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PHƢƠNG PHÁP CHẾ BIẾN CHIẾT XUẤT LÊN MEN TẬP TRUNG CÁC  γ-PGA 

VÀ GABA THÔNG QUA 2 GIAI ĐOẠN SỬ DỤNG LỢI KHUẨN TỪ BÀO TỬ 

BACILLUS SUBTILIS VÀ VI KHUẨN LATIC. 

 

1.  Mô tả công nghệ: 

Phát minh dƣới đây liên quan đến phƣơng pháp chế tạo chất lên men 

chức năng tăng hợp chất sinh học cao phân tử (gamma-poly glutamic acid; γ-

PGA) và chất dẫn truyền thần kinh(gamma-aminobutyric acid; GABA) thông 

qua quá trình lên men hai giai đoạn sử dụng lợi khuẩn bào tử Bacillus subtilis 

và vi khuẩn latic.  

Giai đoạn lên men lần 1: tiêm và nuôi lợi khuẩn bào từ Bacillussubtilis trên vào 

môi trƣờng đã đƣợc sát khuẩn. Giai đoạn chuẩn bị men chủng khuẩn axit lactic 

để lên men lần 2 và giai đoạn lên men lần 2: nuôi và tiêm men chủng khuẩn 

axit lactic trên vào chất lên men giai đoạn lên men lần 1 ở trên. 

 

2.  Tính ƣu việt: 

Chất dẫn truyền thần kinh (gamma-aminobutyric acid; GABA) là chất 

đƣợc sử dụng để kìm chế sự tăng huyết áp, có hiệu quả làm tăng thị lực, và 



  

chấn tĩnh sự căng thẳng, bất an bằng chất dẫn truyền thần kinh ức chế.Chất này 

phân bố ở não, tim, phổi của động vật và đƣợc tìm thấy chủ yếu ở gạo mầm 

nguyên phôi non hoặc trà xanh ở thực vât. Đối với ngƣời bị stress hoặc đối với 

ngƣời uống nhiều rƣợi thì nồng độ GABA trong não và huyết thanh đƣợc cho 

là rất thấp do nồng độ GABA thiếu trầm trộng nên sẽ gây ra các triệu chứng 

nhƣ động kinh, co giật v.v. Đây không chỉ là dƣợc phẩm chứa tính năng vƣợt 

trội của GABA mà còn là thực phẩm chức năng đang đƣợc quan tâm cao. Hiện 

nay GABA tuy có trong các nguyên liệu thiên nhiên nhƣ gạo lứt, trà xanh, 

mầm lúa mì, cải bắp nhƣng do hàm lƣợng đó rất thấp nên lƣợng hấp thụ qua 

thực vật tự nhiên là việc rất khó kỳ vọng hoạt tính sinh học. 
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