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ĐÁP ÁN ĐỀ 1 
Câu 1: (1 điểm)  
Cho biết vai trò của: 

 
 
Câu 2: (3 điểm) 

Coliforms laø nhöõng tröïc khuaån gram aâm khoâng sinh baøo töû, hieáu khí hoaëc kò khí tuøy 

yù, coù khaû naêng leân men lactose sinh acid vaø sinh hôi ôû 37oC trong 24 – 48 giôø. Trong thöïc 

teá phaân tích, Coliforms coøn ñöôïc ñònh nghóa laø caùc vi khuaån coù khaû naêng leân men sinh hôi 

trong khoaûng 48 giôø khi ñöôïc uû ôû 37oC trong moâi tröôøng loûng Lauryl Sulfate vaø moâi tröôøng 

Brilliant Green Lactose Bile Salt. Nhoùm Coliforms hieän dieän roäng raõi trong töï nhieân, trong 

ruoät ngöôøi vaø ñoäng vaät. Coliforms ñöôïc xem laø nhoùm vi sinh vaät chæ thò: soá löôïng hieän dieän 

cuûa chuùng trong thöïc phaåm, nöôùc hay coù loaïi moâi tröôøng ñöôïc duøng ñeå chæ thò khaû naêng 

hieän dieän cuûa caùc vi sinh vaät gaây beänh khaùc. Nhieàu nghieân cöùu cho thaáy raèng khi soá 

Coliforms cuûa thöïc phaåm cao thì khaû naêng hieän dieän cuûa caùc vi sinh vaät gaây beänh khaùc cuõng 

cao. Tuy nhieân, moái lieân heä giöõa vi sinh vaät gaây beänh vaø vi sinh vaät chæ thò naøy vaãn coøn 

nhieàu tranh caõi. Nhoùm Coliforms goàm 4 gioáng: Escherichia vôùi 1 loaïi duy nhaát laø E.coli, 

Citrobacter, Clebsiella, Enterobacter. Tính chaát sinh hoaù ñaëc tröng cuûa nhoùm naøy ñöôïc theå 

hieän qua caùc thöû nghieäm indol (I), Methy Red (MR), Voges-Proskauer (VP) vaø Citrate (iC) 

thöôøng ñöôïc goïi toùm taét chung laø IMViC. 
 
Câu 3: (2 điểm) 
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Câu 4: (4 điểm) 

a) Các nguy cơ nhiễm bẩn vi sinh vật (giải thích chi tiết) (1 điểm) 
 Nguyên liệu bẩn, bị hư hỏng. 
 Bào tử vsv có trong nguyên liệu 
 Nước rửa không đạt tiêu chuẩn vi sinh, không có chlorine 
 Độ mặn của muối không đủ để ức chế vsv 
 Quá trình phơi dễ làm ngoại nhiễm 

b) Các tính chất của sản phẩm giúp hạn chế sự phát triển của vi sinh vật (1 điểm) 
 Độ mặn cao gây áp suất thẩm thấu lớn 

c) Những biện pháp có thể áp dụng để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bẩn vi sinh vật (giải thích 
chi tiết) (2 điểm) 
 Nguyên liệu sạch, nước rửa có chlorine, độ mặn đủ lớn, điều kiện phơi sạch sẽ. Có 

thể sử dụng phụ gia 
 
 
  


