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TÓM TẮT
Protease là nhóm enzyme cắt liên kết peptide (-CO~NH-) thủy phân protein thành các peptid phân tử thấp và axit
amin. Protease được ứng dụng rất rộng rãi trong các ngành công nghiệp như thuộc da, chất tẩy rửa… trong đó,
các protease bền nhiệt là nhóm enzyme có ưu điểm vượt trội và có tiềm năng ứng dụng cao. Việt Nam có nguồn
nước khoáng nóng khá phong phú cung cấp nguồn tài nguyên vi sinh vật ưa nhiệt đa dạng để khai thác các
enzyme bền nhiệt. Nghiên cứu này tiến hành phân lập vi khuẩn ưa nhiệt tại 3 suối nước nóng Uva, Hua pe và
Tuần Giáo tỉnh Điện Biên. Sử dụng môi trường NB nuôi cấy ở 50oC để phân lập 7 mẫu bùn và nước nóng thu
được 15 chủng vi khuẩn gồm 6 chủng gram âm, 9 chủng gram dương và 10/15 chủng được xác định sinh
enzyme protease ngoại bào. Kết quả định danh bằng trình tự 16S rADN đã xác định chủng NTG1, NNU1 và
NBU2 thuộc loài Baccillus sp.; chủng NBU6 và NBN2 thuộc loài Paenibacillus dendririformis. Các chủng vi sinh
vật ưa nhiệt được phân lập trong nghiên cứu này sẽ tiếp tục được nghiên cứu và khai thác các enzyme bền nhiệt.
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SUMMARY
Protease is an enzyme group that cuts the linked peptide (-CO ~ NH-) and hydrolyzes proteins into low molecular
peptides and amino acids. Protease is used widely in industry such as leather, detergent ... in which thermostable
protease has prominent function and high potential in industrial application. Vietnam has a rich source of mineral
hot water that provides a diverse microbial resources for enzyme production. This study was conducted to isolate
thermophilic bacteria in 3 hot springs: Uva, Hua pe and Tuan Giao in Dien Bien province. Using NB to culture
7 mud and hot water samples at 50 oC, 15 strains were isolated including 6 Gram-negative strains and 9 Grampositive strains. There were 10/15 strains producing extracellular protease. Based on 16S rDNA sequence, NTG1,
NNU1 and NBU2 strains were Baccillus sp., NBU6 and NBN2 were Paenibacillus dendririformis These
thermophillic bacterial strains will be source for characterization and utilization of thermostable enzyme in
the future.
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