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Tóm tắt: 
 

Trong bài báo này, chế phẩm dịch đạm (PPH) từ vỏ đầu tôm thẻ chân (Penaeus vannamei) được 
nghiên cứu thu hồi bằng công nghệ enzyme. Enzyme alcalase đã được sử dụng để nghiên cứu 
phản ứng thủy phân protein trong vỏ đầu tôm. Nghiên cứu đã xác định được các thông số cơ bản 
của phản ứng enzyme để thủy phân protein trong vỏ đầu tôm như nhiệt độ môi trường, pH môi 
trường, tỷ lệ enzyme với cơ chất, thời gian phản ứng enzyme lần lượt là 55ºC; 8,0; 1.5% và 80 
phút, hiệu suất thu protein khi đó đạt mức 61,28 ± 0,5%. Chế phẩm dịch đạm từ vỏ đầu tôm có hàm 
lượng protein xác định được là 7,93%, hàm lượng nitơ axit amin là 0,87 gam/lít. Chế phẩm dịch 
đạm từ vỏ đầu tôm được xác định đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi (theo QCVN 01-
183:2016/BNNPTNT) 
 

         Từ khóa: Chế phẩm dịch đạm (PPH); Vỏ đầu tôm; Enzyme alcalase; Bacillus lichenifomis; 
Protein; Protease; endopeptidase; Hợp chất có hoạt tính sinh học; Ô nhiễm môi trường.        

  

Abstrac: 

In this article, preparation of protein hydrolysate (PPH) from shrimp waste mainly comprising 
head and shell of  Penaeus vannamei by enzymatic hydrolysis is presented. Enzyme alcalase is 
used to optimize hydrolysis conditions for shrimp wastehydrolysis. A model equation is 
proposed to determine effects of temperature; pH; enzyme/substrate ratio and time on degree of 
hydrolysis where optimum values are found to be 55°C; 8,0; 1.5% and 80 min, for maximum 
degree of hydrolysis 61,28 ± 0,5% respectively. The extraction of prepared protein hydrolysate 
obtained contains protein content (7,93%) and nitrogen amino acid content (0,87 g/l). Prepared 
protein hydrolysate is suitable enough to recommend as a functional food additive (according to 
QCVN 01-183:2016/BNNPTNT).  
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