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Tóm tắt: 
 

Mục đích của nghiên cứu này là thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (Sarda orientalis) nhằm thu 

dịch protein thủy phân với xúc tác HCl nhằm khắc phục những nhược điểm của các nghiên cứu đã 

tiến hành, nâng cao giá trị kinh tế của cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa và giảm lượng chất thải rắn của 

công nghiệp chế biến cá ngừ. Cơ thịt đỏ sọc dưa là nguyên liệu giàu protein, thích hợp để thủy 

phân thu nhận protein khi hàm lượng protein là 22,79 ± 0,69%. Điều kiện phản ứng thủy phân 

thích hợp được xác định như sau: nồng độ xúc tác HCl 0,1 M; tỉ lệ thể tích xúc tác HCl: cơ chất 

34:01 (v:w); thời gian phản ứng 10 phút và nhiệt độ phản ứng 30°C. Với điều kiện phản ứng thủy 

phân thích hợp, hiệu suất thu nhận protein đạt giá trị lớn nhất 65,26 ± 2,85%. Một lượng nhỏ acid 

amin được tìm thấy trong sản phẩm thô. Nghiên cứu đã cung cấp những thông tin quan trọng cho 

ứng dụng xúc tác HCl nhằm thủy phân phụ phẩm thủy sản để thu dịch protein thủy phân.  

          Từ khóa: Cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa; Phản ứng thủy phân; Xúc tác HCl; Điều kiện phản ứng 
thủy phân thích hợp; Hiệu suất thu hồi protein.                

 
Abstract:    
 

The purpose of this research is to hydrolyze red meat of striped tuna (Sarda orientalis) with HCl as a 

catalyst to obtain protein hydrolysate which will overcome the shortcoming of previous methods, 

increase economic value of red meat of striped tuna, and reduce solid waste of tuna processing 

industry. Red meat of striped tuna is rich in protein and a perfect material for hydrolysis to obtain 

protein hydrolysate with  22.79 ± 0.69% of protein content. Suitable conditions of hydrolysis reaction 

are determined as follows: HCl concentration is 0.1 M, ratio of HCl volume to substrate is 34:01 

(v:w), reaction time is 10 min, and reaction temperature is 30°C. With such suitable conditions of 

hydrolysis reaction, protein recovery yield reaches the maximal value of 65.26 ± 2.85%. A minor 

amount of amino acid is found in crude products. This research has provided some important 

information about applying HCl as a catalyst to hydrolyze by-product aquatic to obtain protein 

hydrolysate.   
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