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Tóm tắt: 

Dựa trên kết quả nghiên cứu ban đầu, tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân 

cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa với xúc tác enzyme protamex nhằm thu dịch protein thủy phân được 

tiến hành. Mô hình toán học cấp 1 với hàm mục tiêu là mức độ thủy phân được lựa chọn. Sau khi 

phân tích mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố và sự tương tác của các yếu tố đến mức độ thủy 

phân cùng với ý nghĩa của hệ số b, phương trình hồi quy có dạng: DH = 50,052 – 4,54200×X1 – 

66,3600×X2 – 0,975175×X3 + 0,109658×X1×X3 + 1,29208×X2×X3 trong đó, DH là mức độ thủy 

phân (%), X1 là thời gian phản ứng thủy phân (h), X2 là tỷ lệ enzyme Protamex: cơ thịt đỏ cá ngừ 

sọc dưa (w:w) và X3 là nhiệt độ phản ứng thủy phân (°C). Điều kiện tối ưu là thời gian phản ứng 

thủy phân: 5h, tỷ lệ enzyme Protamex: cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa: 0,5:100 (w:w) và nhiệt độ phản 

ứng thủy phân là 60°C. Với điều kiện tối ưu, mức độ thủy phân đạt giá trị cực đại là 7,3113% . 

         Từ khóa : Enzyme protamex; Cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa; Phản ứng thủy phân; Mô hình toán 

học; Phương trình hồi quy. 

Abstract: 

Based on preliminary research results, optimization of parameters for hydrolysis reaction of red 

meat of striped tuna with Protamex enzyme as a catalyst to obtain protein hydrolysate is carried 

out by using the mathematical model with first order, and target of regression fucntion is degree 

of hydrolysis (DH). After analyzing degree of effect of parameters and interaction of parameters 

on degree of hydrolysis and the meaning of b varience in regression function, we have regression 

fuction of DH = 50.052 – 4.54200×X1 – 66.3600×X2 – 0.975175×X3 + 0.109658×X1×X3 + 

1.29208×X2×X3, in which, DH is degree of hydrolysis (%), X1 is hydrolysis reaction time (h), X2 

is ratio of Protamex to red meat of striped tuna (w:w), and X3 is hydrolysis reaction temperature 

(°C). The maximal value of degree of hydrolysis is 7.3113% when reaction time is 5h, ratio of 

Protamex to red meat of striped tuna is 0,5:100 (w:w), and reaction temperature is 60°C. 
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