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1. Tóm tắt nội dung luận án: 

Cá tra (Pangasius hypophthalmus) là một trong những sản phẩm thủy sản xuất khẩu chủ 

lực của nước ta. Với sản lượng cá tra nguyên liệu sẽ đạt 1,8 triệu tấn thì riêng phần nội tạng 

cá tra ước tính khoảng 100.000 tấn/năm, đây là nguồn nguyên liệu dồi dào, nhiều tiềm năng 

để thu nhận các enzyme tiêu hóa. Do đó, luận án “Nghiên cứu thu nhận enzyme tiêu hóa 

từ nội tạng cá tra (Pangasius hypophthalmus)” đã được thực hiện nhằm (1) xác định đặc 

điểm phân bố, tính chất của các enzyme tiêu hóa từ nội tạng cá tra; (2) đề xuất phương 

pháp chiết tách, tinh sạch, tạo chế phẩm enzyme có giá trị sử dụng cao từ nguồn phế liệu.  

Các nội dung chính được giải quyết trong luận án:  

 Nội dung 1: Khảo sát sự phân bố enzyme tiêu hóa (lipase, protease và amylase) trong 

các cơ quan nội tạng cá tra gồm (1) gan tụy, (2) ruột, và (3) nội tạng hỗn hợp. Khảo sát  

quá trình trích ly enzyme dưới ảnh hưởng của các yếu tố: tỉ lệ nguyên liệu/dung môi, pH, 

nhiệt độ, thời gian trích ly. 

 Nội dung 2: Nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme tiêu hóa từ gan tụy cá tra. Khảo sát 

02 phương pháp (1) Phương pháp lọc màng, sử dụng kết hợp vi lọc (MF) và siêu lọc (UF), 

khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lọc UF là nồng độ chất tan trong dòng nhập 

liệu, áp suất lọc, thời gian lọc. (2) Phương pháp kết tủa, khảo sát các tác nhân kết tủa gồm 

dung môi hữu cơ (aceton, ethanol, isopropanol) và muối amoni sulfate.    

 Nội dung 3: Nghiên cứu tinh sạch protease/ lipase gan tụy cá tra. Từ chế phẩm enzyme 

thô, sử dụng kết hợp các phương pháp (1) Thẩm tích; (2) Sắc ký trao đổi ion DEAE-

cellulose; (3) Sắc ký lọc gel Sephadex để tinh sạch protease/ lipase. Hiệu quả tinh sạch 

enzyme được đánh giá bằng độ tinh sạch và hiệu suất thu hồi của mỗi enzyme. 

 Nội dung 4: Xác định tính chất protease/ lipase gan tụy cá tra gồm phân tử lượng, thành 

phần amino acid, đặc điểm thủy phân và các tính chất động học của protease/ lipase gan tụy 

như: pH tối ưu, nhiệt độ tối ưu, độ bền pH, độ bền nhiệt, xác định giá trị Km và Vmax…   

 Nội dung 5: Nghiên cứu khả năng ứng dụng chế phẩm enzyme hỗ trợ tiêu hóa. Đã khảo 

sát khả năng thủy phân của chế phẩm enzyme trên 3 loại protein từ cá tra, cá thác lát, thịt 

bò và một số loại dầu thực vật.  



2. Những đóng góp mới của luận án: 

Đóng góp 1: Là công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ thống, phân tích 

chuyên sâu về các enzyme protease, lipase từ gan tụy cá tra (Pangasius hypophthalmus), 

đóng góp những dẫn liệu khoa học quan trọng về hệ enzyme tiêu hóa từ nội tạng cá tra.  

 Protease từ gan tụy cá tra là một serine protease có phân tử lượng 31 kDa, có tỷ lệ cao 

của serine, aspartic và glutamic, pH tối ưu 8,5, bền ở pH 7-9, nhiệt độ tối ưu 55
0
C, kích 

hoạt bởi ion Ca
2+

 và bị kìm hãm bởi các ion Cu
2+

, Zn
2+

, với cơ chất BSA có Km = 897mg/L 

và Vmax = 15,7 mg/L.phút. 

 Lipase từ gan tụy cá tra: là một lipase có hoạt tính cao và ổn định, phân tử lượng 57 kDa, 

chứa tỷ lệ cao aspartic và glutamic, pH tối ưu 8, bền ở pH 7-9, nhiệt độ tối ưu 50
0
C, tăng 

hoạt tính khi có mặt ion Ca
2+

 và bị kìm hãm bởi các ion Cd
2+

,
 
Zn

2+
, hoạt động tốt nhất ở 

nồng độ muối mật NaTC 0,015M, thủy phân liên kết ester vị trí 1,3 của glyceride, với cơ 

chất triolein có Km = 1,381mg/L và Vmax = 0,063 mg/L.phút. 

Đóng góp 2: Là công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu thu nhận, tinh sạch các enzyme 

tiêu hóa từ nguồn phế liệu nội tạng của ngành chế biến cá tra, góp phần làm phong phú 

thêm nguồn thu các chế phẩm enzyme nói chung và protease, lipase nói riêng. Chế phẩm 

enzyme từ nội tạng cá tra bước đầu khảo sát ứng dụng có hiệu quả cao trong sản xuất 

pepton, hỗ trợ tiêu hóa. Kết quả nghiên cứu là giải pháp thiết thực từ thực tế sản xuất của 

ngành chế biến cá tra, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng từ nguồn phế liệu cá, góp phần phát 

triển bền vững công nghiệp cá tra của Việt Nam.  

3. Khả năng áp dụng: 

 Các enzyme tiêu hóa tập trung nhiều nhất ở gan tụy với hoạt tính lipase 674,02 U/g chất 

khô, protease 84,28 U/g chất khô và amylase 419,69 U/g chất khô. Điều kiện tốt nhất để 

trích ly enzyme tiêu hóa từ gan tụy cá tra: tỷ lệ nguyên liệu/dung môi 1/2(w/v) với dung 

môi trích ly là dung dịch đệm Tris-HCl 0,05N, pH8, nhiệt độ 5
0
C, thời gian 1 giờ. 

  Sử dụng phương pháp lọc màng có thể thu nhận chế phẩm lipase từ gan tụy cá tra theo 

qui trình: lần lượt lọc dịch trích enzyme qua màng MF 1µm và 0,1µm, dùng màng UF 10 

kDa để thu enzyme với tỷ lệ pha loãng dịch enzyme thô 1/3, áp suất lọc 6 psi, thời gian lọc 

120 phút. Hiệu suất thu hồi lipase sau lọc UF 90,6%, độ sạch tăng 2,07 lần. Chế phẩm có 

hoạt tính lipase: 22,22 U/ml, hoạt tính riêng lipase: 52,70 U/mg protein. 

 Để sản xuất chế phẩm enzyme thô, tốt nhất là sử dụng phương pháp kết tủa bằng ethanol 

theo tỷ lệ với dịch trích enzyme là 3/1 (v/v). Chế phẩm có hoạt tính lipase: 587,85 U/g, 

protease: 49,26 U/g. Hiệu suất thu nhận chế phẩm 8,3% so với  nguyên liệu ban đầu (w/w). 

 Tinh sạch protease và lipase từ dịch trích ly enzyme thô, kết tủa enzyme bằng muối 

amoni sunfate 60% bão hòa, thẩm tích loại muối; sắc ký trao đổi ion DEAE-cellulose thu 

phân đoạn chứa hai enzyme protease và lipase. Tách riêng protease và lipase bằng sắc ký 

lọc gel Sephadex G-75. Protease tinh sạch có hoạt tính riêng 28,59 U/mg protein, độ tinh 



sạch 22,41 lần, hiệu suất thu hồi 23,67%. Lipase tinh sạch có hoạt tính riêng 509,71 U/mg 

protein, độ tinh sạch 37,95 lần, hiệu suất thu hồi 40,08%.    

 Chế phẩm enzyme tiêu hóa từ gan tụy cá tra có khả năng ứng dụng sản xuất pepton trên 

cơ chất thịt bò và cá thác lác, đạt tỷ lệ Namin/ Ntổng lần lượt là 22,15% và 20,97%, đạt yêu 

cầu của loại pepton-pancreatic (theo Dược điển Việt Nam); chế phẩm enzyme từ gan tụy cá 

có đặc tính thủy phân các loại protein và chất béo tương đương pancreatin từ tụy lợn nên có 

thể sử dụng làm dược liệu bào chế thuốc hoặc ứng dụng trong phòng chống suy dinh dưỡng 

ở trẻ em.  

4. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

 Về lý thuyết cần nghiên cứu làm rõ cấu trúc phân tử của protease và lipase gan tụy cá 

tra (Pangasius hypophthalmus).  

 Về thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu sản xuất chế phẩm lipase từ gan tụy cá tra bằng 

công nghệ lọc màng trên quy mô công nghiệp. 

 Nghiên cứu sản xuất protease, lipase tinh sạch từ gan tụy cá tra trên quy mô lớn. 

 Nghiên cứu bổ sung về tính an toàn, gây dị ứng khi sử dụng chế phẩm enzyme từ gan 

tụy cá tra làm dược liệu hỗ trợ tiêu hóa trong y học.  
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