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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Pectin được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm không những là 

phụ gia an toàn với vai trò chất ổn định, chất nhũ hóa, chất làm đặc 

mà còn có tác dụng làm giảm chất béo, đường và cholesterol trong 

máu, ngoài ra pectin còn có nhiều vai trò khác. Vì nhu cầu sử dụng 

pectin ngày càng cao nên nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả cũng 

như chất lượng của sản phẩm pectin là việc cần thiết. Ngày nay con 

người ngày càng quan tâm nhiều đến sức khoẻ nên việc nghiên cứu 

màng ăn được đã mở rộng nhanh chóng. Màng ăn được có vai trò 

làm rào cản về hơi nước, khí và vi sinh vật. Tuy nhiên mỗi loại màng 

sẽ phù hợp để bảo quản một hoặc một nhóm thực phẩm nhất định. Do 

đó việc nghiên cứu màng pectin sử dụng trong bảo quản trái cây cũng 

là một xu hướng đáng được quan tâm nhưng trên thế giới chưa có 

nhiều nghiên cứu về màng pectin đặc biệt chưa có nghiên cứu nào 

được thực hiện tại Việt Nam.  

Việc sử dụng các màng là một lựa chọn tốt cho việc bảo quản 

quả vì màng sẽ tạo ra một rào cản bán thấm về khí và hơi nước, duy 

trì được chất lượng của quả. Xoài và bơ là hai loại trái cây có giá trị 

dinh dưỡng cao và là loại trái cây được mọi người trên thế giới ưa 

chuộng. Tuy nhiên xoài và bơ đều là những loại quả có cường độ hô 

hấp mạnh nên thời gian bảo quản ngắn gây khó khăn cho việc xuất 

khẩu. Vì vậy, nghiên cứu về bảo quản xoài và bơ là rất cần thiết, góp 

phần nâng cao giá trị thương phẩm cho rau quả trên thị trường trong 

và ngoài nước. Xuất phát từ những lí do trên, việc lựa chọn hướng 

nghiên cứu: “Nghiên cứu thu nhận pectin từ một số nguồn thực vật 

và sản xuất màng pectin sinh học ứng dụng trong bảo quản trái cây” 

có ý nghĩa thiết thực. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

Xác định các điều kiện để thu nhận pectin từ các nguồn nguyên 

liệu thực vật, đánh giá chỉ tiêu quan trọng của pectin thu nhận được; 

tạo màng pectin sinh học; bảo quản xoài và bơ bằng màng pectin sinh 

học. 

3. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu chiết xuất pectin từ các nguồn nguyên liệu như lá 

sương sâm, vỏ chuối, vỏ dưa hấu và vỏ bưởi bằng phương pháp ngâm 

chiết. Tiến hành tối ưu hóa các điều kiện chiết tách với hàm mục tiêu 

là hàm lượng pectin thu nhận. 

- Nghiên cứu chiết xuất pectin bằng phương pháp siêu âm. 

- Xác định tính chất của các loại pectin thu nhận như độ nhớt, 

trọng lượng phân tử, chỉ số DE.  

- Nghiên cứu tạo màng pectin sinh học (còn gọi là màng pectin 

composite) từ pectin với polymer đồng tạo màng là CMC, chitosan 

và alginate, đồng thời nghiên cứu phối hợp với vật liệu nano để nâng 

cao chất lượng của màng ứng dụng trong bảo quản trái cây. 

- Nghiên cứu bảo quản xoài và bơ bằng màng pectin sinh học. 

4. Ý nghĩa khoa học 

Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất pectin và tìm 

được các điều kiện tốt nhất để chiết tách pectin từ các nguồn nguyên 

liệu nghiên cứu bằng phương pháp ngâm chiết và phương pháp siêu 

âm; cung cấp thông tin về các chỉ tiêu cơ, lý, hóa, sinh học của các 

màng pectin sinh học; đánh giá được khả năng ứng dụng của các loại 

màng pectin sinh học trong bảo quản xoài và bơ. 

5. Ý nghĩa thực tiễn 

Là cơ sở để xây dựng công nghệ sản xuất pectin; sản xuất loại 

màng pectin sinh học nhằm mục đích ứng dụng trong việc bao gói 

các loại sản phẩm thực phẩm; đưa ra phương án bảo quản bơ, xoài 



3 

 

 

nói riêng và các loại rau quả nói chung góp phần nâng cao giá trị 

thương phẩm cho rau quả trên thị trường trong và ngoài nước.  

6. Cấu trúc của luận án 

Luận án gồm 151 trang, trong đó có 30 bảng và 61 hình. Phần 

mở đầu 4 trang, kết luận và kiến nghị 4 trang, các công trình đã công 

bố 02 trang, tài liệu tham khảo 13 trang (147 tài liệu tiếng Anh, tiếng 

Việt và trang web). Nội dung chính của luận án chia làm 03 chương: 

Chương 1. Tổng quan gồm 34 trang; chương 2. Nội dung và phương 

pháp nghiên cứu gồm 17 trang và chương 3: Kết quả và thảo luận 91 

trang; 3 Phụ lục minh họa phương pháp, thiết bị nghiên cứu và một 

số kết quả nghiên cứu.  

 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Tổng quan về pectin 

Thành tế bào thực vật được cấu tạo từ nhiều loại 

polysaccharide, trong đó có pectin. Tính chất độc đáo nhất của pectin 

là khả năng tạo gel với sự có mặt của đường và acid hoặc các ion 

Ca2+. Tính chất tạo gel này làm cho nó có một vai trò quan trọng 

trong nhiều sản phẩm thực phẩm. Cơ chế tạo gel của pectin được 

điều chỉnh chủ yếu bởi mức độ este hóa. Quá trình thu nhận pectin 

gồm 3 công đoạn chính là chiết tách, kết tủa và hoàn thiện.   

Pectin trong nguyên liệu bao gồm pectin hòa tan và protopectin 

không tan. Protopectin nằm dưới dạng liên kết với các thành phần 

khác của thành tế bào thực vật, vì vậy công đoạn đầu tiên trong qui 

trình thu nhận pectin là làm đứt các liên kết để chuyển protopectin từ 

thành tế bào ra bên ngoài dưới dạng pectin hòa tan. Để chiết tách 

pectin có thể sử dụng các phương pháp chiết bằng acid, kiềm và 

muối, enzyme, các phương pháp hiện đại trong đó có siêu âm.  

Để kết tủa pectin có thể sử dụng các loại rượu, các kết tủa khác 
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như nhôm clorua, nhôm hydroxit và sunfat. Trong thực tế, người ta 

thường sử dụng rượu. 

Pectin có nhiều ứng dụng trong công nghệ thực phẩm. Ngoài 

ra pectin còn có khả năng tạo màng nên có thể được sử dụng để bao 

gói hoặc phủ màng nhằm mục đích rào cản hơi nước, rào cản khí và 

vi sinh vật. Trong công nghệ dược phẩm, pectin được dùng chế thuốc 

uống, thuốc tiêm để cầm máu trước và sau phẫu thuật và có một số 

tác dụng dược lý khác. 

1.2. Tổng quan về màng pectin sinh học 

Màng sinh học nói chung và màng pectin nói riêng có những 

đặc tính tốt có thể sử dụng để nâng cao hiệu quả bảo quản thực phẩm 

như: khả năng làm rào cản hơi nước, khả năng làm rào cản khí, khả 

năng chống quá trình oxy hóa trên bề mặt thực phẩm, bảo vệ những 

tính chất cơ lý của thực phẩm và có thể sử dụng với vai trò thay thế 

bao bì nhựa. Màng được tạo thành từ các polymer tự nhiên có thể là 

chất mang để cố định một số tác nhân chống oxy hóa, tác nhân kháng 

vi sinh vật, tránh thất thoát một số hoạt chất quý của vật phẩm được 

bao màng. 

1.3. Một số phƣơng pháp bảo quản trái cây 

Hiện nay, có nhiều phương pháp để bảo quản trái cây như 

phương pháp điều chỉnh thành phần khí quyển, sử dụng hóa chất hay 

nhiệt độ thấp,... Việc sử dụng màng phủ làm giảm các thay đổi không 

tốt trong quá trình bảo quản trái cây. Màng phủ làm nhiệm vụ như là 

rào cản trao đổi hơi nước và khí vì vậy làm giảm hư hỏng của trái 

cây, tạo một môi trường khí quyển điều chỉnh xung quanh sản phẩm. 

Kết quả, việc phủ màng nhằm giảm hao hụt khối lượng, tăng độ 

cứng, hàm lượng ascorbic acid, acid tổng và giữ được màu trong thời 

gian bảo quản. Bảo quản lạnh là một phương pháp tốt để bảo quản 

rau quả và các phương pháp khác chỉ đạt hiệu quả cao khi được kết 

hợp với điều kiện bảo quản ở nhiệt độ thấp.  
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1.4. Giới thiệu về xoài và bơ 

Xoài và bơ thuộc loại trái cây hô hấp đột biến do đó nó xảy ra 

nhiều biến đổi sâu sắc về hóa sinh trong quá trình chín. Đây là loại 

trái cây quý, có giá trị dinh dưỡng cao mà người tiêu dùng mong 

muốn sử dụng. Vì vậy nghiên cứu bảo quản chúng là việc cần thiết.   

1.5. Tình hình nghiên cứu chiết tách pectin và tạo màng pectin 

ứng dụng trong bảo quản thực phẩm  

Các công trình nghiên cứu chiết tách pectin được thực hiện với 

các phương pháp riêng, nhưng chưa có những nghiên cứu chiết tách 

pectin vừa từ lá và vừa từ vỏ quả, từ đó so sánh và đánh giá một cách 

đầy đủ và tổng quát về hàm lượng pectin thu nhận và các tính chất 

của pectin. Qua các tài liệu tham khảo, có thể nhận thấy chiết bằng 

dung môi acid và các phương pháp hiện đại có những ưu điểm nổi 

bật hơn. Tuy nhiên việc sử dụng acid hữu cơ hay vô cơ vẫn chưa có 

nhiều nghiên cứu so sánh cụ thể. Các phương pháp hiện đại để sử 

dụng chiết tách pectin bao gồm: siêu âm, sử dụng vi sóng, sử dụng 

hơi nước nhiệt độ cao. Tuy nhiên khi sử dụng các phương pháp này, 

đặc biệt là phương pháp vi sóng và hơi nước có nhiệt độ cao thì chất 

lượng của sản phẩm thu nhận cũng khác so với chiết tách bằng acid, 

đặc biệt là là khối lượng phân tử của pectin thu nhận. Với mục đích 

là tìm điều kiện chiết tách tốt nhất nhằm mục đích tạo gel và tạo 

màng, do đó chọn phương pháp ngâm chiết bằng acid và phương 

pháp siêu âm, sau đó so sánh và đánh giá hiệu quả chiết tách pectin, 

từ đó xây dựng qui trình công nghệ chiết tách phù hợp. 

Màng sinh học ứng dụng trong bảo quản trái cây cũng đang 

được quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, trên thế giới những nghiên 

cứu về màng ăn được từ pectin ứng dụng cho bảo quản trái cây vẫn 

chưa có nhiều công bố. Đặc biệt, ở Việt Nam cho đến nay vẫn chưa 

có công bố nào về những chỉ tiêu tính chất đầy đủ của màng pectin 

sinh học ứng dụng trong bảo quản trái cây. 
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CHƢƠNG 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu  

Nguyên liệu chính gồm: lá sương sâm, vỏ bưởi, vỏ chuối, vỏ 

dưa hấu, xoài, bơ, alginate, carboxymethyl cellulose và chitosan. 

2.2. Hoá chất  

Methacrylic acid (MAA), diethylene glycol, potassium 

persulfate (K2S2O8), Acetic acid (CH3COOH) của hãng Merck. 

Glycerol, calcium chloride, LiOH, Zn(CH3COO)2.2H2O, LiCl2, M 

HCl2, Mg(NO3)2, NaNO3, NaCl, KCl, KNO3, K2SO4, I2, KI, HCl … 

của công ty hóa chất Xilong Co. Ltd., Trung Quốc đều có độ tinh 

khiết lớn hơn 99%. KMnO4, Etanol (96°), CuSO4.5H2O, citric acid, 

glucose,… xuất xứ từ Việt Nam, đều có độ tinh khiết lớn hơn 99%. 

Môi trường BHI của hãng Sigma–Aldrich (St. Louis, Hoa Kỳ). 

2.3. Thiết bị nghiên cứu: các thiết bị chính nghiên cứu ở phụ lục 2. 

2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu  

2.4.1. Phương pháp xác định một số tính chất của pectin: 

Xác định độ nhớt, khối lượng phân tử, chỉ số DE, phổ hồng ngoại 

FT-IR,...  

2.4.2. Phương pháp xác định các tính chất của màng: Độ 

dày, độ bền kéo đứt, độ giãn dài, độ hòa tan, độ thấm hơi nước, độ 

thấm khí oxy, hình thái học qua hình ảnh SEM, khả năng kháng sinh 

vật bằng phương pháp khuếch tán giếng thạch,...  

2.4.3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu chất lượng của 

quả: Hao hụt khối lượng, hàm lượng chất rắn hòa tan, hàm lượng 

đường, hàm lượng vitamin C, hàm lượng lipid, hàm lượng tế bào vi 

sinh vật, phương pháp đánh giá cảm quan sản phẩm,… 

2.4.4. Phương pháp toán học xử lí số liệu: Phân tích thống kê 

số liệu được thực hiện bằng phần mềm Minitab 16, xử lí quy hoạch 

thực nghiệm bằng phần mềm Design expert, sử dụng phần mềm 

OMNIC để vẽ biểu đồ FT-IR, sử dụng phần mềm Origin 6.0 để thiết 
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lập các mô hình toán học theo số liệu thực nghiệm và phân tích diện 

tích peak để xác định được chỉ số DE của pectin. 

CHƢƠNG 3:  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Xác định một số thành phần hóa học của nguyên liệu  

Tiến hành phân tích thành phần hóa học cơ bản của các loại 

nguyên liệu gồm: hàm lượng protein, lipid, ẩm và tro. Hàm lượng 

pectin trong vỏ bưởi, lá sương sâm, vỏ dưa hấu và vỏ chuối lần lượt 

là 19,95%; 18,58%; 12,4% và 15,4%.  

3.2. Nghiên cứu chiết tách pectin 

3.2.1. Khảo sát chọn dung môi chiết 

Chọn 3 loại dung môi là nước, HCl 0,1N và acid citric 5% để 

nghiên cứu chiết tách pectin. Kết quả, chọn dung môi acid citric để 

tiếp tục nghiên cứu chiết tách pectin từ bốn nguồn nguyên liệu. 

3.2.2. Khảo sát các điều kiện chiết tách pectin bằng phương pháp 

ngâm chiết 

3.2.2.1. Khảo sát đơn biến các điều kiện chiết tách pectin 

Sau khi khảo sát đơn biến, thu được các điều kiện chiết tách 

pectin từ các nguồn nguyên liệu. Kết quả nghiên cứu được trình bày 

ở phụ lục 3. 

3.2.2.2. Tối ưu hóa quá trình chiết tách pectin 

Tiến hành tối ưu hóa các điều kiện chiết tách pectin với 

nguyên liệu vỏ bưởi: Theo kết quả khảo sát đơn biến, đã chọn được 

dung môi thích hợp cho việc chiết tách pectin từ vỏ bưởi là acid citric 

5%, nhiệt độ 90oC và thời gian 90 phút. Thiết kế trên phần mềm 

Design expert 7.1, thu được ma trận thực nghiệm và tổ chức thí 

nghiệm thì thu được kết quả. Sau đó sử dụng phần mềm Design 

expert để phân tích phương sai ANOVA của mô hình hồi quy bậc hai 

đối với hàm lượng pectin. Từ các kết quả phân tích của phần mềm 

DX 7.1, tìm được phương trình hồi quy có dạng như sau: 

Y = 15.89 + 2.17x1 + 0.82x2 + 0.75x3 – 1.75x1
2 – 1.9x2

2 (1) 
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Trong đó: Y: hàm lượng pectin, %; x1, Nhiệt độ (oC); x2, 

Thời gian (phút); x3, Nồng độ AC (%) 

Sử dụng phương pháp hàm kì vọng trên phần mềm quy 

hoạch thực nghiệm Design expert 7.1. tìm được điều kiện tối ưu để 

chiết tách pectin là nhiệt độ 96,89oC, thời gian 98,16 phút, nồng độ  

AC là 7%. Các đồ thị ở Hình 3.1 thể hiện sự ảnh hưởng của từng cặp 

yếu tố đến hàm lượng pectin thu nhận. Sau đó thí hành làm thí  

nghiệm kiểm chứng thì thu được kết quả gần đúng với kết quả dự 

đoán theo mô hình với lượng pectin thu được là 17,52% so với hàm 

lượng pectin dự đoán là 17,43%.  

Hình 3.1. Đồ thị biểu diễn sự ảnh hưởng của từng cặp yếu tố đến 

hàm lượng pectin thu nhận. 

Tương tự, tìm được điều kiện tối ưu hóa chiết tách pectin từ 

các nguồn nguyên liệu khác như sau: 

Bảng 3.4. Kết quả chiết tách và hàm lượng pectin thu nhận 

Nguyên liệu Nhiệt độ, oC 
Thời gian, 

phút 

Nồng độ 

AC, % 

Hàm lượng, 

% 

Vỏ bưởi 96,89 98,16 7 17,43 

 Lá sương sâm 87,84 74,81  6,49 16,43 

Vỏ chuối 90 60  7 13,4 

Vỏ dưa hấu 90 60 7 9,06 

3.2.3. Khảo sát một số tính chất của pectin 

3.2.3.1. Xác định phổ hồng ngoại FTIR và chỉ số DE của pectin 

  Kết quả phân tích phổ FTIR của các sản phẩm pectin chiết tách 

H
àm

 l
ư

ợ
n

g
 p

ec
ti

n
, 

%
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được biểu diễn ở hình 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Phổ hồng ngoại FT-IR của các mẫu pectin chiết tách (Mẫu 

0: Mẫu pectin chuẩn , Mẫu 1: Pectin vỏ chuối, Mẫu 2: Pectin vỏ dưa 

hấu, Mẫu 3: Pectin vỏ bưởi, Mẫu 4: Pectin lá sương sâm) 

Tiến hành phân tích phổ hồng ngoại của mẫu pectin chuẩn và các 

mẫu pectin thu nhận từ các nguyên liệu ở hình 3.5, có thể  nhận thấy 

các mẫu đều được hấp thụ ở các số sóng tương tự nhau. Sử dụng 

phần mềm Origin 6.0 để xử lí kết quả, xác định được diện tích peak ở 

các số sóng 1760 - 1745 và 1640 - 1620 cm-1 thể hiện nhóm chức 

este và nhóm carboxylic tự do, từ đó tính giá trị DE của các loại 

pectin từ vỏ bưởi, lá sương sâm, vỏ chuối, vỏ dưa hấu lần lượt là 

58,93%; 48,36%; 52,76%; 47,20%.  

3.2.3.2. Khảo sát độ nhớt động học của các loại pectin chiết tách 

Kết quả khảo sát độ nhớt động học của các loại pectin được thể hiện 

ở bảng 3.6. Thiết lập mối tương quan giữa độ nhớt động học của 

pectin tách từ các nguồn nguyên liệu khác nhau với nồng độ. Sử dụng 

phần mềm Origin 6.0 để thiết lập công thức đường chuẩn giữa nồng 

độ và độ nhớt động học của các loại pectin đã thu được các đường 

chuẩn có dạng y = eax+b (Bảng 3.6).  
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Bảng 3.6. Phương trình đường chuẩn và hệ số tương quan giữa nồng 

độ và độ nhớt động học của các loại pectin 

Các loại pectin 
Phƣơng trình 

đƣờng chuẩn 

Hệ số tƣơng 

quan (R
2
) 

Pectin từ vỏ bưởi y = e0,4835x+0,73597 0,9902 

Pectin từ vỏ chuối y = e0,4541x+0,41409 0,9926 

Pectin từ vỏ dưa hấu y = e0,4324x+0,30336 0,9955 

Pectin từ lá sương sâm y = e0,5376x+0,95127 0,9997 

3.2.3.3. Xác định khối lượng phân tử của các loại pectin    

Khối lượng phân tử của các loại pectin được xác định theo độ 

nhớt dựa và công thức Mark – Houwink: M =  

a. Khối lượng phân tử trung bình của pectin từ vỏ quả bưởi 

Từ số liệu về độ nhớt vốn có và độ nhớt suy giảm theo bảng 

phụ lục xây dựng được đường chuẩn thể hiện mối tương quan độ 

nhớt vốn có và độ nhớt suy giảm của pectin từ vỏ quả bưởi theo nồng 

độ lần lượt có dạng là y = -14,85x + 195,4 và y = 189,39x + 209,64  

với hệ số tương quan tương ứng là 0,9986 và 0,9104. 

Áp dụng công thức để xác định được độ nhớt riêng của 

pectin từ vỏ bưởi: 

   và    

thu được [η]B = 202,52. Vậy khối lượng phân tử trung bình của loại 

pectin này là:  MB =                 = 71 336,33 (g/mol) =71,336 kDa  

Tiến hành tương tự với pectin từ vỏ bưởi, thu được kết quả từ các 

nguyên liệu khác nhau sau: 

     Bảng 3.7. Khối lượng phân tử trung bình của các loại pectin  

Thông số đo 
Pectin từ 

vỏ bƣởi 

Pectin từ 

vỏ chuối 

Pectin từ 

vỏ dƣa hấu 

Pectin từ lá 

sƣơng sâm 

Khối lượng 

phân tử, kDa  
71, 336 50, 432 44, 108 80, 842 
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3.2.4. Khảo sát các điều kiện chiết tách pectin bằng siêu âm 

Thực hiện quá trình siêu âm để chiết tách pectin trên thiết bị có 

công suất  400W, tần số 24kHz, 40oC. Kết quả tìm được điều kiện 

siêu âm tốt nhất để chiết tách pectin từ vỏ bưởi là biên độ 80%, chu 

kì 50%, thời gian 30 phút và điều kiện chiết tách pectin từ lá sương 

sâm là biên độ 80%, chu kì 70%, thời gian 20 phút.  

3.2.5. So sánh kết quả thu nhận pectin bằng phương pháp siêu âm 

và ngâm chiết thông thường 

Kết quả phân tích phổ hồng ngoại của mẫu pectin chuẩn và 

mẫu pectin vỏ bưởi, lá sương sâm được chiết bằng phương pháp siêu 

âm và phương pháp ngâm chiết bởi nhiệt cho thấy các mẫu đều được 

hấp thụ ở các số sóng tương tự nhau chứng tỏ quá trình siêu âm 

không tác động làm thay đổi các nhóm chức của pectin. 

Sử dụng dùng phần mềm Origin 6.0 để xử lí kết quả, xác định 

được diện tích peak ở các số sóng 1760 - 1745 và 1640 - 1620 cm-1 

như biểu diễn ở hình 3.12. Kết quả tính toán giá trị DE của các mẫu 

pectin cho thấy pectin từ vỏ bưởi thuộc nhóm pectin có chỉ số 

methoxyl cao (HMP) và pectin từ lá sương sâm thuộc nhóm LMP. 

          (a)                 (b)                 c)                   (d)      

Hình 3.12. Kết quả xác định diện tích peak ở bước sóng 1760 - 1745 và 

1640 – 1620: pectin lá sương sâm (a) siêu âm (b) ngâm chiết; pectin vỏ bưởi 

(c) siêu âm (d) ngâm chiết 

3.3. Khảo sát khả năng tạo màng pectin phối hợp 

Tiến hành phối trộn pectin (hai loại HMP và LMP) với 

alginate, chitosan và CMC với tỉ lệ pectin:polymer đồng tạo màng là 

75:25 và tiến hành đo một số tính chất cơ bản của màng như độ bền 
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cơ học, độ thấm hơi nước, độ hòa tan và thấm khí oxy. Từ kết quả 

nghiên cứu, thu được kết quả như sau: Màng phối hợp có độ bền kéo 

đứt cao hơn, độ truyền khí oxy và độ hòa tan thấp hơn so với màng 

pectin; màng của pectin lá sương sâm (LMP) tốt hơn so với màng của 

pectin vỏ bưởi (HMP). Do đó, chọn LMP để thực hiện các nghiên 

cứu về màng tiếp theo. 

3.4. Kết quả tạo màng pectin lá sƣơng sâm (LMP) phối hợp với 

các polymer đồng tạo màng (màng pectin composite) 

Nghiên cứu chọn tỉ lệ phối trộn phù hợp giữa LMP với CS, AG 

và CMC. Các polysaccharide đồng tạo màng được chọn khảo sát với 

tỉ lệ tăng dần là 25% (1), 50% (2) và 75% (3). Ngoài ra, màng có 

thành phần 100% LMP và 100% thành phần polysaccharide đồng tạo 

màng cũng được chuẩn bị để so sánh.  

3.4.1. Kết quả tạo màng pectin lá sương sâm (LMP) – chitosan 

(CS) 

- Xác định độ dày và tính chất cơ học của màng LMP - chitosan 

Độ bền kéo đứt của màng chitosan cao hơn so với màng 

pectin. Sự kết hợp của chitosan và pectin tạo nên các màng hỗn hợp 

có độ bền kéo đứt cao hơn so với màng pectin. Khi hàm lượng 

chitosan trong màng tăng từ 25 đến 50% thì độ bền kéo đứt của màng 

hỗn hợp tăng nhưng khi hàm lượng chitosan tăng đến 75% thì độ bền 

kéo đứt giảm xuống đến 9,8%.  

- Xác định độ màu của các màng LMP - chitosan 

Kết quả về độ màu cho thấy khi hàm lượng chitosan trong 

màng hỗn hợp tăng lên, đặc biệt là khi hàm lượng chitosan từ 50% 

trở lên, chỉ số L giảm dần chứng tỏ độ sáng màng giảm dần và chỉ số 

b của màng tăng dần chứng tỏ màng chuyển sang màu vàng. 

- Xác định khả năng thấm ướt của bề mặt màng LMP - chitosan 

Kết quả góc tiếp xúc nước cho thấy màng pectin là màng ưa nước, có 



13 

 

 

góc tiếp xúc nước thấp còn màng chitosan là màng không ưa nước, 

có góc tiếp xúc nước cao. Các màng hỗn hợp đều có góc tiếp xúc cao 

hơn so với màng pectin.  

- Xác định độ hòa tan của màng LMP - chitosan 

Khi hàm lượng chitosan trong màng hỗn hợp tăng từ 25 đến 50% thì 

màng hỗn hợp có độ hòa tan trong nước giảm từ 65,8 đến 9,09% 

nhưng khi hàm lượng chitosan của màng tăng đến 75% thì độ hòa tan 

của màng hỗn hợp tăng.  

- Xác định độ thấm hơi nước của màng LMP - chitosan 

Độ thấm hơi nước của màng pectin cao hơn so với màng chitosan, 

của các màng hỗn hợp đều thấp hơn so với màng pectin. Trong các 

màng hỗn hợp, màng P/CS2 có độ thấm hơi nước thấp nhất.  

- Xác định khả năng kháng vi sinh vật của màng LMP – chitosan 

Dung dịch tạo màng chitosan có khả năng kháng các chủng E.Coli, 

A.niger và S.cerevisiae. Khi nồng độ chitosan càng cao (không quá 

50%.) thì khả năng kháng các vi sinh vật nghiên cứu càng mạnh. 

- Xác định độ truyền khí oxy của các màng LMP – chitosan 

Sau khi khảo sát các tính chất của màng như độ bền cơ học, 

góc tiếp xúc nước, độ hòa tan, độ thấm hơi nước, độ truyền hơi nước 

và khả năng kháng các chủng vi sinh vật nghiên cứu thì có thể thấy 

rằng màng hỗn hợp LMP/CS2 đảm bảo được các chỉ tiêu tốt có thể 

ứng dụng trong lĩnh vực thực phẩm. Màng P/CS2 có độ thấm khí oxy 

thấp nên chọn màng LMP/CS2 cho nghiên cứu tiếp theo.  

3.4.2 Kết quả tạo màng pectin lá sương sâm (LMP) – alginate (AG) 

Tiến hành nghiên cứu tương tự như màng pectin-chitosan, 

nhận thấy màng LMP/AG2 có độ hòa tan thích hợp, độ thấm hơi 

nước và độ thấm khí thấp, đây là ba tính chất cơ bản của một màng 

đáp ứng cho bảo quản thực phẩm, hơn nữa màng LMP/AG2 có độ 

bền cơ học cao. Tuy nhiên màng LMP/AG2 không có tính kháng vi 
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sinh vật. 

3.4.3. Kết quả tạo màng pectin lá sương sâm (LMP) - 

cacboxymethylcellulose  (CMC) 

Qua kết quả nghiên cứu, chọn được màng P/CMC3 có một số 

tính chất phù hợp để ứng dụng trong bảo quản rau quả vì có độ hòa 

tan thấp, độ thấm hơi nước thấp, độ bền cơ học cao. P/CMC không 

có khả năng kháng các chủng vi sinh vật nghiên cứu. 

3.5. Kết quả tạo màng pectin lá sƣơng sâm (LMP) phối hợp với 

vật liệu nano   

3.5.1. Kết quả tạo màng pectin lá sương sâm - alginate có cố định 

nano ZnO (LMP/AG2- ZnO-NPs) 

Hàm lượng nano ZnO được bổ sung vào màng pectin-alginate ở bốn 

mức nồng độ: 0,01; 0,05; 0,1; 0,5 g/100g dung dịch (tương ứng: 

0,01%; 0,05%; 0,1%; 0,5%). Sau khi tạo màng, thực hiện đánh giá 

các chỉ tiêu chất lượng của màng như độ dày và tính chất cơ học, tính 

chất hidrat hóa (độ hòa tan, khả năng thấm nước, độ thấm hơi nước), 

xác định độ màu và độ trong, xác định đường hấp thụ đẳng nhiệt ẩm 

của các màng LMP/AG2- ZnO-NPs. Kết quả cho thấy bổ sung ZnO-

NPs với nồng độ nhỏ hơn 0,1% làm tăng độ bền cơ học và tăng tính 

chất rào cản hơi nước, giảm hòa tan, giảm độ thấm khí oxy của màng. 

- Kiểm tra khả năng kháng vi sinh vật của các màng LMP/AG2 bổ 

sung ZnO-NPs: Các màng LMP/AG2- ZnO-NPs thể hiện khả năng 

kháng các chủng vi sinh vật E.Coli, Saccharomyces cerevisiae, 

Aspergillus niger và Colletotrichum gloeosporioides và khả năng 

kháng của các màng LMP/AG2- ZnO-NPs còn phụ thuộc vào chủng 

vi sinh vật.ư 

- Đặc biệt màng có chứa nano ZnO có khả năng hấp thụ tia UV, khả 

năng này được đánh giá qua độ truyền ánh sáng ở các bước sóng 
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chọn lọc. 

- Kiểm tra phổ hồng ngoại FTIR của màng LMP/AG2 và màng 

LMP/AG2- ZnO-NPs: Tiến hành phân tích phổ ATR-FTIR để nghiên 

cứu sự tương tác giữa nano ZnO và các polymer LMP, alginate. Các 

kết quả được trình bày ở hình 3.33.  

Phổ hồng ngoại của màng LMP/AG2 và LMP/AG2 có bổ sung 0,1% 

nano ZnO cho thấy có sự dịch chuyển các peak ở bước sóng 3330-

3400, 2950, 1635 và 1025 cm-1 sang các bước sóng tương ứng là 

3290, 2910, 1597 và 1010 cm-1. Sự dịch chuyển của các đỉnh peak 

cho thấy có sự tương tác giữa các nano ZnO và các nhóm OH và 

nhóm COOH trong phân tử LMP và alginate. 

Hình 3.33. Phổ FTIR của  màng LMP/AG2 có bổ sung 0.1%  nano 

ZnO và không có nano ZnO (tương ứng với đường màu xanh và đỏ) 

- Kiểm tra hình thái học của các màng LMP/AG2- ZnO-NPs  

Hình thái học của bề mặt màng và mặt cắt ngang của màng 

LMP/AG2 và màng LMP/AG2 có bổ sung 0,1% nano ZnO được 

kiểm tra bởi kính hiển vi điện tử quét (SEM) được thể hiện ở hình 

3.34.      
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Hình 3.34. SEM của bề mặt màng (ảnh trên) và mặt cắt ngang (ảnh 

dưới) (a) LMP/AG2; (b) LMP/AG2/0,1% nano ZnO 

3.5.2. Kết quả tạo màng pectin LMP với nanochitosan 

(LMP/NaCS) 

Nồng độ nanochitosan phối trộn trong màng là 25%, 50% và 

75%. Màng LMP và màng nanochitosan riêng lẻ cũng được chuẩn bị 

đồng thời để so sánh. Sau khi tạo màng LMP/NaCS, thực hiện kiểm 

tra các tính chất của màng như độ bền cơ học, tính chất hidrat hóa, độ 

thấm khí oxy, khả năng thấm ướt, độ màu, độ hấp thụ đẳng nhiệt ẩm 

thì nhận thấy màng hỗn hợp có sự tăng độ bền kéo và độ dãn dài; có 

sự giảm khả năng hút ẩm, khả năng truyền khí oxy, khả năng tan, khả 

năng thấm hơi nước.  

- Kiểm tra phổ hồng ngoại FTIR các màng LMP/NaCS 

Với phổ hồng ngoại của màng LMP/NaCS2, sự thay đổi chính 

thể hiện ở bước sóng 1500–1700 cm−1 liên quan đến dao động kéo 

dài của liên kết amide và thực tế là do có sự tương tác giữa nhóm 

amin của nanochitosan và nhóm carboxylic của pectin; sau phản ứng, 
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dao động của nhóm amin ban đầu ở bước sóng 1590 and 1539 cm-1 

yếu dần, peak ở bước sóng  1732 cm-1 mất đi và thay vào đó là peak 

ở bước sóng 1428 cm-1 đặc trưng cho liên kết -COO-NH2 xuất hiện. 

Peak hấp thụ ở bước sóng 3700–3300 cm−1 đặc trưng cho nhóm –OH 

đã thay đổi nhiều so với phổ của màng NaCS, điều này chứng tỏ rằng 

đã có sự tương tác giữa nhóm –OH và nhóm amide NH của NaCS.  

Hình 3.36. Phổ hồng ngoại (FT-IR) của các màng từ  LMP và NaCS 

3.5.2.7. Xác định khả năng kháng vi sinh vật của các màng 

LMP/NaCS 

Kết quả đường kính vòng kháng khuẩn (được tính bằng mm) của các 

dung dịch tạo màng với các chủng E.Coli, S.cerevisiae, Asp.niger và 

Colletotrichum.gls. được biểu diễn ở hình 3.38. Dung dịch tạo màng 

chứa NaCS có khả năng kháng chủng A.niger và S.cerevisiae tốt hơn 

chủng E.Coli và Colletotrichum gls. Khi hàm lượng NaCS trong 

dung dịch tạo màng tăng từ 25 đến 50% thì khả năng kháng vi sinh 

vật của dung dịch tạo màng tăng lên. Điều quan trọng hơn cả đã được 

khẳng định là NaCS có khả năng ức chế các loại vi sinh vật nhưng 

hoàn toàn không có biểu hiện độc tính trên tế bào động vật có vú. 
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Hình 3.38. Khả năng kháng các chủng VSV của màng LMP/NaCS 

3.5.2.8. Xác định độ truyền khí oxy của các màng LMP/NaCS 

Màng LMP và NaCS có khả năng làm rào cản khí oxy tốt hơn 

so với các loại vật liệu LDPE và HDPE. Sự kết hợp giữa LMP và 

nanochitosan với tỉ lệ 50:50 đã làm giảm độ truyền khí oxy của màng 

tạo thành.  

3.5.2.9. Kiểm tra hình thái học của các màng LMP/NaCS (SEM) 

Hình ảnh SEM của bề mặt màng và mặt cắt ngang của các 

màng LMP, NaCS, LMP/NaCS2 được biểu diễn ở hình 3.39.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.39. Hình ảnh SEM của bề mặt màng LMP, NaCS, 

LMP/NaCS2 (tương ứng với hình A, B, C) và ảnh SEM của mặt cắt 

ngang màng LMP, NaCS, LMP/NaCS2 (tương ứng với hình D, E, F) 
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3.6. Nghiên cứu bảo quản xoài và bơ bằng màng pectin sinh học  

3.6.1. Nghiên cứu lựa chọn màng pectin sinh học để bảo quản 

xoài, bơ 

Tiến hành khảo sát bảo quản xoài và bơ bằng màng P/NaCS2 

và màng P/AG/nano ZnO. Qua cơ sở lý thuyết và thực nghiệm, lựa 

chọn sử dụng pectin – nanochitosan để bảo quản xoài và màng 

P/AG/ZnO-NPs để bảo quản bơ. 

3.6.2. Nghiên cứu bảo quản xoài bằng màng pectin – nanochitosan  

- Nghiên cứu lựa chọn độ dày màng phủ pectin - nanochitosan để 

bảo quản xoài: Chuẩn bị dung dịch tạo màng pectin/nanochitosan. 

Sau đó khảo sát phủ màng lên màng lần lượt với khối lượng 5g, 10g 

và 15g. Tiến hành kiểm tra hao hụt khối lượng, độ cứng, độ màu của 

xoài theo thời gian bảo quản và so sánh với mẫu không phủ màng. 

Sau thời gian bảo quản thì rút ra kết luận: sử dụng lượng màng phủ 

10g để nghiên cứu bảo quản xoài vì với độ dày như thế này vừa đảm 

bảo làm giảm độ hao hụt khối lượng vừa đảm bảo kìm hãm tốt quá 

trình chín, quá trình hô hấp của quả xoài và đảm bảo giá trị cảm quan 

nhất định đối với người tiêu dùng. 

- Nghiên cứu bảo quản xoài bằng màng pectin-nanochitosan ở những 

nhiệt độ khác nhau: Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản 32 ± 

2°C, 25 ± 1°C và 17 ± 1°C đến một số tính chất của xoài.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, xoài được phủ màng đều có hao hụt 

khối lượng thấp hơn so với xoài không phủ màng ở mỗi nhiệt độ bảo 

quản tương ứng. Độ màu của vỏ và thịt xoài cũng được kiểm tra 

trong thời gian bảo quản. Các tính chất hóa lý của xoài trong thời 

gian bảo quản được tổng hợp và biểu diễn ở các bảng sau đây: 
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Ảnh hưởng của việc phủ màng đến chỉ tiêu hóa lý của xoài  ở 32oC 
Chỉ tiêu 

của xoài 
Chất rắn hòa tan Đường tổng Vitamin C Hàm lượng axit Độ cứng 

Bảo 

quản ở 

32
o
C 

Màng 
Không 

màng 
Màng 

Không 

màng 
Màng 

Không 

màng 
Màng 

Không 

màng 
Màng 

Không 

màng 

0 4,7 4,7 3,6 3,6 0,45 0,45 0,85 0,85 30,4 30,4 

6 10,4 19,5 6,2 18,8 0,37 0,15 0,72 0,49 13,8 5,12 

9 14,8 17,5 13,1 16,1 0,33 0,08 0,67 0,38 6,6 0,15 

12 20,1 
 

18,5 
 

0,3 
 

0,52 
 

2,51 
 

Mẫu 

chuẩn 
13,84-16,64 13-13,9 29,1-56,6 0,29-0,34 <7,46-9,1 

Ảnh hưởng của việc phủ màng đến chỉ tiêu hóa lý của xoài  ở 25oC 

Chỉ tiêu 

của xoài 
Chất rắn hòa tan Đường tổng Vitamin C Hàm lượng acid Độ cứng 

Bảo quản 

ở 25
o
C 

Màng 
Không 

màng 
Màng 

Không 

màng 
Màng 

Không 

màng 
Màng 

Không 

màng 
Màng 

Không 

màng 

0 4,7 4,7 3,6 3,6 0,45 0,45 0,85 0,85 31,2 31,2 

6 10,2 17,1 9,4 16,5 0,43 0,32 0,75 0,65 23,1 8,43 

9 17,1 15,7 16,2 14,5 0,4 0,2 0,7 0,45 19,87 0,88 

12 18,2 
 

17.7 
 

0,38 
 

0,6 
 

10,87 
 

15 20,1 
 

18.2 
 

0,35 
 

0,56 
 

3,99 
 

Mẫu 

chuẩn 
13,84-16,64 13-13,9 29,1-56,6 0,29-0,34 <7,46-9,1 

Ảnh hưởng của việc phủ màng đến chỉ tiêu hóa lý của xoài ở 17oC 

Chỉ tiêu 

của xoài 
Chất rắn hòa tan,% Đường tổng,% Vitamin C Hàm lượng acid Độ cứng,N 

Bảo quản 

ở 17
o
C 

Màng 
Không 

màng 
Màng 

Không 

màng 
Màng 

Không 

màng 
Màng 

Không 

màng 
Màng 

Không 

màng 

0 4,7 4,7 3,6 3,6 0,45 0,45 0,85 0,85 31,2 31,2 

6 7,1 9,1 5,9 7,9 0,44 0,39 0,8 0,7 23,4 15,5 

9 8,7 12,4 7,5 11,2 0,42 0,3 0,76 0,54 19,92 7,22 

12 10,3 17,5 9,2 16,8 0,4 0,18 0,71 0,5 15,4 2,62 

15 12,5 16,4 11,3 15,6 0,37 0,11 0,68 0,42 10,29 0,88 

18 15,6 
 

14,2 
 

0,35 
 

0,65 
 

6,12 
 

21 17,9 
 

16,2 
 

0,33 
 

0,61 
 

3,21 
 

24 19,5 
 

18 
 

0,3 
 

0,58 
 

1,23 
 

Mẫu 

chuẩn 
≈20 13-13,9 29,1-56,6 0,29-0,34 2-6 
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Sự thay đổi về các tính chất vật lí và thành phần hóa học của 

xoài trong thời gian bảo quản phụ thuộc vào sự có mặt hay không có 

mặt của lớp phủ và phụ thuộc vào nhiệt độ bảo quản. Đề xuất nên 

chọn phương án bảo quản xoài bằng màng pectin-nanochitosan kết 

hợp với điều kiện nhiệt độ thấp như 25oC và 17oC.  

Hình 3.50 và 3.51. Ảnh hưởng của việc phủ màng đến số lượng tế 

bào nấm men và nấm mốc của xoài trong thời gian bảo quản 

 Việc phủ màng pectin - nanochitosan cho quả xoài đã có hiệu quả 

trong việc làm giảm số lượng tế bào vi sinh vật. Theo công bố trước, 

giới hạn cho phép về vi sinh vật của quá trình bảo quản rau quả là 106 

CFU/g. Các mẫu xoài được phủ màng đều giữ được số lượng tế bào 

vi sinh vật nhỏ hơn 106 CFU/g cho đến cuối thời kì bảo quản. Nhiệt 

độ bảo quản càng thấp thì số lượng tế bào vi sinh vật càng thấp.  

3.6.3. Nghiên cứu bảo quản bơ bằng màng P/AG/ZnO-NPs 

- Nghiên cứu lựa chọn độ dày màng phủ P/AG/ZnO-NPs để bảo quản 

bơ: Sau khi khảo sát lượng dung dịch để phủ màng bảo quản bơ lần 

lượt là 2g, 5g và 7g chọn được lượng dung dịch thích hợp để bảo 

quản bơ là 5g.  
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- Nghiên cứu bảo quả bơ bằng màng phủ pectin/alginate/ ZnO-NPs ở 

những nhiệt độ khác nhau: Tương tự như bảo quản xoài, tiến hành 

kiểm tra hao hụt khối lượng, độ cứng, tổng lượng chất rắn hòa tan, độ 

màu của vỏ bơ, pH thì nhận thấy phủ màng kéo dài được thời gian 

bảo quản, giảm được hao hụt khối lượng và duy trì được các chỉ tiêu 

nêu trên tốt hơn so với bơ không phủ màng. Nhiệt độ càng thấp thì 

hiệu quả bảo quản càng cao.  

- Ngoài ra, khảo sát hàm lượng lipid và chỉ số iodine của lipid 

bơ. Sau thời gian bảo quản, hàm lượng lipid giảm đi, đặc biệt là với 

các mẫu bơ đối chứng. Khi nhiệt độ bảo quản giảm thì hàm lượng 

lipid của bơ giảm chậm hơn. Chỉ số iodine của các mẫu bơ được phủ 

màng hầu như không thay đổi theo thời gian bảo quản trong khi đó 

chỉ số iodine của mẫu bơ không phủ màng lại giảm. 

- Kết quả kiểm tra về số lượng tế bào vi sinh vật trong bơ cho 

thấy mẫu bơ được phủ màng đều có số lượng tế bào vi sinh vật thấp 

hơn so với mẫu đối chứng ở mỗi nhiệt độ bảo quản. Khi nhiệt độ bảo 

quản càng thấp, số lượng tế bào vi sinh vật của cả mẫu đối chứng và 

mẫu phủ màng đều giảm. Mẫu bơ phủ màng và được bảo quản ở các 

nhiệt độ 17oC, 25oC và 32oC đều có số lượng tế bào vi sinh vật tổng 

nhỏ hơn mức quy định 106 CFU/g mẫu.  

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

A. Kết luận  

Quá trình nghiên cứu của luận án đã thu được một số kết quả chính 

như sau: 

1. Đã xác định được một số thành phần hóa học cơ bản của bốn 

nguyên liệu sử dụng để chiết tách pectin. Sau khi tối ưu hóa quá trình 

chiết tách pectin từ các nguyên liệu thực vật, về nhiệt độ, thời gian và 

nồng độ acid citric, đã xác định được hàm lượng pectin thu được ở vỏ 

bưởi, lá sương sâm, vỏ chuối và vỏ dưa hấu lần lượt là 17,43; 16,43; 

13,4 và 9,06%.  
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2. Đã xác định được chỉ số DE và khối lượng phân tử của các loại 

pectin. Chỉ số DE: vỏ bưởi (58,93%), vỏ chuối (52,76%), vỏ dưa hấu 

(47,2%) và lá sương sâm (48,36%). Pectin từ vỏ chuối và vỏ bưởi 

thuộc nhóm HMP và pectin từ lá sương sâm và vỏ dưa hấu thuộc 

nhóm LMP. Khối lượng phân tử của pectin vỏ dưa hấu, vỏ chuối, vỏ 

bưởi và lá sương sâm lần lượt là: 44,108; 50,432; 71,336; 80,842 

kDa. 

3. Kết quả chiết tách bằng phương pháp siêu âm cho thấy đã rút ngắn 

thời gian so với phương pháp ngâm chiết. (30 phút thay vì 98,16 phút 

với vỏ bưởi, 24 phút thay vì 74,78 phút với lá sương sâm), sản phẩm 

pectin có chỉ số DE và độ nhớt tương đương với phương pháp ngâm 

chiết.  

4. Đã nghiên cứu tạo màng phối hợp giữa pectin với các 

polysaccharide đồng tạo màng: alginate, chitosan và CMC (màng 

pectin composite); đã xác định được màng LMP/AG và LMP/CS có 

tỉ lệ phối trộn 50:50 có những tính chất phù hợp cho mục đích bảo 

quản trái cây. 

5. Đã nghiên cứu tạo màng pectin có bổ sung vật liệu nano là nano 

ZnO và nanochitosan. Kết quả cho thấy màng LMP/AG2-ZnO-NPs 

tốt hơn so với màng P/AG2 và màng LMP/NaCS tốt hơn so với màng 

LMP như giảm độ hòa tan, giảm độ thấm hơi nước, độ truyền khí 

oxy, ngược lại, tăng độ bền kéo, độ giãn dài, khả năng hấp thụ tia cực 

tím, khả năng kháng các chủng vi sinh vật: Saccharomyces 

cerevisiae, Aspergillus niger, Colletotrichum gloeosporioides và 

Escherichia coli. Tỉ lệ nano ZnO bổ sung tốt nhất là 0,1% và tỉ lệ 

phối trộn giữa LMP và nanochitosan tốt nhất là 50:50.  

6. Đã thử nghiệm bảo quản xoài bằng màng LMP/NaCS. Kết quả 

bước đầu cho thấy đã kéo dài được thời gian bảo quản. Xoài được 

phủ màng pectin-nanochitosan có thể bảo quản được 24 ngày ở 17oC 
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và 15 ngày ở 25oC trong khi xoài không phủ màng chỉ bảo quản được 

15 ngày ở 17oC và 9 ngày ở 25oC. Thử nghiệm bảo quản bơ bằng 

màng LMP/AG2-ZnO-NPs. Kết quả, có thể bảo quản bơ được 21 ở 

17oC và 12 ngày 25oC trong khi bơ không phủ màng chỉ bảo quản 

được 12 ngày ở 17oC và 9 ngày ở 25oC. 

B. Những đóng góp mới của luận án 

Sau khi phân tích tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và thế 

giới thì nhận thấy các kết quả nghiên cứu của luận án đã có những 

đóng góp mới cho khoa học và thực tiễn như sau: 

1. Xác định được các điều kiện tối ưu để chiết tách pectin từ các 

nguồn nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam như lá sương sâm, vỏ bưởi, vỏ 

chuối và vỏ dưa hấu; xác định được tính chất của các sản phẩm 

pectin thu nhận được. 

2. Lần đầu tiên tạo được các màng phối hợp giữa pectin, 

polysaccharide và vật liệu nano (nano ZnO và nanochitosan) với các 

tính chất cơ lý, vật lý và sinh học thích hợp làm màng phủ bảo quản 

trái cây. 

3. Đã chứng minh được tính ưu việt của việc phủ màng và lưu trữ ở 

nhiệt độ thấp trong bảo quản xoài và bơ.  

C. Kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo 

1) Nghiên cứu thu nhận pectin bằng những phương pháp hiện đại 

khác như phương pháp vi sóng, phương pháp áp lực cao,…; 

2) Nghiên cứu cải thiện vào tạo ra những loại màng mới có thể ứng 

dụng trong bảo quản thực phẩm như cố định thêm những chất kháng 

oxy hóa, chất kháng khuẩn,…;  

3) Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình sản xuất màng như điều kiện nhiệt 

độ sấy, thời gian sấy,…; 

 4) Nghiên cứu ứng dụng màng trong bảo quản một số sản phẩm thực 

phẩm khác. 
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