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TÓM TẮT LUẬN ÁN 

Sản xuất prebiotic và bổ sung prebiotic vào thực phẩm là xu hướng nổi bật của 

các nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm hiện nay trên toàn thế giới. Một 

trong những prebiotic đã và đang được quan tâm nhiều là Fructooligosaccharides 

(FOS). Chính vì vậy, việc nghiên cứu sản xuất FOS có độ tinh khiết cao, phù hợp với 

tiêu chuẩn chế biến thực phẩm từ nguồn nguyên liệu trong nước thật sự là vấn đề cần 

quan tâm và phát triển.  

Để góp phần giải quyết vấn đề trên, luận án tiến hành nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng, động học phản ứng chuyển hóa saccharose thành FOS bằng enzyme 

Fructosyltransferase (FTS) và nghiên cứu nâng cao độ tinh khiết của FOS bằng 

phương pháp lọc nano. Luận án đã đạt được một số kết quả chính như sau:  

1) Kết quả nghiên cứu lý thuyết 

 Xây dựng được mô hình động học phản ứng chuyển hóa saccharose thành 

FOS bằng enzyme FTS. 

 Xác định được quy luật ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến khả 

năng phân riêng monosaccharides, saccharose, FOS bằng màng lọc nano và 

đề xuất phương án lọc tuần hoàn kết hợp pha loãng để nâng cao độ tinh 

khiết của FOS. 

2) Kết quả nghiên cứu thực nghiệm  



 Đã xác định các thông số động học của enzyme FTS bằng phương pháp giải 

thuật di truyền, giúp giảm thiểu số thí nghiệm, thời gian và chi phí khi 

nghiên cứu động học phản ứng enzyme, đặc biệt trong trường hợp phản ứng 

có nhiều cơ chất. 

 Xây dựng được phương trình hồi quy thực nghiệm mô tả ảnh hưởng của 

nhiệt độ, pH, nồng độ saccharose ban đầu và tỷ lệ enzyme đến hiệu suất 

chuyển hóa saccharose thành FOS, từ đó xác định được điều kiện tối ưu cho 

quá trình tổng hợp FOS. 

 Đã tối ưu hóa các thông số công nghệ của quá trình lọc nano bằng phương 

pháp vùng cấm và lựa chọn chế độ lọc tuần hoàn thích hợp để nâng cao độ 

tinh khiết của FOS đến 86,7%. 

Những kết quả trên bước đầu đã tạo tiền đề cho việc triển khai công nghệ, ứng 

dụng vào thực tế, đồng thời là nguồn tham khảo tin cậy cho những nghiên cứu tiếp 

theo trong cùng lĩnh vực.  

 

                               Tập thể hướng dẫn                                          Nghiên cứu sinh 

 

 

PGS.TS Đống Thị Anh Đào      TS Nguyễn Hữu Phúc                    Lê Thị Hồng Ánh 

 


