
114 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Extraction, purification and application of hydrolysed collagen from fish skin

Binh C. Nguyen1∗, & Hong X. M. Nguyen2

1Faculty of Fisheries, Ho Chi Minh City University of Food Industry, Ho Chi Minh City, Vietnam
2Faculty of Food Science and Technology, Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam

ARTICLE INFO

Review Paper

Received: December 28, 2017
Revised: March 03, 2018
Accepted: June 06, 2018

Keywords

Application
Collagen hydrolysate
Extraction
Purification
Fragmentation

∗Corresponding author

Nguyen Cong Binh
Email: binhnc@cntp.edu.vn

ABSTRACT

Collagen hydrolysate is a mixture of peptides which have molecular weight
less than 20 kDa and are obtained from enzymatic hydrolysis of collagen or
gelatin. It has extraordinary properties and bioactivities compared to col-
lagen and gelatin, such as antioxidant, anti-freezing, anti-microbial, ultra-
violet ray prevention, and stimulator for the healing hormones of arthritis.
Thus, collagen hydrolysate is widely used in functional foods, cosmetics
and pharmaceuticals. The procedure to produce hydrolysate collagen from
fish skin begins with the process of removing non-collagen substances, then
enzymatic hydrolysis, and finally purification and fragmenation of collagen
hydrolysate. The removal of non-collagen agents usually employs sodium
hydroxide. Depending on the chemical composition of the fish skin, sodium
hydroxide concentrations ranges from 0.05 M to 0.1 M, the ratio of fish skin
weight to sodium hydroxide solution is 1:10 (w/v) and soaking time is from
6 to 24 hours. Currently, many studies use protease enzymes to hydrolyze
collagen. Depending on the type and source of enzyme, the collagen hy-
drolysate products have different degrees of hydrolysis (DH). Each type of
enzyme needs to be performed at its optimum catalytic conditions such
as pH, enzyme/substrate (E/S) ratio, hydrolysis temperature, hydrolysis
time to achieve maximum DH and desired molecular weight of the obtained
peptides. For rapid and effective separation of the collagen fragments, ul-
trafiltration or gel filtration chromatography are usually used.

Cited as: Nguyen, B. C., & Nguyen, H. X. M. (2018). Extraction, purification and application of
hydrolysed collagen from fish skin. The Journal of Agriculture and Development 17(5), 114-122.
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TÓM TẮT

Collagen thủy phân là hỗn hợp các peptide có phân tử lượng nhỏ hơn 20
kDa được thủy phân từ collagen hoặc gelatin bằng enzyme. Nó có những
tính chất và hoạt tính sinh học như khả năng chống oxi hóa, chống đông,
kháng khuẩn, ngăn chặn tia cực tím và là chất kích thích cho các hormone
làm lành bệnh viêm khớp,... mà collagen và gelatin không có được. Vì
vậy, collagen thủy phân được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp thực
phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm. Quy trình sản xuất collagen thủy phân
từ da cá bắt đầu từ công đoạn loại bỏ thành phần phi collagen, sau đó
thủy phân collagen bằng enzyme, và cuối cùng là tinh sạch và phân đoạn
collagen thủy phân. Dung dịch NaOH thường được dùng để loại bỏ phần
phi collagen trong da cá. Tùy theo thành phần hóa học của da cá mà nồng
độ NaOH dao động từ 0,05 M đến 0,1 M, tỷ lệ khối lượng da cá so với
dung dịch NaOH khoảng 1:10 (w/v) và thời gian ngâm từ 6-24 giờ. Hiện
nay có nhiều nghiên cứu sử dụng enzyme protease để thủy phân collagen.
Tùy thuộc vào loại enzyme và nguồn thu nhận enzyme mà sản phẩm có
mức độ thủy phân (degree of hydrolysis: DH) khác nhau. Mỗi loại enzyme
cần được tiến hành tại các điều kiện tối ưu như pH, tỷ lệ enzyme/cơ chất
(E/S), nhiệt độ thủy phân, thời gian thủy phân để đạt được DH cực đại
và các peptide thu được có khối lượng phân tử mong muốn. Màng siêu lọc
hoặc sắc ký lọc gel thường được sử dụng để tách các phân đoạn collagen
thủy phân một cách nhanh chóng và hiệu quả.

1. Đặt Vấn Đề

Collagen là một loại protein cấu trúc, chiếm
khoảng 30% lượng protein trong cơ thể động vật.
Nó được phân bố trong các bộ phận như da, cơ,
gân, sụn, dây chằng xương và răng (Di Lullo &
ctv., 2002). Có hơn 29 loại collagen đã được xác
định trong các mô khác nhau; mỗi loại có trình
tự amino acid và tính chất sinh lý khác nhau.
Trong số 29 loại này, collagen loại I là dạng phổ
biến nhất (Hulmes, 2008). Collagen là chất giàu
hydroxyproline, gồm ba chuỗi polypeptide xoắn
vào nhau có đường kính khoảng 1,5 nm và chiều
dài 300 nm (Jenkins & Raines, 2002) (Hình 1).

Cấu trúc của collagen có một mô hình lặp đi
lặp lại Gly-X-Y, trong đó X và Y có thể là bất kỳ
acid amin nào, nhưng chủ yếu là proline và hy-
roxyproline (Silvipriya & ctv., 2015). Sợi collagen
chiếm chủ yếu trong sợi dây chằng, ảnh hưởng đến
khả năng nén ở các khớp sụn và tính linh động

Hình 1. Cấu trúc của collagen (Tang & ctv., 2007)

của mạch máu và da. Nó được xem như là một
chất keo dính các bộ phận trong cơ thể con người
thành một khối hoàn chỉnh; nếu không có colla-
gen, cơ thể người chỉ là các phần rời rạc. Điều
này chứng tỏ tầm quan trọng của collagen với sự
sống của con người (Zylberberg & Laurin, 2011).

Nguồn nguyên liệu truyền thống để sản xuất
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collagen là từ da, xương, chân và sụn của động vật
trên cạn như bò, lợn và các loại gia cầm. Trong
những năm gần đây, sự bùng nổ về các bệnh bò
điên, lở mồm long móng và cúm gia cầm đã ảnh
hưởng tiêu cực đến thái độ sử dụng collagen của
người tiêu dùng và các sản phẩm có nguồn gốc
từ collagen. Ngoài ra, một số collagen thu nhận
từ lợn và một số động vật khác không được giết
mổ theo quy định của một số tôn giáo thì không
được sử dụng trong một số sản phẩm của Kosher
(luật Do Thái liên quan đến thực phẩm) hoặc
Halal (luật Hồi Giáo về thực phẩm). Trong số các
nguồn nguyên liệu được dùng để thay thế nguồn
collagen truyền thống thì các phụ phẩm trong
ngành công nghệ chế biến thủy sản như vảy, da,
bong bóng, và xương là nguồn nguyên liệu rất
tốt để sản xuất collagen. Trong công nghiệp chế
biến cá, lượng phụ phẩm được thải ra chiếm 50-
70% khối lượng của nguyên liệu. Hầu hết các phụ
phẩm này hiện đang được sử dụng vào các sản
phẩm có giá trị thấp hoặc phân bón. Việc sử dụng
hiệu quả các sản phẩm phụ này có thể sản xuất
ra các sản phẩm giá trị gia tăng, giảm ô nhiễm
môi trường và thậm chí tạo ra cơ hội kinh doanh
mới (Liu & ctv., 2015).

Hiện nay, collagen và gelatin được sử dụng rộng
rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm và các
ngành công nghiệp khác với vai trò khác nhau
như chất nhũ hóa, chất tạo bọt, chất ổn định keo,
chất tạo màng. Vì vậy, collagen và gelatin được
sử dụng chủ yếu như một chất phụ gia. Gelatin
là một polypeptide khối lượng phân tử 40 đến 90
kDa có nguồn gốc từ collagen. Collagen có thể
được thủy phân bằng acid cho sản phẩm là ASC
(acid-soluble collagen), hoặc bằng enzyme pepsin
cho sản phẩm là PSC (Pepsinsoluble collagen) và
ASC, PSC được gọi là gelatin. Gelatin được chiết
xuất từ da cá chứa khoảng 19 ö 20 loại acid amin
và các acid amin như glycine, alanine, proline, và
hydroxyproline chiếm một tỉ lệ rất lớn (Tamil-
mozhi & ctv., 2013; Liu & ctv., 2015; Sun & ctv.,
2017). Tổng hàm lượng proline và hydroxyproline
của ASC và PSC dao động trong khoảng từ 15%
ö 20%, thấp hơn trong collagen thủy phân từ da
lợn và da bò (21% ö 23%) (Abedin & ctv., 2014).
Gelatin có khả năng hòa tan tốt hơn collagen vì
vậy gelatin được sử dụng phổ biến hơn.

Khi collagen hoặc gelatin bị thủy phân bởi en-
zyme tạo thành các peptide có khối lượng phân
tử nhỏ hơn 20 kDa thì gọi là collagen thủy phân
(collagen hydrolysate: CH) (Djagny & ctv., 2001;
Zague, 2008; Boonmaleerat & ctv., 2017). Colla-

gen thủy phân có các hoạt tính sinh học như khả
năng chống oxi hóa, chống đông, kháng khuẩn,
ngăn chặn tia cực tím, và là chất kích thích cho
các hormone làm lành bệnh viêm khớp,... Ngoài
ra, collagen thủy phân có khả năng hòa tan tốt
trong nước, kể cả nước lạnh và khả năng tiêu hóa
tốt hơn collagen và gelatin. Vì vậy, collagen thủy
phân được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành
công nghiệp, trong đó có thực phẩm, mỹ phẩm
và dược phẩm.

Collagen thủy phân có thể được bổ sung vào
thức ăn, làm thực phẩm chức năng hỗ trợ cho
sức khỏe, đặc biệt là xương và da (Guillerminet &
ctv., 2012; Daneault, 2014). Collagen thủy phân
từ da cá hồi có hoạt tính oxi hóa mạnh nhất
ở phân đoạn có khối lượng phân tử nhỏ hơn 3
kDa và khả năng chống đóng băng sản phẩm
tốt nhất ở phân đoạn từ 3 ö 10 kDa (Wu &
ctv., 2018). Nhờ vào khả năng hòa tan dễ dàng
trong nước, collagen thủy phân thường được bổ
sung vào nước ép trái cây giúp tăng cường dinh
dưỡng và khả năng tiêu hóa cho người tiêu dùng
(Bilek & Bayram, 2015). Ichikawa & ctv. (2010)
cho rằng 90% collagen thủy phân được tiêu hóa.
Từ máu, các peptide (có chứa hydroxyproline)
được vận chuyển vào các mô đích, ví dụ da, xương
và sụn, nơi mà các peptide đóng vai trò như là
các khối cấu tạo cho các tế bào địa phương và
giúp tăng cường sản xuất các sợi collagen mới
(Shigemura & ctv., 2014). Collagen thủy phân
chứa nhiều peptide, đặc biệt các peptide giàu
proline, glycine, argininelysine là các peptide có
tính kháng khuẩn rất tốt (AMP - antimicrobial
peptide) đối với cả vi khuẩn Gram dương và vi
khuẩn Gram âm. Các peptide giàu proline có khả
năng kháng khuẩn mạnh mẽ đối với Micrococ-
cus luteus (Gram dương), Vibrio harveyi (Gram
âm) và Escherichia coli (Gram âm) (Holfeld &
ctv, 2017; Imjongjirak & ctv., 2017). Các pep-
tide giàu glycine có hoạt tính kháng vi khuẩn Es-
cherichia coli KCTC1923 (Gram âm) và Staphy-
lococcus aureus (Gram dương) (Rahman & ctv.,
2017). Ngoài ra, collagen thủy phân còn có khả
năng tạo bọt và tạo nhũ (Chi & ctv., 2014).

2. Tách Chiết Collagen Thủy Phân

2.1. Loại bỏ các thành phần phi collagen

Thành phần phi collagen trong phụ phẩm cá
bao gồm lipid, khoáng, sắc tố và protein không
phải là collagen. Tùy theo thành phần hóa học
của từng loại nguyên liệu mà phương pháp xử lý
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khác nhau. Dung dịch NaOH loãng hoặc kết hợp
giữa NaOH và một số dung môi không phân cực
như ethanol, ether, n-hexan thường được dùng để
loại bỏ chất béo. EDTA thường được dùng để loại
bỏ chất khoáng. Việc loại bỏ này còn phụ thuộc
vào sản phẩm mà chúng ta thu nhận, chẳng hạn
như collagen, gelatin hay collagen thủy phân.

Để loại bỏ thành phần phi collagen trên da cá
ngừ mắt to, da cá được ngâm trong dung dịch
NaOH 0,05 - 0,1 N với tỷ lệ da cá/ dung dịch là
1:10 (w/v), khuấy liên tục trong 6 giờ và cứ 2 giờ
thay dung dịch NaOH một lần, sau đó rửa bằng
nước đến pH trung tính rồi tiếp tục ngâm trong
dung dịch butyric 100g/lít với tỷ lệ da cá/dung
dịch butyric là 1:10 (w/v) trong 18 giờ, cứ 6 giờ
thay dung dịch butyric một lần (Benjakul & ctv.,
2010). Đối với da của bốn loài cá olive flounder
(Paralichthys olivaceus), black rockfish (Sebastes
schlegeli), sea bass (Lateolabrax maculatus) và
red sea bream (Pagrus major) thì thành phần
phi collagen được loại bỏ bằng cách ngâm vào
dung dịch NaOH 0,1N trong 24 giờ, khuấy liên
tục ở nhiệt độ 50C (Cho & ctv., 2014). Thành
phần phi collagen trên da cá rô phi được loại bỏ
bằng cách ngâm trong dung dịch NaOH 0,05 N
với tỷ lệ da cá/ dung dịch NaOH là 1:10 (w/v)
trong 6 giờ (Thuanthong & ctv., 2016).

Đối với cá trắm cỏ, để loại bỏ protein không
phải collagen và sắc tố thì vảy, da, bong bóng
được ngâm trong 20 thể tích của NaOH 0,1M
trong 36 giờ, thay dung dịch kiềm sau mỗi 12
giờ, sau đó được rửa sạch với nước cất lạnh. Vảy
sẽ được khử canxi với 10 thể tích của EDTA 0,5M
trong 72 giờ, thay dung dịch sau mỗi 24 giờ. Trong
khi đó, da và bong bóng sẽ được cho vào 20 thể
tích butyl alcohol 10% (v/w) trong 24 giờ để loại
bỏ chất béo, thay dung dịch mỗi 12 giờ, sau đó
rửa sạch với nước cất lạnh (Liu & ctv., 2015).
Trên đây là một số phương pháp và điều kiện xử
lý để loại bỏ phần phi collagen trên da cá nhưng
các tác giả không đưa ra tỷ lệ phần phi collagen
đã loại bỏ mà chỉ chú ý đến các chỉ tiêu chất lượng
của sản phẩm thu được và hiệu quả thu hồi sản
phẩm. Như vậy đối với mỗi loại nguyên liệu khác
nhau, chúng ta cần nghiên cứu tối ưu hóa điều
kiện loại bỏ phi collagen.

2.2. Thủy phân collagen

Collagen thường được thủy phân bằng phương
pháp sử dụng enzyme protease. Tùy thuộc vào
loại enzyme và nguồn thu nhận enzyme mà sản
phẩm có mức độ thủy phân khác nhau. Việc tách

chiết các phân đoạn sẽ tạo ra các sản phẩm col-
lagen thủy phân khác nhau. Để thủy phân colla-
gen từ da cá hồi, Wu & ctv. (2018) đã sử dụng
enzyme từ Vibrio sp. SQS2-3 với tỷ lệ E/S =
1:10 (v/w), pH 4, nhiệt độ thủy phân là 450C,
thời gian thủy phân là 150 phút và thu được 7
phân đoạn peptide có khối lượng phân tử nhỏ hơn
20 kDa. Khi thủy phân da cá bằng enzyme ser-
ine collagenolytic protease từ vi khuẩn Pseudoal-
teromonas sp. SM9913 với hoạt độ 10434 UI/mg,
pH 8, nhiệt độ 400C, tỷ lệ E/S = 1/10 (v/w),
thời gian thủy phân 1 giờ thì thu được trên 95%
các peptide có khối lượng phân tử nhỏ hơn 3 kDa
(Chen & ctv., 2017). Enzyme pepsin từ dạ dày
lợn với hoạt độ khoảng 250 UI/mg có khả năng
thủy phân collagen từ da cá (Epinephelus mal-
abaricus) ở pH 2,1, nhiệt độ 36,620C, tỷ lệ E/S
= 3,6%, thời gian 5,47 giờ; trong khi cũng với
giống cá này, papain từ mủ đu đủ với hoạt độ 10
UI/mg có khả năng thủy phân collagen ở pH 6,38,
nhiệt độ 26,220C, tỷ lệ E/S = 4,5% và thời gian
4,25 giờ; khối lượng phân tử của peptide thu được
hầu hết là nhỏ hơn 2 kDa (Hema & ctv., 2017).
Da cá Acipenser schrenckii đã được thủy phân
bằng enzyme Alcalase (Sigma, USA) với tỷ lệ Al-
calase/cơ chất 1:20 (w/w) ở 500C, pH 8 trong 3
giờ; trong khi đó flavourzyme (Sigma, USA) hoạt
động tốt ở tỷ lệ flavourzyme /cơ chất 1:20 (w/w),
ở 500C, pH 7 trong 3 giờ (Nikoo & ctv., 2015) và
peptide thu được có phân tử lượng hầu hết ở vùng
từ 0,5 đến 2,5 kDa. Như vậy, khi thủy phân col-
lagen hoặc gelatin từ da cá bằng các loại enzyme
protease trong các điều kiện thí nghiệm nêu trên
đều có khả năng thu được collagen thủy phân có
khối lượng phân tử nhỏ dưới 20 kDa và khả năng
hòa tan tốt kể cả trong nước lạnh.

3. Tinh Sạch Collagen Thủy Phân Từ Da
Cá

Nguyên liệu collagen trước khi thủy phân đã
được xử lý để loại bỏ phần phi collagen như lipid,
khoáng, protein không phải là collagen và sắc tố.
Tuy nhiên một số lipid và chất khoáng ở dạng liên
kết vẫn còn tồn tại và trở thành tạp chất trong
dịch thủy phân và cần phải được loại bỏ. Ngoài
ra, dịch thủy phân chứa rất nhiều peptide có khối
lượng phân tử khác nhau. Những peptide có phân
tử lượng nằm trong một khoảng nhất định được
gọi là một phân đoạn peptide; mỗi phân đoạn có
những tính chất khác nhau nên cần phải tinh sạch
và phân tách các phân đoạn đó để có những ứng
dụng cụ thể (Chi & ctv., 2014). Các phương pháp
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như lọc, kết tủa, thẩm tích thường được dùng để
tinh sạch và phân đoạn các peptide collagen.

Để tinh sạch collagen thủy phân từ da cá Hồng
(Priacanthus Tayenus và Priacanthus macracan-
thus) bằng enzyme pepsin, dịch thủy phân được
lọc để loại bỏ phần chất béo rồi kết tủa bằng dung
dịch NaCl 2,6 M với sự có mặt của Tris (hydrox-
ymethyl) aminomethane 0,05 M (pH 7,5). Kết tủa
được tách bằng cách ly tâm 20.000 vòng/phút
trong 60 phút ở 40C rồi hòa tan trong acid acetic
0,5 M, thẩm tích bằng túi cellophane sau đó sấy
đông khô (Benjakul & ctv., 2010). Collagen hòa
tan được thủy phân bằng pepsin (PSC) từ da
cá dưa (Holothuria parva) được tinh sạch bằng
phương pháp kết tủa trong dung dịch NaCl 0,8 M
và tách kết tủa bằng cách ly tâm 9.000 vòng/phút
trong 30 phút, sau đó hòa tan trong acid acetic 0,5
M, đem đi thẩm tích rồi sấy đông khô (Adibzadeh
& ctv., 2014). Tùy thuộc vào mức độ thủy phân
mà các peptide collagen thu được có khối lượng
phân tử khác nhau, do đó việc kết tủa rất phức
tạp và việc ly tâm tách các kết tủa này cũng khác
nhau. Đối với các peptide có khối lượng phân tử
nhỏ hơn 10 kDa thì việc kết tủa và ly tâm rất
khó khăn, đòi hỏi các kỹ thuật hiện đại và tiên
tiến hơn như sử dụng màng siêu lọc hoặc sắc ký
lọc gel.

Hiện nay, do nhu cầu rất lớn về nguồn collagen
thủy phân từ collagen loại I chất lượng cao sử
dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, dinh
dưỡng, mỹ phẩm và dược phẩm nên rất cần các
kỹ thuật tách chiết collagen nhanh, hiệu quả và
chất lượng. Dịch thủy phân collagen từ da cá thu
Tây Ban Nha (Spanish mackerel skin) đã được
phân tách qua lọc gel trên cột Sephadex G-100
và thu được 7 phân đoạn với khối lượng phân tử
trung bình là 47,82 kDa; 28,77 kDa; 26,70 kDa;
21,03 kDa; 19,82 kDa; 14,39 kDa; 5,04 kDa (Chi
& ctv., 2014). Để tách chiết các phân đoạn pep-
tide trong dịch thủy phân bằng màng siêu lọc
ultrafilation có trọng lượng phân tử mặt cắt qua
màng khác nhau cần chú ý điều kiện pH, nhiệt
độ, nồng độ protein, áp suất,... các điều kiện này
thường được ghi trên catalog của các loại màng
lọc để đạt được hiệu quả lọc và tránh tắt nghẽn
màng lọc (Fallis, 2013). Vì vậy việc tinh sạch và
phân đoạn collagen thủy phân chúng ta cần xác
định trọng lượng phân tử của các phân đoạn col-
lagen thủy phân có trong dịch thủy phân và mục
đích cần thu nhận phân đoạn collagen nào trong
hỗn hợp này để chọn màng siêu lọc ultrafiltration
có giá trị trọng lượng phân tử mặt cắt qua màng

khác nhau. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng sắc
ký lọc gel để phân tách các phân đoạn collagen
thủy phân giúp đa dạng hóa các sản phẩm colla-
gen thủy phân và làm cho việc ứng dụng chúng
dễ dàng và hiệu quả hơn.

Một số tiêu chuẩn chất lượng của collagen thủy
phân từ cá của một vài hãng sản xuất đã được
chứng nhận bởi Kosher và Halal để ứng dụng
trong thực phẩm, mỹ phẩm, đồ uống và dược
phẩm được trình bày trong Bảng 1 cho thấy sản
phẩm collagen thủy phân đáp ứng được nhu cầu
sử dụng cho hầu hết người tiêu dùng.

4. Ứng Dụng Của Collagen Thủy Phân Từ
Da Cá

4.1. Ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

Tùy theo tính chất công nghệ của từng loại
thực phẩm mà các loại collagen thủy phân khác
nhau được sử dụng trong chế biến thực phẩm.
Gelatin chế biến từ da cá được sử dụng đối với
các sản phẩm thực phẩm cần tăng khả năng tạo
gel, độ kết dính, tính ổn định, tạo màng, thay
thế chất béo hoặc tạo bọt xốp như kẹo dẻo, kẹo
marshmallow (Baziwane & He, 2003).

Collagen thủy phân khi kết hợp với chitosan để
tạo màng giúp khắc phục được khả năng cách ẩm
của màng chitosan (Ocak, 2018). Trong các sản
phẩm phó mát, người ta thêm vào một hàm lượng
collagen thủy phân nhằm ngăn chặn sự mất nước.
Ngoài ra, trong sản phẩm bơ sữa, collagen thủy
phân đóng vai trò quan trọng trong việc tạo độ
mịn, độ sánh cho sản phẩm. Khi bổ sung khoảng
2,5% collagen thủy phân vào nước ép cam hoặc
táo sẽ làm tăng làm lượng protein đồng thời làm
tăng giá trị cảm quan của người tiêu dùng (Bilek
& Bayram, 2015). Collagen thủy phân có khối
lượng phân tử nhỏ và khả năng hòa tan tốt lại có
một số hoạt tính sinh học như khả năng chống
oxi hóa, chống đông (Razali & ctv., 2015; Wu &
ctv., 2018), khả năng kháng khuẩn (Holfeld &
ctv., 2017; Imjongjirak & ctv., 2017), kích thích
một số hormone làm lành các vết thương và viêm
khớp (Boonmaleerat & ctv., 2017) nên thường
được sử dụng trong sản xuất các loại thực phẩm
chức năng.

4.2. Ứng dụng trong mỹ phẩm

Collagen thủy phân có các hoạt tính sinh học
như khả năng chống oxi hóa, kháng khuẩn, giữ
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Bảng 1. Một số tiêu chuẩn chất lượng của collagen thủy phân1

STT Chỉ tiêu Yêu cầu
1 Trạng thái Dạng bột màu trắng đến hơi vàng
2 Mùi Không mùi
3 Độ hòa tan > 99,9%
4 Hàm lượng protein > 90%
5 pH 5,0 - 6,5
6 Độ ẩm < 8%
7 Hàm lượng tro 2,0% Max
8 Hàm lượng asen 1 ppm Max
9 Phân tử lượng trung bình 500 đến 3.000
10 Tổng số coliforms < 1.000 CFU/gram
11 Salmonella Âm tính /25 gram
12 Escherichia coli Âm tính /10 gram

1Nutra Food Ingredients, 2018.

ẩm và ngăn tia cực tím ảnh hưởng đến da người
(Bilek & Bayram, 2015), tạo ra một hệ thống bảo
vệ, nâng đỡ và hỗ trợ các đặc tính cơ học của da
như sức căng, độ đàn hồi, độ ẩm. Collagen thủy
phân giúp duy trì độ ẩm cho tế bào, đóng vai trò
quan trọng giúp cải thiện cấu trúc da, kích thích
quá trình tái tạo của làn da, phục hồi tế bào da
bị tổn thương (Inoue & ctv., 2016). Chính vì vậy
mà collagen được dùng làm nguyên liệu để sản
xuất các sản phẩm như kem dưỡng da cao cấp,
dầu gội, các sản phẩm dưỡng tóc cũng như các
loại sữa tắm (Zague, 2008). Collagen thủy phân
trong các sản phẩm mặt nạ dưỡng da khi kết hợp
với các tinh chất trong mật ong, dầu oliu, tinh
dầu hoa hồng có tác dụng dưỡng ẩm cho da, tái
tạo làn da mệt mỏi, bảo vệ da khỏi các tác nhân
tia tử ngoại, khói bụi, hóa chất, giúp da được trẻ
hóa, tươi tắn. Trong các sản phẩm chăm sóc tóc
thường có bổ sung một lượng collagen thủy phân
có tác dụng bảo vệ cho tóc, phục hồi tóc bị hư
tổn do tác động của tia tử ngoại, thuốc nhuộm
tóc, thuốc duỗi tóc. Collagen còn được sử dụng
để hỗ trợ trong trường hợp da bị tổn thương hay
trong giai đoạn tái tạo da sau khi điều trị nám,
mụn trứng cá, sẹo, rạn da và tiêu da thừa sau khi
giảm béo (Sionkowska & ctv., 2017).

4.3. Trong y học và dược phẩm

Collagen thủy phân là một vật liệu có khả năng
phân hủy sinh học, có tính tương thích sinh học
cũng như khả năng cầm máu nên là một loại
vật liệu sinh học lý tưởng cho việc sản xuất các
sản phẩm y học. Màng collagen thủy phân được
sử dụng làm bao bì cho thực phẩm, dược phẩm

và mỹ phẩm (Langmaier & ctv., 2008). Collagen
thủy phân được sử dụng như một hệ thống màng
phân hủy sinh học trong việc bào chế các loại
thuốc bao gồm thuốc tránh thai, kháng sinh, in-
sulin, hormone tăng trưởng... Collagen thủy phân
được sử dụng rộng rãi trong phẫu thuật thẩm mỹ,
chữa lành vết thương cho các bệnh nhân bị phỏng,
tái tạo xương và nhiều mục đích khác thuộc nha
khoa, phẫu thuật, chỉnh hình. Collagen thủy phân
còn được dùng trong việc xây dựng cấu trúc da
nhân tạo để chữa trị cho các vết bỏng nghiêm
trọng. Đôi khi chúng được sử dụng kết hợp với
silicone, glycosaminoglycan, nguyên bào sợi, các
tác nhân tăng trưởng và các hợp chất khác. Col-
lagen thủy phân cũng được bán trên thị trường
như một chất bổ sung để chữa bệnh loãng xương
(Djagny & ctv., 2001).

Ngoài ra, collagen thủy phân còn là phần nền
giúp tích tụ calcium trong xương. Nếu hàm lượng
collagen giảm đáng kể, calcium không thể tích tụ
làm cho xương giòn và dễ gãy, sụn dễ bị hao mòn
tạo nên các cơn đau ở khớp gối và hông (Elam
& ctv., 2015; Boonmaleerat & ctv., 2017). Do đó,
collagen thủy phân đã được sử dụng trong chữa
bệnh viêm khớp đầu gối (Bello & Oesser, 2006;
McAlindon & ctv., 2011); canxi peptide collagen
được dùng để điều trị bệnh loãng xương (Guo &
ctv., 2015).

Trong phẫu thuật nội soi, collagen thủy phân
được ứng dụng để bôi vào các ống nội soi, có tác
dụng bôi trơn, vì thế các bác sĩ dễ dàng đưa các
ống này vào cơ thể bệnh nhân mà không gây đau.
Sau thời gian từ 40ö 60 phút, nó sẽ tan hủy trong
cơ thể bệnh nhân mà không gây hại gì. Trong nha
khoa, collagen thủy phân được chế tạo thành các
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mảnh bọt biển (sponges), có khả năng hấp thụ
một lượng chất lỏng gấp 50 lần khối lượng của
chúng, vì thế chúng có khả năng cầm máu nhanh
chóng. Collagen thủy phân cũng được sử dụng
trong việc tạo ra một lớp men răng nhân tạo có
chứa các ion calcium, phosphate, fluoride áp lên
bề mặt răng thật, để bảo vệ răng khỏi các tác
nhân gây sâu răng.

5. Kết Luận

Hiện nay lượng phụ phẩm trong ngành công
nghệ chế biến thủy sản của nước ta rất lớn, chiếm
khoảng 50 ö 70% trong quy trình sản xuất cá
fillet bao gồm da, xương, đầu, vây, vẩy và nội
tạng, nhưng chủ yếu chỉ dùng để sản xuất thức
ăn chăn nuôi và phân bón với giá trị kinh tế thấp.
Trong khi đó, da cá là nguồn nguyên liệu để sản
xuất collagen thủy phân rất tốt. Việc nghiên cứu
và ứng dụng các phương pháp tách chiết và tinh
chế collagen thủy phân để sản xuất ra các peptide
collagen với có các hoạt tính sinh học tốt nhất là
điều cần thiết để có thể tăng cường ứng dụng các
sản phẩm collagen thủy phân, đặc biệt trong các
lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm. Để
sản xuất collagen thủy phân, chúng ta cần thực
hiện các công đoạn tách chiết và tinh sạch. Để
tách chiết collagen thủy phân cần loại bỏ thành
phần phi collagen và thủy phân collagen bằng
enzyme nhưng trong hầu hết các nghiên cứu trên
chưa tối ưu điều điện xử lý phi collagen và điều
kiện thủy phân. Để tinh sạch collagen thủy phân
bằng phương pháp kết tủa và ly tâm thì sẽ không
khả thi trong sản xuất vì để tách kết tủa thì cần
ly tâm với tốc độ 15000 - 20000 vòng/phút. Tùy
thuộc vào từng loại nguyên liệu mà chúng ta cần
nghiên cứu tác nhân và điều kiện tối ưu để loại bỏ
thành phần phi collagen. Cần nghiên cứu lựa chọn
enzyme và tối ưu hóa điều kiện thủy phân để thu
được phân đoạn collagen thủy phân mong muốn
đồng thời lựa chọn phương pháp tinh sạch như
lọc qua màng lọc ultrafiltration với khối lượng
cắt qua màng khác nhau.
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