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Sù THAY §æI CñA NIT¥ AMINOACID (Na.a) TRONG QU¸ TR×NH S¶N XUÊT MALT LóA 
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1Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, 
2Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 

TÓM TẮT 

Thời gian ngâm, độ ẩm và thời gian ươm mầm có ảnh hưởng tới sự thay đổi của protein trong 
các giống lúa: OM5930, OM4088, VN9520, VN121, IR504 và IR50404. Lúa được ngâm trong 50h và ươm 
trong 7 ngày. Thời gian ngâm và thời gian ươm mầm của hạt có ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi của 
nitơ axit amin trong các giống lúa khác nhau. Nghiên cứu chỉ ra rằng thời gian ngâm tối ưu cho các 
giống lúa là từ 40 - 50 h. Thời gian ươm mầm tối ưu từ 6 - 7 ngày. Thời gian ngâm và thời gian ươm 
mầm có ảnh hưởng lớn đến hàm lượng nitơ axit amin trong malt. Hai giống lúa OM5930 và OM4088 
có giá trị cao nhất về hàm lượng nitơ axit amin trong quá trình ngâm và ươm mầm trong khi đó 
VN9520 có giá trị thấp nhất (21,3% mg/g) trong giai đoạn ngâm và IR504 có giá trị thấp nhất (163% 
mg/g) trong giai đoạn ươm mầm. 

Từ khóa: Hàm lượng nitơ axit amin, Oryza sativa, thời gian ngâm, thời gian nảy mầm. 

SUMMARY 
Soaking duration, moisture content and incubating time were deployed in assessing protein 

modification in rice varieties: OM5930, OM4088, VN9520, VN121,  IR504 and IR50404. Grains were 
soaked for 50 hrs and incubated for 7 days. Soaking duration and incubation time exerted significant 
effect on protein modification in rice maltose. The study results revealed that optimum soaking 
duration for the rice varieties investigated ranged between 40 and 50 hours. Key protein modification 
indicators, i.e. amino acid nitrogen were optimal at 6 - 7 days of incubation. Two rice cultivars OM5930 
and OM4088 had the highest amino acid nitrogen content during soaking and incubation time while 
VN9520 had the lowest amino acid nitrogen content. During soaking time and IR504 had the lowest 
value during incubation. 

Key words: Amino acid nitrogen, germination time, Oryza sativa, soaking duration time. 

1. ®Æt vÊn ®Ò 

Trong vμ sau qu¸ tr×nh −¬m mÇm cña 
h¹t ngò cèc, c¸c chÊt h÷u c¬ dù tr÷ trong 
h¹t ®−îc ph©n gi¶i thμnh nh÷ng thμnh 
phÇn nhá h¬n ®Ó sö dông trong qu¸ tr×nh 
sinh tr−ëng cña c©y. Trong qu¸ tr×nh lμm 
malt, h¹t ®¹i m¹ch ®−îc nÈy mÇm trong 
®iÒu kiÖn nghiªm ngÆt ®Ó c¸c chÊt h÷u c¬ 
bÞ ph©n hñy thμnh ®−êng, axit amin vμ c¸c 
chÊt cã ph©n tö l−îng thÊp ®Ó chóng cã thÓ 
®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh lμm ®å uèng. 
Protein trong h¹t còng ph¶i ®−îc ph©n 
hñy thμnh aminoacid vμ c¸c peptide cã 

m¹ch ng¾n ®Ó cung cÊp ®ñ dinh d−ìng cho 
nÊm men ph¸t triÓn nhanh vμ ®Ó chuyÓn 
hãa ®−êng thμnh r−îu (Hoμng §×nh Hoμ, 
2002; Briggs et al., 1981; Briggs, 2000). 
Tèc ®é hót n−íc cña h¹t liªn quan ®Õn 
chÊt l−îng cña malt (Briggs et al., 1981) 
vμ cã thÓ t¸c ®éng bëi nhiÒu yÕu tè bao 
gåm kÝch th−íc h¹t, hμm l−îng nit¬, vμ ®é 
Èm ban ®Çu cña h¹t (Hoμng §×nh Hßa, 
2002, Briggs et al., 1981, Briggs 2000). 
Môc ®Ých chÝnh cña qu¸ tr×nh lμm malt lμ 
lμm biÕn ®æi protein ë d¹ng dù tr÷ khã 
tiªu hãa trong h¹t thμnh nguyªn liÖu ë 
d¹ng nit¬ dÔ tiªu hãa cÇn thiÕt cho sù ph¸t 
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triÓn cña nÊm men trong giai ®o¹n lªn 
men (Jones & Pierce, 1964; Baxter, 1981; 
Pierce, 1982). Trong bμi b¸o nμy tr×nh bμy 
c¸c kÕt qu¶ thu ®−îc vÒ ¶nh h−ëng cña 
qu¸ tr×nh ng©m vμ −¬m mÇm ®Õn sù thay 
®æi nit¬ axit amin cã trong qu¸ tr×nh lμm 
malt lóa ®Ó t×m ra ®iÒu kiÖn tèi −u cho c¸c 
qu¸ tr×nh nμy. 

2. NGUY£N LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
    NGHI£N CøU 

Nguyªn liÖu lμ c¸c gièng lóa OM5930, 
OM4088, VN9520, VN121, IR504 vμ 
IR50404 lÊy tõ ViÖn lóa ¤ M«n, CÇn Th¬.  

Qu¸ tr×nh ng©m h¹t 

S¸u gièng lóa ®−îc ng©m trong 50h t¹i 
nhiÖt ®é phßng. Cø sau 4h ng©m trong 
n−íc cã sôc khÝ, h¹t ®Ó ra ngoμi 30 phót 
nh»m t¹o ®iÒu kiÖn tiÕp xóc oxi trong 
kh«ng khÝ. Sau qu¸ tr×nh ng©m ®−îc ®−a 
®i ñ mÇm. MÉu nghiªn cøu ®−îc b¶o qu¶n 
trong tñ l¹nh s©u -800C (GFL, §øc).  

Qu¸ tr×nh −¬m mÇm 

¦¬m mÇm trong v¶i thÊm n−íc gi÷ Èm 
vμ lu«n duy tr× ®é Èm trong 7 ngμy. Trong 
qu¸ tr×nh −¬m mÇm th−êng xuyªn ®¶o 
trén, phun n−íc vμ duy tr× sù tho¸ng khÝ.  

§é Èm (%) 

§é Èm cña h¹t ®−îc x¸c ®Þnh t¹i  0, 10, 
20, 30, 40 vμ 50 giê ng©m sö dông ph−¬ng 
ph¸p sÊy khèi l−îng kh«ng ®æi ë nhiÖt ®é 
1300C (AOAC, 1980) (Hoμng §×nh Hoμ, 
2002; Lª Thanh Mai vμ cs., 2005).  

Hμm l−îng nit¬ aminoacid (Na.a) 

Hμm l−îng  nit¬ aminoacid trong h¹t 
khi hßa tan thμnh dÞch chiÕt x¸c ®Þnh 
b»ng ph−¬ng ph¸p Lowry mg AN % chÊt 
kh«, % mg/g (Lª Thanh Mai vμ cs., 2005). 

Hμm l−îng nit¬ tång sè (NTS)  

Hμm l−îng protein trong h¹t ®−îc x¸c 
®Þnh th«ng qua hμm l−îng Nit¬. Hμm 

l−îng Nit¬ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng 
ph¸p ch−ng cÊt Kjeldahl ®−îc m« t¶ bëi 
Pearson (1976) (Lª Thanh Mai vμ cs., 
2005).  

Ph©n tÝch thèng kª 

Sè liÖu ®−îc thèng kª b»ng phÇn mÒm 
xö lý sè liÖu “SPSS 15.0 for Windows 
Evaluation Version” theo ANOVA dïng 
trªn m¸y tÝnh.  Møc ý nghÜa chÊp nhËn 

p≤0,05. ¶nh h−ëng ®−îc coi lμ rÊt lín khi 

p≤0,0001. ¶nh h−ëng lμ ®¸ng kÓ khi 
0,0001 ≤ p ≤ 0,05 vμ kh«ng ®¸ng kÓ nÕu 
p≥0,05. KiÓm ®Þnh t (Students) vμ sai kh¸c 
cã ý nghÜa nhá nhÊt (LSD) còng ®−îc xÐt 
®Õn ®Ó chØ ra ý nghÜa kh¸c nhau tõng lo¹i 
(Kelly & Onyeka 1992). Møc ý nghÜa chÊp 
nhËn khi P< 0,05. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. Mét sè ®Æc tÝnh cña 6 gièng lóa 

Nh×n chung, 6 gièng lóa mang nghiªn 
cøu cã ®Æc tÝnh nÈy mÇm tèt ph¶n ¸nh kh¶ 
n¨ng sèng cao cña chóng (B¶ng 1). §é Èm 
(%) ban ®Çu cña chóng trong kho¶ng tõ 
9,8 ®Õn 13,2% vμ hÇu nh− còng gièng víi 
®é Èm cña ®¹i m¹ch lμ 11% (Briggs et al., 
1981). 

Hμm l−îng protein cña 6 gièng lóa 
trong kho¶ng tõ 7,19 ®Õn 8,65% vμ thÊp 
h¬n so víi ®¹i m¹ch (10 - 12%) (Palmer, 
1980) trong khi kÝch th−íc cña lóa còng 
nhá h¬n kÝch th−íc trung b×nh cña ®¹i 
m¹ch. N¨ng lùc nÈy mÇm cña chóng 
kh«ng chØ thÊp h¬n trong ph¹m vi cho 
phÐp cña h¹t malt ®¹i m¹ch (>95%) 
(Briggs et al, 1981) mμ cßn v−ît gi¸ trÞ cña 
mét sè lo¹i ®¹i m¹ch (90,0 ± 2,4%) (Okon 
& Uwaifo, 1985). Kh¶ n¨ng nÈy mÇm cña 
h¹t còng t−¬ng tù nh− h¹t ®¹i m¹ch (94,7 
± 1,9%) (Novellie, 1962; Okon & Uwaifo, 
1985; Ezeogu, 1996). N¨ng lùc vμ kh¶ 
n¨ng nÈy mÇm cña lóa lμ thÊp h¬n so víi 
h¹t ®¹i m¹ch tiªu chuÈn.   
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B¶ng 1. §Æc tÝnh nÈy mÇm cña 6 gièng lóa kh¸c nhau 

                 Đặc tính 
Giống lúa 

Độ ẩm 
(%) 

Hàm lượng protein 
(% chất khô) 

Khả năng nẩy mầm 
(%) 

Năng lực nẩy mầm 
(%) 

OM5930 10,2 8,35 95 97 

OM4088 13,2 8,65 95 98 

VN9520 12,4 7,19 88 97 

VN121 10,1 7,34 87 94 

IR504 9,8 7,26 92 95 

IR50404 10,2 7,99 93 96 

 
3.2. Sù biÕn ®æi cña ®é Èm trong thêi  
       gian ng©m 

Nh×n chung cã sù t¨ng lªn cña ®é Èm 
®· quan s¸t ®−îc trong toμn bé 6 gièng lóa 
dïng cho nghiªn cøu (H×nh 1) trong 50 giê 
ng©m h¹t. Sù t¨ng lªn ®é Èm tiÕn tíi tèi 
−u ë giê thø 50. §é Èm cuèi cïng thu ®−îc 
cña 6 gièng lóa trong kho¶ng tõ 35% cho 
®Õn 42%. Ph©n tÝch sè liÖu theo ANOVA 
(H×nh 1) chØ ra r»ng, ¶nh h−ëng cña tÊt c¶ 
c¸c gièng lóa kh¸c nhau vμ thêi gian ng©m 
lªn ®é Èm cña h¹t. Trong khi ¶nh h−ëng 
cña c¸c gièng lóa t¸c ®éng lªn ®é Èm ë møc 

ý nghÜa P<0,05 th× thêi gian ng©m cã ¶nh 
h−ëng m¹nh h¬n nhiÒu (P<0,001). KiÓm 
®Þnh LSD (sai kh¸c cã ý nghÜa nhá nhÊt) vμ 
kiÓm ®Þnh t (student) chØ ra r»ng, trong thêi 
gian ng©m cña VN121 ¶nh h−ëng ®Õn ®é Èm 
lμ cã ý nghÜa (P<0,05) cßn c¸c gièng kh¸c lμ 
kh«ng cã ý nghÜa (P>0,05). §é Èm t¨ng lªn 
cïng thêi gian ng©m h¹t trong 6 gièng lóa 
còng t−¬ng tù nh− sù thay ®æi ®é Èm trong 
®¹i m¹ch (Oota, 1958) vμ c¸c lo¹i h¹t ngò 
cèc kh¸c (Wellington & Durham, 1961) diÔn 
ra trong 3 giai ®o¹n (Brookes vμ céng sù, 
1976). 
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Gièng VN121 cã ®é Èm cao nhÊt trong 
c¸c gièng sau thêi gian ng©m 42% (H×nh 1) 
cã thÓ do kÝch th−íc cña h¹t vμ hμm l−îng 
protein thÊp (B¶ng 1).  

Trong h¹t ®¹i m¹ch, h¹t cã kÝch th−íc 
lín vμ hμm l−îng protein thÊp, hÊp thô n−íc 
tèt h¬n h¹t cã kÝch th−íc nhá cïng víi hμm 
l−îng protein cao (Brookes et al. 1976). 

3.3. Sù biÕn ®æi cña hμm l−îng nit¬ 
       aminoacid (Na.a) trong thêi gian ng©m 

Cã sù t¨ng lªn hμm l−îng Na.a trong 
c¸c gièng lóa song song víi sù t¨ng lªn cña 
thêi gian ng©m (H×nh 2). Cã ba lo¹i cã Na.a 
cao nhÊt trong c¸c gièng lóa lμ OM4088 (50 
mg/100 g), OM5930  (45 mg/100 g) vμ 
IR50404 (41 mg/100 g) sau 50 giê ng©m h¹t.  

 

 

 

H×nh 2. ¶nh h−ëng cña thêi gian ng©m lªn hμm l−îng nit¬ aminoacid 
cã trong h¹t 

Trong s¸u gièng lóa cã tèc ®é t¨ng 
tr−ëng cña Na.a trong thêi gian ng©m cña 
c¸c gièng kh¸c nhau lμ kh¸c nhau. Tèc ®é 
t¨ng cao nhÊt cña Na.a trong OM5930 lμ 
cao nhÊt (81,0%) ®· ghi nhËn ®−îc trong 
thêi gian tõ 0-10h ng©m h¹t trong khi ®ã 
tèc ®é thÊp nhÊt (4,8%) ®−îc ghi nhËn tõ  
30-40 h. VN121 cã tèc ®é cao nhÊt (37,5%) 
xuÊt hiÖn trong kho¶ng thêi gian 0 ®Õn 12 
h trong khi kh«ng cã sù t¨ng (4,7%) trong 
thêi gian tõ 20 ®Õn 30 h. T−¬ng tù, 
IR50404 cã tèc ®é t¨ng cao nhÊt  (79,1%) 
tõ 0 ®Õn 10h vμ thÊp nhÊt  (7,6%) trong 

kho¶ng 10 ®Õn 20 h ng©m. Kh«ng gièng 
nh− ®é Èm, kÕt qu¶ ph©n tÝch ANOVA 
(H×nh 2) chØ ra r»ng, c¸c gièng lóa vμ thêi 
gian ng©m ¶nh h−ëng cã ý nghÜa lín 
trong sù t¹o thμnh Na.a cña 6 gièng lóa 
nghiªn cøu (P< 0,001). 

Tuy nhiªn, gièng OM4088 cã hμm 
l−îng Na.a cao nhÊt (50 mg/100g) trong 
qu¸ tr×nh ng©m. KiÓm ®Þnh LSD vμ kiÓm 
®Þnh t chØ ra r»ng, ¶nh h−ëng cã ý nghÜa 
(P<0,05) víi Na.a. Hμm l−îng Na.a thÊp 
nhÊt lμ VN9520. C¸c s¶n phÈm bÞ ph¸ vì 
bëi ho¹t ®éng cña c¸c enzyme thñy ph©n 
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protein lμ amino acid vμ c¸c peptide m¹ch 
ng¾n ®· ®−îc ghi nhËn (Dewar & Taylor 
1995; Diaber & Taylor 1995). Sù ph¸t 
triÓn cña nÊm men trong qu¸ tr×nh lªn 
men ®ßi hái Na.a (Baxter 1981; Rose & 
Keenan, 1981; Pickerell, 1986) Hμm l−îng 
Na.a thÊp trong h¹t ban ®Çu cã thÓ ph¶n 
¸nh sù ho¹t ®éng yÕu cña c¸c enzyme 
(Taylor, 1991). 

Hμm l−îng cña Na.a ghi nhËn ®−îc 
kh«ng t−¬ng øng víi ®é Èm cña h¹t ®iÒu 
nμy ®−îc thÊy râ khi t×m hiÓu sù liªn quan 
gi÷a chóng cã Ýt ý nghÜa (P>0,05). Tèc ®é 
t¨ng Na.a trong qu¸ tr×nh ng©m lμ kh¸c 
nhau ph¶n ¸nh tèc ®é trao ®æi chÊt cña 
chóng ë tõng thêi ®iÓm lμ kh¸c nhau 
(Okolo & Ezeogu, 1995) còng nh− sù kh¸c 
nhau cña hμm l−îng protein ban ®Çu 
(B¶ng 1) vμ ho¹t ®éng cña enzyme ®Æc biÖt 
lμ carboxypeptidase (Pierce 1982; Taylor, 
1991). 

3.4. Sù biÕn ®æi cña hμm l−îng nit¬ 
       aminoacid (Na.a) trong thêi gian  
       −¬m mÇm 

Nång ®é Na.a t¨ng lªn trong toμn bé 
c¸c mÉu malt (H×nh 3) cïng víi sù t¨ng 

lªn cña thêi gian −¬m mÇm. Hμm l−îng 
Na.a trong malt lóa thay ®æi liªn quan ®Õn 
hμm l−îng ®−êng trong dÞch lªn men 
(Morrall vμ cs., 1986; Pickerell, 1986). Tèc 
®é t¨ng tr−ëng cao nhÊt cña Na.a lμ 
IR50404 (156,6%) tõ ngμy 1 ®Õn ngμy thø 
2,  OM5930 (39.1%) gi÷a ngμy thø 3 vμ 4 
vμ IR504 (22,7%) gi÷a ngμy 5 vμ 6 trong 
giai ®o¹n −¬m mÇm. Tèc ®é t¨ng Na.a 
thay ®æi nμy cã thÓ ph¸n ¸nh cÊu tróc cña 
protein vμ sù gi¶m sót cña chóng (Riggs et 
al., 1983) còng nh− qu¸ tr×nh vËn chuyÓn 
amino acid vμ peptide (Mikola & 
Kolehmainen, 1972). 

Tèc ®é t¨ng tr−ëng Na.a cña c¸c gièng 
lóa kh¸c nhau lμ kh¸c nhau. Gièng OM5930 
cã tØ lÖ t¨ng tr−ëng tõ 5,1 ®Õn 131,5%, trong 
khi ®ã gièng IR50404 vμ OM4088 cã tØ lÖ 
t¨ng tr−ëng tõ 5,1-156,6% vμ 9,9 - 98,4%, 
t−¬ng øng. Nh×n chung OM5930 ®−îc ghi 
nhËn cã hμm l−îng Na.a cao nhÊt (273 
mg/100g) tiÕp theo lμ OM4088 (268 
mg/100g) vμ thÊp nhÊt lμ IR504 (163 
mg/100g) trong 7 ngμy −¬m mÇm. Na.a 
cung cÊp cho nÊm men nguån nit¬ cho sù 
ph¸t triÓn cña qu¸ tr×nh lªn men (Sopanen 
vμ cs.,. 1980; Taylor & Boyd, 1986). 
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Ph©n tÝch ANOVA (H×nh 3) chØ ra 
r»ng, c¸c gièng lóa vμ thêi gian −¬m mÇm 
¶nh h−ëng ®Õn hμm l−îng Na.a ®iÒu nμy 
còng ®· cho thÊy sù t−¬ng tù khi nghiªn 
cøu trong h¹t ®¹i m¹ch (Mikola & 
Kolehmainen, 1972; Ratsogi & Oaks, 1986; 
Dufour et al., 1992). Thêi gian −¬m vμ c¸c 
gièng lóa kh¸c nhau cã ¶nh h−ëng cã ý 
nghÜa lín (P < 0,001). Tuy nhiªn, kiÓm 
®Þnh LSD vμ kiÓm ®Þnh t chØ ra r»ng, ¶nh 
h−ëng cã ý nghÜa (P<0,05) víi Na.a chØ liªn 
quan ®Õn hai lo¹i OM5930 vμ  IR504. Gi¸ 
trÞ cao nhÊt cña OM5930 (273 mg/100g) 
trong 6 ngμy. Cã mét sè gièng lóa hμm 
l−îng Na.a b¾t ®Çu gi¶m kÓ tõ ngμy thø 6. 
Sù gi¶m nμy cã thÓ do amino acid sö dông 
cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña h¹t (Ezeogu, 
1996). Hμm l−îng Na.a trong malt lμ s¶n 
phÈm cña c¶ qu¸ tr×nh dÞ hãa; qu¸ tr×nh 
nμy ph©n hñy protein thμnh peptides vμ 
amino acid vμ qu¸ tr×nh ®ång hãa; qu¸ 
tr×nh nμy tæng hîp chóng thμnh s¶n phÈm 
míi trong qu¸ tr×nh −¬m mÇm (Jones, 
1969; Taylor, 1983, 1991). 

4. KÕT LUËN 
Thêi gian ng©m, thêi gian −¬m mÇm, 

®é Èm cña h¹t cã t¸c ®éng lín ®Õn sù thay 
®æi cña nit¬ aminoacid (Na.a) trong c¸c 
gièng lóa kh¸c nhau. Thêi giam ng©m tèi 
−u cho c¸c gièng lóa lμ tõ 40-50h. Thêi 
gian −¬m mÇm tèi −u tõ 6-7ngμy.  

Thêi gian ng©m vμ thêi gian −¬m mÇm 
cã ¶nh h−ëng lín ®Õn hμm l−îng Na.a 
trong malt. Hai gièng lóa OM5930, 
OM4088 cã gi¸ trÞ cao nhÊt vÒ hμm l−îng 
Na.a trong qu¸ tr×nh ng©m vμ −¬m mÇm 
cña c¸c gièng lóa, trong khi ®ã gièng 

 

VN9520 cã gi¸ trÞ thÊp nhÊt (21,3 
mg/100g) trong giai ®o¹n ng©m vμ IR504 
cã gi¸ trÞ thÊp nhÊt (163 mg/100g) trong 
giai ®o¹n −¬m mÇm.   
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