
  

 

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Enzyme 

SẢN XUẤT Nanochitosan TỪ VỎ TÔM 

 

1./  Mô tả công nghệ 

 Chitin và dẫn xuất quan trọng nhất của nó là chitosan là những chất hấp 

phụ sinh học đặc biệt với phổ hấp phụ rất rộng, từ các ion kim loại (đặc biệt là 

các kim loại nặng), đến các chất hữu cơ với cấu trúc phân tử rất phức tạp nhƣ 

cholesterol và các peptide, trong đó khả năng hấp phụ của chitosan cao hơn 

đáng kể so với chitin.  

Quy trình công ngh  enzyme s n xu t nanochitosan từ vỏ tôm 

Sản xuất chitin từ vỏ tôm bằng công nghệ điện hóa (công nghệ thân 

thiện môi trƣờng); 

- Chuyển hóa chitin thành chitosan bằng phƣơng pháp xử lí với kiềm;  

- Sản xuất chế phẩm proteinase thực vật (bromelain từ dứa);  

- Chuyển hóa chitosan thành nanochitosan bằng phƣơng pháp enzyme, sử 

dụng bromelain từ dứa;  

- Làm sạch và tinh chế sản phẩm;  Xác định các chỉ tiêu chất lƣợng cơ bản 

của sản phẩm 

- Thông số kỹ thuật: 

- Chế phẩm nanochitosan đạt kích thƣớc nano từ 100 đến 500 nm (độ dài 

mạch polysaccharide) 

2./  Tính ƣu việt của công nghệ: 

Các phản ứng enzyme có tính đặc hiệu rất cao, cho nên phƣơng pháp công 

nghệ enzyme có nhiều ƣu thế so với các phƣơng pháp hóa học và vật lí nhƣ có 

thể tạo ra các sản phẩm với kích thƣớc phân tử cần thiết bằng phƣơng pháp 

(điều khiển/nghiên cứu) động học và đặc biệt là không tạo thành các sản phẩm 

phụ không mong muốn, cho nên việc tinh chế sản phẩm đơn giản hơn nhiều so 

với các phƣơng pháp hóa học.. 

3./  Hình thức chuyển giao: 



  

Tƣ vấn và Tìm kiếm đối tác – Liên doanh 

 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Viện Công nghệ sinh học – Viện Hàn Lâm 

-  Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

-  Điện thoại: 84- 04 37911059 


