc được dòng vi khuẩn có tiềm năng 
là HF4.2. Kết quả giải trình tự vùng gen 16S rRNA và các thử nghiệm sinh hóa 
đã xác định được dòng HF4.2 là Enterococcus faecalis. 

Trích dẫn: Nguyễn Tăng Phú và Nguyễn Thị Liên, 2019. Đánh giá tiềm năng kháng khuẩn của vi khuẩn acid 
lactic phân lập từ sữa mẹ và phân trẻ em. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên 
đề: Công nghệ Sinh học)(2): 41-48. 
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hệ vi sinh vật ở con người là một yếu tố quan 
trọng và có tác động lớn đến sức khỏe cũng như cuộc 
sống của mỗi người. Trong các nhóm vi sinh vật ở 
con người thì vi khuẩn acid lactic là nhóm vi khuẩn 
rất đa dạng và có thể đem lại một số lợi ích cho sức 
khỏe. Chúng hiện diện trong đường ruột và cũng 
được tìm thấy trong khoang miệng, âm đạo hay sữa 
mẹ (Juan, 2014). Chúng có khả năng sản sinh nhiều 
hoạt chất kháng khuẩn như acid lactic, bacteriocin 
tạo môi trường bất lợi, từ đó ức chế vi sinh vật gây 
bệnh. 

Trong những năm gần đây, vấn đề kháng lại 
kháng sinh của một số vi khuẩn gây bệnh tăng lên 
quá mạnh được coi là mối khủng hoảng trên toàn 
cầu và cần được nền công nghiệp dược phẩm, các 
viện và tổ chức chính phủ quan tâm chú ý (Varish et 
al., 2016). Các vi khuẩn ngày càng dần trở nên 
kháng kháng sinh do nhiều nguyên nhân như: tỷ lệ 
vi khuẩn kháng các kháng sinh thông thường khá 
cao từ đó chúng tiếp tục lan truyền sang các chủng 
vi khuẩn khác; các kháng sinh bị lạm dụng khá nhiều 
trong các lĩnh vực như y tế, nông nghiệp và thực 
phẩm đặc biệt là ở những nước nghèo và đang phát 
triển kéo theo những tác động không tốt đến sức 
khỏe của con người. Do đó, đòi hỏi phải tìm ra được 
các chất kháng sinh mới có tiềm năng và an toàn.  

Sức khỏe của con người luôn bị đe dọa bởi nhiều 
yếu tố, đặc biệt là các vi sinh vật gây bệnh. Bên cạnh 
đó vi khuẩn acid lactic rất phổ biến và có tiềm năng 
vô cùng to lớn trong việc bảo vệ sức khỏe cho con 
người. Xuất phát từ nhu cầu tìm ra được các tác nhân 
kiểm soát sinh học có lợi có nguồn gốc từ con người, 
nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân lập và 
tuyển chọn các dòng vi khuẩn acid lactic từ sữa mẹ 
và phân trẻ em có khả năng ức chế một số vi sinh 
vật gây bệnh thường gặp ở người. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Thu thập mẫu 

Đối với mẫu sữa mẹ, 6 mẫu sữa từ các bà mẹ 
đang cho con bú trong 6 tháng đầu sau sinh được thu 
tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ và tại hộ 
gia đình trong địa bàn thành phố Cần Thơ. Mỗi mẫu 
sữa được chứa trong các ống falcon vô trùng và trữ 
lạnh ở 4ºC trong bình trữ đá để vận chuyển về phòng 
thí nghiệm. Đối với mẫu phân trẻ em, 8 mẫu phân 
của các bé ở những độ tuổi khác nhau được thu tại 
Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ và tại hộ gia 
đình trong địa bàn thành phố Cần Thơ nhằm tạo nên 
sự đa dạng về nguồn mẫu phân lập cũng như về hệ 
vi sinh đường ruột của trẻ ở các độ tuổi. Độ tuổi của 

trẻ có thể dao động khác nhau tùy thuộc vào điều 
kiện thực tế khi thu mẫu. Mỗi mẫu phân trộn đều 
trước khi thu mẫu và chứa trong các ống falcon vô 
trùng và trữ lạnh ở 4ºC trong bình trữ đá để vận 
chuyển về phòng thí nghiệm. 

Các vi sinh vật chỉ thị bao gồm: Escherichia coli 
(E. coli), Staphylococcus aureus (S. aureus), 
Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), 
Aeromonas hydrophila (A. hydrophila), Candida 
albicans (C. albicans) được cung cấp bởi Viện 
Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học. 

2.2 Phân lập vi khuẩn acid lactic từ mẫu 
sữa mẹ và phân trẻ em 

Môi trường Man, Rosaga và Sharpe bổ sung 0,5 
g/L L-Cysteine (MRS-Cys) được dùng để phân lập 
vi khuẩn từ mẫu. L-Cystein được bổ sung nhằm mục 
đích tăng tính kỵ khí cho môi trường, theo kết quả 
nghiên cứu của Ana et al. (2014) sự bổ sung L-
Cystein không ảnh hưởng đến sự phát triển của các 
nhóm vi khuẩn acid lactic khác. Các mẫu sữa được 
trộn đều và chuyển vào môi trường MRS-Cys lỏng 
vô trùng với tỷ lệ 1 mL mẫu/4 mL môi trường để 
hoạt hóa trong 24 giờ dưới điều kiện kỵ khí ở 37ºC. 
Điều kiện kỵ khí này được tạo bằng cách đặt một 
ngọn nến đang cháy vào trong một bình thủy tinh 
đậy kín chứa môi trường nuôi cấy vi khuẩn, khi ngọn 
nến cháy hết sẽ tạo ra được điều kiện kỵ khí (Nguyễn 
Phước Hiền và Nguyễn Hữu Hiệp, 2014). Cân 1 g 
mẫu phân và chuyển vào 4 mL môi trường MRS-
Cys lỏng, trộn đều để làm tan mẫu phân sau đó ủ 
trong điều kiện và thời gian tương tự với mẫu sữa 
mẹ. Sau khi hoạt hóa, dung dịch mẫu chứa vi khuẩn 
được pha loãng thành dãy nồng độ từ 10-1 đến 10-6 
và trải lên môi trường MRS-Cys agar để tạo các 
khuẩn lạc rời rạc. Sau đó tiến hành quan sát, chọn 
lọc và phân lập các dòng vi khuẩn trên môi trường 
MRS-Cys agar cho đến khi thuần chủng. 

2.3 Nhận diện nhóm vi khuẩn acid lactic 

Sau khi được phân lập thuần chủng, các dòng vi 
khuẩn được ghi nhận đặc điểm khuẩn lạc sau 72 giờ 
ủ ở điều kiện kỵ khí ở 37ºC. Hình dạng tế bào được 
quan sát dưới kính hiển vi quang học, khả năng di 
động được kiểm tra bằng cách cấy sâu trong ống 
thạch MRS-Cys bán rắn (0,3% agar). Sau đó tiến 
hành thử nghiệm sinh acid phân giải CaCO3, 
catalase, oxidase, nhuộm Gram, KOH String và 
nhuộm bào tử. Vi khuẩn lactic được xác định khi có 
những đặc điểm như: Gram dương, không sinh bào 
tử, không di động, có khả năng phân giải được 
CaCO3, catalase âm tính và oxidase âm tính (Ngô 
Thị Phương Dung và ctv., 2011). 
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2.4 Khảo sát khả năng đối kháng các vi 
sinh vật gây bệnh 

2.4.1 Phương pháp nhỏ giọt 

Các dòng vi khuẩn phân lập được nuôi trong 5 
mL môi trường MRS-Cys lỏng ở 37ºC trong 24 giờ. 
Nhỏ 3 µL dịch vi khuẩn lên đĩa chứa sẵn 10 mL môi 
trường MRS-Cys agar, để khô rồi đem ủ ở 37ºC 
trong điều kiện kỵ khí trong 24 giờ. Sau đó các đĩa 
được phủ lên bằng một lớp 5 mL môi trường 
Mueller Hinton Agar (MHA) bán rắn (0,7% agar) đã 
được chủng với 1% dịch nuôi các vi khuẩn E. coli, 
S. aureus, P. aeruginosa, A. hydrophila và môi 
trường Sabouraud bán rắn (0,7% agar) đã chủng với 
1% dịch nuôi nấm C. albicans. Những đĩa này được 
ủ trong 48 giờ ở 37ºC (riêng vi khuẩn A. hydrophila 
được ủ ở 30ºC). Quan sát vòng ức chế xuất hiện 
quanh khuẩn lạc. Vi khuẩn được xem là có khả năng 
ức chế nếu đường kính vòng ức chế rộng hơn 2 mm 
(Ngô Thị Phương Dung và ctv., 2011). 

2.4.2 Phương pháp khuếch tán giếng thạch 

Các chủng vi khuẩn có khả năng kháng các vi 
sinh vật gây bệnh được nuôi trong 20 mL MRS-Cys 
lỏng dưới điều kiện kỵ khí ở 37ºC trong 48 giờ; ly 
tâm dịch vi khuẩn ở 13.000 rpm trong 5 phút ở 4ºC; 
lấy phần nước trong của dung dịch sau ly tâm; điều 
chỉnh dung dịch về pH 6,5 bằng NaOH 5N nhằm 
trung hòa lượng acid lactic có trong dịch ly tâm, lọc 
phần dịch qua màng lọc 0,22 µm và trữ lạnh ở 4ºC.  

Dùng tăm bông vô trùng trải đều dịch huyền phù 
vi khuẩn hoặc nấm có độ đục bằng với 0,5 
McFarland lên đĩa môi trường MHA đối với các vi 
khuẩn E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, A. 
hydrophila và Sabouraud agar đối với nấm C. 
albicans. Sau đó, tạo 4 giếng/đĩa và mỗi giếng có 
đường kính 6 mm. Thêm 100 µL dịch ly tâm đã 
chuẩn bị vào 3 giếng và thêm 100 µL môi trường 
MRS-Cys lỏng vào giếng đối chứng, ủ các đĩa ở 4ºC 
trong vòng 30 phút để các chất lỏng dễ dàng khuếch 
tán trong thạch. Sau 30 phút chuyển các đĩa sang ủ 
ở 37ºC (trừ vi khuẩn A. hydrophila được ủ ở 30ºC). 

Quan sát sự tạo vòng đối kháng sau 24 giờ và ghi 
nhận kết quả. Khi xuất hiện vòng ức chế quanh các 
giếng thạch chứng tỏ phần dịch thu được có chứa 
bacteriocin. 

2.5 Nhận diện vi khuẩn bằng phương pháp 
giải trình tự vùng gen 16S rRNA 

Dòng vi khuẩn acid lactic có khả năng đối kháng 
mạnh với các vi sinh vật chỉ thị được chọn để ly trích 
DNA và khuếch đại vùng gen 16S rRNA bằng cặp 
mồi 27F và 1492R (Lane et al., 1991). Cặp mồi 
khuếch đại vùng gen 16S rRNA có trình tự như sau: 

Mồi    27F  5’-AGAGTTTGATCCTGGCTC-3’ 

Mồi 1492R     5’-
GGTTACCTTGTTACGACTT-3’ 

Kết quả giải trình tự vùng gen 16S rRNA của vi 
khuẩn được so sánh với các trình tự trong ngân hàng 
dữ liệu của NCBI bằng công cụ BLAST. Tỷ lệ tương 
đồng với các trình tự trên cơ sở dữ liệu là cơ sở để 
định danh vi khuẩn đối kháng.   

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Kết quả phân lập vi khuẩn acid lactic từ 
mẫu sữa mẹ và phân trẻ em 

Bốn mươi tám dòng vi khuẩn được phân lập từ 6 
mẫu sữa mẹ và 8 mẫu phân trẻ em. Trong đó, có 
22/48 dòng được phân lập từ 6 mẫu sữa mẹ và 26/48 
dòng được phân lập từ 8 mẫu phân trẻ em. Phần lớn 
các dòng vi khuẩn phân lập có khuẩn lạc hình tròn 
hoặc không đều, màu trắng đục hoặc trắng ngà, độ 
nổi mô hoặc lài, bìa nguyên hoặc răng cưa. Qua các 
thử nghiệm sinh hóa chọn lọc được 30/48 dòng có 
đặc điểm giống với nhóm vi khuẩn acid lactic là có 
khả năng phân giải CaCO3, catalase âm tính, oxidase 
âm tính, Gram dương, không sinh bào tử và không 
có khả năng di động. Đặc điểm tế bào của các dòng 
vi khuẩn được quan sát dưới kính hiển vi quang học 
ở độ phóng đại 1000 lần. Nguồn gốc phân lập, ký 
hiệu và đặc điểm tế bào của 30 dòng vi khuẩn acid 
lactic được trình bày trong Bảng 1. 
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Bảng 1: Đặc điểm của các dòng vi khuẩn acid lactic phân lập từ sữa mẹ và phân trẻ em 

Nguồn gốc mẫu Dòng vi khuẩn 
Đặc điểm khuẩn lạc 
(Màu sắc, hình dạng, bìa, độ nổi) 

Hình dạng 

Sữa mẹ HM1.2 Trắng trong, tròn, nguyên, lài Cầu kết đôi 
 HM1.3 Trắng ngà, tròn, nguyên, lài Cầu kết đôi 
 HM2.1 Trắng trong, tròn, nguyên, lài Cầu kết đôi 
 HM2.2 Trắng trong, tròn, nguyên, lài Que kết thành chữ Y 
 HM3.1 Trắng trong, tròn, nguyên, lài Que kết thành chữ Y 
 HM3.4 Trắng ngà, tròn, nguyên, lài Cầu kết đôi 
 HM4.1 Trắng trong, tròn, nguyên, lài Que kết thành chữ Y 
 HM4.3 Trắng đục, tròn, nguyên, lài Cầu kết đôi 
 HM5.1 Trắng đục, tròn, nguyên, lài Que kết thành chữ Y, V 
 HM5.3 Trắng đục, tròn, nguyên, lài Cầu kết đôi 
 HM6.1 Trắng ngà, tròn, nguyên, lài Cầu kết đôi 
 HM6.2 Trắng đục, không đều, nguyên, lài Cầu kết đôi 
 HM6.3 Trắng đục, tròn, nguyên, lài Cầu kết đôi 
Phân trẻ em HF1.2 Trắng ngà, tròn, nguyên, mô Cầu kết chuỗi 
 HF2.1 Trắng đục, tròn, nguyên, lài Que kết chuỗi 
 HF2.2 Trắng ngà, tròn, nguyên, mô Que kết thành chữ Y 
 HF2.4 Trắng trong, tròn, răng cưa, lài Que kết chuỗi 
 HF3.2 Trắng trong, tròn, nguyên, lài Que kết thành chữ Y, V 
 HF3.3 Trắng đục, tròn, nguyên, mô Que kết thành chữ Y 
 HF4.1 Trắng đục, tròn, nguyên, lài Que kết đôi 
 HF4.2 Trắng trong, không đều, nguyên, lài Cầu kết đôi 
 HF5.1 Trắng ngà, tròn, nguyên, lài Cầu kết chuỗi 
 HF5.3 Trắng ngà, tròn, răng cưa, lài Que kết thành chữ Y 
 HF6.1 Trắng trong, tròn, nguyên, lài Que kết thành chữ Y 
 HF6.3 Trắng đục, tròn, nguyên, mô Que kết thành chữ Y 
 HF7.1 Trắng trong, tròn, nguyên, lài Que kết thành chữ Y 
 HF7.2 Vàng nhạt, tròn, răng cưa, phẳng Que kết chuỗi 
 HF8.2 Trắng đục, tròn, nguyên, mô Que kết chuỗi 
 HF8.3 Trắng đục, không đều, răng cưa, lài Cầu kết đôi 
 HF8.4 Trắng ngà, tròn, nguyên, lài Cầu kết chuỗi 

3.2 Kết quả khảo sát khả năng đối kháng 
một số vi sinh vật gây bệnh 

Vi khuẩn lactic trong quá trình phát triển tạo ra 
một số sản phẩm trao đổi chất như acid lactic hay 
bacteriocin có khả năng kháng khuẩn. Khả năng đối 
kháng các vi sinh vật chỉ thị được kiểm tra lần lượt 
bằng hai phương pháp nhỏ giọt và khuếch tán giếng 
thạch. 

3.2.1 Phương pháp nhỏ giọt 

Khả năng kháng khuẩn của các chủng vi khuẩn 
lactic thể hiện qua đường kính vòng ức chế, kết quả 
thu được như ở Bảng 2. Hoạt tính đối kháng của các 
chủng vi khuẩn tuyển chọn được tính bằng đường 
kính vòng ức chế (ΔD). 

ΔD = D - d (mm) 

D: đường kính vòng ức chế (mm); d: đường kính 
vòng khuẩn lạc vi khuẩn (mm). 

Qua khảo sát đặc tính đối kháng bằng phương 
pháp nhỏ giọt, kết quả cho thấy cả 30 dòng vi khuẩn 

phân lập đều có khả năng kháng lại E. coli, S. 
aureus, P. aeruginosa và A. hydrophila. Duy chỉ có 
1 dòng vi khuẩn HF4.2 có khả năng kháng lại C. 
albicans. Phần lớn các chủng vi khuẩn lactic thể 
hiện tính kháng mạnh với các vi sinh vật chỉ thị, 
đường kính vòng ức chế khác nhau ở các vi sinh vật 
chỉ thị như E. coli (5,33 – 23,00 mm), S. aureus 
(2,67 – 12,67 mm), P. aeruginosa (6,00 – 18,33 
mm), A. hydrophila (5,33 – 25,67 mm), C. albicans 
(0,00 – 5,67 mm). Tuy nhiên chủng HF2.1 thể hiện 
khả năng đối kháng mạnh nhất với các vi sinh vật 
chỉ thị so với các dòng vi khuẩn khác. Đường kính 
vòng ức chế phụ thuộc vào mức độ nhạy cảm của 
các vi sinh vật chỉ thị với các sản phẩm trao đổi chất 
vi khuẩn acid lactic tiết ra môi trường như acid lactic 
hay bacteriocin. 

Trong nghiên cứu của Yalian et al. (2014) các 
chủng vi khuẩn acid lactic phân lập từ phân trẻ em 
có khả năng kháng lại E. coli với đường kính vòng 
ức chế 9 – 17,9 mm. Theo Hoàng Quốc Khánh và 
Nguyễn Thị Lan Thanh (2011) các chủng vi khuẩn 
acid lactic phân lập từ sữa mẹ có khả năng kháng S. 
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aureus với đường kính vòng ức chế 1 – 4 mm. Khi 
so sánh với các kết quả nghiên cứu khác cho thấy 
tùy thuộc vào dòng vi khuẩn và nguồn gốc phân lập 

mà hoạt tính đối kháng của các dòng vi khuẩn sẽ 
khác nhau. 

Bảng 2: Kết quả khảo sát khả năng đối kháng các vi sinh vật chỉ thị bằng phương pháp nhỏ giọt 

Vi sinh vật chỉ thị 
Số dòng vi khuẩn 
đối kháng 

Đường kính vòng ức chế (mm) 
Cao nhất Thấp nhất 

Escherichia coli 30/30 HF3.2 (23,00a) 
HF2.1 (22,67a) 

HF2.4 (5,33m) 

Staphylococcus aureus 30/30 HF2.1 (12,67a) HF4.1 (2,67n) 
Pseudomonas aeruginosa 30/30 HF2.1 (18,33a) 

HF8.2 (18,00a) 
HM6.1 (6,00n) 

Aeromonas hydrophila 30/30 HF2.1 (25,67a) HM6.2 (6,00p) 
HM6.3 (5,33p) 
HF4.1 (5,33p) 

Candida albicans 1/30 HF4.2 (5,67) - 

Chú thích: Số liệu trong bảng là giá trị trung bình của 3 lần lặp lại. Các giá trị theo sau có các mẫu tự giống nhau trong 
cùng một cột biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 5%. 

 
Hình 1: Khả năng ức chế các vi sinh vật chỉ thị của một số dòng vi khuẩn acid lactic bằng phương 

pháp nhỏ giọt 

(A: HF4.2 - C. albicans; B: HF4.2 - S. aureus; C: HF2.1 - P. aeruginosa; D: HF2.1 - A. hydrophila; E: HF2.1 - E. coli) 

3.2.2 Phương pháp khuếch tán giếng thạch 

Qua khảo sát khả năng sinh tổng hợp bacteriocin 
của các dòng vi khuẩn, kết quả thu được có 11/30 
dòng vi khuẩn có khả năng ức chế E. coli, 9/30 dòng 
vi khuẩn có khả năng ức chế S. aureus, 22/30 dòng 
vi khuẩn có khả năng ức chế P. aeruginosa, 22/30 
dòng vi khuẩn có khả năng ức chế A. hydrophila và 
không có dòng vi khuẩn nào có khả năng sinh tổng 

hợp bacteriocin ức chế C. albicans. Đối với P. 
aeruginosa và A. hydrophila khá nhạy cảm với 
bacteriocin từ các dòng vi khuẩn acid lactic trong 
khi chỉ có một số dòng có khả năng ức chế E. coli 
và S. aureus. Điều này được thể hiện qua đường kính 
vòng ức chế rất khác nhau giữa các vi sinh vật chỉ 
thị, P. aeruginosa cho đường kính vòng ức chế đạt 
12,33 – 23,00 mm, E. coli đạt 4,33 – 22,67 mm, A. 
hydrophila đạt 12,67 – 16,33 mm nhưng với S. 

C B A 

D E 
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aureus đường kính vòng ức chế chỉ đạt 2,67 – 16,33 
mm. Kết quả phù hợp với đặc điểm của bacteriocin 
là có phổ kháng hẹp, chỉ có khả năng ức chế các vi 
sinh vật có quan hệ gần gũi với loài sản sinh ra 
chúng. Đường kính vòng ức chế thay đổi theo từng 
dòng vi khuẩn lactic và vi sinh vật chỉ thị. Dòng 
HF2.1 và HF4.2 là 2 dòng thể hiện khả năng ức chế 
các vi khuẩn chỉ thị rất mạnh. Kết quả chi tiết được 
thể hiện trong Bảng 3. 

Serrano-Niño et al. (2016) khi khảo sát khả năng 
sinh bacteriocin của vi khuẩn acid lactic phân lập từ 
sữa mẹ cho kết quả có 3 dòng vi khuẩn 

Lactobacillus delbrueckii, L. mesenteroides, L. 
fermentum có khả năng kháng E. coli với đường 
kính vòng kháng đều là 10 mm và 1 dòng L. 
mesenteroides có khả năng kháng S. aureus với 
đường kính vòng kháng là 10 mm. Dallal et al. 
(2017) khi khảo sát khả năng đối kháng P. 
aeruginosa của Lactobacillus fermentum và 
Lactobacillus plantarum phân lập từ phân của trẻ sơ 
sinh cho kết quả vòng kháng lần lượt là 20 mm và 
24 mm. Kết quả cho thấy tùy thuộc vào dòng vi 
khuẩn và nguồn phân lập mà khả năng đối kháng của 
chúng sẽ khác nhau. 

Bảng 3: Khả năng đối kháng các vi sinh vật chỉ thị của bacteriocin thô từ các dòng vi khuẩn phân lập  

Vi sinh vật chỉ thị 
Số dòng vi khuẩn sinh 
bacteriocin đối kháng 

Đường kính vòng ức chế (mm) 
Cao nhất Thấp nhất 

Escherichia coli 11/30 HF4.2 (22,67a) HM6.2 (4,33i) 
Staphylococcus aureus 9/30 HM1.3 (14,33a) 

HM2.1 (13,33a) 
HF8.2 (4,33e) 

Pseudomonas aeruginosa 22/30 HF2.1 (23,00a) HM6.2 (12,33k) 
Aeromonas hydrophila 22/30 HF4.2 (16,33a) HF7.2 (12,67l) 
Candida albicans 0/30 - - 

Chú thích: Số liệu trong bảng là giá trị trung bình của 3 lần lặp lại. Các giá trị theo sau có các mẫu tự giống nhau trong 
cùng một cột biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 5%. 

 
Hình 2: Khả năng ức chế các vi sinh vật chỉ thị của bacteriocin thô từ một số dòng vi khuẩn acid lactic  

(A: HF2.1 - A. hydrophila; B: HM1.3 - S. aureus; C: HF4.2 - P. aeruginosa; D: HF4.2 - E. coli) 

A 

D C 

B 
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3.3 Kết quả nhận diện loài bằng phương 
pháp giải trình tự 

Kết quả so sánh trình tự vùng gen 16S rRNA của 
dòng HF4.2 với trình tự gen của các loài vi khuẩn 
khác trong cơ sở dữ liệu GenBank của National 
Center for Biotechnology Information (NCBI) bằng 

công cụ BLAST cho thấy, trình tự vùng gen 16S 
rRNA của dòng HF4.2 có độ tương đồng cao nhất là 
99% với trình tự của vi khuẩn: Enterococcus 
faecalis. Kết hợp với các đặc điểm tế bào hình cầu, 
dạng liên kết đôi và các thử nghiệm sinh hóa xác 
định nhóm vi khuẩn acid lactic có thể khẳng định 
rằng dòng vi khuẩn HF4.2 là Enterococcus faecalis.

 
Hình 3: Kết quả tìm kiếm trình tự tương đồng với trình tự vùng gen 16S rRNA của dòng HF4.2 bằng 

công cụ BLAST của NCBI 

Mặc dù Enterococcus faecalis (E. faecalis) được 
báo cáo là có khả năng gây bệnh nhưng chúng cũng 
có một vài lợi ích. Theo Charles et al. (2011) vài 
chủng E. faecalis được sử dụng như probiotic, chủ 
yếu dưới dạng dược phẩm. Các probiotic này được 
sử dụng để điều trị bệnh tiêu chảy, tiêu chảy liên 
quan đến kháng sinh hoặc hội chứng ruột kích thích, 
làm giảm mức cholesterol hoặc cải thiện miễn dịch 
cho cơ thể chủ. Ngoài ra E. faecalis còn có thể sinh 
ra nhiều loại bacteriocin như cytolysin và các 
enterocin khác nhau (Ness et al., 2014). 

4 KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu đã phân lập được 48 dòng vi 
khuẩn trên môi trường MRS-Cys agar, trong đó 22 
dòng được phân lập từ sữa mẹ và 26 dòng được phân 
lập từ phân trẻ em. Qua khảo sát các đặc điểm hình 
thái và sinh hóa tuyển chọn được 30 dòng vi khuẩn 
thuộc nhóm vi khuẩn acid lactic. 

Qua khảo sát đặc tính đối kháng bằng phương 
pháp nhỏ giọt, kết quả cho thấy cả 30 dòng vi khuẩn 

phân lập đều có khả năng kháng lại E. coli, S. 
aureus, P. aeruginosa và A. hydrophila. Chỉ có duy 
nhất 1 dòng vi khuẩn HF4.2 có khả năng kháng lại 
C. albicans. 

Kết quả kiểm tra khả năng sinh tổng hợp 
bacteriocin của các dòng vi khuẩn cho thấy có 11/30 
dòng vi khuẩn có khả năng ức chế E. coli, 9/30 dòng 
vi khuẩn có khả năng ức chế S. aureus, 22/30 dòng 
vi khuẩn có khả năng ức chế P. aeruginosa, 22/30 
dòng vi khuẩn có khả năng ức chế A. hydrophila và 
không có dòng vi khuẩn nào có khả năng sinh tổng 
hợp bacteriocin ức chế C. albicans. 

Dựa trên kết quả định danh bằng phương pháp 
giải trình tự gen 16S rRNA, đặc điểm hình dạng tế 
bào và các thử nghiệm sinh hóa đã xác định được 
dòng vi khuẩn HF4.2 là Enterococcus faecalis. 
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