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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nhu cầu sử dụng gelatin trên toàn cầu tăng dần qua các năm. Ở Việt Nam 

hàng năm phải nhập ngàn tấn gelatin từ các nước trên thế giới với giá thành 

lại cao. Báo cáo gần đây cho thấy sản lượng gelatin được sử dụng trên thế 

giới gần 326.000 tấn mỗi năm [36]. Trong đó lượng gelatin được sản xuất từ 

da lợn và da bò chiếm tỷ lệ cao. Tuy nhiên, sự bùng nổ của các loại bệnh như 

bò điên, lở mồm long móng,… hơn nữa, việc sử dụng gelatin từ động vật còn 

đáng lo ngại về vấn đề tôn giáo và khả năng truyền vectơ gây bệnh, đã thúc 

đẩy cuộc tìm kiếm nguồn gelatin khác để thay thế.  

Cùng với sự phát triển của ngành khai thác và chế biến thủy sản, lượng 

phế liệu thủy sản thải ra môi trường ngày càng nhiều. Cá ngừ đại dương là 

một trong những mặt hàng thủy sản được ưa chuộng, sản lượng khai thác và 

tiêu thụ trong và ngoài nước ngày càng tăng. Điều đó đồng nghĩa với việc 

phế liệu từ công nghiệp chế biến cá ngừ đại dương là một con số vô cùng 

lớn, trong đó da cá chiếm 5-6%. Da cá là phế phẩm trong qui trình chế biến 

fillet cá, chứa một lượng lớn collagen. Nagai và Suzuki (2000) công bố 

rằng thành phần collagen trong da cá phế thải chiếm tỉ lệ xấp xỉ đến lớn hơn 

50%. Cho nên, đây lại là nguồn nguyên liệu sản xuất gelatin có giá trị. 

Nhiều nghiên cứu  sản xuất gelatin từ da cá cho kết quả khá tốt và hiệu quả. 

Vì vậy sản xuất gelatin từ da cá nói chung và da cá ngừ đại dương nói riêng 

là một hướng giải quyết vừa cho hiệu quả kinh tế vừa có ý nghĩa lớn trong 

công tác bảo vệ môi trường.  

Tuy nhiên, các đặc tính kĩ thuật của gelatin từ da cá không được tốt như 

da bò, heo,… điều đó đã gây ra sự hạn chế khả năng ứng dụng của chúng. 

Hơn nữa, nếu chỉ thỏa mãn ứng dụng những tính chất đơn thuần sẵn có của 
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gelatin thì còn nhiều hạn chế vì chưa khai thác được hết những tính chất tiềm 

ẩn của nó. Do vậy, nhiều phương pháp đã được ứng dụng nhằm biến tính 

gelatin để làm cải thiện các đặc tính của chúng trong đó phương pháp hóa học 

được nghiên cứu khá nhiều bởi khả năng tạo liên kết ngang tốt mà kinh tế. 

Các nghiên cứu gần đây đã sử dụng một số tác nhân hóa học như: hợp chất 

phenolic: acid caffeic, acid tannic, acid gallic, acid ferulic…; hợp chất 

andehyt để biến tính gelatin  làm biến đổi các đặc tính hóa học và vật lý của 

nó. Tuy nhiên việc sử sụng các hóa chất cũng gây ra một số vấn đề lo ngại về 

an toàn sản xuất và vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, việc nghiên cứu biến tính 

gelatin từ tác nhân tự nhiên là một hướng đi thiết thực nhằm tạo sự an tâm 

cho người sử dụng khi ứng dụng gelatin trong công nghiệp thực phẩm. 

Hoa hồi, lá bạc hà, lá chè già là những loại thực vật được sử dụng nhiều 

trong thực phẩm. Thành phần hóa học của chúng có chứa các hợp chất 

phenolic với hàm lượng nhất định. Từ đó chúng tôi thấy rằng việc biến tính 

gelatin từ da cá bằng dịch chiết từ các nguyên liệu tự nhiên trên là hoàn toàn 

khả thi. 

Từ những nhận định trên, chúng tôi quyết định chọn đề tài: “Nghiên cứu 

biến tính gelatin da ca ngừ đại dương bằng một số dịch chiết tự nhiên”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

- Khảo sát một số đặc tính của chế phẩm bột thô polyphenol chiết từ các 

nguyên liệu tự nhiên; 

- Xác định một số thành phần hóa học và tính chất của gelatin da cá ngừ 

đại dương; 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố trong quá trình biến tính tới chất 

lượng gelatin sau biến tính; 

- Đề xuất quy trình công nghệ biến tính gelatin với các thông số tối ưu; 

- Khảo sát khả năng tạo màng của gelatin biến tính; 
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3. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

 Đối tượng:  

 Nguyên liệu để thu dịch chiết polyphenol: hoa hồi khô Lạng Sơn, 

lá bạc hà, lá chè già được trồng tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng 

 Da cá ngừ đại dương được thu mua tại công ty TNHH Bắc Đẩu - 

Đà Nẵng.  

 Phạm vi áp dụng: Sản xuất và biến tính gelatin từ da cá ngừ đại dương 

ở quy mô phòng thí nghiệm. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp vật lý 

- Xác định độ ẩm 

- Xác định nồng độ chất khô 

- Xác định độ nhớt 

- Xác định độ bền gel 

 Phương pháp hóa lý 

- Xác định độ tro 

- Xác định độ pH 

- Xác định khả năng tạo liên kết ngang 

- Xác định hàm lượng polyphenol tổng số 

 Phương pháp hóa sinh 

- Xác định hàm lượng protein 

- Xác định hàm lượng lipit 

 Phương pháp toán học 

- Xử lý số liệu bằng phương pháp thống kê 

 Phương pháp thu nhận gelatin da cá ngừ đại dương 

 Phương pháp thu nhận bột thô polyphenol từ dịch chiết lá chè già bằng 

ethanol 



4 

 

 Phương pháp biến tính gelatin 

 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 

5. Bố cục của đề tài 

Luận văn gồm những chương mục sau: 

Mở đầu 

Chương 1: Tổng quan 

Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3: Kết quả và thảo luận 

Kết luận và kiến nghị 

Tài liệu tham khảo 

Phụ lục  
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ GELATIN 

1.1.1. Định nghĩa gelatin  

Từ gelatin đã trở nên phổ biến từ những năm 1700, được bắt nguồn từ 

tiếng Latinh gelatus, nghĩa là màng hay chất làm đông [6]. Hiện nay có 

nhiều cách khác nhau để định nghĩa gelatin: 

Theo Ramachandran (1967), gelatin là một polypeptide có khối lượng 

phân tử lớn, có nguồn gốc từ collagen, thành phần protein chính của tế bào 

động vật, có trong xương, da và nội tạng [28]. 

Theo Rose (1987), mặc dù thuật ngữ gelatin đôi khi được dùng để chỉ 

cho nhiều loại gel khác nhau nhưng chủ yếu dùng để chỉ những hợp chất 

protein có nguồn gốc từ collagen [28]. 

Theo Bailey và Paul (1998) gelatin về căn bản là protein tinh sạch dùng 

trong thực phẩm, thu nhận từ collagen đã bị thoái hóa do nhiệt, có cấu trúc 

như protein động vật [28]. 

Theo tổ chức y khoa của Mĩ (USP - United States Pharmacopeia, 

1990), gelatin được định nghĩa như là một sản phẩm của quá trình thủy 

phân collagen có nguồn gốc từ da, xương của động vật [6].  

Năm 1973, WHO đã đưa ra tiêu chuẩn nhận biết và độ tinh sạch của 

gelatin thực phẩm và xem gelatin như là một loại thực phẩm. Tương tự, EC 

- European Community cũng đã xếp gelatin vào thực phẩm chứ không phải 

là phụ gia nên gelatin không có số đăng kí của phụ gia ‘E’ [6]. 

Như vậy, có thể xem gelatin là một sản phẩm có nguồn gốc từ collagen 

bằng cách thủy phân acid hay kiềm. Chính vì thế, các tính chất của gelatin 

phụ thuộc vào nguồn gốc, tuổi và loại của collagen nguyên liệu. 
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1.1.2. Cấu tạo gelatin 

Phân tử gelatin bao gồm 85-90% protein, 0,5-2% muối khoáng, 8-13% 

nước [28]. 

Thành phần protein trong gelatin có gần đầy đủ các loại axit amin, ngoại 

trừ tryptophan và cystein chỉ đôi khi tìm thấy dạng vết. Tỉ lệ các axit amin có 

thể khác nhau, phụ thuộc vào nguyên liệu và phương pháp sản xuất. Các axit 

amin liên kết với nhau bằng liên kết peptide tạo thành phân tử gelatin. Mặc dù 

có gần đủ các loại axit amin nhưng gelatin không phải là một hệ protein hoàn 

chỉnh. Khi so sánh với protein trứng hay sữa thì gelatin là một hệ protein 

không hoàn chỉnh và chưa cân đối. 

Cấu trúc phân tử của gelatin gồm 18 acid amin khác nhau liên kết theo 

một trật tự xác định, tuần hoàn, tạo nên chuỗi polypeptide với khoảng 1000 

acid amin, hình thành nên cấu trúc bậc 1. Chuỗi polypeptide có chiều dài 

khác nhau, phụ thuộc nguồn nguyên liệu, chuỗi có một đầu là nhóm amin, 

một đầu là nhóm cacboxyl. Cấu trúc thường gặp của gelatin là Gly - X - Y 

Với: X chủ yếu là nhóm proline, Y chủ yếu là nhóm hydroxyproline [6]. 

Cấu trúc cơ bản của chuỗi gelatin là : - Ala - Gly - Pro - Arg - Gly - Glu 

- Hyp Gly - Pro. 

 

Hình 1.1.Cấu trúc cơ bản của gelatin [41] 
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Cứ 3 chuỗi polypeptide xoắn lại theo hình xoắn ốc tạo nên cấu trúc bậc 2. 

Cấu trúc bậc 3 được tạo thành do chuỗi xoắn đó tự xoắn quanh nó. 

Về mặt cấu trúc không gian, trong gelatin có những liên kết peptide 

kiểu “cộng hóa trị” gần giống với các liên kết peptide của acid amin 

trong collagen. Tuy nhiên, trongthực tế vẫn chưa chứng minh được có sự 

sắp xếp lại của các thành phần hóa học trong quá trình chuyển đổi 

collagen thành gelatin hay không. Phân tích nhiễu xạ tia X cho thấy có 

một vài cấu trúc giống dạng sợi trong gelatin, nhưng không thể so được 

với cấu trúc dạng màng sắp xếp rất chặt chẽ của collagen. 

1.1.3. Phân loại gelatin [28] 

Có rất nhiều cách để phân loại gelatin tùy thuộc vào phương pháp sản 

xuất, nguyên liệu, đặc tính sản phẩm... Sau đây là vài cách phân loại cơ 

bản: 

a. Phân loại theo nguyên liệu sản xuất 

Nguyên liệu sản xuất gelatin là collagen nên nguốn gốc collagen ảnh 

hưởng lớn tới tính chất sản phẩm gelatin. Dựa theo nguồn gốc collagen, có 

thể chia gelatin thành các loại sau: 

- Gelatin có nguồn gốc động vật trên cạn 

Collagen có nguồn gốc từ da và xương của động vật là nguồn nguyên 

liệu đầu tiên cho sản xuất gelatin. Gelatin có giá trị Bloom từ 50-300, chất 

lượng phụ thuộc vào phương pháp sản xuất và nguồn nguyên liệu. 

- Gelatin có nguồn gốc từ cá 

Những năm gần đây, nguồn collagen từ cá đang được quan tâm khai 

thác. Có rất nhiều loại cá đã được nghiên cứu nhưng chất lượng của gelatin 

thu được chưa ổn định và đồng nhất. Thành phần của gelatin có sự khác 

biệt đôi chút theo nguồn nguyên liệu da và xương cá. Và so với gelatin từ 

động vật thì gelatin từ cá chưa đạt được chất lượng tương tự, chưa có nhiều 
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ứng dụng trong sản xuất. Gelatin có nguồn gốc từ cá có hàm lượng proline 

và hydroxyproline thấp nên có nhiệt độ tạo gel thấp (vì số liên kết hydro 

hình thành thấp). 

Bảng 1.1. Tỉ lệ và thành phần các acid amin trong gelatin cá 

và gelatin động vật [28] 

Acid amin 
Tỉ lệ trên 1000 acid amin 

Gelatin cá Gelatin động vật 

Ala 112 114 

Arg 49 51 

Asp 48 45 

Cys - - 

Glu 72 71 

Gly 347 313 

His 11 5 

Hyl 5 11 

Hyp 60 86 

Ile 11 11 

Leu 21 25 

Lys 28 34 

Met 13 6 

Phe 13 13 

Pro 96 135 

Ser 63 37 

Thr 24 18 

Try - - 

Tyr 9 3 

Val 18 22 
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- Gelatin có nguồn gốc thực vật 

Thực vật là nguồn nguyên liệu mới nên vẫn chưa được quan tâm nghiên 

cứu nhiều như 2 loại trên. Gelatin có nguồn gốc từ thực vật rất khác với 

gelatin từ động vật, chúng không có cấu trúc protein, thông thường là các 

polysaccharide có thể tạo gel, tạo nhớt như gelatin nên có độ bền gel thấp 

hơn. Một loại được xem là gelatin thực vật thông dụng là agar, được sản 

xuất từ tảo ở Malaysia. 

b. Phân loại theo phương pháp sản xuất gelatin 

Quá trình xử lí collagen trong sản xuất gelatin có nhiều phương pháp.  

- Xử lý nguyên liệu bằng axit (Gelatin loại A): Đối với phương pháp 

này axit amin glutamic và aspartic có hàm lượng  không đổi so với nguyên 

liệu ban đầu. Điểm đằng điện của gelatin loại A là 8-9. 

- Xử lý nguyên liệu bằng kiềm (Gelatin loại B): Đối với phương pháp 

này axit amin asparagine và glutamin chuyển đổi thành glutamic và 

aspartic. Điểm đằng điện của gelatin loại B là 4,8-5,5. 

- Xử lý nguyên liệu bằng cách kết hợp cả kiềm và axit. 

- Xử lý nguyên liệu bằng cách sử dụng enzyme. Các enzyme đặc biệt 

này gọi là collagenaza. Chúng là loại enzym phân tách protein, chỉ có tác 

dụng đối với phần collagen tan trong nước ấm, và không có tác dụng đối 

với collagen không tan trong nước. Sau khi xử lý bằng enzym thì nguyên 

liệu được xử lý nhiệt trong nước để thu nhận gelatin. 

1.1.4. Tính chất của gelatin 

Khi dùng gelatin trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, tính chất 

công nghệ của gelatin là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Các tính chất này 

ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, khả năng ứng dụng của gelatin vào các 

loại sản phẩm khác nhau. Vì vậy cần phải nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc các tính 

chất công nghệ của gelatin nhằm nâng cao khả năng ứng dụng của gelatin. 
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a. Tính chất vật lí [37] 

Gelatin là chất rắn dạng miếng, vảy, bột hoặc hạt, không mùi, không vị, 

trong suốt, có màu từ vàng nhạt đến màu trắng. Ở nhiệt độ và độ ẩm bình 

thường, gelatin chứa từ 9-12% ẩm và có tỉ trọng riêng từ 1,3- l,4. 

Các hạt gelatin rắn khi ngâm trong nước sẽ hút nước và trương nở. 

Gelatin có thể hấp thu một lượng nước gấp 5-10 lần khối lượng của nó. Khi 

gia nhiệt, gelatin đã hydrat hóa sẽ nhanh chóng chuyển thành dạng dung 

dịch. 

Gelatin tan trong các polyol như glycerin, propylen glycol, sorbitol, 

mannitol, không tan trong cồn, acetone, CCl4, benzen, ether và các dung 

môi hữu cơ khác. 

Các muối photphate, citrate, sulfate ở nồng độ thấp cũng làm gelatin 

trong dung dich nồng độ cao kết tủa. 

b. Điểm đẳng điện [28] 

Điểm đằng điện (pI) của dung dịch khuếch tán được định nghĩa là giá trị 

pH của môi trường mà tại đó các hạt phân tán không chuyển động trong 

điện trường. 

Điểm đẳng điện của dung dịch gelatin phụ thuộc vào nhiều yếu tố như 

loại gelatin, phương pháp sản xuất: 

 Nguồn nguyên liệu: gelatin có nguồn gốc từ ossein thì pI trong 

khoảng 6,5-7,5; còn gelatin có nguồn gốc từ da heo thì pl khoảng 7,5-9,0. 

 Phương pháp sản xuất: gelatin được sản xuất bằng phương pháp acid 

có pl khoảng 8,0-9,0. Gelatin được sản xuất bằng phương pháp base có pI 

trong khoảng 4,8– 5,2. Sự khác nhau này là do các phản ứng làm phá vỡ 

các liên kết trong quá trình sản xuất. Quá trình xử lí bằng base đã cắt đứt 

hầu hết các liên kết và chỉ còn một tỉ lệ nhỏ các nhóm amin. 
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Điểm đằng điện  có tầm quan trọng ảnh hưởng đến tính chất hoạt động bề 

mặt của gelatin. Ở môi trường pH tương ứng vởi điểm đẳng điện thì gelatin 

trung hòa về điện.Nếu pH cao hơn điểm đẳng điện thì gelatin tích điện âm và 

ngược lại, pH thấp hơn điểm đẳng điện gelatin tích điện dương. 

c. Độ nhớt 

Độ nhớt là đại lượng đặc trưng cho lực cản nội tại của một chất lỏng để 

chống lại sự chảy.Như vậy một chất lỏng có độ nhớt cao hơn sẽ chảy chậm 

hơn so với chất lỏng có độ nhớt thấp hơn [4].  

Theo Johnston (1983), gelatin có độ nhớt cao sẽ có giá trị kinh tế cao 

hơn [28]. 

Độ nhớt của dung dịch phụ thuộc vào: 

 Đặc tính nguyên liệu gelatin: theo Gudmunsson và Hafsteinsson 

(1977), độ nhớt của dung dịch gel phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng 

phân tử hơn là thành phần acid amin của gelatin đó. 

 Nồng độ dung dịch: độ nhớt của dung dịch đậm đặc phụ thuộc chủ 

yếu vào tương tác thủy động học giữa các phân tử gelatin. 

 Dung môi: ảnh hưởng của dung môi và các phân tử càng trở nên kém 

quan trọng khi nồng độ dung dịch tăng lên. 

 pH của dung dịch: độ nhớt nhỏ nhất tại điểm đẳng điện pI. Ngoài 

khoảng pI thì dung dịch có nồng độ càng cao thì độ nhớt càng tăng mạnh.  

 Nhiệt độ: trên 400C độ nhớt sẽ giảm theo tỉ lệ mũ với độ tăng của 

nhiệt độ. 

d. Khả năng tạo gel [28] 

Gelatin trương nở khi được cho vào nước, hấp thụ một thể tích nước bằng 

5-10 lần thể tích của bản thân nó. Khi được gia nhiệt đến nhiệt độ cao hơn 

điểm tan chảy, gelatin đã trương nở hòa tan và tạo thành gel khi được làm 
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nguội. Quá trình chuyển đổi giữa dạng dung dịch và dạng gel có tính thuận 

nghịch. Tính chất này được lợi dụng trong nhiều quá trình chế biến thực phẩm 

Ngoài ra, gel của gelatin bắt đầu tan chảy ở 27-34°C và có khuynh hướng 

tan trong miệng. Tính chất này đươc ứng dụng nhiều trong thực phẩm. Cơ chế 

cơ bản của sự tạo gel là sự thay đổi ngẫu nhiên của dạng xoắn ốc. Acid amin 

của các chuỗi polypeptide khác nhau tạo một hình thể xoắn ốc khi làm nguội 

và các vòng xoắn này được ổn định nhờ các cầu hydro, tạo gel ba chiều. Sự 

tạo gel của gelatin được xem như sự tái tạo một phần collagen và phần đã 

được tái tạo này hoạt động như một đoạn chức năng của gel. 

Khả năng tạo gel của gelatin trong các loại dung môi khác nhau là khác 

nhau.Trong dung môi là nước, quá trình tạo gel gồm 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Hấp thụ và trương nở trong nước để tạo dung dịch, xảy 

ra tốt ở nhiệt độ ấm (45-60°C). 

- Giai đoạn 2: Tạo các liên kết ngang nối các phân tử gelatin với nhau, 

thường diễn ra ở nhiệt độ thấp (8-12°C). 

Độ bền gel của dung dịch gelatin phụ thuộc vào khả năng hấp thụ nước 

của gelatin và khả năng hình thành liên kết ngang giữa các phân tử gelatin. 

Thời gian để ổn định dung dịch gel hình thành liên kết ngang, còn gọi là 

thời gian trưởng thành. 

Theo Babel (1996) và Haug (2004), trong quá trình ổn định, gel được 

hình thành nhờ vào cấu trúc xoắn ốc giữa các chuỗi peptide tương tự của 

collagen và liên kết hydro giữa các nhóm hydroxyl của các acid amin và 

phân tử nước. Vì vậy, thời gian ổn định càng dài thì càng hình thành nhiều 

liên kết nên có độ bền gel càng lớn. 

Trong dung dịch gelatin, nồng độ gelatin càng cao thì gel tạo thành càng 

chắc nên độ bền gel càng lớn. Ngoài ra, khả năng tạo gel của gelatin tăng 

khi có mặt các loại polymer khác như methylcellulose, tinh bột,…(theo 
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Marrs,1982) và dung dịch đường saccharose. Điều này quan trọng đối với 

việc ứng dụng gelatin trong công nghệ thực phẩm mà chủ yếu là trong lĩnh 

vực bánh kẹo. 

Khả năng tạo gel là tính chất quan trọng để đánh giá chất lượng của 

gelatin khi đông.Khả năng này được đánh giá phân tích thông qua giá trị về 

độ bền gel (Độ Bloom). Quá trình đo tham số này được đặt theo tên của nhà 

khoa học người Mỹ tên là Oscar T. Bloom, người đã sáng chế ra một thiết bị 

kiểm ra độ bền của keo, gelatin và những thứ tương tự, được cấp bằng sáng 

chế vào ngày 09 tháng 6 năm 1925 (bằng sáng chế số 1540979). Theo định 

nghĩa, độ Bloom là trọng lượng tính bằng gam cần thiết để một piston có 

đường kính 12,7mm nén lên bề mặt của gel gelatin cho đến khi đâm xuyên 

đến độ sâu 4mm. Gel được chuẩn bị có nồng độ 6,67%, được giữ ở 100C 

trong thời gian 17h trước khi đo.  

Độ Bloom tiêu chuẩn nằm trong khoảng từ 50 đến 300 gam. Khoảng 200-

300 gam là Bloom cao, 100-200 gam là độ Bloom trung bình và 50-100 gam 

là độ Bloom thấp. Gelatin có độ Bloom cao sẽ có điểm nóng chảy và điểm tạo 

gel cao hơn, thời gian gel hóa ngắn hơn. Cường độ gel hóa mạnh hơn cũng có 

nghĩa là chỉ cần một lượng gelatin ít hơn cũng có thể tạo gel có độ bền mong 

muốn đối với sản phẩm. 

e. Đặc tính bề mặt [28] 

Các chuỗi gelatin cũng giống như các chuỗi polypeptit trong sợi collagen 

có số lượng các axit amin ưa nước hoặc kỵ nước. Cả phần ưa nước và kỵ 

nước đều hướng về phía gần bề mặt do đó làm giảm sức căng bề mặt của 

dung dịch. Đồng thời, tính chất bảo vệ và ổn định bề mặt của gelatin được tạo 

thành.Các đặc điểm đa chức năng này của gelatin được sử dụng trong sản 

xuất, ổn định bọt và nhũ tương. 

f. Tính lưỡng tính [28] 
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Gelatin là một protein điển hình nên nó có tính chất đặc trưng của protein 

đó là có khả năng thể hiện tính axit hoặc tính kiềm. Tính chất lưỡng tính là do 

nhóm carboxyl (COOH) thể hiện tính axit và nhóm amin (NH2) thể hiện tính 

kiềm. 

g. Chức năng bảo vệ hệ keo [28] 

Gelatin là một chất keo bảo vệ rất hiệu quả. Nó ngăn chặn sự tập hợp của 

các tinh thể và hạt do đó giúp ổn định các cấu trúc không đồng nhất và phân 

tán. Trong các sản phẩm phim hoặc giấy trong công nghệ nhiếp ảnh, gelatin 

được sử dụng làm lớp phủ bên ngoài có chức năng bảo vệ.Trong công nghệ 

sản xuất kem, gelatin được bổ sung giúp tăng cường sự hình thành các tinh 

thể, do đó ngăn ngừa sự kết tinh thô của lactose trong hỗn hợp. Cho đến nay 

gelatin là sản phẩm có thể tạo hệ keo bảo vệ tốt nhất. 

h. Tính kết dính [28] 

Dung dịch gelatin có nồng độ cao có khả năng bao phủ hoàn toàn bề mặt 

các phần tử để dính lại với nhau và kết quả là lực kết dính được tạo ra. Độ kết 

dính của dung dịch gelatin chịu tác động chủ yếu bởi độ nhớt của dung dịch 

và rất ít chịu ảnh hưởng bởi sự tạo gel. 

1.1.5. Phương pháp sản xuất gelatin 

a. Cơ chế chuyển từ collagen sang gelatin [18] 

Collagen là chất duy nhất có thể chuyển thành gelatin dưới tác dụng của 

nước và nhiệt, đó là kết quả của sự mở vòng xoắn 3 sợi kèm theo sự phá vỡ 

liên kết hydro. Sự chuyển đổi từ collagen sang gelatin được minh họa ở hình 

1.2 



15 

 

 

Hình 1.2. Sự chuyển đổi từ collagen sang gelatin [18] 

Căn cứ vào giả thuyết của Anne Simon phản ứng chuyển đổi từ collagen 

sang gelatin tiến hành như sau: 

C102H149N31O38 + H2O                      C102H151N31O39 

                          Collagen                                        Gelatin 

Tuy nhiên, ở nhiệt độ quá cao còn làm đứt ngẫu nhiên các liên kết trong 

tropocollagen, dẫn đến gelatin có chất lượng kém. 

C102H151N31O39  +  2H2O                      C55H85N17O22  +  C47H70O19  + 7N2 

  Gelatin                                           Gelatoza             Gelaton 

b. Quy trình sản xuất gelatin [2] 

Gelatin thường được sản xuất từ nguyên liệu giàu collagen để giảm chi 

phí nguyên liệu. 

Gelatin thương mại được chia thành 2 nhóm: gelatin type A thu được 

bằng phương pháp acid và gelatin type B thu được bằng phương pháp kiềm. 

Một vài loại nguyên liệu như xương có thể xử lí bằng cả hai phương pháp 

nhưng những loại khác như da lợn chỉ được xử lí bằng một phương pháp. 

Quy trình sản xuất gelatin gồm 5 bước cơ bản: tiền xử lý, trích ly, tinh 

sạch, cô đặc và sấy. 
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 Quá trình tiền xử lý 

Để chuyển hóa collagen không tan thành gelatin tan có 2 phương pháp 

thường được dùng: 

 Dùng acid xử lí ban đầu, gọi là phương pháp acid, tạo thành gelatin 

loại A. 

 Dùng base xử lí ban đầu, gọi là phương pháp base, tạo thành gelatin 

loại B. 

Quá trình tiền xử lí sẽ giúp chuyển đổi collagen thành dạng thích hợp 

cho quá trình trích li. Quá trình giúp tạo hiệu quả cho việc bẻ gãy các liên 

kết ngang cộng hóa trị của collagen để gỉai phóng những chuỗi α tự do, 

đồng thời giúp loại bỏ các thành phần hữu cơ khác như máu, đường, chất 

nhầy... có trong nguyên liệu. Với mỗi phương pháp sẽ tạo ra những đặc tính 

vật lí và hóa học khác nhau của sản phẩm gelatin tương ứng. 

Hiệu quả của quá trình xử lí collagen liên quan đến tỉ lệ liên kết ngang có 

trong nguyên liệu. Quá trình xử lí bằng acid ít có tác động hơn so với phương 

pháp dùng base, thường được dùng cho da heo hay ossein sạch – các loại 

collagen còn trẻ, chưa trưởng thành. 

 Quá trình xử lí bằng acid 

Trong thời gian gần đây, quá trình xử lí bằng acid ngày càng trở nên quan 

trọng ở Châu Âu. Quá trình này thích hợp dùng cho những collagen có ít liên 

kết ngang cộng hóa trị thường được tìm thấy trong da heo, da cá hay ossein 

sạch - các loại collagen còn trẻ, chưa trưởng thành. Da của heo con thường 

khoảng 9 tháng tuổi có ít liên kết ngang nên ngâm trong dung dịch acid 18-24 

giờ sẽ tạo hiệu quả cho quá trình chuyển đổi. Acid sulfuric và acid chlohydric 

thường được dùng, có thể kết hợp với acid photphoric để làm chậm quá trình 

tạo màu. Riêng đối với da cá nước ngọt thì có thể sử dụng nhiều loại acid hữu 



17 

 

cơ như: acid acetic, acid citric hoặc acid lactic...để làm trương nở da một cách 

có hiệu quả. Ưu điểm của quá trình xử lý acid là thời gian xử lý nhanh. 

 Quá trình xử lý bằng base 

Quá trình xử lý bằng base thường dùng cho da bò, ossein. Nguyên liệu 

được ngâm trong dung dịch base vài tuần ở nhiệt độ môi trường. Vôi là tác 

nhân phổ biến nhất, khá yếu nên không làm tổn thất nguyên liệu vì tránh 

không làm quá trình thủy phân xảy ra quá mãnh liệt. Tuy nhiên, phương pháp 

này có nhược điểm là phản ứng xảy ra chậm, kéo dài đến 8 tuần hay hơn mới 

kết thúc. 

Phương pháp kiềm nếu dùng hỗn hợp gồm 3% vôi với lượng ít CaCl 2 hay 

NaOH sẽ cho kết quả tốt hơn. Nếu dùng NaOH thì quá trình xử lý sẽ kéo dài 

10-14 ngày. Quá trình này giúp làm phá vỡ các liên kết ngang trong collagen 

và hình thành nên collagen tan được trong nước, đồng thời loại bỏ tạp chất 

giúp quá trình trích ly diễn ra tốt hơn. 

 Quá trình trích li 

Dùng nước ấm trích li nhằm rửa sạch chất hóa học đã dùng trong quá 

trình tiền xử lí và tiếp tục làm đứt hẳn các liên kết trong nguyên liệu, hình 

thành các phân tử gelatin. 

Thông thường nhiệt độ trích li khoảng 55-90°C, CÓ thế trích li nhiều lần 

đế tăng hiệu suất trích li nhưng không được quá nhiều lần vì sẽ làm giảm chất 

lượng của gelatin (thường là 2-4 lần, thời gian trích ly sau dài hơn lần trích ly 

trước). 

 Quá trình tinh sạch 

Quá trình lắng, lọc dịch chiết thu được sau khi trích ly để tách huyền phù 

(lipid, sợi collagen chưa thuỷ phân...) làm tăng giá trị cảm quan và độ tinh 

khiết cho sản phẩm. Có thể sử dụng một trong các phương pháp như: lắng lọc 

tự nhiên, lắng lọc hấp phụ (sử dụng các chất trợ lọc như than xương, than hoạt 
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tính, diatomit) hoặc phương pháp hình thành kết tủa để khử màu, mùi nhằm 

mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm. 

 Quá trình cô đặc, sấy 

Dịch chiết sau khi trích ly có hàm lượng nước cao nên cần được cô đặc và 

sấy. Mục đích của quá trình cô đặc, sấy là loại bỏ hết ẩm tạo ra sản phẩm khô 

bền vững, tạo điều kiện cho quá trình bảo quản được thuận lợi, sau đó bao gói 

và bảo quản. 

1.1.6. Ứng dụng của gelatin [6] 

Với những đặc tính của gelatin như đã trình bày thì so với nhiều loại phụ 

gia khác có tính chất tương tự thì gelatin có nhiều ưu điểm hơn. 

Gelatin được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Quan trọng nhất 

là trong công nghệ thực phẩm, rồi đến ngành dược phẩm. Ngoài ra còn phải 

kể đến các ngành như điện ảnh, mỹ phẩm, sơn, chất dán… 

Bảng 1.2. So sánh khả năng ứng dụng của gelatin và các phụ gia  

có khả năng thay thế gelatin [6] 

Gelatin Chất thay thế gelatin 

Gelatin có nhiều ứng dụng: tạo 

gel, làm dày, liên kết với nước, 

tạo nhũ, tạo xốp, tạo màng,... 

Không hydrocolloid đơn lẻ nào có 

cùng lúc nhiều ứng dụng như vậy 

Gelatin tạo gel nghịch đảo nhiệt, 

tan chảy ở nhiệt độ cơ thể, tạo 

cấu trúc tốt, làm tăng hương vị 

sản phẩm. 

Các hydrocolloid khác không có tính 

chất này. 

Gelatin có khả năng tạo gel ở 

nhiều độ bền khác nhau nên tạo 

ra nhiều sản phẩm. 

Thông thường, các hydrocolloid khác 

chỉ thay đổi độ bền gel khi phối hợp 

với các chất khác như đường hay 

muối. 
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Gelatin Chất thay thế gelatin 

Dễ tan Chỉ tan khi có nhiệt độ, pH hay nồng 

độ chất khô phù hợp. 

Gelatin là thực phẩm, dễ tiêu 

hóa, không hạn chế liều lượng. 

Là phụ gia, sử dụng phải có liều 

lượng. 

Gelatin dễ tạo gel, không cần 

điều kiện pH, nồng độ chất khô. 

Tạo gel ở những điều kiện xác định. 

 

a. Trong công nghiệp thực phẩm 

Gelatin được sử dụng rộng rãi vì tính chất vật lí của nó hơn là giá trị 

dinh dưỡng của một protein. Nhiệt độ tan chảy của gelatin dưới 37 oC nên 

dễ dàng hòa tan và tan được cả trong miệng. 

Dung dịch trong nước của gelatin có thể được điều chế bằng 1 trong 3 

phương pháp: 

 Phương pháp qui ước: đầu tiên, cho gelatin trương nở trong nước 

lạnh rồi hòa tan bằng cách gia nhiệt. 

 Phương pháp tốc độ cao: hòa tan gelatin trong nước nóng có kết hợp 

khuấy với tốc độ cao thích hợp. 

 Phương pháp gián tiếp: cho gelatin trương nở trong nước lạnh rồi 

hòa tan trực tiếp với các nguyên liệu khác. 

Việc lựa chọn phương pháp thích hợp nhất dựa vào cỡ hạt, độ bền gel, 

độ nhớt, nồng độ và thời gian hòa tan. 

Dựa vào chức năng có thể phân chia các ứng dụng của gelatin: tác nhân 

tạo gel, chất ổn định, chất nhũ hóa, chất tạo độ đặc, chất keo, tác nhân liên 

kết, tác nhân lọc. 
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Bảng 1.3. Các loại gelatin dùng trong thực phẩm [28] 

Sản phẩm Nồng độ sử dụng Độ Bloom 

Sữa và các sản phẩm từ sữa 0.2-1.0% 150-250 

Thực phẩm đông lạnh 0.1÷0.5% 225÷250 

Thực phẩm tráng miệng 7-9% 175-275 

Các loại bánh kẹo: 

Kẹo dẻo 7÷9% 200-275 

Kẹo bông 1.7-2.5% 225-275 

Kẹo đậu hình tròn 2.0-2.5% 225÷250 

Kẹo viên hình thoi 0.5-1.0% 50-100 

Bánh quế 0.5-1.0% 50-100 

Bánh mì và đường phủ 1.0÷2.0% 225-250 

Thực phẩm từ thịt 1.0÷5.0% 175-275 

Rượu, bia, nước trái cây 0.002-0.015% 100-200 

 

Bảng 1.4. Chức năng của gelatin trong các sản phẩm thực phẩm [7] 

Chức năng Ứng dụng 

Tạo gel Thực phẩm dạng gel, bánh kẹo, pate. 

Tác nhân tạo xốp Kẹo bông, kẹo nuga, kem phủ, trứng chiên 

phồng, kem trứng 

Bền hệ keo Bánh kẹo, kem, đường phủ, thực phẩm đông 

lạnh Tác nhân liên kết Sữa, bánh kẹo, pho mai, thịt hộp 

Tác nhân làm trong Berr, rượu, nước trái cây, vinegar 

Tạo màng Bao trái cây, thịt 

Tạo đặc Hỗn hợp thức uống dạng bột, nước thịt, nước 

canh thịt, kẹo jelly, syrup, sữa, ... 

Chất mang Có vai trò là chất mang trong phản ứng 

encapsul để bảo vệ các chất màu, các hương 

liệu và vitamin. 
Nhũ tương Nước xốt, thịt dạng paste, kem phủ, bánh 

kẹo, sữa 
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Chức năng Ứng dụng 

Chất ổn định Pho mai, yogurt, đường phủ, thực phẩm 

đông lạnh, chocolate sữa 

Chất dính Bánh kẹo, sản phẩm thịt 

 

b. Trong công nghiệp dược phẩm 

Ứng dụng tiêu biểu của gelatin trong công nghiệp dược phẩm là sử 

dụng để sản xuất bao viên thuốc con nhộng (viên nang). Nó có tác dụng 

bảo vệ thành phần thuốc chống lại các tác nhân có hại như ánh sáng và oxy 

hóa. Viên nang có hai loại: nang cứng và nang mềm. Nang cứng sử dụng 

gelatin có độ Bloom từ vừa đến cao, loại A (250 – 280g), loại B (225 – 

250g) hoặc gelatin kết hợp của hai loại A và B. Nang mềm sử dụng gelatin 

có độ Bloom thấp, loại A (170 – 180g), loại B (150 – 175g), hay hỗn hợp A 

và B. 

c. Trong công nghiệp hình ảnh 

Gelatin được sử dụng trong nhiếp ảnh với 3 chức năng: 

 Tác nhân liên kết 

 Tạo ra nhũ tương trong đó gelatin hút nước, tạo thành dung dịch khi 

gia nhiệt và chuyển thành dạng gel khi làm nguội, sau khi chiết hết nước 

hình thành một trạng thái bền. 

 Thể tích trương nở của gelatin bảo đảm cho các phản ứng hóc học 

diễn ra trong suốt quá trình tráng phim. 

Gelatin thường được dùng là gelatin loại B, sản xuất từ ossein 

d. Trong các lĩnh vực khác 

Gelatin còn được dùng trong các lĩnh vực như sản xuất thuốc nhuộm, 

sơn, mực in, màng polymer... 

Trong công nghệ sản xuất giấy và mực in, gelatin dùng trong ảnh bản 
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kẽm và định dạng khổ giấy. Đôi khi còn dùng trong sản xuất một vài loại 

giấy đặc biệt như giấy tín dụng của ngân hàng, giấy dán. 

Trong công nghệ mạ điện, gelatin giúp tạo ra một lớp màng phủ đồng 

nhất và mỏng. 

Trong công nghệ sinh học, gelatin có thể dùng làm môi trường nuôi cấy 

vi sinh vật, là nguồn cung cấp nitrogen cho vi sinh vật phát triển. 

1.1.7. Gelatin từ da cá [29] 

Gelatin từ nguồn động vật biển (da cá nước ấm và nước lạnh, xương, 

vây) có khả năng là một nguồn thay thế cho gelatin từ bò (Kim và Mendis, 

2006; Rustad, 2003; Wasswa và cộng sự, 2007). Một thuận lợi chủ yếu của 

nguồn gelatin từ động vật biển là chúng không có nguy cơ bị bệnh bò điên 

(Bovine Spongiform Encephalopathy). Gelatin từ cá có thể chấp nhận được 

cho đạo Islam và có thể được sử dụng ít hạn chế hơn đối với đạo Do Thái 

và Hindu. Hơn nữa, da cá là phế liệu chủ yếu của ngành công nghiệp sản 

xuất cá gây ô nhiễm và rác thải nhưng có khả năng cung cấp nguồn gelatin 

có giá trị (Badii và Howell, 2006). 

So sánh với gelatin từ bò hay heo thị phần của gelatin cá vẫn còn rất 

thấp. Một vài hạn chế của gelatin từ cá làm chúng không được áp dụng 

rộng rãi ở quy mô công nghiệp. 

a. Tính chất lưu biến thấp 

Cho tới nay, gelatin từ cá bị hạn chế ứng dụng do gel tạo thành có 

khuynh hướng tạo các đặc tính cảm quan thấp khi so sánh với các gelatin từ 

động vật có vú trên cạn (Leuenberger, 1991). Hạn chế này chủ yếu là do sự 

thiếu các vùng giàu proline của collagen hay gelatin trong cá nước lạnh so 

với động vật máu nóng (Ledward, 1986; Norland, 1990). Ngoài ra hàm 

lượng tổng chuỗi glycine-proline-hydroxyproline là một trong những nhân 

tố chính ảnh hưởng tới tính bền nhiệt của collagen (Burjandze, 2000). 
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b. Nguồn nguyên liệu thô không phong phú 

Phụ phẩm của ngành công nghiệp chế biến cá là nguồn nguyên liệu chủ 

yếu chiếm 70-85% khối lượng tổng của một mẻ sản xuất. Tuy nhiên, sản 

xuất gelatin lại rất khó để cung cấp một khối lượng phù hợp một loại cá 

nhất định nào đó. Điều này là điển hình với cá nước ấm nhưng đối với cá 

nước lạnh thì nguồn nguyên liệu phong phú hơn. 

c. Chất lượng gelatin không ổn định 

Điều này là điều quan tâm do nguồn nguyên liệu sử dụng để sản xuất 

gelatin là phụ phẩm từ nhiều nguồn khác nhau. Điều này có thể được giải 

quyết bằng cách kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào. 

d. Các yếu tố chất lượng nội tại 

Các vấn đề này bao gồm màu, mùi, độ nhớt và độ Bloom của gelatin từ 

cá. Khó khăn kỹ thuật lớn nhất trong việc sản xuất gelatin cho con người 

tiêu thụ là việc loại mùi cá khó chịu trong sản phẩm. Mùi lưu lại dai dẳng 

trong gelatin cá có thể gây nên những vấn đề lớn khi được ứng dụng trong 

những sản phẩm có mùi nhẹ. 

e. Giá cả 

Đây là vấn đề khó giải quyết và liên quan đến kinh tế. Chi phí sử dụng 

gelatin từ cá đắt gấp 4-5 lần so với gelatin từ bò hay heo và sản lượng hằng 

năm của gelatin từ cá khá thấp, khoảng 100 tấn. Trong điều kiện sản xuất 

hiện tại, nhà sản xuất rất khó tìm cách hạ thấp giá gelatin từ cá do hiệu suất 

thu hồi thấp, chi phí… 

1.1.8. Biến tính gelatin 

a. Bản chất của việc biến tính 

Quá trình biến tính thực chất là quá trình tạo ra các liên kết đồng hóa trị - 

liên kết ngang giữa các phân tử gelatin. Gelatin tạo liên kết ngang thông qua 

nhóm amin, cacboxyl, hydroxyl. Tuy nhiên, hầu hết , chúng tạo liên kết ngang 
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thông qua nhóm lysin, hydroxylysin và nhóm amin của axit amin kết thúc 

chuỗi [20]. 

Gelatin sau biến tính có nhiều ưu điểm hơn so với gelatin nguyên liệu 

như: có khả năng chịu nhiệt và độ bền cơ học cao hơn, ít thấm khí, thấm nước 

hơn và tăng độ bền gel… 

b. Tác nhân biến tính gelatin 

Theo báo cáo về các phương pháp tạo liên kết ngang trong các tài liệu bao 

gồm: 

 Liên kết ngang hóa học: các hóa chất vô cơ như: Al3+, Cr3+, Fe3+, 

Zr4+… và hữu cơ như: formaldehyt, glutaraldehyt,glyceraldehyt, 

glyoxal,genipin, axit phenolic…. Tuy nhiên các hóa chất dùng để biến tính 

này thường độc nên giới hạn sử dụng chỉ cho phép ở mức nhỏ. 

 Liên kết ngang enzym: transglutaminaza. 

 Liên kết ngang vật lý: sử dụng nhiệt, tia UV…[19]. 

c. Cơ chế tạo liên kết ngang giữa polyphenol – protein [13] 

Polyphenol trong điều kiện bị oxi hóa có thể phản ứng với nhóm amin 

trong chuỗi peptit, dẫn đến hình thành liên kết ngang trong phân tử protein.  

Phản ứng giữa orthor – quinon với protein tạo nên một cấu trúc vững 

chắc. Nhóm chức diphenol của axit phenolic hay polyphenol khác bị oxy hóa 

tạo thành ortho – quinon bởi enzyme trong mô thực vật và oxi phân tử. 

Quinon hình thành dimer trong phản ứng phụ hoặc phản ứng với nhóm amin 

hoặc sulfhydryl phân nhánh của chuỗi polypeptit để tạo liên kết đồng hóa trị 

C – N hoặc C – S với vòng phenol cùng sự tái sinh của hydroquinon. Sau đó 

có thể bị oxi hóa trở lại và kết hợp polypeptit thứ hai, kết quả tạo thành liên 

kết ngang giữa hai polypeptit. Ngoài ra hai quinon, mỗi lần mang một chuỗi, 

có thể nhị trùng hóa, cũng sinh ra một liên kết ngang. 
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1.2. TỔNG QUAN TÍNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ BIẾN TÍNH 

GELATIN TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

Trong những năm gần đây khi khoa học ngày càng phát triển, việc nghiên 

cứu về tính chất, đặc điểm, điều kiện thu nhận, biến tính và khả năng ứng 

dụng của gelatin được quan tâm nhiều, cụ thể như: 

Năm 2003 Ilona Kołodziejska và cộng sự đã nghiên cứu biến tính gelatin 

da cá tuyết bằng enzyme transglutaminase với điều kiện dung dịch gelatin 

5%, nồng độ transglutaminase 0,15-0,7 mgenzymeprotein/ml, nhiệt độ 4-50C, 

thời gian phản ứng là 24 giờ. Gelatin thu được sau biến tính không tan chảy 

sau 30 phút làm nóng trong nước đang sôi [15]. 

 

Hình 1.3. Phản ứng giữa axit phenolic với nhóm amin phân nhánh  

của chuỗi polypeptide [13] 
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Năm 2004, George Strauss, Suzanne M. Gibson, đã biến tính gelatin bằng 

hợp chất phenolic thực vật: cà phê, nước ép nho. Kết quả thu được gelatin có 

độ bền cơ học và khả năng chịu nhiệt cao hơn, ít thấm hơi nước [13]  

Năm 2004 R.A. de Carvalho, C.R.F. Grosso đã nghiên cứu và tìm ra sự 

thay đổi tính chất của màng phim gelatin sau khi biến tính bởi 

transglutaminase, glyoxal và formaldehit. Sau khi biến tính bởi 

transglutaminase độ hòa tan giảm, nhiệt độ nóng chảy tăng. Độ bền kéo của 

gel gelatin tăng, sự thấm nước và độ hòa tan giảm khi biến tính bởi 

formaldehit [28]. 

Năm 2007 Na Cao và cộng sự đã biến tính màng phim gelatin tạo liên kết 

ngang bằng axit ferulic và axit tannic. Kết quả cho thấy độ bền cơ học tối đa 

của màng phim gelatin ở pH = 7 khi biến tính bằng axit ferulic và ở pH = 9 

khi biến tính bằng axit tannin. Sau khi biến tính tạo liên kết ngang, tỷ lệ 

phồng nở giảm nhưng không có tác dụng rõ ràng đối với sự thấm hơi nước 

của màng phim. Tính chất của màng phim biến tính bằng axit tanic trở nên tốt 

hơn sau khi được lưu trữ hơn 90 ngày, trong khi thời gian lưu trữ ít ảnh hưởng 

đến màng phim biến tính bằng axit ferulic [22]. 

Năm 2009 Tanong Aewsiri và cộng sự đã tìm ra sự kháng oxy hóa của 

gelatin tăng và tính kỵ nước bề mặt giảm khi biến tính gelatin với các hợp 

chất axit phenolic oxy hóa. Bằng nghiên cứu quang phổ hồng ngoại cho thấy 

sự hiện diện của vòng thơm và nhóm hydroxyl trong gelatin sau khi biến tính 

[33]. 

Năm 2010 Shantha Lakshmi Kosaraju và cộng sự đã nghiên cứu biến tính 

gelatin bằng axit cafeic với điều kiện: Nhiệt độ biến tính 600C, pH = 9, thời 

gian 20 phút với nồng độ axit cafeic 1,5% sẽ thu được sản phẩm gelatin có 

nhiệt độ nóng chảy cao hơn và độ bền gel tốt hơn [30]. 

Năm 2010, Mingyan Yan, Bafang Li và cộng sự đã nghiên cứu tính chất 
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hóa lí của gel gelatin bị biến tính từ da cá walleye Pollock bằng tác nhân biến 

tính là rutin và gallic acid, kết quả cho thấy tính chất hóa lí của gel gelatin 

được cải thiện. Rutin với nồng độ 8mg/g gelatin khô đem lại độ bền gel lớn 

nhất,  cải thiện khả năng ổn nhiệt và giảm được khả năng trương nở của 

gelatin. Gallic không tạo ra sự thay đổi lớn về khả năng ổn nhiệt và trương nở 

của gelatin. Tuy nhiên, cả 2 acid không có ảnh hưởng đáng kể tới điểm nóng 

chảy, và tạo gel của gelatin [21]. 

Năm 2012, Hanna Staroszczyk và cộng sự đã tìm ra sự thay đổi cấu trúc 

và đặc điểm phân tử của màng phim gelatin cá tuyết khi biến tính bởi 1-ethyl-

3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide (EDC) hoặc transglutaminase 

(TGase). Sau khi biến tính bởi EDC, TGase các liên kết ngang được hình 

thành trong màng phim gelatin làm cho cấu trúc có trật tự của nó khó khôi 

phục lại. Tuy nhiên, sự hình thành của liên kết cộng hóa trị 

liên kết trên EDC và TGase góp phần vào sự gia tăng của nhiệt độ nóng chảy 

của gelatin sau biến tính [14]. 

Mới đây vào năm 2013, Nor Fazliyana Mohtar Conrad O. Perera Yacine 

Hemar đã nghiên cứu sự biến tính hóa học của gelatin da mực và tính chất của 

gelatin biến tính bằng glutaraldehyde, genipin, caffeic acid, kết quả cho thấy 

caffeic acid cho kết quả tốt hơn genipin, độc tính thấp mà tạo ra độ bền gel 

cao. Tuy nhiên, glutaraldehyde cho kết quả tốt nhất [15] 

Và nhiều công trình nghiên cứu khác về gelatin cũng được công bố 

trong những năm gần đây. 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 

Ở Việt Nam, rất ít thông tin về vấn đề nghiên cứu biến tính gelatin nói 

chung và bằng các hợp chất phenolic nói riêng. 

Kết luận: Việc khai thác và ứng dụng gelatin da cá đang được quan tâm 

và đầu tư nghiên cứu cả trong nước và trên thế giới để dần thay thế cho 
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gelatin từ heo và bò vì những lợi ích thiết thực của nó. Tuy nhiên tích chất 

của gelatin da cá không bằng gelatin từ da heo, bò, điều này thúc đẩy các 

nghiên cứu biến tính gelatin da cá nhằm cải thiện, nâng cao tính chất của nó. 

Quá trình biến tính gelatin chưa có nhiều nghiên cứu trong nước nhưng trên 

thế giới đã bắt đầu từ rất sớm, tác nhân biến tính sử dụng là một số hợp chất 

hóa học tinh khiết có bản chất là phenolic hoặc enzyme. Vì vậy để đa dạng 

hóa tác nhân biến tính, cũng như tìm kiếm nguồn tác nhân tự nhiên để giải 

quyết vấn đề lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm, hợp chất polyphenol từ 

dịch chiết một số loại thảo mộc được đưa vào nghiên cứu. 

1.3. TỔNG QUAN NGUYÊN LIỆU THẢO MỘC DÙNG ĐỂ CHIẾT 

POLYPHENOL 

1.3.1. Cây chè [6] 

Cây chè có tên khoa học là Camellia sinensis (L.)Kuntze, được biết đến 

và sử dụng từ rất lâu. Chè có nguồn gốc từ các nước Đông Nam Á, nhưng 

ngày nay nó được trồng phổ biến ở rất nhiều nơi trên thế giới. 

 

Hình 1.4. Búp chè và lá chè già [42] 

Thành phần polyphenol trong lá chè rất nhiều loại, trong đó nhóm các hợp 

chất catechin là thành phần chủ yếu và phong phú hơn cả. Hàm lượng chất 

khô của các thành phần polyphenol trong lá chè thể hiện ở bảng 1.9 
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Bảng 1.5. Thành phần polyphenol trong lá chè [6] 

Thành phần 
Hàm lượng 

(%chất khô) 

Flavanols:  - Epigallocatechin gallate   

                  - Epicatechin gallate   

- Epigallo catechin   

                  - Epicatechin   

                  - Catechin   

                  - Gallocatechin   

9 ÷ 13 

3 ÷ 6 

3 ÷ 6 

1 ÷ 3 

1 ÷ 2 

1 ÷ 2 

Flavonol và flavonol glycoside   3 ÷ 4 

Axit Polyphenolic  4 

Polyphenol khác  2 ÷ 4 

Polyphenol tổng 27 ÷ 40 

  

1.3.2. Lá bạc hà [43] 

Cây Bạc hà tên khoa học: Mentha arvensis L.; Mentha piperita L. Họ: 

Hoa môi (Lamiaceae).Cây bạc hà được con người biết đến và sử dụng từ rất 

lâu đời. Trong công nghiệp, lá bạc hà được sử dụng trong sản xuất bánh kẹo, 

rượu bia, nước giải khát, kem đánh răng, hương liệu trong thuốc lá… Sau 

chưng cất bạc hà còn 18-24% protein thô, đường 8-10%, lipit thô 49,55% 

cũng như một số axit amin không thay thế với hàm lượng tương đối, được 

dùng làm thức ăn gia súc, sản xuất nấm hoặc làm phân bón.  
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Hình 1.5. Lá bạc hà tươi và khô 

1.3.3. Hoa hồi [44] 

 Cây hồi, còn có tên đại hồi, đại hồi hương, bát giác hồi hương, tiếng Bắc 

Kinh gọi là Bajiao, tên khoa học là Illicium verum, thuộc họ hồi (Illiaceae) 

Quả hồi (dân gian thường gọi nhầm thành hoa hồi) gồm có 6-8 đại (cánh), 

có khi nhiều hơn, xếp thành hình sao, đường kính trung bình 2,5 - 3cm, lúc 

tươi có màu xanh, khi chín khô cứng có màu nâu hồng. Hạt nhỏ hình trứng, 

nâu nhạt, nhẵn bóng, nằm ở chính giữa mỗi đại khi nứt làm hai. 

Quả hồi còn được dùng làm hương liệu, người ta chế rượu hồi (làm rượu 

khai vị), làm thơm kem đánh răng. Quả hồi là thành phần không thể thay thế 

trong một số gia vị như bột cà-ri, bột nêm ngũ vị hương và là nguyên liệu 

không thể thiếu trong món phở. 

 

Hình 1.6. Quả hồi (hoa hồi) 
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Nguyên liệu 

- Nguyên liệu để thu dịch chiết polyphenol: hoa hồi khô Lạng Sơn, lá 

bạc hà, lá chè già được trồng tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng 

- Da cá ngừ đại dương được thu mua tại công ty TNHH Bắc Đẩu - Đà 

Nẵng. Gelatin nguyên liệu được sản xuất bằng phương pháp kết hợp kiềm 

loãng và axit. 

2.1.2. Hóa chất 

 Axit axetic (CH3COOH) (96,1%) cóxuất xứ từ Trung Quốc. 

 CanxihydroxitCa(OH)2 dạng bột (95%) có xuất xứ từ Trung Quốc. 

 Ethanol (C2H5OH) (99,8%) có xuất xứ từ Việt Nam. 

 Axit galic (C7H6O5.H2O) (99%) có xuất xứ từ Trung Quốc. 

 Folin-Ciocalteu’s phenol có xuất xứ từ Đức. 

 Natri cacbonat (Na2CO3) (99%) xuất xứ từ Trung Quốc. 

 NaH2PO4, Na2HPO4 (99%) xuất xứ từ Trung Quốc. 

 Axit trinitrobenzensunfonic (TNBS) xuất xứ Hoa Kì. 

 Natrisulfit Na2SO3 (99%) xuất xứ Trung Quốc.  

2.1.3. Dụng cụ và thiết bị 

 Dụng cụ: dụng cụ thủy tinh thông thường sử dụng trong phòng thí 

nghiệm: Ống nghiệm, cốc thủy tinh, bình tam giác, bình định mức, ống 

đong…Ngoài ra còn có các dụng cụ khác như đĩa nhôm, cốc sấy, khăn 

và giấy lọc.  

 Thiết bị: 

- Nhớt kế quay (Brookfield DV-E Viscometer, Mỹ) với thang đo  
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1–2×106 cP sử dụng để đo độ nhớt của dịch gelatin. 

- Tủ sấy (Memmert, Đức) dùng sấy khô dịch gelatin sau trích ly và dịch 

gelatin sau biến tính. 

- Máy đo pH để bàn (Mettler Toledo Inlab Expert Pro-ISM, Thụy Sĩ) sử 

dụng để xác định độ pH của dung dịch nước rửa da sau khi ngâm, dung dịch 

gelatin thành phẩm và điều chỉnh pH của gelatin, polyphenol trước khi biến 

tính. 

-  Máy đo ẩm bằng hồng ngoại (AND MX-50, Nhật) sử dụng để xác định 

nhanh độ ẩm của gelatin thành phẩm. 

- Lò nung (Barnstead Thermolyne 48000 Furnace, Mỹ), sử dụng để xác 

định độ tro của gelatin thành phẩm. 

- Xuyên kế (Sun Rheo Tex SD-700, Nhật)  đểđo độ bền gel của gelatin 

thành phẩm. 

- Nhiệt kế cầm tay (Extech EA11, Mỹ). 

- Máy lắc ngang (Trung Quốc). 

- Tủ đông sử dụng để bảo quản da cá. 

- Cân điện tử (Ohaus, Mỹ) 

- Bể ổn nhiệt (Trung Quốc)sử dụng để ổn định nhiệt trích ly gelatin từ da 

cá và nhiệt độ phản ứng. 

- Bộ cô quay chân không xuất xứ Thụy Sĩ dùng để cô đặc dịch gelatin 

nguyên liệu và dịch chiết polyphenol trước khi sấy. 

- Máy đo quang phổ UV – Vis Cary 60 để xác định liên kết ngang của 

gelatin với polyphenol. 

Tất cả các thiết bị và dụng cụ có liên quan trên đều được thực hiện tại 

phòng thínghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ tại 

trường Cao đẳngLương thực Thực phẩm. 
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2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Phương pháp vật lý 

a. Xác định độ ẩm [10] 

Sử dụng máy đo ẩm bằng hồng ngoại (AND MX-50, Nhật) 

Nguyêntắc:Dùng nhiệt làm bay hơi nước có trong thực phẩm đến khối 

lượng không đổi. Cân trọng lượng trước và sau sấy khô từ đó tính ra phần 

trăm nước có trong thực phẩm. 

Tiến hành sấy mẫu đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ 1050C. 

b. Xác định nồng độ chất khô [10] 

Nồng độ chất khô được xác định bằng Bx kế.  

c. Xác định độ nhớt bằng nhớt kế quay 

Nguyên tắc: Lực cản của dung dịch nhớt với đầu trục quay được đặt ngập 

trong dịch tạo nên độ lệch cho lò xo hiệu chỉnh nối trục quay với bộ phận xử 

lý số liệu [38]. 

Độ nhớt của dung dịch gelatin sau khi trích ly được đo ở nhiệt độ 600C 

[15]. Đơn vị: Centipoise (cP). 

Mức độ tăng độ nhớt được xác định theo công thức 2.1. 

                          (
Độ nhớt gelatin sau biến tính  

Độ nhớt gelatin trước biến tính
- 1)×100 (%)                     (2.1) 

d. Xác định độ bền gel [11] 

Cách tiến hành: Chuẩn bị mẫu dung dịch gelatin có nồng độ 6,67% bằng 

cách hòa gelatin bằng nước cất một lần ở nhiệt độ thường trong thời gian 1h 

để cho gelatin hấp thụ nước và trương lên, lắc bằng máy lắc ngang. Sau đó 

làm nóng dung dịch gelatin bằng bể cách thủy ở nhiệt độ 650C trong thời gian 

25 phút lắc liên tục để gelatin tan hoàn toàn. Đổ dịch vào túi nilon hình trụ để 

được mẫu gel đường kính 3 cm, để nguội ở nhiệt độ phòng 15 phút.Rồi làm 

lạnh trong tủ lạnh nhiệt độ 100C trong thời gian 16 – 18h để hình thành cấu 

trúc gel.Gel được xác định độ bền gel ở nhiệt độ 100Cbằng máy Rheo Tex với 
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piston có đường kính 12,7 mm dịch chuyển với tốc độ 0,5mm/s lên bề mặt 

của gel. Kết quả của độ bền gel được tính bằng trọng lượng cần thiết đểpiston 

đâm xuyên qua bề mặt gel. Đơn vị tính: Gam (g) 

2.2.2. Phương pháp hóa lý 

a. Xác định độ tro[10] 

Tro là thành phần còn lại của thực phẩm sau khi nung cháy hết các chất 

hữu cơ. 

Hàm lượng tro ở trong mẫu được xác định bằng lò nung Barnstead 

Thermolyne 48000 Furnace, Mỹ. 

Nguyên tắc: Dùng sức nóng 550-6000C nung cháy hoàn toàn các chất hữu 

cơ. Phần còn lại đem cân và tính ra phần trăm khối lượng tro có trong thực 

phẩm. 

b. Xác định độ pH [28] 

Nguyên tắc: Sử dụng máy đo pH để bàn (Mettler Toledo Inlab Expert 

Pro-ISM) thông qua điện cực đầu thủy tinh để xác định độ pH của dung dịch. 

Tiến hành: 

-Xác định pH của da sau khi rửa: Nhúng ngập đầu dò thủy tinh vào dung 

dịch nước rửa chứa da sau khi ngâm, bấm phím call và chờ cho đến khi số 

hiển thị dừng lại. Tiến hành rửa và đo nhiều lần cho đến khi pH nước rửa 

bằng pH nước máy. 

- Mẫu gelatin thành phẩm để xác định độ pH: Chuẩn bị mẫu dung dịch 

gelatin 6,67% đặt ở bể cách thủy 600C để gelatin tan hết. Sau đó để nguội ở 

nhiệt độ phòng rồi mới tiến hành đo độ pH của dịch. 

c. Xác định khả năng tạo liên kết ngang [16] 

Khả năng tạo liên kết ngang được xác định dựa vào việc đo hàm lượng 

nhóm amin tự do còn lại sau biến tính dựa theo phương pháp của Benjakul 

and Morrissey (1997) 
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Nguyên tắc:  Nhóm amin tự do trong dung dịch phản ứng với chất chỉ thị 

TNBS tạo hợp chất có màu. Cơ chế phản ứng được mô tả trong hình 2.1 

 

Đo cường độ màu của dung dịch trước và sau biến tính khi phản ứng với 

TNBS  bằng quang phổ kế UV-VIS tại bước sóng 420nm, ta xác định được 

lượng liên kết ngang tạo thành trong quá trình biến tính. 

Tiến hành:Sử dụng 125 µl mẫu cần đo đã được pha loãng, thêm 2 ml đệm 

phosphat 0.2125 M,  pH 8.2, thêm 1 ml dung dịch TNBS 0.01%. Dung dịch 

được trộn liên tục và đặt trong bể ổn nhiệt ở 50 0C, thời gian 30 ph trong bóng 

tối. Phản ứng được kết thúc bằng việc thêm 2 ml dung dịch natri sunfit 0.1 M. 

Hỗn hợp được làm nguội ở nhiệt độ phòng trong 15 ph, độ hấp thụ được đọc 

ở bước sóng 420 nm. 

Mức độ tạo liên kết ngang tính theo phần trăm được tính theo công thức 

2.2 

          (1 −
Độ hấp thụ quang của gelatin sau khi biến tính 

Độ hấp thụ quang của gelatin trước khi biến tính
)× 100 (%)     (2.2) 

 

d. Xác định hàm lượng polyphenol tổng số [45] 

Hàm lượng polyphenol tổng số được xác định bằng phương pháp đo màu 

sử dụng thuốc thử Folin-Ciocalteu. 

 

Hình 2.1. Phản ứng giữa TNBS và nhóm amin 

[23] 

 

Hợp chất có màu 
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Nguyên tắc: Thuốc thử Folin-Ciocalteu chứa chất oxi hóa là axit photpho-

vonframic, trong quá trình khử phản ứng với các nhóm hydroxyl phenol sinh 

ra màu xanh của vonfarm và molypden. Đo cường độ màu tại bước sóng hấp 

thụ cực đại 765 nm. Sử dụng axit galic làm chất chuẩn. (Đường chuẩn axit 

galic được xây dựng trình bày ở phụ lục…) 

Tiến hành: Cân 2 g chất khô nguyên liệu chiết với dung môi ethanol 

72,5% với tỉ lệ 1:20. Dịch chiết thu được hòa loãng ở nồng độ thích hợp, sau 

đó 1ml dịch chiết đã pha loãng trộn với 5ml thuốc thử Folin-Ciocalteu rồi để 

yên từ 3-8 phút. Sau đó thêm 4ml Na2CO3, đậy nắp, lắc và để yêu ở nhiệt độ 

phòng 60 phút trước khi đo độ hấp thụ ở bước sóng 765nm. 

Hàm lượng polyphenol tổng số được tính theo phần trăm khối lượng chất 

khô theo công thức 2.3 

                                      𝑤 =
𝑚𝑔∗𝑉∗𝑑∗10−6

𝑚𝑐𝑘
∗ 100%                                (2.3) 

Trong đó: 

w: hàm lượng polyphenol tổng số (%) 

mg: khối lượng polyphenol theo phương trình đường chuẩn (µg/ml) 

V: thể tích dịch chiết (ml) 

d: độ pha loãng 

mck: khối lượng chất khô của nguyên liệu (g) 

2.2.3. Phương pháp hóa sinh 

a. Xác định hàm lượng protein [22] 

Phương pháp xác định hàm lượng Nitơ tổng số và protein thô trong thực 

phẩm được thực hiện theo phương pháp Kjeldahl.  

Chỉ tiêu protein của gelatin thành phẩm được gửi mẫu thực hiện tại Viện 

năng suất chất lượng Deming – Phương pháp thử theo TCVN 3705-90. 
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b. Xác định hàm lượng lipit [23] 

Phương pháp xác định hàm lượng chất béo tổng số trong thực phẩm được 

thực hiện theo phương pháp chiết Soxhlet. 

Nguyên tắc: Mẫu được xử lý với axit HCl 8M và sau đó thêm ethanol 

95% vào, chất béo giải phóng được trích ly bởi hỗn hợp Diethyl eter và 

Petroleum ether. Làm bay hơi dung môi và lượng chất béo còn lại được xác 

định bằng cách cân. 

Chỉ tiêu lipit tổng số của gelatin thành phẩm được gửi mẫu thực hiện tại 

Viện năng suất chất lượng Deming – Phương pháp thử theo TCVN 3703 : 

2009. 

2.2.4. Phương pháp toán học 

Xử lý số liệu bằng phương pháp thống kê 

Thống kê số liệu và biểu diễn số liệu thống kê bằng công cụ Microsoft 

Office Excel. 

2.2.5. Phương pháp thu nhận gelatin da cá ngừ đại dương 

Gelatin da cá ngừ đại dương được thu nhận bằng phương pháp kết hợp 

kiềm loãng và axit [2] 

Sơ đồ thu nhận được trình bày ở hình 2.2 
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Hình 2.2. Sơ đồ sản xuất gelatin da cá ngừ đại dương bằng  

phương pháp kết hợp 

Da cá ngừ đại dương 

 

Rửa lần 1 
Chlorine 

50 ppm 

Làm sạch 

Lạnh đông 

Rã đông 

Rửa lần 2 

{-200C} 

Ngâm vôi (tỉ lệ w/v =1:6; 36h) 
Vôi 

20g/l 

 

Axit axetic 

0,0075 M 

 

Ngâm axit (tỉ lệ w/v=1:6; 2h) 

Rửa lần 3 

Rửa lần 4 

Sấy 450C 

Gelatin 

 

Cô đặc 

Trích ly bằng nước (tỉ lệ w/v=1:3; 8h) 

Lọc 
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Hình 2.3.  Da cá Ngừ Đại Dương 

 

 Xử lý da cá: Da cá sau khi thu mua từ công ty về đưa đi rửa sạch bằng 

nước đá lạnh để loại bỏ tạp chất bẩn và được nhúng qua clorine Ca(OCl)2 50 

ppm rồi sau đó đưa vào tủ cấp đông (-30 – -20 0C).  Khi cần làm thì lấy ra 

một lượng da cá vừa phải đủ dùng để rã đông ở điều kiện môi trường. Dùng 

dao loại bỏ phần thịt thừa, vảy, vây, xương còn sót lại trong da, tiến hành rửa 

sạch các chất bẩn da bằng nước đá lạnh để tránh làm giảm chất lượng da. Da 

cá được cắt thành miếng nhỏ 2 – 3 cm2, vắt khô và chia thành các mẫu, mỗi 

mẫu có khối lượng 250 gam. 

 

 

 

 

 

 

 Ngâm:250 g mẫu da cá đã xử lý ở trên cho vào 1500 ml dung dịch vôi 

có hàm lượng Ca(OH)2 20 g/l (tỉ lệ 1:6) trong vòng 36h. Sau 36 h ngâm vôi, 

rửa sạch da cá cho tới khi nước rửa da lần cuối có pH bằng nước dùng để rửa. 

Tiếp tục vắt khô, ngâm trong 1500 ml dung dịch axit axetic 0,0075 M (tỉ lệ 

1:6) trong vòng 2h rồi rửa sạch da tương tự đối với ngâm vôi. 

 

Hình 2.4. Ngâm da cá trong vôi và acid 
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 Trích li: Vắt khô, cho vào bình tam giác chứa 750 ml nước cất (tỉ lệ 1:3 

so với khối lượng da ban đầu trước khi ngâm) đã được gia nhiệt trong bể ổn 

nhiệt tới 600C, thực hiện trích li ở 600C trong vòng 8 h. 

 

 Lọc: Sau 8 h trích li, dùng khăn gạc để lọc dịch gelatin. 

 Cô đặc, sấy: Cô quay chân không đạt nồng độ Bx khoảng 11, sau đó 

đem đi sấy trong vòng 18 - 20 h ở nhiệt độ 450C. Sau sấy ta thu được gelatin 

nguyên liệu dùng để biến tính. 

 

 

2.2.6. Phương pháp thu nhận bột thô polyphenol từ dịch chiết lá chè 

già bằng ethanol [5] 

Quá trình thu chế phẩm bột thô polyphenol được thực hiện theo sơ đồ 

hình 2.7 

 

Hình 2.5. Trích li gelatin 

 

Hình 2.6. Gelatin nguyên liệu 
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Hình 2.7.  Sơ đồ quy trình thu nhận chế phẩm bột thô polyphenol từ dịch chiết 

lá chè già bằng ethanol 

Nguyên liệu sau khi mua, tiến hành rửa sạch, để ráo nước rồi đem sấy ở 

nhiệt độ 550C trong 24h. Sau đó cân đúng lượng chất khô đem chiết với dung 

môi là ethanol 72,5% với tỉ lệ 20ml/g ở 82,20C trong 32,2 phút [3]. Lọc chân 

không loại bỏ bã cặn thu dịch chiết polyphenol tiếp tục đem cô quay hoặc sấy 

Bột polyphenol 

W%=7-8 

Bã 

Ethanol 

Độ cồn 72,5% v/v 

Tỉ lệ v/w: 20ml/g;  

Nhiệt độ t=82,20C 

Thời gian T=32,2 phút  
 

Sấy  

(550C; 24h) 

Rửa sạch 

Chiết với ethanol 

Nguyên liệu 

thảo mộc 

Lọc chân không 

Cô quay/Sấy  

chân không 

Lạnh đông 

t=-20oC 

Sấy thăng hoa 

T=8-10h 
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chân không để loại dung môi, sau đó tiến hành sấy thăng hoa ở nhiệt độ -400C 

để thu chế phẩm bột thô polyphenol. 

2.2.7. Phương pháp biến tính gelatin [29] 

Quá trình biến tính gelatin được thực hiện theo sơ đồ hình 2.8 

 

Hình 2.8. Sơ đồ biến tính gelatin bằng polyphenol chiết từ lá chè già 

 Chuẩn bị dung dịch gelatin, polyphenol 

Dung dịch gelatin được chuẩn bị bằng cách cân khoảng 10g gelatin khô, 

tùy vào độ ẩm của gelatin để xác định lượng nước cất thêm vào để tạo dung 

dịch gelatin có nồng độ theo yêu cầu. Cho khoảng 80% lượng nước cất vừa 

xác định vào cốc gelatin (còn 20% nước cất còn lại dùng hòa tan polyphenol), 

dung dịch gelatin được để ở nhiệt độ phòng trong 30 phút để gelatin hút nước 

trương nở. Sau đó, để vào bể ổn nhiệt ở 600C trong vòng 15 phút cho gelatin 

tan hoàn toàn. Bột thô polyphenol cân đúng tỉ lệ rồi dùng 20% lượng nước cất 

còn lại để hòa tan. 

Gelatin 

nguyên liệu 

Ngâm + hòa tan 

Dung dịch 

polyphenol 

Sấy (450) 

Phản ứng Sục O2 

Gelatin 

biến tính 
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Hình 2.9. Dung dịch gelatin và polyphenol 

 Phản ứng 

Điều chỉnh pH của dung dịch polyphenol và gelatin bằng NaOH 1M, điều 

chỉnh nhiệt độ của 2 dung dịch về nhiệt độ phản ứng bằng bể ổn nhiệt. Sau 

khi đạt nhiệt độ yêu cầu thì trộn 2 dung dịch gelatin và polyphenol cho phản 

ứng, sục oxi trong suốt quá trình phản ứng. Khảo sát nhiệt độ, thời gian phản 

ứng, nồng độ polyphenol và nồng độ gelatin cho hiệu quả biến tính tốt nhất 

dựa trên các chỉ tiêu: độ nhớt, mức độ tạo liên kết ngang, độ bền gel. Hỗn hợp 

trong quá trình phản ứng được minh họa ở hình 2.10 dưới đây. 

 

Hình 2.10. Hỗn hợp gelatin và polyphenol trong quá trình phản ứng 

 Sấy 

Đổ hỗn hợp vào khay và sấy ở 450C trong thời gian 18 – 20 h để giảm 

hàm lượng nước của gelatin, tạo điều kiện bảo quản tốt gelatin biến tính. 

Gelatin sau khi khô đem đi chuẩn bị mẫu để đo Bloom và mức độ tạo liên kết 

ngang. 
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2.2.8. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 

Khi dùng gelatin trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, tính chất 

công nghệ của gelatin là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Các tính chất này 

ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, khả năng ứng dụng của gelatin vào các 

loại sản phẩm khác nhau. Cho tới nay, gelatin từ cá bị hạn chế ứng dụng do 

gel tạo thành có khuynh hướng tạo các đặc tính cảm quan thấp khi so sánh 

với các gelatin từ động vật có vú trên cạn (Leuenberger, 1991).Vì vậy 

nghiên cứu cải thiện tính chất gelatin có nguồn gốc thủy sản là một nhu cầu 

thiết yếu, biến tính là một trong những phương pháp có hiệu quả đã được 

nghiên cứu nhiều trên thế giới gần đây. 

Quá trình biến tính gelatin phụ thuộc vào nhiều yêu tố: pH; nhiệt độ; 

nồng độ gelatin; nồng độ polyphenol; thời gian biến tính. Qua tham khảo 

tài liệu từ một số nghiên cứu trước đây, pH=9 được lựa chọn cho quá trình 

biến tính bằng các tác nhân hóa học là các hợp chất phenolic. Xét thấy 

thành phần dịch chiết polyphenol từ lá chè già có bản chất tương tự nên 

chúng tôi cố định thông số pH cho các quá trình khảo sát. 

Trong phạm vi đề tài, chúng tôi tiến hành khảo sát sự ảnh hưởng của 

nhiệt độ phản ứng, nồng độ gelatin ban đầu, nồng độ polyphenol sử dụng 

và thời gian phản ứng đến chất lượng của gelatin biến tính tạo thành. Đánh 

giá chất lượng của gelatin biến tính được so sánh với gelatin ban đầu dựa 

trên 3 chỉ tiêu: độ nhớt, mức độ tạo liên kết ngang và độ bền gel được xác 

Hình 2.11. Gelatin biến tính sau khi sấy 
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định bằng các phương pháp được trình bày lần lượt ở các mục 1.2.1.c; 

1.2.2.c; 1.2.1.d. Từ đó đưa ra ứng dụng cho gelatin biến tính. 

Sơ đồ bố trí thí nghiệm như hình 2.12 

Lựa chọn điều kiện biến 

tính tối ưu 

Ứng dụng gelatin biến tính 

Độ nhớt, mức độ tạo liên 

kết ngang, độ bền gel 

Nồng độ  

gelatin 

Tỉ lệ  

Polyphenol/gelatin 

Nhiệt độ  

phản ứng 

Biến tính 

Khảo sát lựa chọn nồng độ 

gelatin ban đầu 

Chiết polyphenol Trích ly gelatin 

Nguyên liệu  

thảo mộc 

Da cá ngừ 

đại dương 

 

Khảo sát điều kiện biến tính tối ưu 

Thu nhận bột thô polyphenol 

Hình 2.12. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
 

3.1. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNGPOLYPHENOL TỔNG SỐ TRONG 

MỘT SỐ DỊCH CHIẾT TỰ NHIÊN 

Tác nhân để biến tính gelatin là bột thô polyphenol thu được từ một số 

loài thảo mộc. Để khảo sát khả năng biến tính từ các đối tượng tự nhiên trên, 

chúng tôi tiến hành xác định hàm lượng polyphenol tổng số có trong dịch 

chiết. 

Các nguồn thảo mộc để thu dịch chiết polyphenol gồm có: hoa hồi, lá bạc 

hà, lá chè già. 

Dịch chiết polyphenol được thu theo phương pháp trình bày ở mục 2.2.6. 

Do chưa khảo sát được điều kiện chiết polyphenol của hai nguyên liệu hoa hồi 

và lá bạc hà nên trên đây sử dụng điều kiện chiết tối ưu của lá chè già theo các 

nghiên cứu trước. Dịch chiết thu được đem lọc chân không rồi hòa loãng lại 

đúng bằng dung môi chiết ban đầu sau đó đem đo hàm lượng polyphenol tổng 

số bằng phương pháp đo màu dùng thuốc thử Folin-Ciocalteu như trình bày ở 

mục 2.2.2.d. Axit galic được dùng làm chất chuẩn (y = 0,01x – 0,002; R2 = 

0,999) 

Kết quả được trình bày ở bảng 3.1 

Bảng 3.1. Kết quả xác định hàm lượng polyphenol tổng số 

(tính theo hàm lượng chất khô, %) 

 

Chiết xuất 

Hàm lượng polyphenol tổng số  

(% chất khô) 

Hoa hồi 1,93 

Bạc hà 0,64 

Lá chè già 9,92 
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Dựa vào kết quả trên cho thấy: Ba loại nguyên liệu trên đều có chứa 

polyphenol với hàm lượng nhất định. Hàm lượng polyphenol trong lá chè già 

là 9,92% so với hàm lượng polyphenol tổng số trong lá chè non là 27-40% [5] 

thì thấp hơn đáng kể. Điều này có thể lý giải được bởi vì hàm lượng 

polyphenol giảm dần theo độ già của lá, hơn nữa thành phần này còn phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện khí hậu, đất đai, điều kiện canh tác, 

giống… 

Đối với hoa hồi và bạc hà, tuy là chưa chọn được điều kiện chiết tối ưu 

nhưng từ kết quả trên cho thấy hàm lượng polyphenol trong hai nguyên liệu 

hoa hồi và lá bạc hà là không cao, hơn nữa chế phẩm thô bột polyphenol thu 

được từ hoa hồi hút ẩm rất mạnh, gây khó khăn cho quá trình nghiên cứu tiếp 

theo. 

Vì tính thực tế cũng như khả thi, chúng tôi chỉ sử dụng lá chè già làm 

nguyên liệu thu chế phẩm thô bột polyphenol cho quá trình biến tính gelatin 

từ da cá ngừ đại dương. 

3.2. KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA CHẾ PHẨM THÔ BỘT 

POLYPHENOL CHIẾT TỪ LÁ CHÈ GIÀ 

Tiến hành thu chế phẩm thô bột polyphenol theo mục 2.2.6 rồi khảo sát 

một số đặc tính : cảm quan, hàm lượng polyphenol tổng, độ ẩm. Kết quả được 

trình bày ở bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Một số đặc tính của chế phẩm thôbột polyphenol chiết  

từ lá chè già 

Chỉ tiêu  

Cảm quan Bột mịn, màu vàng nâu 

Hàm lượng polyphenol 54,88% 

Độ ẩm 6,85% 
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Dịch chiết từ lá chè già bằng ethanol có hàm lượng chlorophyll cao, và 

các tạp chất tan trong nước khác như: protein, đường, axit amin, caffeine…vì 

vậy hàm lượng polyphenol tổng trong chế phẩm bột thô không cao, 54,88%. 

Tuy nhiên việc thu nhận chế phẩm tinh làm kéo dài thời gian sản xuất, 

polyphenol dễ bị biến tính, hơn nữa bản chất các tạp chất không ảnh hưởng 

đáng kể đến quá trình biến tínhgelatin, vì vậy chúng tôi chỉ dừng ở công đoạn 

thu nhận chế phẩm bột thô. Hàm lượng ẩm thấp 6,85% nên chế phẩm có thể 

giữ được đặc tính không bị biến đổi trong quá trình thực hiện nghiên cứu. 

3.3. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÍNH CHẤT CỦA 

GELATIN TỪ DA CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG SẢN XUẤT THEO 

PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP 

Trong nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng phương pháp kết hợp như mô tả 

ở mục 2.2.5 để sản xuất gelatin nguyên liệu. Tuy nhiên khi thu nhận gelatin từ 

da cá ngừ đại dương, đặc biệt đối với nguyên liệu da mới, thời gian bảo quản 

chưa lâu, bề mặt của tấm gelatin bóng mỡ. Sự có mặt của lipit trong nguyên 

liệu da thô ban đầu sẽ đi theo dịch trích gelatin làm cản trở quá trình sấy khô 

gelatin từ đó kéo dài thời gian sấy, bề mặt của tấm gelatin thu được có những 

vết rổ lớn, quá trình hòa tan gelatin không hoàn toàn làm ảnh hưởng lớn đến 

tính chất, chất lượng, cũng như thời gian bảo quản gelatin. Vì vậy khi sản 

xuất gelatin chúng tôi khảo sát thêm quá trình khử béo trong nguyên liệu bằng  

butanol [15] theo quy trình như hình 3.1 rồi so sánh một số chỉ tiêu tính chất 

của hai loại gelatin thu được. 
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Kết quả khảo sát tính chất của gelatin thu được so với gelatin không qua 

quá trình khử béo đối với một số chỉ tiêu có sự thay đổi đáng kể. 

3.3.1. Khảo sát thành phần hóa học 

Phương pháp xác định một số thành phần hóa học của gelatin được trình 

bày ở chương 2; hàm lượng axit amin gởi mẫu tại trung tâm Quatest 3. 

Việc khảo sát thành phần hóa học của gelatin sản xuất từ da cá ngừ đại 

dương có ý nghĩa rất lớn đối với việc xem xét ứng dụng gelatin vào công 

nghiệp. 

Vôi 

20g/l 
 

Axit axetic 

0,0075 M 

 

Xử lý 

Ngâm vôi (tỉ lệ w/v: 1:6; 36h) 

Ngâm butanol (tỉ lệ w/v:1:20; 18h) 

Sấy 450C 

Gelatin 
 

Cô đặc 

Ngâm axit (tỉ lệ w/v: 1:6; 2h) 
 

Trích ly bằng nước (tỉ lệ w/v:1:3; 8h) 

Da cá ngừ đại dương 
 

Hình 3.1. Sơ đồ thu nhận gelatin có qua quá trình khử béo 
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Kết quả khảo sát trình bày ở bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Kết quả xác định một số thành phần hóa học cơ bản  

của gelatin da cá ngừ đại dương (tính theo hàm lượng chất khô, %) 

Thành phần 

Hàm lượng (%) 

Gelatin không  

khử béo 
Gelatin có khử béo 

Hàm lượng protein tổng số 94,1 94,5 

Hàm lượng lipit 0,9 0,15 

Hàm lượng tro 0,57 0,85 

Độ ẩm 10,38 9,19 

Hàm lượng axit amin  

Aspatic acid 4,58 _ 

Threonine 2,75 _ 

Serine 3,23 _ 

Glutamic acid 8,61 _ 

Proline 10,85 _ 

Glycine 20,26 _ 

Alanine 9,81 _ 

Cystine Không phát hiện 

Not detected 

_ 

Valine 1,61 _ 

Methionine 2,86 _ 

Isoleucine 0,92 _ 

Leucine 2,34 _ 

Tyrosine 0,40 _ 

Phenylalanine 1,86 _ 
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Thành phần 

Hàm lượng (%) 

Gelatin không  

khử béo 
Gelatin có khử béo 

Hàm lượng axit amin  

Lysine 3,21 _ 

Histidine 0,74 _ 

Arginine 7,40 _ 

 

Nhận xét: Hai loại gelatin đều có hàm lượng protein đều lớn hơn 90% 

chứng tỏ gelatin thu được có độ tinh khiết cao. Hàm lượng lipit trong gelatin 

có qua quá trình khử béo giảm đi đáng kể, tuy nhiên cả hai loại đều cho hàm 

lượng lớn hơn giới giạn cho phép (<0,1% [7]). Hàm lượng tro và ẩm đáp ứng 

tiêu chuẩn đối với gelatin ứng dụng trong thực phẩm ( ẩm< 14%; tro <1% [7]) 

Tỉ lệ và thành phần của axit amin trong gelatin da cá ngừ đại dương thấp 

hơn so với gelatin động vật [28] đặc biệt proline vì vậy có nhiệt độ tạo gel 

thấp và độ bền gel cũng thấp kéo theo (vì liên kết hydro hình thành ít) [28]. 

Tuy nhiên hàm lượng của proline trong da cá ngừ đại dương (10,85%) so với 

mức trung bình của gelatin da cá (9,6%[28]) thì cao hơn cho nên kết quả đo 

độ bền gel thu được ở bảng 3.3 cao hơn so với gelatin của một số loại da cá 

nghiên cứu đã công bố như cá tuyết, cá hồi, cá Pollock Alaska, cá hake có giá 

trị Bloom từ 70 ÷ 110g [28]. 

Bên cạnh đó, hàm lượng Lysine trong gelatin da cá ngừ đại dương 

(3,21%), cao hơn mức trung bình trong gelatin da cá (2,8%). Do đó, nguyên 

liệu gelatin từ da cá ngừ đại dương phù hợp cho việc biến tính gelatin bằng 

cách tạo liên kết ngang thông qua nhóm ε-amin của lysine. 
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3.3.2. Khảo sát một số tính chất cơ bản 

Chất lượng của gelatin được đánh giá qua một số tính chất cơ bản sau: độ 

nhớt, độ bền gel, pH. Phương pháp xác định như trình bày lần lượt ở các mục 

1.2.1.c; 1.2.1.d; 1.2.2.b.  

Kết quả được thể hiện ở bảng 3.4 

Bảng 3.4. Kết quả xác định một số tính chất cơ bản của gelatin  

da cá ngừ đại dương 

Đại lượng 
Giá trị 

Gelatin không khử béo Gelatin có khử béo 

Độ bền gel 

(độ Bloom) 
234 g 316 g 

Độ nhớt 43,5 cP 22,6 cP 

pH 6,9 7,2 

 

Nhận xét: 

Kết quả khảo sát cho thấy hai loại gelatin có độ bền gel ở ngưỡng cao (độ 

Bloom > 200g), kết quả này tương đồng với các kết quả nghiên cứu trước khi 

kết luận một vài loại gelatin cá nước ấm có độ Bloom tương đối cao gần với 

độ Bloom của heo (Gudmundsson và Hafsteinsson, 1997), trong đó đặc biệt là 

gelatin từ da cá ngừ vây vàng cho giá trị Bloom rất cao, 426g (Cho, Gu và 

Kim, 2005). 

Gelatin có khử béo có độ nhớt thấp hơn và độ bền gel cao hơn so với 

gelatin không qua quá trình khử béo. Điều này chứng tỏ sự có mặt của lipit đã 

làm tăng độ nhớt của gelatin nhưng lại làm cản trở sự hình thành các liên kết 

phân tử của chuỗi polypeptide để tạo thành cấu trúc không gian 3 chiều của 

gel dẫn đến cấu trúc gel kém bền hơn. 
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Kết luận:  

Thành phần hóa học và tính chất của gelatin da cá ngừ đại dương cho kết 

quả tương đồng với các kết quả đã nghiên cứu về gelatin da cá và các thông 

số khảo sát nằm trong khoảng cho phép của tiêu chuẩn chất lượng gelatin ứng 

dụng trong thực phẩm trừ hàm lượng lipit, điều này đòi hỏi cần khảo sát điều 

kiện khử béo phù hợp với nguyên liệu để cho kết quả tốt hơn. 

Tính chất của gelatin có qua quá trình khử béo tốt hơn. Tuy nhiên, do quy 

trình sản xuất có khử béo kéo dài (4 ngày), trong giới hạn đề tài này chúng tôi 

chỉ thực hiện trên đối tượng là gelatin không qua quá trình khử béo. 

3.4. NGHIÊN CỨU ÁNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TRONG QUÁ 

TRÌNH BIẾN TÍNH TỚI CHẤT LƯỢNG GELATIN SAU BIẾN TÍNH 

3.4.1. Nghiên cứu xác định nồng độ dịch gelatin nguyên liệu để biến 

tính 

Độ nhớt là một trong những chỉ tiêu chất lượng quan trọng của gelatin. 

Nó phụ thuộc lớn vào tính chất của nguyên liệu thô ban đầu tức là da cá ngừ 

đại dương, vào thời gian bảo quản, phương pháp sơ chế và xử lý… 

Trong quá trình biến tính, chúng tôi dự kiến kích thước phân tử của 

gelatin sẽ tăng lên do sự hình thành liên kết ngang, do đó độ nhớt sẽ tăng lên. 

Trong khi, khả năng đo độ nhớt của thiết bị đo chỉ có thể theo dõi trong một 

phạm vi xác định (từ 0 đến 299 cP với vòng quay là 100 rpm).  Nếu chọn 

nồng độ gelatin thấp, mức độ tăng độ nhớt sẽ không được biểu hiện rõ từ kết 

quả đo độ nhớt, trong khi nếu chọn nồng độ lớn, độ nhớt tăng lên do sự biến 

tính sẽ nhanh chóng vượt qua giới hạn đo của máy. Chính vì vậy, chúng tôi đã 

tiến hành khảo sát độ nhớt ban đầu tại các nồng độ khác nhau của gelatin 

nguyên liệu. 

Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 3.5 và hình 3.2 
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Từ đồ thị cho thấy: 

Độ nhớt của gelatin tỉ lệ thuận với nồng độ gelatin. Xét thấy độ nhớt của 

gelatin tại các nồng độ từ 7% trở lên là khá cao, gây khó khăn cho việc khảo 

sát sự biến thiên độ nhớt khi thực hiện quá trình biến tính do gần với điểm cực 

đại của máy đo độ nhớt. Ngược lại, nếu nồng độ gelatin quá thấp, từ thực 

nghiệm cho thấy quá trình biến tính không hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi lựa 

chọn cố định nồng độ gelatin 6% cho các khảo sát tiếp theo. 

3.4.2. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đến hiệu quả quá 

trình biến tính 

Tiến hành khảo sát sự biến thiên độ nhớt trong quá trình biến tính ở các 

nhiệt độ phản ứng 30°C, 40°C và 50°C với các thông số cố định: gelatin 6%; 

tỉ lệ polyphenol/gelatin (pp/gel) 10mg/g. Trình tự chuẩn bị thí nghiệm như 

hình 3.3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bảng 3.5. Độ nhớt của gelatin 

tại một số nồng độ 

Nồng độ 

gelatin (%) 

Độ nhớt 

(cP) 

5 21.5 

6 42 

7 80 

8 105,2 

9 147 

 
Hình 3.2. Độ nhớt của gelatin tại một số nồng độ 
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Kết quả thể hiện ở bảng 3.6, biểu diễn trên hình 3.4 

Bảng 3.6. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đến sự biến thiên độ nhớt  

của gelatin biến tính 

Thời 

gian 

(phút) 

Nhiệt độ 

30 40 50 

Độ 

nhớt 

*(cP) 

Mức độ 

tăng nhớt 

(%) 

Độ nhớt 

*(cP) 

Mức độ 

tăng nhớt 

(%) 

Độ 

nhớt 

*(cP) 

Mức độ 

tăng nhớt 

(%) 

0 52,1 0 37,8 0 23,5 0 

5 104.6 100,9 82,7 118,9 87,0 270,1 

10 119,6 129,8 136,5 261,1 121,6 417,6 

15 135,6 160,5 190,4 403,8 107,3 356,5 

20 166,6 219,9 Không 

đo được 

 44,2 87,9 

25 181,9 249,4   40,4 71,9 

30 198,5 281,2   38,8 65,1 

Hình 3.3. Sơ đồ thí nghiệm khảo sát nhiệt độ 

Chuẩn bị polyphenol 

(10mg/g) 

Phản ứng + sục oxi 

(t = 300C, 400C, 500C) 

Thời gian: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30phút 

 

Hòa tan  dung dịch 

6% 

      Xác định độ nhớt 

Gelatin 
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Thời 

gian 

(phút) 

Nhiệt độ 

30 40 50 

Độ 

nhớt 

*(cP) 

Mức độ 

tăng nhớt 

(%) 

Độ nhớt 

*(cP) 

Mức độ 

tăng nhớt 

(%) 

Độ 

nhớt 

*(cP) 

Mức độ 

tăng nhớt 

(%) 

30 (đo ở 

400C) 

135,7  Không 

đo được 

 45,1  

*: kết quả là trung bình của 3 lần đo 

 

 

 

 

Từ kết quả trên ta thấy: 

Trong thời gian đầu, độ nhớt của gelatin tăng dần theo thời gian ở cả 3 

mức nhiệt độ, điều này cho thấy đã xảy ra quá trình tạo liên kết ngang giữa 

các chuỗi polypeptide của gelatin thông qua tác nhân polyphenol làm cho 

khối lượng phân tử tăng lên cùng sự tăng lên của độ nhớt. 

Ở 300C, nhiệt độ thấp, các phân tử chuyển động chậm, độ nhớt của dịch 

gelatin lại cao, phạm vi tương tác giữa gelatin và polyphenol hạn chế làm tốc 
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Hình 3.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đến sự biến thiên độ 

nhớt của gelatin biến tính 
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độ phản ứng xảy ra chậm, độ nhớt tăng chậm, sau 30 phút phản ứng thực hiện 

đo nhớt ở cùng mức nhiệt độ 400C cho kết quả tăng nhớt không cao (so với 

kết quả phản ứng ở 400C ) trong khi ở 300C giá trị nhớt đã tiệm cận với giá trị 

không đo được của máy. Ngược lại, ở 500C, độ nhớt của gelatin thấp, tốc độ 

chuyển động của các phân tử nhanh, phản ứng xảy ra nhanh và mạnh trong 

thời gian đầu làm độ nhớt tăng lên vượt bậc. Tuy nhiên, do nhiệt độ phản ứng 

cao làm xảy ra đồng thời quá trình phân cắt mạnh protein, phá vỡ cấu trúc 

gelatin làm độ nhớt giảm nhanh, mất đi khả năng phục hồi tính chất của 

gelatin ban đầu, gelatin sau khi sấy bị nát. 

Ở 400C, tốc độ phản ứng xảy ra vừa phải, độ nhớt tăng gần như tuyến 

tính, chất lượng của gelatin không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Sau 20 phút 

phản ứng, độ nhớt đã vượt mức có thể đo được của máy, giá trị nhớt cao nhất 

có thể đo được ở 15 phút là 190,4 cP (tăng 403,8%). Vì vậy chúng tôi chọn 

nhiệt độ 400C cho các khảo sát tiếp theo. 

3.4.3. Ảnh hưởng của nồng độ polyphenol tới hiệu quả biến tính 

gelatin 

Polyphenol là tác nhân đóng vai trò cầu nối cho các liên kết ngang hình 

thành giữa các chuỗi polypeptide của gelatin. Vì vậy hàm lượng pp/gel ảnh 

hưởng lớn đến hiệu quả của quá trình biến tính. 

Qua tham khảo tài liệu, chúng tôi tiến hành khảo sát sự biến thiên một số 

tính chất của gelatin biến tính ở các hàm lượng pp/gel lần lượt là: 5mg/g; 

7,5mg/g; 10mg/g với các thông số cố định: gelatin 6%; nhiệt độ 400C. Trình 

tự chuẩn bị thí nghiệm như hình 3.5 
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Kết quả thu được trình bày ở bảng 3.7 và hình 3.6, hình 3.7. 

 

Kết quả thu được trình bày ở bảng 3.7 và hình 3.6, hình 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ khảo sát ảnh hưởng của nồng độ polyphenol đến hiệu 

quả quá trình biến tính gelatin 

Chuẩn bị polyphenol 

7,5mg/g 10mg/g 5mg/g 

Sấy 

(450C) 

Phản ứng + sục oxi 

(t = 400C),  

thời gian: 5, 10, 15, 20, 25, 30 phút 

phút 

Hòa tan  dung 

dịch 6% 

 

Xác định 

Bloom, khả 

năng tạo liên 

kết ngang 

Xác định 

độ nhớt 

Gelatin 
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Bảng 3.7.  Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng nồng độ polyphenol tới hiệu quả 

biến tính gelatin 

Nồng độ pp/gel 

(mg/g) 

Thời gian 

(phút) 

Độ nhớt* 

(cP) 

Mức độ tăng 

nhớt (%) 

Mức độ tạo 

LKN (%) 

5 

0 38.9 0.0 0 

5 67.1 72.4 12.63 

10 90.7 132.9 15.92 

15 114.8 194.9 20.17 

20 118,8 205,1 20.8 

25 111,8 187,1 19.7 

30 97,2 149,6 17.64 

7.5 

0 41.4 0.0 0 

5 88,4 113,4 14.2 

10 123,6 198,3 20.35 

15 152,4 267,7 23.98 

20 169.9 310.1 27.88 

25 180.3 335.2 Không tan 

30 182.4 340.1 Không tan 

10 

0 40.1 0.0 0 

5 84.6 111.1 14.05 

10 132.1 229.4 22.94 

15 188 368.9 Không tan 

20 
Không đo 

được  
Không tan 
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Hình 3.6. Ảnh hưởng của nồng độ polyphenol đến mức độ biến thiên độ nhớt 

của gelatin biến tính 

Từ kết quả cho thấy: 

Sự thay đổi độ nhớt và mức độ tạo liên kết ngang có sự tương quan tỉ lệ 

thuận. Liên kết ngang tạo thành càng nhiều làm cho độ nhớt của dung dịch 

càng tăng. 

Với 3 mức hàm lượng pp/gel khảo sát, nồng độ 5mg/g cho độ nhớt của 

gelatin biến tính tăng trong 20 phút đầu với mức tăng nhớt cao nhất đạt 

205,1% sau đó giảm dần, kết quả này tương ứng với mức độ tạo liên kết 

ngang của gelatin biến tính (hình 3.7). Điều này là do hàm lượng polyphenol 

bổ sung vào không đủ để phản ứng với nhóm amin của phân tử gelatin làm 

cho lượng liên kết ngang tạo thành ít. Khi các phân tử polyphenol đã tham gia 

liên kết hết, nếu kéo dài thời gian phản ứng, quá trình tạo liên kết ngang dừng 

lại nhưng quá trình làm yếu, phân cắt mạch protein dưới tác động của nhiệt độ 

vẫn tiếp tục, từ đó làm giảm độ nhớt của gelatin. 
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Hình 3.7. Ảnh hưởng của nồng độ polyphenol đến mức độ tạo liên kết ngang 

của gelatin biến tính 

Ở hai mức nồng độ 7,5 mg/g; 10mg/g, mức tăng nhớt và liên kết ngang 

của gelatin biến tính tăng theo thời gian phản ứng. Mức độ tăng ở nồng độ 7,5 

mg/g chậm hơn và chậm dần về cuối với mức tăng nhớt cao nhất đo ở 30 phút 

là 340,1%. Tuy nhiên chỉ xác định được mức tạo liên kết ngang ở phút thứ 20 

là 27,88% vì sau đó gelatin biến tính thu được hòa tan không hoàn toàn nên 

không thể đo được (hình 3.7). Nồng độ 10mg/g cho mức tăng độ nhớt cao 

nhất 368,9% trong 15 phút đầu và mức tạo liên kết ngang sau 10 phút là 

22,94%. Sau đó thì nhớt quánh không thể đo được. 

Hình 3.8 thể hiện trạng thái của gelatin biến tính sau khi sấy và hòa tan 

của các mẫu biến tính với nồng độ pp/gel là 10mg/g lần lượt tại các mốc thời 

gian 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút. 

 

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30M
ứ

c 
đ

ộ
tạ

o
 l

iê
n

 k
ết

 n
g

a
n

g
 (

%
)

Thời gian (phút)

Ảnh hưởng của nồng độ polyphenol đến mức độ

tạo liên kết ngang

5mg

7.5mg

10mg



62 

(a) 

               

               

Hình 3.8. Trạng thái gelatin sau biến tính 

(a) Sau khi sấy; (b) Sau khi hòa tan 

Khả năng hòa tan của gelatin biến tính giảm dần theo mức độ tăng nhớt 

của dung dịch gelatin biến tính. Khi độ nhớt vượt giá trị cực đại của máy đo 

độ nhớt, gelatin biến tính thu được sau sấy mất khả năng hòa tan. Điều này có 

thể được giải thích như sau: 

Với mức nồng độ polyphenol cao hơn, mật độ tác nhân dày nên khả năng 

tiếp xúc với cơ chất nhiều hơn, dễ dàng hình thành các liên kết ngang làm 

tăng khối lượng phân tử, từ đó độ nhớt tăng nhanh. Tuy nhiên, bên cạnh các 

liên kết thông qua tác nhân biến tính polyphenol còn xuất hiện thêm các nhóm 

phản ứng khác nhất là nhóm kỵ nước. Các protein có khối lượng phân tử lớn 

và có tỷ lệ phần trăm axit amin kỵ nước cao (bảng 3.3) khi ở nhiệt độ cao, các 

tương tác ưa béo sẽ thuận lợi, điều này có thể xem như gelatin  hình thành gel 

ngay tại nhiệt độ phản ứng. Gel được củng cố bởi các liên kết này có mạng 

lưới chắc, cấu trúc xoắn bền, chặt chẽ. Hơn nữa, trong quá trình sấy, nồng độ 

của polyphenol và gelatin tăng lên, quá trình biến tính vẫn tiếp tục diễn ra cho 

đến khi ẩm được bốc đi hoàn toàn làm gia tăng các liên kết. Cho nên sau sấy, 

5 phút 

5 phút 

10 phút 15 phút 20 phút 

10 phút 15 phút 20 phút 

(b) 

5 phút 10 phút 
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khi hòa tan trở lại, lực tương tác với nước không thắng được tương tác giữa 

các chuỗi polypeptide cho nên các phân tử nước không thể khuếch tán vào 

bên trong,  không phá vỡ được các liên kết nên gelatin biến tính mất dần khả 

năng hòa tan. Vì vậy không thể đo được mức độ tạo liên kết ngang cũng như 

tạo gel. Qua kết quả thực nghiệm với nhiều phép lặp, chúng tôi rút ra kết luận 

rằng, những mẫu gelatin biến tính có độ nhớt đạt được khi phản ứng từ 180 cP 

trở lên khả năng hòa tan giảm rõ rệt. 

Gelatin sau khi biến tính đem đo độ Bloom kết quả trình bày ở bảng 3.8 

Bảng 3.8. Trạng thái của dung dịch gelatin sau khi biến tính ở 6,67%  

và kết quả đo Bloom 

Nồng độ polyphenol     

(mg/g) 

Thời gian phản 

ứng (phút) 

Trạng thái của 

dung dịch gelatin 
Độ Bloom(g) 

5 

0 Tan 234 

5 Tan Lỏng 

10 Tan Lỏng 

15 Tan Lỏng 

20 Tan Lỏng 

25 Tan Lỏng 

30 Tan Lỏng 

7,5 

0 Tan 234 

5 Tan Lỏng 

10 Tan Lỏng 

15 Tan Lỏng 

20 Tan Lỏng 

25 Không tan hết Đặc sánh 

30 Không tan hết Đặc sánh 
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Nồng độ polyphenol     

(mg/g) 

Thời gian phản 

ứng (phút) 

Trạng thái của 

dung dịch gelatin 
Độ Bloom(g) 

10 

0 Tan 234 

5 Tan Lỏng 

10 Tan Lỏng 

15 Không tan hết Đặc sánh 

20 Không tan  

Nhận xét:  

Gelatin biến tính sau khi hòa tan trở lại mất khả năng tạo gel nên không 

xác định được độ bloom. 

Khi độ nhớt của dung dịch biến tính chưa quá cao (<180 cP), gelatin biến 

tính sau khi sấy vẫn giữ được tính tan, tuy nhiên không hình thành được cấu 

trúc gel khi làm lạnh mà chỉ tồn tại ở trạng thái lỏng nhớt. Nguyên nhân có 

thể do trong quá trình biến tính, cùng với sự hình thành các liên kết ngang là 

sự tăng lên về khối lượng và mức độ cồng kềnh của phân tử gelatin, các chuỗi 

polypeptide cuộn lại hình thành thêm các liên kết nội phân tử làm cho nó mất 

khả năng duỗi mạch khi hòa tan trở lại, từ đó không thể hình thành các liên 

kết liên phân tử giữa các mạch để tạo cấu trúc mạng không gian 3 chiều của 

gel. Mặc khác chịu tác động nhiệt của nhiều quá trình (hòa tan, sấy, phản ứng)  

nhiều lần cũng góp phần ảnh hưởng đến tính chất tạo gel của gelatin.  

Khi độ nhớt của dung dịch biến tính tăng vượt bậc (>180 cP), khả năng 

hòa tan của gelatin sau khi sấy giảm rõ rệt. Dung dịch tan không hoàn toàn 

cho kết quả “đặc sánh” (không tạo thành dạng khối của gel) khi đo Bloom. 

Kết luận: Nồng độ 5 mg/g cho hiệu quả biến tính thấp. Nồng độ 7,5 mg/g 

hiệu quả biến tính tương đương với 10 mg/g nhưng đòi hỏi thời gian phản ứng 

kéo dài gấp đôi. Vì vậy chúng tôi chọn tỉ lệ pp/gel là 10 mg/g cho các khảo 

sát tiếp theo. 
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Quá trình biến tính gelatin bằng hợp chất polyphenol chiết từ lá chè cho 

hiệu quả tăng nhớt trong quá trình biến tính, giảm khả năng thấm nước, thấm 

khí, tuy nhiên không cải thiện được độ bền gel. Độ nhớt, độ thấm nước là một 

trong những chỉ tiêu chất lượng quan trọng  và được ứng dụng nhiều của 

gelatin. Theo Johnston (1983), gelatin có độ nhớt cao sẽ có giá trị kinh tế cao 

hơn [28].Với đặc điểm đó, chúng tôi tiếp tục thực hiện khảo sát ảnh hưởng 

của nồng độ gelatin ban đầu đến hiệu quả tăng nhớt trong quá trình biến tính. 

3.4.4. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ gelatin ban đầu đến hiệu quả 

tăng nhớt trong quá trình biến tính 

Tiến hành khảo sát mức độ tăng nhớt trong quá trình biến tính tại các 

nồng độ gelatin ban đầu lần lượt là 5%, 6%, 7%, 8% với thông số cố định: 

nhiệt độ 400C; nồng độ pp/gel 10mg/g; thời gian 20 phút. Trình tự thí nghiệm 

như hình 3.9 

 

Kết quả thể hiện ở bảng 3.9 và hình 3.10 

Hình 3.9. Sơ đồ khảo sát nồng độ gelatin 

 

Chuẩn bị polyphenol 

(10mg/g) 

Phản ứng + sục oxi 

(sục khí, t = 400C, T = 20 phút) 

Xác định 

độ nhớt 

8% 5% 

Gelatin  

6% 7% 

Hòa tan (t = 600C) 
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Hình 3.10. Ảnh hưởng của nồng độ gelatin đến hiệu quả biến tính gelatin 

Nhận xét: 

Nồng độ gelatin 5% cho hiệu quả biến tính thấp, độ nhớt tăng chậm, cao 

nhất là 31,5% sau 20 phút. Ở nồng độ 6%, 7%, 8% quá trình biến tính cho độ 

nhớt tăng nhanh, nồng độ càng cao thì thời gian phản ứng càng ngắn để thu 

được cùng một dung dịch có độ nhớt cao, không thể đo được với cùng tốc độ 

vòng quay, với 6% là 20 phút, 7% là 15 phút và 8% là nhỏ hơn 5 phút. 

Kết quả này cho thấy ở nồng độ gelatin thấp (5%), mật độ cơ chất cho 

phản ứng thấp, các phân tử cách xa nhau nên khả năng tạo liên kết bị hạn chế 

dẫn đến độ nhớt tăng chậm. Ở nồng độ gelatin cao, cơ chất và tác nhân tiếp 

xúc dễ dàng dẫn đến các liên kết hình thành nhanh, độ nhớt tăng vượt bậc, cao 

nhất có thể đo được là 402,1% với nồng độ gelatin 6% sau 15 phút. Với nồng 

độ 8%, độ nhớt nguyên liệu ở mức cao nên quá trình biến tính hầu như không 

có ý nghĩa. Từ các kết quả trên cho thấy để thu được gelatin biến tính có độ 

nhớt cao, có khả năng hòa tan trở lại sau khi sấy, đồng thời có thời gian phản 

ứng ngắn, chúng tôi lựa chọn điều kiện biến tính tối ưu như sau: 

- Nồng độ gelatin ban đầu là 7% 

- Nồng độ pp/gel: 10mg/g 
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- Nhiệt độ phản ứng: 400C 

- Thời gian phản ứng: 5 phút 

3.5. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ BIẾN TÍNH GELATIN 

CẢI THIỆN ĐỘ NHỚT 

Từ các kết quả thực nghiệm trên, chúng tôi đề xuất quy trình biến tính 

gelatin bằng chế phẩm thô bột polyphenol thu nhận từ lá chè già như hình 

3.11 

Gelatin 

Hòa tan  dung dịch 

7% 

Phản ứng  

(sục oxi, pH=9, t=400C, T=5ph) 

Sấy  

(t=450C, T=18-20h) 

Để nguội, bao gói 

Dung dịch polyphenol 

(10mg/g) 

Gelatin 

biến tính 

Hình 3.11. Quy trình công nghệ sản xuất gelatin biến tính 



69 

Thuyết minh: 

 Chuẩn bị dung dịch gelatin 

Mục đích: Hòa tan gelatin đến nồng độ thích hợp cho quá trình biến tính. 

Tiến hành: Cân lượng gelatin và hòa tan trong nước cất đến nồng độ 

gelatin 7% (để lại một lượng nước để hòa tan polyphenol và trừ đi lượng 

NaOH bổ sung vào khi điều chỉnh pH). Dung dịch gelatin để ở nhiệt độ phòng 

trong 30 phút để gelatin hút nước, trương nở. Sau đó ta cho cốc gelatin vào bể 

ổn nhiệt 60°C và khuấy để gelatin hòa tan hoàn toàn. Điều chỉnh pH của dung 

dịch lên 9 sử dụng NaOH 1M. Sau đó gia nhiệt dung dịch lên nhiệt độ phản 

ứng 40°C. 

 Chuẩn bị dung dịch polyphenol 

Mục đích: Hòa tan polyphenol tạo điều kiện cho nó phân tán tốt khi bổ 

sung vào dung dịch gelatin. 

Tiến hành: Polyphenol được cân theo đúng tỉ lệ pp/gel là 10mg/g. Sử 

dụng phần nước cất để lại khi chuẩn bị dung dịch gelatin để hòa tan. Điều 

chỉnh pH về 9, sử dụng NaOH 1 M. Sau đó đậy nắp, nâng nhiệt độ tới 40oC.  

 Biến tính 

Mục đích: Tạo liên kết ngang, cải thiện độ nhớt của gelatin. 

Tiến hành: Cho dung dịch polyphenol vào dung dịch gelatin, sục khí liên 

tục cho polyhenol bị oxi hóa. Duy trì nhiệt độ phản ứng 400C trong thời gian 

5 phút. 

 Sấy 

Mục đích: Làm bay hơi nước, tạo gelatin có độ ẩm thấp để thuận lợi cho 

quá trình bảo quản. 

Tiến hành: Dung dịch sau khi biến tính được đổ khay và sấy ở 45oC trong 

thời gian 18 – 20 giờ. Sau đó gelatin được để nguội và bao gói để hạn chế sự 

hút ẩm, kéo dài thời gian bảo quản. 
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 Sản phẩm 

Nhờ các liên kết tạo thành giữa các mạch polypeptide thông qua cầu nối là 

các phân tử polyphenol, gelatin từ da cá ngừ đại dương sau khi biến tính đã 

cải thiện được một số tính chất: độ nhớt tăng, mức độ tạo liên kết ngang tăng, 

độ thấm nước giảm. Từ đó, gelatin biến tính có thể ứng dụng trong các sản 

phẩm thực phẩm giúp cải thiện độ nhớt như: sữa chua, nước trái cây, thịt dạng 

paste…hoặc sử dụng làm keo dán, chất dính trong bánh kẹo, các sản phẩm 

thịt. Tính thấm nước giảm là một cải thiện đáng quan tâm để ứng dụng gelatin 

biến tính trong tạo màng làm màng bao thực phẩm hoặc bao viên nang trong 

công nghiệp dược phẩm. 

3.6. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TẠO MÀNG CỦA GELATIN BIẾN 

TÍNH 

Các dung dịch gelatin có độ nhớt cao (>180cP) sau khi sấy mất khả năng 

hòa tan, tuy nhiên nếu hòa tan trực tiếp bằng cách bổ sung thêm nước và 

khuấy trộn ở nhiệt độ 600C ngay sau quá trình biến tính thì cấu trúc gel hình 

thành khi phản ứng bị phá vỡ và thu được gelatin ở trạng thái dung dịch. Điều 

này càng thêm khẳng định các biến đổi xảy ra trong quá trình sấy có ảnh 

hưởng đến tính chất gelatin biến tính.   

Vì vậy để khảo sát ứng dụng tạo màng của gelatin sau biến tính, chúng tôi 

thử nghiệm tạo màng từ các dung dịch gelatin sau: 

- Gelatin nồng độ 7% biến tính 5 phút đem sấy rồi hòa tan (G75) 

- Gelatin nồng độ 7% biến tính 10 phút đem hòa tan trực tiếp (G710) 

Qua tham khảo tài liệu, chúng tôi tiến hành khảo sát màng ở nồng độ 3% 

[30]. Đối với G710, do thời gian biến tính không quá dài, nhiệt độ phản ứng 

không cao nên xem như nồng độ gelatin sau phản ứng bằng nồng độ gelatin 

trước phản ứng, từ đó tính toán lượng nước bổ sung vào để đạt nồng độ đổ 

màng theo yêu cầu. 
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Phương pháp tạo màng gelatin:  

- Gelatin sau biến tính được hòa tan với nồng độ 3%. 

- Hút 20ml dung dịch trải mỏng lên khuôn làm bằng nhựa dẻo tổng hợp có 

kích thước (120mm x 80mm x 4mm) (khuôn được giữ trên bề mặt phẳng để 

màng phim được đồng đều). 

- Giữ khuôn trong điều kiện nhiệt độ 250C với độ ẩm tương đối của không 

khí 50-55% trong 36-48h. 

Màng gelatin biến tính tạo thành được so sánh với màng gelatin da cá ngừ 

đại dương không qua biến tính (G) (được chuẩn bị tương tự) trên hai chỉ tiêu: 

Độ bền kéo (TS) và độ giãn đứt (EAB). Phương pháp đo được tiến hành trên 

máy đo lực INSTRON 5543. Kích thước mẫu có chiều dài 5cm, rộng 2cm và 

chiều dày theo số liệu trong bảng. Khoảng cách kẹp mẫu: L0 = 2cm; vận tốc 

kéo 5mm/s. 

Kết quả đo được trình bày ở bảng 3.10 

Bảng 3.10. Kết quả đo màng gelatin ở nồng độ 3% 

     Chỉ tiêu 

 

Tên mẫu 

Độ bền kéo (TS) Độ giãn đứt (EAB) Chiều 

dày mẫu 

(mm) 

Lực kéo 

đứt (N) 

Ứng suất 

kéo (MPa) 

Độ giãn 

(mm) 

% giãn 

(%) 

G 90,57 56,6 1,11 5,57 0,08 

G75 84,08 52,5 1,11 5,57 0,08 

G710 125,13 78,2 1,24 6,21 0,08 

Nhận xét: 

Ở cùng một chiều dày, mẫu gelatin biến tính đem sấy hòa tan trở lại có độ 

bền kéo (TS) thấp hơn so với mẫu gelatin chưa biến tính, mẫu hòa tan ngay 

sau biến tính có giá trị TS cao hơn. 

Giá trị độ giãn đứt (EAB) không có sự khác biệt lớn. Hai mẫu G, G75 có 

cùng giá trị 1,11 mm; mẫu G710 cao hơn (1,24 mm). 
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Kết quả này cho thấy quá trình biến tính đã làm tăng độ bền cơ học của 

màng gelatin. Màng biến tính hòa tan trực tiếp không qua quá trình sấy có giá 

trị ứng suất kéo cao hơn (tăng 38,2%) và độ giãn dài tăng 11,5% so với màng 

tạo thành từ gelatin không qua biến tính chứng tỏ quá trình biến tính với sự 

tạo thành các liên kết ngang nhờ tác nhân biến tính polyphenol từ lá chè già 

đã giúp cho các chuỗi polypeptide liên kết với nhau chặt chẽ hơn, làm tăng độ 

bền kéo, mặc khác sự linh động của các cầu nối cũng giúp cho màng gelatin 

dai hơn, độ giãn dài tăng. Tuy nhiên màng gelatin biến tính qua sấy lại có giá 

trị TS giảm nhẹ nguyên nhân có thể do một số biến đổi xảy ra trong quá trình 

sấy, đồng thời quá trình sấy và hòa tan nhiều lần làm giảm tính chất của 

gelatin.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

A. Kết luận 

Qua kết quả khảo sát thu được trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đưa 

ra một số kết luận sau: 

1. Đã xác định hàm lượng polyphenol tổng số trong một số dịch chiết tự 

nhiên. 

 Hoa hồi:     1,93%  

 Lá bạc hà:    0,64%. 

 Lá chè già:    9,92%. 

2. Đã xác định một số đặc tính của chế phẩm bột thô polyphenol chiết từ 

lá chè già 

 Cảm quan:    Bột mịn, màu vàng nâu. 

 Hàm lượng polyphenol:  54,88%. 

 Độ ẩm:    6,85% 

3. Đã xác định được thành phần hóa học và tính chất của gelatin từ da cá 

ngừ đại dương sản xuất theo phương pháp kết hợp có và không có quá trình 

khử béo: tỉ lệ thành phần hóa học nằm trong khoảng cho phép của tiêu chuẩn 

chất lượng gelatin ứng dụng trong thực phẩm, hàm lượng lipit sau khử béo 

giảm đáng kể (0,9% xuống còn 0,15%); gelatin có khử béo có độ bền gel cao 

hơn, độ nhớt thấp hơn; hàm lượng Lysine cao (3,21%), phù hợp cho việc biến 

tính gelatin bằng cách tạo liên kết ngang thông qua nhóm ε-amin của lysine  

4. Đã khảo sát được hiệu quả biến tính gelatin bằng bột thô polyphenol 

chiết từ lá chè già: quá trình biến tính cho hiệu quả tăng nhớt, tăng mức độ 

liên kết ngang, thay đổi khả năng thấm nước, không tăng độ bền gel. 

5. Đã chọn được thông số kỹ thuật tối ưu cho quá trình biến tính gelatin 

cho hiệu quả tăng nhớt cao nhất 
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- Nồng độ gelatin ban đầu là 7% 

- Nồng độ pp/gel: 10mg/g 

- Nhiệt độ phản ứng: 400C 

- Thời gian phản ứng: 5 phút 

6. Đã đề xuất quy trình công nghệ biến tính gelatin cải thiện độ nhớt 

7. Đã khảo sát khả năng tạo màng của gelatin biến tính và so sánh tính 

chất với màng gelatin chưa biến tính 

 Màng gelatin biến tính qua quá trình sấy hòa tan trở lại cho độ bền kéo 

giảm, độ giãn đứt không đổi. 

 Màng gelatin biến tính hòa tan trực tiếp cho độ bền kéo tăng, độ giãn 

đứt tăng. 

B. Kiến nghị 

1. Nghiên cứu biến tính gelatin da cá ngừ đại dương bằng hợp chất 

polyphenol chiết từ các loại thảo mộc khác. 

2. Tối ưu hóa điều kiện biến tính gelatin da cá ngừ đại dương cho hiệu 

quả tăng nhớt cao nhất 

3. Nghiên cứu quy trình trích ly và biến tính gelatin liên tục để rút ngắn 

thời gian sản xuất, tiết kiệm năng lượng và giữ được tính chất gelatin ít bị 

biến đổi qua nhiều lần sấy. 

4. Khảo sát thêm một số tính chất của màng gelatin biến tính: độ thấm 

nước,… 

5. Nghiên cứu phối hợp gelatin với phụ gia khác để cải thiện tính chất 

màng gelatin biến tính 
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PHỤ LỤC 

Đường chuẩn axit galic 

Hàm lượng axit 

galic khan 

Mật độ 

quang 

Hàm lượng 

polyphenol tổng số 

(%) 

A 10.89 0.1093 

B 21.78 0.2191 

C 32.67 0.3289 

D 43.56 0.44525 

E 54.45 0.5517 

Hoa hồi 9.665 0.09465 1.933 

Lá bạc hà 3.18 0.0298 0.636 

Lá chè già 49.585 0.49385 9.917 

y = 0.0102x - 0.0024
R² = 0.9999
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