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Mục tiêu của luận án: 

 (1) Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ tách chiết collagen và xác định các giải pháp 

kỹ thuật để nâng cao hiệu suất thu nhận collagen;  

(2) Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và động học quá trình trích ly collagen nhằm lựa 

chọn các thông số công nghệ thích hợp và thông qua mô hình hóa về động học trích ly để 

dự đoán được hàm lượng collagen theo thời gian trích ly, tăng khả năng chủ động điều 

khiển quá trình trích ly. 

(3) Xác định một số đặc tính hóa lý của collagen tách chiết từ da cá tra. 

Những đóng góp mới của luận án 

* Về mặt học thuật 

(1) Đã xây dựng được mô hình toán học mô tả quy luật ảnh hưởng của nồng độ acetic acid, 

hàm lượng enzyme pepsin và tỷ số dung môi / da cá đến hiệu suất trích ly collagen;  

(2) Xác định được quá trình trích ly collagen từ da cá tra tuân theo quy luật động học bậc 

hai;  

(3) Xác định được bản chất của collagen tách chiết từ da cá tra và các đặc tính của nó. 

* Về mặt thực tiễn 



(1) Đưa ra giải pháp kỹ thuật hiệu quả để làm sạch da cá tra trước khi trích ly bằng cách sử 

dụng LASNa để loại lipid và H2O2 để khử màu da cá với các thông số kỹ thuật cụ thể. 

(2) Xây dựng được phương trình hồi quy mô tả quan hệ giữa hiệu suất trích ly collagen với 

các yếu tố ảnh hưởng: nồng độ acetic acid, hàm lượng enzyme pepsin và tỷ số dung môi/da 

cá, từ đó xác định được các giá trị tối ưu. 

(3) Xác định được điều kiện tốt nhất để loại muối ra khỏi collagen bằng phương pháp thẩm 

tích với hiệu suất tách muối cao nhất đạt 95,75%. 

(4) Xác định được điều kiện tốt nhất để loại lipid ra khỏi collagen thành phẩm bằng kỹ 

thuật trích ly lipid bằng dung môi CO2 siêu tới hạn. 

(5) Đánh giá các đặc tính chất lượng của collagen thành phẩm cho thấy sản phẩm phù hợp 

để dùng làm vật liệu sinh học hoặc sử dụng trong nuôi cấy tế bào. 

     Tập thể hướng dẫn                                                                              Nghiên cứu sinh                        

 

 


