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Abstract: 
 

The antioxidant activity of protein hydrolysate from white leg shrimp head (WLSH) is 
investigated in this research. Firstly, chemical composition of the shrimp head is analyzed. 
Then, the effect of WLSH: water ratio on protein recovery yield and effect of enzyme type, 
pH, temperature, enzyme to substrate (E:S) ratio and hydrolysis time on antioxidant potential 
of the proteolysate are examined. Next, response surface methodology (RSM) is employed to 
optimize hydrolysis through the E:S ratio and hydrolysis time. The result show that the WLSH 
contains 81.4 ± 0.3% moisture, 55.9 ± 0.6% protein, 4.3 ± 0.2% lipid and 23.1 ± 0.2% ash (on 
dry weight basis). The protein recovery yield achieves 4.25 ± 0.14% with the WLSH: water 
ratio of 1:4 (w/v). The optimal hydrolysis condition includes Flavourzyme, pH 7, 45oC, E:S 
ratio of 54.87 U/g protein, hydrolysis time of 4.23 hours and the DPPH scavenging activity of 
the protein hydrolysate reaches 80.74%. This study suggests a new way of utilizing the 
WLSH, antioxidant proteolysate which could be applied as a functional food or natural 
antioxidant additive replacing synthetic compounds.     
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Tóm tắt: 
 
Nghiên cứu này khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của dịch thủy phân protein từ đầu tôm thẻ 
chân trắng (Litopenaeus vannamei) (WLSH). Trước tiên, thành phần hóa học của WLSH được 
xác định. Tiếp theo, ảnh hưởng của tỷ lệ WLSH: nước đến hiệu suất thu hồi protein và ảnh 
hưởng của loại enzyme, pH, nhiệt độ, tỷ lệ enzyme: cơ chất (E:S) và thời gian thủy phân đến 
hoạt tính kháng oxy hóa được khảo sát. Phương pháp bề mặt đáp ứng được sử dụng để tối ưu 
hóa tỷ lệ E:S và thời gian nhằm thu dịch có hoạt tính kháng oxy hóa cao nhất. Kết quả cho 
thấy, WLSH chứa 81,4 ± 0,3% ẩm, 55,9 ± 0,6% protein, 4,3 ± 0,2% lipid và 23,1 ± 0,2% tro 
(theo hàm lượng chất khô). Hiệu suất thu hồi protein đạt 4,25 ±0,14% với tỷ lệ WLSH: nước 
1:4 (w/v). Với điều kiện thủy phân tối ưu, hoạt tính nhốt DPPH đạt 80,74%. Nghiên cứu này 
đề xuất hướng sử dụng mới cho WLSH như dịch thủy phân có hoạt tính kháng oxy hóa, có thể  
dùng như thực phẩm chức năng hoặc phụ gia kháng oxy hóa tự nhiên thay cho hợp chất tổng 
hợp.          
 
           Từ khóa: Đầu tôm thẻ chân trắng; Kháng oxy hóa; Dịch thủy phân; Hoạt tính sinh học; 
Thủy phân enzyme.   

  

 


