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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỖ TRỢ TRÍCH LY DỊCH QUẢ THANH 

LONG RUỘT ĐỎ CỦA HAI PHƯƠNG PHÁP: SIÊU ÂM VÀ XỬ LÍ 

BẰNG ENZYME PECTINASE 

Dương Thị Thu Hương1,*, Nguyễn Thanh Nam1, Mạc Xuân Hòa1 

1Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 

*Email: huongdtt@cntp.edu.vn 

Ngày nhận bài: 15/06/2017; Chấp nhận đăng: 02/07/2017 

TÓM TẮT 

Ảnh hưởng của các thông số của quá trình siêu âm và xử lí bằng enzyme pectinase lên hiệu 

suất thu hồi dịch quả thanh long ruột đỏ được khảo sát bằng phương pháp thực nghiệm yếu tố 

toàn phần. Các thông số được khảo sát của quá trình trích ly có xử lí enzyme pectinase là nồng 

độ pectinase (0,1; 0,3; 0,35 và 0,4% v/w); thời gian xử lí (10, 20, 30, 40, 50 và 60 phút). Các 

thông số được khảo sát của quá trình trích ly có siêu âm là công suất siêu âm (20 và 35%); thời 

gian siêu âm (5, 10 và 15 phút). Cả hai phương pháp trên đều làm cho độ nhớt giảm xuống giúp 

quá trình lọc dễ dàng hơn nên hiệu suất thu hồi tăng lên. Trong phương pháp xử lí enzyme, hiệu 

suất thu hồi đạt cao nhất (80,94%) ở điều kiện nồng độ enzyme 0,35% trong 50 phút. Còn trong 

siêu âm thì hiệu suất đạt cao nhất (75,11%) ở công suất 35% trong 5 phút. Nhìn chung cả hai 

phương pháp đều cho hiệu suất thu hồi cao hơn so với mẫu đối chứng. 

Từ khóa: enzyme pectinase, hiệu suất thu hồi, thanh long ruột đỏ (hylocereus polyrhizus), siêu 

âm 

1. MỞ ĐẦU 

Thanh long có tên khoa học là Hylocereus spp., thuộc họ Xương rồng (Cactaceae). Việt 

Nam là một trong những nước có diện tích và sản lượng thanh long lớn nhất châu Á và cũng là 

nước xuất khẩu thanh long hàng đầu thế giới. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam [1], hiện nay 

nước ta có 35,665 ha diện tích trồng thanh long với tổng sản lượng đạt khoảng 614,246 tấn. 

Trong đó, thanh long hiện đang được trồng trên 32 tỉnh thành, nhưng phát triển mạnh thành các 

vùng chuyên canh quy mô lớn tập trung ở các tỉnh như Bình Thuận, Tiền Giang và Long An 

(chiếm 93% tổng diện tích và 95% sản lượng của cả nước). Tuy có vùng nguyên liệu rộng lớn 

nhưng ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm từ trái thanh long chưa phát triển. 

Trái thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus) với màu sắc và hương vị hấp dẫn là 

nguyên liệu tiềm năng lớn cho ngành chế biến các sản phẩm từ trái cây, đặc biệt là sản phẩm 

nước quả. Để tạo ra nước quả thương phẩm, nguyên liệu thanh long cần trải qua quá trình trích 

ly thu dịch quả ép. Tuy nhiên quá trình khai thác ruột quả thường gặp khó khăn do thành phần 



 
Dương Thị Thu Hương, Nguyễn Thanh Nam, Mạc Xuân Hòa 
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pectin trong nguyên liệu gây cản trở quá trình lọc dẫn đến làm giảm hiệu suất thu hồi và hiện 

tượng vẩn đục trong nước ép thành phẩm. Ứng dụng quá trình xử lí enzyme để cải thiện vấn đề 

trên là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất [2]. Enzyme 

pectinase có khả năng thủy phân pectin và làm cho phức pectin-protein bị kết bông [3] và từ đó 

dễ dàng được loại bỏ bằng các phương pháp lọc hoặc ly tâm. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh 

được hiệu quả làm trong dịch ép của pectinase trong sản xuất thực phẩm [4]. Ngoài ra, trích ly 

có hỗ trợ siêu âm là một cách mới giúp làm tăng hiệu suất thu hồi. Sóng siêu âm có khả năng 

thay đổi tính chất vật lí và hóa học của nguyên liệu thực vật, hiệu ứng sinh vi bọt khí của siêu 

âm còn thúc đẩy sự giải phóng các hợp chất trích ly và tăng cường truyền khối thông qua sự phá 

vỡ thành tế bào [5]. Vì vậy ở nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của 

quá trình siêu âm và xử lí bằng enzyme pectinase đến việc làm tăng hiệu suất thu hồi dịch quả 

thanh long ruột đỏ. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Thanh long ruột đỏ được mua ở siêu thị Aeon Tân Phú, có nguồn gốc từ miền Tây-Mekong 

do Công ty Nhất Điền-TP HCM cung cấp. Thanh long ruột đỏ được chọn có khối lượng 400-

500gram, ở giai đoạn chín đều, không bị héo, không bị dập nát, mùi tự nhiên không bị ung thối. 

Thanh long được làm sạch, bóc vỏ và xay nhỏ để thu puree và được cấp đông ở nhiệt độ <-180C 

ở tủ đông để sử dụng cho cả nghiên cứu. Enzyme Pectinase Ultra SPL (9500 PGU/ml) của hãng 

Novozyme (Đan Mạch) cung cấp. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý của thịt quả thanh long 

Mẫu thanh long ruột đỏ để kiểm tra các chỉ tiêu có khối lượng 400-500 gram, yêu cầu như 

đã trình bày trong mục 2.1. Hàm lượng chất khô hòa tan tổng (0Brix) được đo bằng khúc xạ kế 

cầm tay Atago Master 20M (thang đo 0-200Brix; Nhật Bản) theo AOAC 932.12 [6]. Hàm lượng 

axit tổng (g/100g) tính theo axit citric và hàm lượng đường tổng tính theo glucose (g/100g) được 

gửi mẫu cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3 xác định. Màu sắc của thịt 

quả được đo bằng thiết bị CR-400; Konica Minolta (Mỹ) dựa trên không gian màu Hunter L, a, b 

(mỗi mẫu được đo tại 3 vị trí khác nhau). 

2.2.2. Phương pháp trích ly dịch quả có xử lí enzyme pectinase 

Mẫu được rã đông bằng cách để ngoài không khí ở nhiệt độ thường cho tới khi trở về dạng 

puree ban đầu và nhiệt độ puree trở về nhiệt độ thường. Sau đó lấy 50g puree thanh long được 

trộn với 50g nước cất (pH của hỗn hợp xấp xỉ 5). Nhiệt độ thủy phân là nhiệt độ thường (cũng là 

nhiệt độ tối ưu của enzyme pectinase). Nồng độ enzyme (%v/w) và thời gian xử lí (phút) như kế 

hoạch thực nghiệm (bên dưới). Sau khi bổ sung enzyme vào mẫu ta tiến hành khuấy đều bằng 

đũa thủy tinh để cho enzyme được tiếp xúc đồng đều với cơ chất hơn giúp enzyme tác động hiệu 

quả hơn. Khi hết thời gian xử lí ta tiến hành lọc qua rây 0,3mm. Dịch lọc thu được được cân trên 

cân 2 số và hiệu suất thu hồi được tính toán; độ nhớt của dịch lọc cũng được kiểm tra ở mỗi mẻ 

trích ly. 
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Các tổ hợp của nồng độ pectinase (0,1; 0,3; 0,35; 0,4% v/w) (dựa trên cơ sở của một số 

nghiên cứu trước đó [7], [8]) và thời gian xử lí (10, 20, 30, 40, 50, 60 phút) được xây dựng theo 

phương pháp thực nghiệm yếu tố toàn phần; mỗi tổ hợp được lặp lại 3 lần. Theo đó có 24 tổ hợp 

(công thức thí nghiệm) và 24×3 = 72 thí nghiệm).  

2.2.3. Phương pháp trích ly dịch quả có quá trình siêu âm 

Cũng với hỗn hợp là 50g puree thanh long trộn với 50g nước cất trong becher 250ml. Quá 

trình trích ly được thực hiện trên thiết bị phát sóng siêu âm Sonics (công suất cực đại 750W, tần 

số 20kHz). Đầu phát sóng siêu âm được nhúng ngập vào hỗn hợp 2cm tại tâm becher (để sóng 

siêu âm tác động đến toàn bộ mẫu trong quá trình siêu âm, cài đặt chế độ làm việc là pulse on 2s, 

pulse off 2s. Các thông số của quá trình siêu âm là thời gian siêu âm (phút) và công suất siêu âm 

(%) (tỉ lệ % tính theo 750W) được thực hiện theo kế hoạch thực nghiệm (bên dưới).Sau mỗi lần 

siêu âm tiến hành kiểm tra nhiệt độ của hỗn hợp. Sau khi siêu âm, làm nguội hỗn hợp về nhiệt độ 

thường bằng vòi nước và lọc qua rây 0,3mm. Dịch lọc thu được được cân trên cân 2 số và hiệu 

suất thu hồi được tính toán, độ nhớt của dịch lọc cũng được kiểm tra ở mỗi mẻ trích ly. 

Các tổ hợp của công suất siêu âm (20%, 35% tương ứng với 150W và 262,5W) và thời gian 

siêu âm (5, 10, 15 phút) cũng được xây dựng theo phương pháp thực nghiệm yếu tố toàn phần; 

mỗi tổ hợp được lặp lại 3 lần. Ta sẽ có 6 tổ hợp và 6×3=18 thí nghiệm. (Do giới hạn về thiết bị 

nên không thể tăng công suất siêu âm lên mức trên 35% và khi tăng thời gian siêu âm thì hiệu 

suất có xu hướng giảm nên ta không tăng thêm thời gian khảo sát nữa). 

Song song với mẫu có siêu âm (hay xử lí enzyme pectinase), mẫu đối chứng được thực hiện 

cũng với 50g puree thanh long và 50g nước cất ở điều kiện tương tự nhưng không được siêu âm 

(hay xử lí enzyme). Sau đó cũng tiến hành lọc qua rây 0,3mm và thu dịch lọc. Dịch lọc thu được 

được cân trên cân 2 số và hiệu suất thu hồi được tính toán, độ nhớt cũng được kiểm tra. 

2.2.4. Phương pháp xác định hiệu suất thu hồi và độ nhớt 

Hiệu suất thu hồi: Là tỉ lệ % khối lượng dịch lọc và khối lượng hỗn hợp (puree và nước cất) 

ban đầu. 

H(%) = 
𝑚

𝑚0
 x 100 

Trong đó: 

m: Khối lượng dịch lọc thu được sau khi lọc (g) 

m0: Khối lượng mẫu ban đầu (gồm puree và nước cất) (g) 

Các xác định độ nhớt bằng nhớt kế mao quản: 

Nguyên tắc: Độ nhớt của dung dịch càng lớn thì thời gian chảy của một thể tích xác định 

của dung dịch qua ống mao quản càng dài. 

Tiến hành: Lấy chính xác 10 ml nước cất đổ vào nhớt kế mao quản để tính thời gian chảy. 

Sau đó, lấy chính xác 10ml dịch cũng đổ vào nhớt kế mao quản trong cùng một điều kiện để tính 

thời gian chảy. Các phép đo được tiến hành ở nhiệt độ phòng (25-300C). 

Kết quả:  

𝑛𝑑𝑑

𝑛𝑑𝑚
=  

𝑇𝑑𝑑

𝑇𝑑𝑚
 

Trong đó: ndd là độ nhớt của dung dịch 
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Ndm là độ nhớt của dung môi, ở đây dung môi là nước cất có độ nhớt là 1.002 mPas 

Tdd là thời gian chảy của dung dịch 

Tdm là thời gian chảy của dung môi [9]. 

2.2.5. Phương pháp xử lí số liệu 

Sự khác biệt về hiệu suất thu hồi dịch quả được đánh giá bằng phương pháp phân tích 

phương sai ANOVA (α=0,05) và kiểm định Student (α=0,05); số liệu thực nghiệm được trình 

bày dưới dạng trung bình và độ lệch chuẩn, mỗi phép đo được lặp lại 3 lần (n=3). Phần mềm quy 

hoạch thực nghiệm và xử lí thống kê được sử dụng là JMP 10.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Thành phần hóa học cơ bản của thanh long ruột đỏ 

Bảng 1. Đặc điểm hóa lí cơ bản của thịt quả thanh long ruột đỏ 

Chỉ tiêu Trung bình Độ lệch chuẩn (SD) 

Màu sắc L 26,29 3,39 

 a 25,89 3,50 

 b 2,75 1,18 

0Brix 12,20 0,63 

Hàm lượng axit tổng (g/100g) 0,25  

Hàm lượng đường tổng (g/100g) 8,9  

Kết quả khảo sát nguyên liệu ở bảng 1. Theo đó thịt quả thanh long ruột đỏ có màu đỏ tím 

đặc trưng với giá trị trung bình của L, a, b lần lượt bằng 26,29; 25,89; 2,75. Thành phần đặc 

trưng cho trái cây là hàm lượng chất khô hòa tan tổng Brix là 12,20; axit tổng là 0,25 g/100g và 

hàm lượng đường tổng là 8,9g/100g.Theo Viện Nghiên Cứu Cây Ăn Quả Miền Nam 

(VNCCAQMN), trái thanh long ruột đỏ cho điểm cảm quan cao nhất (đạt 4,5 trên thang điểm 5) 

khi hàm lượng chất khô hòa tan tổng (0Brix) nằm trong khoảng 13,0 ÷ 13,9 [10]. Như vậy, có thể 

thấy rằng chất lượng cảm quan của mẫu thanh long ruột đỏ ở nghiên cứu này thấp hơn so với 

thông số mà VNCCAQMN đưa ra; cụ thể là vị ít ngọt so với trái có chất lượng tối đa. Nguyên 

nhân ở đây có thể là do các trái có chất lượng cao đã được xuất khẩu dẫn đến hầu hết thanh long 

ruột đỏ được phân phối trong nước là hàng thứ phẩm có chất lượng thấp hơn. 

3.2. Ảnh hưởng của điều kiện xử lí enzyme đến hiệu suất thu hồi dịch quả 

3.2.1. Hiệu suất thu hồi dịch quả 

Ảnh hưởng của nồng độ pectinase và thời gian xử lí đến hiệu suất thu hồi dịch quả được thể 

hiện trong bảng 1. Cả nồng độ và thời gian đều ảnh hưởng có ý nghĩa lên hiệu suất thu hồi 

(p<0,05). Ngoài ra còn có sự tương tác giữa 2 yếu tố trên (p=0,0349<0,05). Ba ảnh hưởng trên 

(nồng độ pectinase, thời gian xử lí và nồng độ kết hợp với thời gian) giải thích được 83,49% (R2 

= 0,8349) sự khác biệt về hiệu suất ở các công thức thí nghiệm. Khi nồng độ tăng từ 0,1%-0,3% 
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thì hiệu suất tăng nhưng khi nồng độ >0,35% thì hiệu suất tăng không có ý nghĩa (p>0,05). Hiệu 

suất cũng tăng khi tăng thời gian tăng từ 10-50 phút nhưng khi thời gian >50 phút thì hiệu suất 

tăng không có ý nghĩa. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của thời gian xử lí và nồng độ của enzyme lên hiệu suất thu hồi 

Thời gian 

(X2, phút) 
Nồng độ pectinase (X1, % v/w) 

 
0,1 0,3 0,35 0,4 

10 
73,95cC 76,91cB 77,44cA 79,93cA 

(1,62) (0,57) (1,59) (0,26) 

20 
75,32bC 78,57bB 79,23bA 79,79bA 

(1,62) (0,94) (1,07) (0,49) 

30 
75,37bC 77,42bB 80,31bA 80,37bA 

(0,71) (0,84) (0,24) (1,66) 

40 
77,15bC 77,48bB 80,5bA 80,71bA 

(2,06) (0,38) (1,07) (0,84) 

50 
78,19aC 80,48aB 80,94aA 80,46aA 

(0,29) (1,23) (0,98) (1,07) 

60 
78,27aC 80,64aB 80,43aA 80,89aA 

(1,36) (0,65) (0,42) (1,04) 

Hiệu suất thu hồi được trình bày dưới dạng trung bình (độ lệch chuẩn); các giá trị 

đánh dấu bằng chữ cái thường khác nhau (a, b, c) thể hiện sự khác biệt có nghĩa 

trong cùng 1cột; các giá trị đánh dấu bằng chữ cái in khác nhau (A, B, C) thể hiện 

sự khác biệt có ý nghĩa trong cùng 1 hàng. 

Đây là dấu hiệu cho thấy hiệu suất thu hồi đã đạt đến điểm dừng. Kết quả này cũng nhất 

quán với kết quả của Diệp Ngọc Tú và cộng sự (tác giả cũng khảo sát về nồng độ enzyme và 

thời gian xử lí để thu được lượng dịch quả lớn nhất trên đối tượng thanh long nói chung có xuất 

xứ từ Long An). Theo đó tác giả cho rằng là do cơ chất pectin trong thịt quả thanh long lúc này 

đã liên kết với pectinase nên lượng enzyme dư sẽ không làm gia tăng hiệu quả trích ly [11]. Xét 

về mặt động học, vận tốc phản ứng tăng khi nồng độ enzyme tăng nhưng khi nồng độ enzyme 

bão hòa với nồng độ cơ chất thì tốc độ phản ứng không thay đổi hoặc không tăng thêm khi tăng 

nồng độ enzyme [12]. Ngoài ra cũng có sự tương tác giữa nồng độ và thời gian (p = 0,0394 < 

0,05). Tóm lại hiệu suất đạt được cao nhấtlà 80,94% ở nồng độ 0,35% và thời gian xử lí 50 phút. 

3.2.2. Độ nhớt của dung dịch 

Nồng độ enzyme và thời gian xử lí cũng có ảnh hưởng có ý nghĩa đến độ nhớt của dịch lọc 

thu được thể hiện như trong bảng 2 (p<0,05). Nhìn chung độ nhớt giảm khi tăng thời gian xử lí 

enzyme và tăng nồng độ enzyme. Ta nhận thấy rằng khi độ nhớt giảm thì giúp cho quá trình lọc 

trở nên dễ dàng và làm tăng hiệu suất thu hồi. Độ nhớt nhỏ nhất thu được là 1,19 mPas ở thời 

gian 60 phút với nồng độ 0,4% (hiệu suất tại đây cũng đạt giá trị lớn nhất). 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của thời gian xử lí và nồng độ enzyme đến độ nhớt 

Thời gian 

(X2, phút) 
Nồng độ pectinase (X1, % v/w) 

 
0,1 0,3 0,35 0,4 

10 
1,27aA 1,26aAB 1,26aB 1,24aB 

(0,01) (0) (0,04) (0,015) 

20 
1,23bcA 1,22bcAB 1,21bcB 1,22bcB 

(0,012) (0,02) (0,006) (0,006) 

30 
1,23bA 1,22bAB 1,22bB 1,19bB 

(0,006) (0,006) (0,01) (0,04) 

40 
1,22bA 1,23bAB 1,21bB 1,21bB 

(0,01) (0,005) (0,04) (0,02) 

50 
1,23bcA 1,2bcAB 1,22bcB 1,2bcB 

(0,01) (0,15) (0,025) (0,03) 

60 
1,22cA 1,2cAB 1,2cB 1,19cB 

(0,015) (0,006) (0,006) (0,017) 

Độ nhớt được trình bày dưới dạng trung bình (độ lệch chuẩn); các giá trị đánh dấu 

bằng chữ cái thường khác nhau (a, b, c) thể hiện sự khác biệt có nghĩa trong cùng 1 

cột; các giá trị đánh dấu bằng chữ cái in khác nhau (A,B,C) thể hiện sự khác biệt có 

ý nghĩa trong cùng 1 hàng. 

3.3. Ảnh hưởng của điều kiện siêu âm đến hiệu suất thu hồi dịch quả 

3.3.1. Hiệu suất thu hồi dịch quả 

Ảnh hưởng của công suất siêu âm và thời gian siêu âm được thể hiện trong hình 1.  

 

Hình 1. Ảnh hưởng của thời gian và công suất siêu âm lên hiệu suất thu hồi 
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Hiệu suất thu hồi tăng khi công suất siêu âm tăng từ 20% lên 35% (hay từ 150W lên 

262,5W). Còn về thời gian siêu âm, hiệu suất thu hồi tăng khi tăng thời gian siêu âm tăng từ 5 

phút lên 10 phút. Khi thời gian tăng lên 15 phút thì hiệu suất lại không có sự thay đổi (p>0,05) 

so với 5 phút và 10 phút. Điều này có thể là do khi tăng thời gian siêu âm, nhiệt độ tăng giải 

phóng các thành phần chất keo trong tế bào làm cản trở quá trình lọc dẫn đến hiệu suất thu hồi 

không tăng. Trong các trường hợp khảo sát thì hiệu suất đạt cao nhất là 75,11% ở công suất 35% 

trong 5 phút. Hai yếu tố là thời gian và công suất siêu âm giải thích được 83,41% sự khác biệt về 

hiệu suất giữa các công thức thí nghiệm (R2= 0,8341). 

3.3.2. Độ nhớt của dung dịch 

Công suất siêu âm và thời gian siêu âm cũng có ảnh hưởng đến độ nhớt của dịch lọc thu 

được thể hiện như trong hình 2. Khi công suất tăng từ 20% (150W) đến 35% (262,5W) thì độ 

nhớt giảm còn khi thời gian tăng lên thì độ nhớt không có sự thay đổi có ý nghĩa 

(p=0,49>0,05).Như vậy độ nhớt đạt nhỏ nhất là 1,43 mPas ở công suất 35% trong thời gian 5 

phút (chính là điều kiện mà hiệu suất thu hồi đạt cao nhất). 

 

Hình 2. Ảnh hưởng của thời gian và công suất siêu âm đến độ nhớt 

3.4. Đánh giá hiệu quả trích ly của phương pháp xử lí pectinase và phương pháp siêu âm 

Hiệu quả trích ly của hai phương pháp được đánh giá dựa trên cơ sở so sánh với mẫu đối 

chứng (mẫu không xử lí trước khi lọc). Kết quả phân tích thống kê số liệu thực nghiệm cho thấy 

có sự khác biệt có ý nghĩa về hiệu quả trích ly giữa hai phương pháp (p < 0,05). Hình 3 cho thấy 

phương pháp xử lý pectinase cho hiệu suất cao nhất bằng 80,94%, phương pháp siêu âm cho 

hiệu suất cao nhất bằng 75,11%. 

Ngoài ra, độ nhớt của dịch quả ở hai phương pháp cũng có sự khác biệt ý nghĩa (p < 0,05). 

Hình 3 cho thấy phương pháp xử lý pectinase có hiệu quả làm giảm độ nhớt hơn so với phương 

pháp siêu âm.  
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Hình 3. So sánh hiệu suất thu hồi và độ nhớt giữa mẫu đối chứng và các phương pháp 

Cả hai phương pháp đều giúp tăng hiệu quả thu hồi dịch khi hiệu suất cùng cao hơn so với 

mẫu đối chứng. Cụ thể, xử lí pectinase giúp nâng cao hiệu suất lên gần 20% so với đối chứng; 

phương pháp siêu âm giúp nâng cao hiệu suất thêm 10% so với đối chứng. Trong phạm vi của 

nghiên cứu này, hiệu suất thu hồi của mẫu có xử lí enzyme cao hơn so với phương pháp siêu âm 

(p < 0,05). Tuy nhiên, để so sánh một cách toàn diện hơn cần có thêm các nghiên cứu để tối ưu 

hóa hiệu quả của hai phương pháp này.  

 4. KẾT LUẬN 

Điều kiện xử lí enzyme thu được hiệu suất cao nhất (80,94%) ở nồng độ 0,35% trong 50 

phút; với sóng siêu âm ở mức công suất 35% trong 5 phút thì đạt hiệu suất cao nhất (75,11%). 

Tóm lại, ở trong phạm vi của nghiên cứu này, cả hai phương pháp siêu âm và xử lí enzyme đều 

giúp nâng cao hiệu suất thu hồi trong đó phương pháp sử dụng enzyme cho hiệu quả hơn. Cần có 

thêm nghiên cứu thử nghiệm khả năng kết hợp của hai phương pháp này lên hiệu suất thu hồi 

dịch quả thanh long ruột đỏ. 
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ABSTRACT 

EVALUATE THE EFFICIENCY OF EXTRACTION SUPPORT FROM RED-FLESHED 

DRAGON FRUIT (HYLOCEREUS POLYRHIZUS) BY TWO METHODS: 

ULTRASOUND AND PECTINASE TREATMENT 

Duong Thi Thu Huong1,*, Nguyen Thanh Nam1, Mac Xuan Hoa1 

1Faculty of Food Technology - Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: huongoc95@gmail.com 

The effects of parameters of ultrasound and pectinase treatment on juice recovery 

efficiency from Red-fleshed dragon fruit was carried out by using full factorial design. The 

parameters of pectinase treatment included pectinase concentration (0,1; 0,3; 0,35; 0,4% v/w); 

treatment time (10, 20, 30, 40, 50, and 60 minutes). The parameter of ultrasound included 

acoustic power (20 and 35%) and ultrasonic time (5, 10 and 15 minutes). Both ultrasound and 

pectinase treatment reduced viscosity of liquid, therefore, filtering was easier and recovery 

efficiency was higher. For pectinase treatment, recovery eficiency was the hightest at 80,94% 

with concentration 0,35% in 50 minutes. For ultrasound, recovery efficiency was the highest at 

75,11% with acoustic power 35% in 5 minutes. Overall, both ultrasound and pectinase have 

higher recovery efficiency than control sample. 

Key words: Red-fleshed dragon fruit (hylocereus polyrhizus), pectinase, ultrasound, recovery 

efficiency. 
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN 

PROTEIN TỪ RONG CHAETOMORPHA SP. BẰNG ENZYME 

ALCALASE 

Phạm Thị Mỹ Tiên1, Phan Thị Yến Nhi1, Nguyễn Bảo Toàn1, Nguyễn Thúy 

Hương1, Trần Chí Hải1,* 

1Khoa Công nghệ Thực Phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh 

*Email: haitc@cntp.edu.vn 

Ngày nhận bài: 15/06/2017; Chấp nhận đăng: 02/07/2017 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân protein từ rong 

Chaetomorpha sp. bằng enzyme Alcalase để tạo thành các peptide có hoạt tính sinh học. Các 

thông số như tỷ lệ enzyme và cơ chất, pH môi trường, nhiệt độ thủy phân, thời gian thủy phân 

được khảo sát. Theo kết quả nghiên cứu, tỷ lệ enzyme:cơ chất là 1%, pH của dung dịch protein 

là 8, nhiệt độ thủy phân là 40oC, thời gian thủy phân là 2h sẽ cho kết quả thủy phân tốt nhất. Khi 

đó hoạt tính kháng oxi hóa của dịch thủy phân protein bằng enzyme Alcalase tăng 3,2 so với 

mẫu đối chứng. Mức độ thủy phân của dịch thủy phân protein bằng Alcalase tăng khi thời gian 

thủy phân tăng, hiệu suất thu hồi peptide/protein đạt 82%. 

Từ khóa: Chaetomorpha sp., enzyme Alcalase, peptide sinh học, thủy phân. 

1. MỞ ĐẦU 

Hiện nay, rong tảo đã được nghiên cứu sử dụng trong thực phẩm, công nghiệp và dược 

phẩm ở nhiều nước trên thế giới. Rong biển rất giàu protein và khoáng chất, có thể tận dụng để 

sử dụng trong thực phẩm và thức ăn gia súc [1]. Gần đây, các nhà khoa học đang quan tâm nhóm 

rong sống trong vùng nước lợ. Kết quả phân tích sơ bộ thành phần hóa sinh cho thấy hàm lượng 

protein trong rong thay đổi từ 10 - 20% khối lượng khô, với nhiều loại amino acid thiết yếu cần 

thiết cho sự tăng trưởng và duy trì các chức năng sinh lý [2]. Đã có khá nhiều nghiên cứu chứng 

minh các lợi ích từ các peptide có hoạt tính sinh học có nguồn gốc từ thực vật như điều hòa miễn 

dịch, kháng khuẩn, chống đông máu, giảm cholesterol trong máu, chống tăng huyết áp và đặc 

biệt một số peptide được chứng minh có hoạt tínhchống oxy hóa [3,4]. 

Việc thủy phân protein bằng enzyme protease được xem là một phương pháp hiệu quả, đơn 

giản và có khả năng mở rộng với quy mô công nghiệp. Đồng thời phương pháp thủy phân bằng 

enzyme cũng đã được chứng minh là làm tăng hiệu suất thu hồi peptide và khả năng chống oxi

hóa [5,6]. Một số peptide sinh học tồn tại tiềm ẩn trong dung dịch protein ban đầu cũng sẽ được 

hoạt hóa bởi enzyme thủy phân.Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào về peptide sinh học từ rong 
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Chaetomorpha sp.. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành thủy phân protein từ rong 

Chaetomorpha sp. bằng enzyme Acalase và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy 

phân như tỷ lệ enzyme:cơ chất, pH dung dịch protein thủy phân, nhiệt độ thủy phân, thời gian 

thủy phân thông qua việc đánh giá hoạt tính sinh học của dung dịch thu được để tìm ra các điều 

kiện thích hợp nhất cho quá trình thủy phân đạt hiệu quả cao nhất về hiệu suất thu hồi peptide và 

khả năng kháng oxi hóa. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1.Vật liệu 

2.1.1. Nguyên liệu  

Rong Chaetomorpha sp. được thu tại các ao nuôi tôm tại tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau. Rong 

được vận chuyển trong thùng xốp đưa lên phòng thí nghiệm trong ngày. Tại phòng thí nghiệm, 

rong được rửa để loại bỏ các tạp chất, sau đó được sấy khô và xay mịn bằng máy. Sau đó, 

nguyên liệu được xử lý với enzyme cellulase (nồng độ cơ chất 10%, nồng độ enzyme 117 UI/g 

cơ chất, pH 7-8, nhiệt độ 52-53oC trong thời gian 73 phút) và sau đó trích ly bằng dung môi 

NaOH 0,75%, tỉ lệ nguyên liệu:dung môi là 1:20, nhiệt độ 500C trong 79 phút. Sau khi trích ly, 

hỗn hợp được ly tâm 10.000 vòng/10 phút để thu dịch nổi. Protein sau đó được kết tủa bằng 

(NH4)2SO4 tại các điều kiện: nồng độ bão hòa của dung dịch muối sử dụng: 90%; tỷ lệ nguyên 

liệu/dung môi kết tủa 5:1; thời gian tủa 2 giờ. Phần tủa protein được tách ra bằng cách ly tâm 

10.000 vòng/phút trong 15 phút. Kết tủa thu được sẽ được đem đi thẩm tích bằng màng 

cellophane có kích thước lỗ màng là 14.000A0 để loại hết (NH4)2SO4, sau đó sấy đông khô để 

thu sản phẩm dạng bột và đem đi lưu trữ để sử dụng cho các thí nghiệm. 

2.1.2. Hóa chất 

Enzyme Alcalase 2,4L của hãng Novozyme  –  Đan Mạch, enzyme này được mua tại Công 

ty Brenntag Việt Nam. Alcalase hoạt động giữa pH 6,5 và 8,5, trong khoảng nhiệt độ từ 45 đến 

65°C. Hóa chất kiểm tra bao gồm: DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl), vitamin C (hóa chất 

của Đức). Các hóa chất phân tích khác đạt yêu cầu kỹ thuật của phòng thí nghiệm được mua tại 

công ty hóa chất Đoàn Lê. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Chế phẩm protein thu được sẽ được tái hòa tan với nước thành dung dịch có nồng độ 

protein là 5%. Sau đó, tiến hành thủy phân dịch trong bể điều nhiệt với việc thay đổi các yếu tố: 

pH môi trường thay đổi từ 3 đến 10 (sử dụng NaOH 0,1N để điều chỉnh),nhiệt độ thủy phân (từ 

30 đến 70oC), thời gian thủy phân (0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h) và tỉ lệ enzyme sử dụng (nồng độ 

[E/S] thay đổi từ 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%). Sau thời gian thủy phân, mẫu được bất hoạt 

enzyme ở 95ºC trong 5 phút, sau đó được đưa đi ly tâm với vận tốc 3500 vòng/phút trong 15 

phút, phần dịch thu được tiến hành đo các chỉ tiêu. 

2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

2.3.1. Phương pháp phân tích 
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2.3.1.1. Xác định mức độ thuỷ phân 

Mức độ thủy phân (DH) được xác định theo He và cộng sự được định nghĩa là tỷ lệ phần 

trăm của các nhóm amin tự do cắt từ protein, được tính từ tỷ lệ α amin trên tổng số nitơ. Nito 

formaldehyde được xác định dựa trên phương pháp chuẩn độ formal. Protein thủy phân (5 mL) 

được trộn với 20 mL nước cất và chuẩn độ đến pH=8,2 với NaOH 0,5 M trước khi bổ sung thêm 

10 mL dung dịch formalin (37%). Các mẫu này sau đó được tiếp tục chuẩn độ đến pH=9,2 với 

NaOH 0,05 M. Thể tích NaOH sử dụng để điều chỉnh pH 8,2 đến 9,2 được ghi lại [7]. DH (%) 

được tính toán bằng phương trình sau: 

𝐷𝐻(%) =
𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑝ℎ𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑑𝑒ℎ𝑦𝑑𝑒

𝑁𝑖𝑡𝑜 𝑡ổ𝑛𝑔
× 100 

2.3.1.2. Xác định khả năng kháng oxi hoá 

Khả năng bắt gốc tự do của dịch protein thủy phân được xác định dựa theo phương pháp của Je 

và cộng sự. 100µL dung dịch DPPH 1,5x10-4M được trộn với 100µL dịch thủy phân, sau đó hỗn 

hợp được ủ trong tối, ở nhiệt độ phòng trong 30 phút, hỗn hợp được đo ở bước sóng 517 nm. 

Mẫu control làm tương tự nhưng thay dịch thủy phân bằng nước cất [8]. Khả năng bắt gốc tự 

docủa dịch thủy phân được tính theo công thức sau: 

% ứ𝑐 𝑐ℎế(%) =
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐴𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
× 100 

2.3.1.3. Xác định hàm lượng phenolic tổng 

Hàm lượng phenolic trong dịch thủy phân được xác định theo phương pháp của Dewanto và 

cộng sự. 0,125 mL mẫu (nước cất làm mẫu trắng) được cho vào ống nghiệm và được pha loãng 

với 0,5 mL nước cất. Sau đó, bổ sung thêm 0,125 mL Folin và để trong 6 phút. Tiếp theo, bổ 

sung thêm 1,25 mL dung dịch Na2CO3 7%, lắc đều và thêm 1 mL nước cất để đạt thể tích tổng là 

3 mL. Phản ứng được thực hiện trong 90 phút rồi tiến hành đo độ hấp thu ở bước sóng 760 nm 

trên máy quang phổ so màu UV-Vis [9]. 

2.3.1.4. Hiệu suất thu hồi peptide/protein 

Hiệu suất thu nhận peptide/protein tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa lượng peptide thu được 

trong dịch thủy phân so với lượng protein trong nguyên liệu ban đầu. 

2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu 

Các thí nghiệm được tiến hành lặp lại 3 lần. Kết quả được trình bày bằng giá trị trung bình 

± SD. Sử dụng phần mềm Statgraphics để phân tích thống kê số liệu thí nghiệm và đánh giá sự 

khác biệt giữa các mẫu với p<0,05. 
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3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

 

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ chế phẩm enzyme Alcalase đến hoạt tính sinh học của dịch 

protein thuỷ phân thu nhận từ rong Chaetomorpha sp. 

Quá trình thủy phân protein bằng enzyme theo các nồng độ enzyme lần lượt là 0, 1, 2, 3, 4 

và 5%. Hoạt tính sinh học của chế phẩm protein thủy phân và kết quả được trình bày như hình 

sau (hình 1). 

Hình 1. Khả năng kháng oxy hóa, hàm lượng Phenolic tổng (a); mức độ thủy phân của dịch thủy phân và 

hiệu suất thu hồi peptide/protein (b) khi thủy phân protein của rong Chaetomorpha sp. bằng Alcalase ở 

các nồng độ enzyme khác nhau. 

Chú thích: : Khả năng kháng oxi hóa (mg TE/g protein), : Hàm lượng Phenolic tổng 

(gGAE/g protein), : Mức độ thủy phân (%), : Hiệu suất thu hồi peptide/protein (%). 

Hình 1 cho thấy được mức độ thủy phân thay đổi khi thay đổi nồng độ chế phẩm emzyme. 

Khi nồng enzyme tăng thì mức độ thủy phân tăng từ 12,9 đến 33,09%. Hiệu suất thu hồi 

peptide/protein đạt (81-82%). Hiệu suất thu hồi peptide/protein cao nhất đạt được tại nồng độ 

enzyme 2% và khác biệt không có ý nghĩa khi nồng độ enzyme tiếp tục tăng. Nguyên nhân có 

thể do khả năng tiếp cận phần cơ chất không tan còn lại (những phân tử protein của rong có bề 

mặt kị nước lớn) của enzyme không được cải thiện khi tăng nồng độ enzyme, nên không làm 

tăng hiệu suất thu hồi peptide/protein. Kết quả cho thấy khi thủy phân protein bằng các enzyme 

với các nồng độ khác nhau thì khả năng kháng oxi hóa cũng thay đổi. Khi nồng độ enzyme tăng 

từ 0 đến 1% thì khả năng bắt gốc tự do của dịch thủy phân bằng chế phẩm tăng. Khả năng bắt 

gốc tự do của dịch thủy phân bằng Alcalase tăng 41% so với mẫu không xử lý enzyme. Sự thủy 

phân protein đã tạo ra các peptide có kích thước phân tử nhỏ có khả năng kháng oxi hóa, khi 

tăng nồng độ enzyme thì số lượng các peptide này tăng theo nhưng chỉ đến một giá trị nhất định. 

Nếu tiếp tục tăng nồng độ enzyme thì quá trình thủy phân diễn ra tốt hơn nhưng đồng thời cũng 

phân cắt các peptide có hoạt tính sinh học thành các peptide có kích thước nhỏ hơn và amino 

acid tự do, do đó làm giảm khả năng kháng oxi hóa của dịch thủy phân protein từ rong 

Chaetomorpha sp. Kết quả này có cùng quy luật với một số nghiên cứu của một số tác giả khi 

thủy phân protein từ cá rô phi, cá ngừ [10]. Các tác giả này cho rằng khả năng kháng oxi hóa có 

liên quan đến kích thước phân tử của các peptide sinh ra do sự phân cắt của các enzyme 

protease. Kết quả còn cho thấy hàm lượng phenolic tổng trong dịch protein thủy phân ở các 
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nồng độ enzyme khác nhau là khác nhau không có ý nghĩa (p>0,05). Điều này chứng tỏ rằng khả 

năng kháng oxy là do các enzyme protease đã thủy phân protein thành những đoạn peptide có 

hoạt tính sinh học chứ không phải bởi hoạt tính kháng oxy hóa của polyphenol. Nồng độ enzyme 

được chọn cho các thí nghiệm tiếp theo là Alcalase 1%. Khi đó hoạt tính kháng Oxy hóa của 

dịch thủy phân protein bằng enzyme Alcalase là 36,51 mg TE/g protein. Hàm lượng phenolic 

tổng không có sự thay đổi đáng kể. 

3.2. Ảnh hưởng của pH môi trường thủy phân đến hoạt tính sinh học của dịch protein thuỷ 

phân thu nhận từ rong Chaetomorpha sp. 

pH của dung dịch protein từ rong Chaetomorpha sp. được thay đổi lần lượt là 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 và 10 khi thủy phân bằng  chế phẩm protease là Alcalase. Kết quả được trình bày trong hình 

2. 

Hình 2. Khả năng kháng oxy hóa, hàm lượng Phenolic tổng (a); mức độ thủy phân của dịch thủy phân và 

hiệu suất thu hồipeptide/protein (b) khi thủy phân protein của rong Chaetomorpha sp. bằng Alcalase tại 

các pH môi trường khác nhau. 

Chú thích: : Khả năng kháng oxi hóa (mg TE/g protein), : Hàm lượng phenolic tổng (gGAE/g 

protein), : Mức độ thủy phân (%), : Hiệu suất thu hồi peptide/protein (%). 

Kết quả cho thấy khi pH dung dịch protein thay đổi thì khả năng bắt gốc tự do của dung 

dịch thủy phân cũng thay đổi. Khả năng bắt gốc tự do của dung dịch protein thủy phân đạt giá trị 

cao nhất trong khoảng 36,51-37,87 mg TE/g protein với pH 7-8. Mức độ thủy phân của dung 

dịch protein khi thủy phân bằng Alcalase đạt giá trị cao nhất tại pH 7-8. Hàm lượng phenolic 

tổng của dịch thủy phân thay đổi không đáng kể khi pH của môi trường thay đổi. pH tối ưu theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất đối với Alcalase là 8. Tuy nhiên, trong một số nghiên cứu của các 

tác giả khác khi sử dụng Alcalase để thủy phân protein có một sự khác biệt đáng kể. Cụ thể là 

trong nghiên cứu của Kim và cộng sự khi các tác giả thủy phân casein bằng Alcalase thì nhận 

thấy rằng hiệu suất thủy phân đạt giá trị cao nhất khi pH=7 [11]. Kết quả trong nghiên cứu này 

cũng cho thấy sự tương đồng với các nghiên cứu khác khi sử dụng Alcalase để thủy phân 

protein. Kết quả ở hình 2 cũng cho thấy có một sự khác biệt đáng kể về hiệu suất thu hồi khi 

thay đổi pH của dịch protein. Khi pH của dịch protein tăng từ 3 đến 10 thì hiệu suất thu hồi của 

dịch thủy phân tăng từ 64 đến 91%. Protein từ rong Chaetomorpha sp. tan tốt trong môi trường 

kiềm do đó khi pH dịch protein thay đổi từ pH acid sang pH kiềm thì protein tan tốt hơn và làm 
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tăng hiệu suất thu hồi. Với mục đích thu được các phân đoạn peptide có hoạt tính kháng oxy hóa 

cao với hiệu suất thu hồi cao, pH được chọn để tiến hành thủy phân protein là 8. 

3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ thủy phân đến hoạt tính sinh học của dịch protein thuỷ phân 

thu nhận từ rong Chaetomorpha sp. 

Nhiệt độ của dung dịch protein từ rong Chaetomorpha sp. được thay đổi lần lượt là 

30/40/50/60/700C khi thủy phân bằng chế phẩm protease là Alcalase. Kết quả được trình bày 

trong hình 3. 

Hình 3. Khả năng kháng oxy hóa, hàm lượng phenolic tổng (a); mức độ thủy phân của dịch thủy phân và 

hiệu suất thu hồipeptide/protein (b) khi thủy phân protein của rong Chaetomorpha sp. bằng Alcalase tại 

các nhiệt độ thủy phân khác nhau. 

Chú thích: : Khả năng kháng oxi hóa (mg TE/g protein), : Hàm lượng Phenolic tổng (gGAE/g 

protein), : Mức độ thủy phân (%), : Hiệu suất thu hồi peptide/protein (%). 

Kết quả cho thấy khi nhiệt độ thủy phân thay đổi thì khả năng bắt gốc tự do của dung dịch 

thủy phân cũng thay đổi. Khả năng bắt gốc tự do của dung dịch protein thủy phân đạt giá trị cao 

nhất 38,65 mg TE/g protein ứng với nhiệt độ của dịch thủy phân là 400C. Mức độ thủy phân của 

dung dịch protein khi thủy phân bằng Alcalase đạt giá trị cao nhất tại nhiệt độ 400C. Kết quả ở 

hình 3 cũng cho thấy có một sự khác biệt đáng kể về hiệu suất thu hồi khi thay đổi nhiệt độ của 

dịch protein. Khi nhiệt độ của dịch protein tăng từ 300C đến 700C thì hiệu suất thu hồi của dịch 

thủy phân tăng từ 71 đến 77,67%. Với mục đích thu được các phân đoạn peptide có hoạt tính 

kháng oxy hóa cao với hiệu suất thu hồi cao, nhiệt độ được chọn để tiến hành thủy phân protein 

là 400C. 

3.4. Ảnh hưởng của thời gian thủy phân đến hoạt tính sinh học của dịch protein thuỷ phân 

thu nhận từ rong Chaetomorpha sp. 

Ảnh hưởng của thời gian thủy phân đến hoạt tính sinh học của dịch protein thủy phân từ 

rong Chaetomorpha sp. được thể hiện trong hình 4. Quá trình thủy phân protein bởi chế phẩm 

enzyme Alcalase được tiến hành ở các mốc thời gian thay đổi lần lượt là 0, 1, 2, 3, 4 và 5h.  
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Hình 4. Khả năng kháng oxi oxy hóa, hàm lượng Phenolic tổng (a); mức độ thủy phân của dịch thủy phân 

và hiệu suất thu hồi peptide/protein (b) khi thủy phân protein của rong Chaetomorpha sp. bằng Alcalase 

tại các mốc thời gian thủy phân khác nhau. 

Chú thích: : Khả năng kháng oxi hóa (mg TE/g protein), : Hàm lượng phenolic tổng (gGAE/g 

protein), : Mức độ thủy phân (%), : Hiệu suất thu hồi peptide/protein (%). 

Hình 4 cho thấy mức độ thủy phân tăng dần theo thời gian. Khi thời gian tăng từ 0 giờ đến 

5 giờ thì mức độ thủy phân tăng 3,2 lần so với mẫu đối chứng tại thời điểm 0h. Hiệu suất thu hồi 

peptide/protein tăng từ 0 đến 82% trong 2h thủy phân. Kéo dài thời gian thủy phân không làm 

tăng thêm khả năng hòa tan của các cấu tử protein có tính kị nước cao và không làm tăng hiệu 

suất thu hồi. Alcalase là một protease không đặc hiệu thường được sử dụng rộng rãi trong công 

nghiệp thực phẩm. Hình 4 còn thể hiện hoạt tính kháng oxi hóa của dịch thủy phân protein rong 

Chaetomorpha sp. bằng Alcalase. Khi sử dụng enzyme Alcalase để thủy phân dịch protein từ 

rong Chaetomorpha sp. thì hoạt tính kháng oxi hóa đạt giá trị cao nhất là 36,5 mg TE/g protein 

trong 2h thủy phân. Thời gian thủy phân dài thì mức độ thủy phân tốt dẫn đến hoạt tính sinh học 

của dịch thủy phân tăng, tuy nhiên khi mức độ thủy phân càng sâu sắc thì hoạt tính sinh học của 

dịch thủy phân protein từ rong Chaetomorpha sp. càng giảm. Nguyên nhân có thể là do các đoạn 

peptide có hoạt tính sinh học bị các enzyme protease phân cắt một cách sâu sắc thành các đoạn 

peptide ngắn hơn và các amino acid không có hoạt tính sinh học. Như vậy thời gian thủy phân 

tối ưu để thu được các peptide có hoạt tính sinh học từ chế phẩm protein của rong 

Chaetomorpha sp. là 2 giờ.  

4. KẾT LUẬN 

Dịch protein sau khi thủy phân bằng enzyme Alcalase thể hiện hoạt tính sinh học cao. Khi 

tiến hành thủy phân ở điều kiện nhiệt độ 400C, thời gian 2h, pH dịch thủy phân là 8 với nồng độ 

enzyme là 1% thì ta thu được dịch thủy phân có hoạt tính kháng oxi hóa là 36,5 mg TE/g 

protein, hiệu suất thu hồi protein đạt 82%. Khi thủy phân bằng Alcalase ta thu được các peptide 

có kích thước từ 2 – 20 acid amin và khối lượng phân tử nhỏ hơn 6000Da, đây là những peptide 

thể hiện hoạt tính sinh học cao đặc biệt là khả năng kháng oxi hóa. 
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ABSTRACT 

FACTORS AFFECTING THE PROTEIN HYGIENE FROM CHAETOMORPHA SP. BY 

ENZYME ALCALASE  

Pham Thi My Tien, Phan Thi Yen Nhi, Nguyen Bao Toan, Nguyen Thuy Huong, Tran Chi Hai* 

Faculty of Food Technology, Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: haitc@cntp.edu.vn 

This study focused on the factors that influence the hydrolysis of protein from 

Chaetomorpha sp. Alcalase enzyme to form bioactive peptides. Parameters such as enzyme and 

substrate ratio, pH of the medium, hydrolysis temperature, hydrolysis time were investigated. 

According to research results, the enzyme ratio was 1%, the pH of the protein solution was 8, the 

hydrolysis temperature was 400C, the hydrolysis time was 2 hours will give the best hydrolysis 

results. The antioxidant activity of the hydrolysis protein by Alcalase enzyme increased 3.2 

compared with the control sample. The hydrolysis of hydrolysis of protein hydrolysates by 

Alcalase increased as the hydrolysis time increased, and the protein / peptide recovery efficiency 

was 82%. 

Key words: Biological peptide, Enzyme Alcalase, Hydrolysis. 
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TÓM TẮT 

Trong nghiên cứu này, mô hình động học thông qua việc khảo sát ảnh hưởng của kích thước 

nguyên liệu, tỷ lệ dung môi/nguyên liệu và nhiệt độ đã được thực hiện. Hàm lượng phenolic tăng lên 

khi giảm kích thước, tăng tỷ lệ dung môi/nguyên liệu và nhiệt độ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tại 

các điều kiện trích ly như kích thước nguyên liệu ≤ 0,3 mm, tỷ lệ dung môi/nguyên liệu là 15:1, 

nhiệt độ trích ly 60oC, thời gian trích ly 40 phút thì hàm lượng phenolic thu được là 74,13 (mg 

GAE/g chất khô nguyên liệu) với vận tốc trích ly ban đầu 50,90 (mg GAE/g chất khô.phút) và năng 

lượng hoạt hóa là 16,162 KJ/mol. Mô hình động học trích ly phenolic từ lá trà già dựa trên giả thiết 

của hàm số bậc hai đã được xây dựng thành công để dự đoán được cơ chế trích ly. Dựa vào phương 

trình động học có thể xác định được các thông số như: khả năng trích ly Ce, vận tốc trích ly vo, hằng 

số trích ly k, năng lượng hoạt hóa E, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tối ưu hóa, thiết kế, mô phỏng 

và kiểm soát đáng kể các chi phí ở quy mô công nghiệp.  

Từ khóa: Động học trích ly, hàm lượng phenolic, lá trà già.                                                                      

1. MỞ ĐẦU 

Cây trà có tên khoa học là Camelia Sinensis O.Ktze. Trà là loại thức uống bổ dưỡng, có giá trị 

sinh học cao nhờ chữa được một số bệnh về tim mạch, là loại thuốc về tiêu hóa, lợi tiểu và chống 

nhiễm xạ [1]. Đặc biệt, phenolic - hợp chất chống oxi hóa tự nhiên trong trà, giúp chống lại ung thư 

và lão hóa đem lại sức khỏe tốt cho con người. Trong công nghệ chế biến trà và các sản phẩm từ trà 

thì lá non là phần được thu hoạch nhiều nhất, trong khi lá già chỉ được dùng để pha nước trà xanh 

hoặc không thu hoạch gây nên sự lãng phí cho nguồn nguyên liệu. Vì vậy, nghiên cứu quá trình trích 

ly hợp chất phenolic từ lá trà già là một hướng đi mới cho ngành trà Việt Nam.  

Việc sử dụng mô hình toán học để nghiên cứu quá trình trích ly đã được nghiên cứu thành công 

trên một số đối tượng: mô hình động học quá trình trích ly dầu từ hạt jatropha có sự hỗ trợ của công 

nghệ DIC được dùng để xác định, tính toán các tác động lên cấu trúc hạt của công nghệ DIC [2]. 
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Với bã nho Wenjuan Qu, Zhongli Pan, Haile Ma đã xây dựng mô hình động học để xác định khả 

năng trích ly, vận tốc và hằng số trích ly các các chất chống oxi hóa [3]. Bên cạnh đó, Ana Bucíc – 

Kojíc và cộng sự cũng đã chỉ ra ảnh hưởng của kích thước hạt, tỉ lệ dung môi/ nguyên liệu và nhiệt 

độ đến quá trình trích ly polyphenol từ hạt nho đồng thời mô hình động học trích ly cũng được xây 

dựng dựa trên phương trình Peleg [4]. Mô hình Arrhenius được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa 

tốc độ trích ly và nhiệt độ. Tuy nhiên, vẫn chưa có công trình nào xây dựng cho mô hình động học 

trích ly phenolic từ lá trà già. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định kích thước, tỉ lệ dung 

môi/nguyên liệu và nhiệt độ tốt nhất cho việc trích ly phenolic tổng trong điều kiện thí nghiệm. Từ 

đó, các thông số sẽ được thiết lập để dự đoán quá trình và cơ chế trích ly, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc tối ưu hóa, thiết kế, mô phỏng và kiểm soát đáng kể các đề án công nghiệp, đồng thời tận dụng 

tốt hơn thời gian và năng lượng, nâng cao hiệu quả trích ly hợp chất này. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu 

Nguyên liệu sử dụng là lá trà già được thu hái tại xã Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Lá trà 

đảm bảo còn tươi nguyên, không bị dập, nát, không bị sâu hại. Mẫu trà được diệt men ngay bằng hơi 

nước nóng ở 95 – 100oC trong 2 phút và sấy khô ở 40 – 50oC trong 8 giờ [5]. Thành phần nguyên 

liệu gồm nước, carbohydrat, phenolic, caffeine, các axit amin và các nhóm hợp chất khác. Hàm ẩm 

của nguyên liệu liệu 6,64%. Trà sau khi sấy được xay nhỏ thành nhiều kích thước khác nhau như: ≤ 

0,3mm, 0,3 ≤ L ≤ 0,5 mm, 0,5 ≤ L ≤ 1,0 mm, 1,0 ≤ L ≤ 2,0 mm và bảo quản trong túi nilon kín, tối 

màu, tránh ánh sáng trực tiếp. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Trích ly phenolic từ lá trà già 

Ba thông số ảnh hưởng đến quá trình trích ly được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm kích 

thước nguyên liệu, tỉ lệ dung môi/nguyên liệu và nhiệt độ.  

Ảnh hưởng của kích thước nguyên liệu: Để nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước nguyên liệu, 

mỗi mẫu trà được cân chính xác (khoảng 1g) theo từng kích thước khác nhau (≤ 0,3 mm, 0,3 ≤ L ≤ 

0,5 mm, 0,5 ≤ L ≤ 1,0 mm và 1,0 ≤ L ≤ 2,0 mm) sau đó đem trích ly với nước cất (15g) ở nhiệt độ 

500C lần lượt với các mốc thời gian là 0, 20, 40, 60 và 80 phút. Tiến hành lọc, hút 1ml dịch lọc pha 

loãng 100 lần rồi hút 0,5 ml cho vào ống nghiệm. Tiếp tục cho 2,5 ml thuốc thử Folin đã pha loãng 

10 lần, lắc đều đợi 3 – 5 phút cho tiếp 2 ml Na2CO3 7,5%. Để trong bóng tối 1 giờ rồi tiến hành đo 

quang với bước sóng 765 nm. 

Ảnh hưởng của tỉ lệ dung môi/nguyên liệu: Cân chính xác 5 mẫu trà riêng biệt (khoảng 1g) và 

trộn với 5 mẫu nước tương ứng theo các trọng lượng là 10, 15, 20, 25, 30 g nước để tạo ra tỉ lệ dung 

môi/nguyên liệu 10/1, 15/1, 20/1, 25/1 và 30/1. Quá trình trích ly được thực hiện ở 500C trong 

khoảng thời gian là 0, 20, 40, 60 và 80 phút cho mỗi mẫu.  

Ảnh hưởng của nhiệt độ trích ly: Nhiệt độ trích ly được sử dụng trong thí nghiệm này là 50, 60, 

70 và 800C cho mỗi thời gian trích ly là 0, 20, 40, 60 và 80 phút.  
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Trong quá trình trích ly dung dịch mẫu được chứa trong cốc thủy tinh bọc kín và đậy nắp để 

tránh sự oxi hóa xảy ra đối với mẫu được chiết xuất. Và được ngâm trong bể điều nhiệt tương ứng 

với từng nhiệt độ khảo sát.  

2.2.2. Xây dựng mô hình động học trích ly phenolic 

Quá trình chiết xuất chất rắn – lỏng có thể được xem là ngược lại của quá trình hấp phụ, do đó 

cơ sở của các phương trình động học hấp phụ có thể được áp dụng cho việc trích ly chất rắn – lỏng 

và các định luật của hàm bậc hai đã được tìm thấy để đáp ứng tốt nhất cho việc trích ly [6]. Phương 

trình bậc hai tổng quát cho mô hình động học có thể viết như sau: 

)1()( 2

te

t

t CCk
d

dC
  

Trong đó: k là hằng số tốc độ trích ly bậc hai (g/mg.phút) 

Ce là khả năng trích ly của phenolic tổng trong chất lỏng chiết xuất (mg/g chất khô) 

Ct là khả năng trích ly của phenolic tổng trong chất lỏng chiết xuất ở một thời gian trích ly nhất 

định (mg/g chất khô) 

 Quy luật trích ly theo mô hình bậc hai nằm trong điều kiện biên t = 0 đến t và Ct = 0 đến Ct, có 

thể viết theo phương trình đường thẳng như sau: 
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Tốc độ trích ly ban đầu Vo (mg/g.phút), là Ct/t khi t tiến đến 0 và được xác định bởi phương 

trình sau:  

)4(. eo CkV   

Sau khi biến đổi (3) và (4), Ct có thể được biểu diễn như sau: 
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Các thông số Ce, Vo và k được xác định từ độ dốc của đồ thị trên hai trục tọa độ t và t/Ct 

Gỉa sử rằng mô hình động học bậc 2 có thể áp dụng để đo ảnh hưởng của các biến (L, Z và T). 

Do đó, Ce, Vo và k có mối quan hệ với các biến trên và được điều chỉnh bởi mô hình hàm số. 

Phương trình Arrhenius đã được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa hằng số trích ly k và nhiệt độ 

Ta, phương trình được viết như sau: 
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Trong đó: ko là hệ số nhiệt độ độc lập (g/mg.phút), E là năng lượng kích hoạt của quá trình 

trích ly (KJ/mol), R là hằng số khí (8,314 J/mol.K) và Ta là nhiệt độ trích ly (oK). Đồ thị ln(k) với 

1000/Ta được sử dụng để tính ko và E [3]. 

2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

2.3.1. Phương pháp phân tích 

Hàm lượng phenolic tổng được xác định dựa trên phương pháp quang phổ so màu, sử dụng 

thuốc thử Folin-Ciocateu và chất chuẩn là aicd galic với một số sửa đổi. 1ml dịch trích ly được pha 

loãng với 99 ml nước cất, hút 0,5 ml dịch đã pha loãng cho vào ống nghiệm, thêm 2,5 ml thuốc thử 

Folin-Ciocateu đã pha loãng 10 lần, lắc đều, để trong bóng tối 3 – 5 phút. Sau đó, thêm 2 ml Na2CO3 

(7,5%), lắc đều và để trong tối 60 phút. Độ hấp thu quang được đo ở bước sóng 765nm [7]. 

2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu 

Mỗi thí nghiệm được lặp lại ba lần, kết quả được trình bày ở dạng giá trị trung bình ± giá trị sai 

số. Đánh giá sự khác biệt có ý nghĩa giữa các mẫu thí nghiệm được thực hiện bằng phương pháp 

thống kê ANOVA, kiểm định LSD (α = 0,05) trên phần mềm Statgraphics phiên bản XV và đồ thị 

được vẽ bằng Microsoft Excel 2010. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Trích ly phenolic từ lá trà già  

3.1.1. Ảnh hưởng của kích thước nguyên liệu 

Hình 1. Ảnh hưởng của kích thước nguyên liệu đến hàm lượng phenolic theo thời gian  

a,b,c,dCác chữ cái khác nhau trong cùng một thời gian thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê theo phân tích 

ANOVA (p < 0,05) 
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Hàm lượng phenolic tổng tăng lên nhanh chóng và sau đó đạt đến sự ổn định với sự gia tăng 

thời gian trích ly (Hình 1). Đồng thời, kích thước nguyên liệu càng nhỏ hàm lượng phenolic thu 

được càng cao và kích thước 0,3 cho hàm lượng phenolic cao nhất. Điều này là do kích thước 

nguyên liệu càng nhỏ diện tích tiếp xúc giữa hạt và dung môi càng lớn, hàm lượng phenolic trích ly 

ra được càng nhiều. Kết quả này tương tự với báo cáo của Wenjuan Qu, Zhongli Pan, Haile Ma về 

hàm lượng phenolic tăng đáng kể với việc giảm kích thước nguyên liệutrong quá trình chiết xuất các 

chất chống oxy hoá từ bã nho [3]. Landbo và Meyer cũng cho kết quả tương tự [8]. Tại kích thước 

0,3 mm hàm lượng phenolic tổng thu được là 69,34; 87,81; 96,72; 97,78; 98,84 mg GAE/g chất khô 

tương ứng với thời gian trích ly là 0; 20; 40; 60 và 80 phút. Khi tăng thời gian trích ly từ 0 phút 

(69,34 mg GAE/g chất khô) đến 80 phút (98,84 mg GAE/g chất khô) thì hàm lượng phenolic tổng 

tăng 1,43 lần. Từ 0 phút đến 40 phút hàm lượng phenolic tổng tăng rất nhanh nhưng khi tăng thời 

gian trích ly từ 40 phút đến 80 phút hàm lượng phenolic tăng không đáng kể. Điều này giải thích do 

thời gian đầu trích ly (< 40 phút) thì hàm lượng chất chiết ra khỏi tế bào cao do chênh lệchnồng độ 

giữa dung môi và cơ chất nên quá trình khuếch tán xảy ra nhanh chóng. Đến một thời điểm nào đó 

thì chênh lệch nồng độ này sẽ nhỏ và chất chiết sẽ đi ra châṃ, đồng thời lượng chất chiết trong mẫu 

luôn có giới hạn trong mẫu nên tăng thời gian trích ly lên thì hiệu quả chiết sẽ không tăng nữa. 

Nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Trâm và cộng sự cũng cho kết quả tương tự khi tăng thời gian trích ly 

từ 20 ÷ 40 phút thì hàm lượng phenolic tăng nhanh, thời gian từ 40 ÷ 60 phút thì hàm lượng 

phenolic không khác nhau về mức ý nghĩa (P>0,05) [9]. Vì vậy, để thu hồi được hàm lượng 

phenolic tổng cao và tiết kiệm thời gian thì kích thước 0,3 mm với thời gian trích ly là 40 phút là lựa 

chọn thích hợp. 

3.1.2. Ảnh hưởng của tỉ lệ dung môi/nguyên liệu 

Hình 2. Ảnh hưởng của tỉ lệ dung môi/nguyên liệu đến hàm lượng phenolic tổng đối với nguyên liệu trà già 

a,b,c,d,e Các chữ cái khác nhau trong cùng một thời gian thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê theo phân 

tích ANOVA (p < 0,05). 
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 Hàm lượng phenolic tổng có trong lá trà già ở kích thước 0,3 mm khi tỉ lệ dung môi/nguyên 

liệu và thời gian trích ly biến đổi ở các giá trị khác nhau trong điều kiện nhiệt độ trích ly là 500C 

(Hình 2). Ta thấy rằng, hàm lượng phenolic tổng tăng lên khi tăng tỉ lệ dung môi/nguyên liệu, do tỉ 

lệ dung môi/chất rắn càng lớn dẫn đến sự chênh lệch gradient nồng độ càng cao trong quá trình 

khuếch tán nguyên liệu vào trong dung dịch, hiệu quả trích ly tăng lên [3]. Hàm lượng phenolic tổng 

ở các tỉ lệ dung môi/nguyên liệu với các giá trị tương ứng 10/1, 15/1, 20/1, 25/1, 30/1 là 59,46 mg 

GAE/g chất khô, 80,74  mg GAE/g chất khô, 84,57 mg GAE/g chất khô, 83,25 mg GAE/g chất khô, 

88,17 mg GAE/g chất khô. Giá trị này tăng mạnh ở tỉ lệ dung môi/nguyên liệu là 15/1, tuy nhỏ hơn 

các tỉ lệ 20/1, 25/1, 30/1 nhưng không đáng kể. Bên cạnh đó, tại tỉ lệ dung môi/nguyên liệu là 15/1 

hàm lượng phenolic tổng hầu như tăng rất ít (1,59%) trong khoảng 0 phút đến 20 phút, sau đó tăng 

nhiều ở 20 phút đến 40 phút (37,08%) và tăng ít sau 40 phút hoặc có thể đạt trạng thái cân bằng. Vì 

vậy, với thời gian 40 phút và tỉ lệ dung môi/nguyên liệu là 15/1 là tốt nhất cho quá trình trích ly giúp 

tiết kiệm thời gian và dung môi. 

Hình 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng phenolic tổng theo thời gian đối với nguyên liệu trà già. 

a,b,c,d Các chữ cái khác nhau trong cùng một thời gian thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê theo phân 

tích ANOVA (p < 0,05) 

3.1.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ trích ly 

Hàm lượng phenolic tăng khi tăng nhiệt độ và thời gian trích ly. Hàm lượng phenolic ở nhiệt 

độ 50oC; 60oC; 70oC; 80oC tương ứng lần lượt là 69,46; 74,13; 76,55; 79,79 mg GAE/g chất khô. 

Hàm lượng phenolic tăng mạnh từ nhiệt độ 50oC (69,46 mg GAE/g chất khô) đến 60oC (74,13 mg 

GAE/g chất khô gấp 1,07 lần. Từ 60oC đến 80oC có tăng nhưng tăng không đáng kể. Tại nhiệt độ 

60oC hàm lượng phenolic tăng dần theo thời gian nhưng tăng mạnh nhất từphút 20 (68,37 mg 

GAE/g chất khô) đến phút thứ 40 (77,33 mg GAE/g chất khô). Từ phút 40 đến phút 80 có tăng 

a a

a
a a

b
b

b
b b

c
c

b
c c

d

d
c d d

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 20 40 60 80

50 60 70 80

H
àm

lư
ợ

n
g
 p

h
en

o
li

c 
tổ

n
g
 (

m
g
 G

A
E

/ 
g
 

ch
ất

 k
h

ô
)

Thời gian (phút)



Nghiên cứu động học quá trình trích ly phenolic tổng từ lá trà già  

25 
 

nhưng tăng không đáng kể chỉ từ 77,34 mg GAE/g chất khô lên 79,82 mg GAE/g chất khô. Kết 

luâṇ, để thu hồi được hàm lượng phenolic cao thì nhiệt độ trích ly được chọn là 60oC thời gian phù 

hợp cho quá trình trích ly là 40 phút. 

3.2. Động lực học của quá trình trích ly phenolic 

Các thông số động học của quá trình trích ly phenolic từ lá trà già với sự thay đổi kích thước 

nguyên liệu, tỉ lệ dung môi/nguyên liệu và nhiệt độ được thể hiện trong Bảng 1. 

Bảng 1. Các thông số của mô hình bậc hai để trích ly phenolic từ lá trà già với kích thước, tỉ lệ dung 

môi/nguyên liệu và nhiệt độ trích ly khác nhau. 

a,b,c,d,eCác chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê theo phân tích 
ANOVA (p < 0,05). 

Các giá trị Vo, Ce và k tương ứng cho các biến L, Z và T khác nhau thu được từ độ dốc của đồ 

thị trên hai trục tọa độ t và t/Ct và được liệt kê trong Bảng 1. Các thông số động học này giảm khi 

kích thước nguyên liệu tăng. Vì Vo, Ce và k đều phụ thuộc vào L. Gía trị Vo, Ce và k ứng với các giá 

trị L khác nhau được biểu diễn bởi đường tuyến tính và hàm lũy thừa của hệ số xác định cao (R2 = 

0.9507 – 0.9886). Hàm số của đồ thị tại Hình 4 được biểu diễn như sau: 

Ce = -9,8652L + 102,62 R2 = 0,9507  (7) 

Vo = 35,862L-0,762  R2 = 0,9886  (8) 

Loại biến  

Tốc độ trích ly 

ban đầu Vo (mg/g 

ck.phút) 

Hằng số tốc độ 

trích ly k 

(g/mg.phút) 

Khả năng trích ly 

Ce (mg/g ck) 
R2 

Kích thước 

nguyên liệu, L 

(mm) 

0,3 83,82 ± 1,20a 0,00838 ± 0,0001a 100,00 ± 0,000a 0,9990 

0,5 66,58 ± 2.08b 0,00725 ± 0,0003a 95,85 ± 0,432b 0,9987 

1,0 36,09 ± 2,55c 0,00400 ± 0,0003b 94,94 ± 0,424b 0,9952 

2,0 20,55 ± 4,95d 0,00306 ± 0,0008b 82,21 ± 1,140c 0,9870 

Tỉ lệ dung 

môi/nguyên 

liệu Z (g/g) 

10/1 16,38 ± 0,2868a 0,0031 ± 0,0000a 73,17 ± 0,2530a 0,9951 

15/1 23,20 ± 0,5656b 0,0031 ± 0,0001ab 86,46 ± 0,7007b 0,9888 

20/1 30,28 ± 0,5576bc 0,0037 ± 0,0001 ab 90,64 ± 0,3861c 0,9926 

25/1 32,02 ± 1,0446c 0,0038 ± 0,0002 ab 92,31 ± 0,4004d 0,9947 

30/1 35,26 ± 7,8736c 0,0039 ± 0,0009b 95,24 ± 0,7407e 0,9940 

Nhiệt độ trích 

ly T (OC) 

50 37,22 ± 1,7803a 0,0062 ± 0,0004a 77,73 ± 0,7563a 0,9968 

60 50,90 ± 7,0186b 0,0079 ± 0,0013ab 80,66 ± 1,0624b 0,9981 

70 62,17 ± 8,5128bc 0,0091 ± 0,0013bc 82,64 ± 0,0000c 0,9983 

80 74,71 ± 2,4564c 0,0103 ± 0,0004c 84,99 ± 0,3414d 0,9984 
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K = 0,0044L-0,569         R2 = 0,9674  (9) 

)62,1028652,9/(())86,35/(1( 762,0),(



 LtL

t
C Lt

 (10)

 

a,b,c,d,e Các chữ cái khác nhau trong cùng một kích thước thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê theo phân 

tích ANOVA (p < 0,05). 

Phương trình này có thể được sử dụng để dự đoán sự trích ly phenolic tổng ở các kích  thước 

nguyên liệu khác nhau tại một thời điểm nhất định với tỉ lệ dung môi nguyên liệu là 15/1 và nhiệt độ 

trích ly là 50oC. 

Việc trích ly phenolic tổng dưới sự ảnh hưởng của tỉ lệ dung môi/nguyên liệu có giá trị Ce , Vo 

và k đạt cao nhất ở tỉ lệ 30/1, tiếp theo sau là các tỉ lệ 25/1, 20/1, 15/1 và 10/1. Ta thấy rằng giá trị 

trích ly tăng dần khi tỉ lệ dung môi/nguyên liệu càng cao, phù hợp với kết quả thực nghiệm. Kết quả 

này tương tự như nghiên cứu của Wenjuan Qu, Zhongli Pan, Haile Ma về động học quá trình trích ly 

và hoạt động của các chất chống oxi hóa trong bã nho [3]. Theo giả định của mô hình, các tham số 

Ce, Vo và k được biểu diễn bằng biến Z. Do đó, mối quan hệ giữa các thông số động học và biến Z 

được viết theo hàm đa thức bậc hai (R2 = 0,9673 – 0,9908). Các hàm số được viết dưới dạng phương 

trình như sau: 

Ce(Z) = -0,0656Z2 + 3,6291Z + 44,455   R2 = 0,9673  (11) 

kZ =  -(2.10-6)Z2 +0,0001Z + 0,0017  R2 = 0,98  (12) 

Vo(Z) = -0,0429Z2 + 2,6693Z – 6,6526   R2 = 0,9908  (13) 

Ct,Z =
t

(1 (−0.0429𝑍2 + 2.6693Z − 6.6526)) + (t (−0.0656Z2 + 3.6291Z + 44.455))⁄⁄
    (14) 

Hình 4. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa khả năng trích ly Ce, tốc độ trích ly và 

hằng số k với sự thay đổi kích thước nguyên liệu. 
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Đây là các phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa khả năng trích ly Ce, vận tốc trích ly vo và 

hằng số trích ly k với tỉ lệ dung môi/nguyên liệu. 

Các giá trị vo, k và Ce tăng khi tăng nhiệt độ, kết quả được thể hiện trong bảng 1. Nhiệt độ có 

ảnh hưởng gia tăng đến các thông số động học. Các mối quan hệ giữa các tham số động học và T 

được xây dựng bởi các hàm đa thức tuyến tính, bậc hai, và hàm mũ (R2 = 0.9749-0,9991). 

Ce = 0,2376T + 66,061 R2 = 0,9940  (15) 

Vo = -0,0029T2 + 1,6079T – 35,866  R2 = 0,9991  (16) 

K = 0,0027exp(0,0169T)  R2 = 0,9749  (17) 

)18(
))061,662376,0/(())866,356079,10029,0/(1( 2),(




TtTT

t
C Tt  

Phương trình Arrhenius đã được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa hằng số trích ly k và nhiệt 

độ Ta, phương trình được viết như sau: 

k = k0 exp (−
1000E

RTa

)          (19)     

Trong đó: ko là hệ số nhiệt độ độc lập (g/mg.phút), E là năng lượng kích hoạt của quá trình 

trích ly (KJ/mol), R là hằng số khí (8.314 J/mol.K) và Ta là nhiệt độ trích ly (oK). Đồ thị ln(k) với 

1000/Ta được sử dụng để tính ko và E. 

)20(
15,273(10.314,8

162,16
exp6013,2

3 
















 T
k

  

 

Các phương trình thực nghiệm ở hình (10), (14) và (18) là các mô hình động học dự đoán quá 

trình trích ly phenolic tổng từ lá trà già. Tuy các mô hình thống kê có thể không hoàn toàn giải thích 

cho tất cả các hiện tượng xảy ra trong quá trình trích ly nhưng chúng vẫn có thể được sử dụng để 

xác định ảnh hưởng của kích thước nguyên liệu, tỉ lệ dung môi/nguyên liệu và nhiệt độ đến khả năng 

trích ly phenolic so với các thời gian trích ly khác nhau. Nhờ các kết quả thu được từ mô hình này 

mà có thể đề ra hướng cải tiến cho quá trình trích ly giúp giảm chi phí và thời gian vận hành. 

4. KẾT LUẬN 

Lá trà già cũng là một nguồn nguyên liệu tốt để sản xuất ra phenolic. Các kết quả nghiên cứu 

cũng chỉ ra rằng, kích thước càng giảm hàm lượng phenolic tổng càng tăng do diện tích tiếp xúc 

giữa nguyên liệu và dung môi càng lớn. Tỉ lệ dung môi/nguyên liệu và nhiệt độ càng tăng thì hàm 

lượng phenolic tổng tăng nhưng tới một thời điểm hàm lượng phenolic đạt đến sự ổn định và cân 

bằng thì giá trị này tăng nhưng không đáng kể. Tuy nhiên, sau khi xem xét hàm lượng phenolic 

tổng, chi phí hoạt động và một số điều kiện khác thì các thông số được đề nghị là kích thước nguyên 

liệu ≤ 0,3 mm, tỉ lệ dung môi/nguyên liệu là 15/1 (g/g) và nhiệt độ trích ly là 600C với thời gian 

chiết xuất là 40. Quá trình trích ly phenolic tổng từ lá trà già tuân theo mô hình bậc hai đã được xây 

dựng thành công để mô tả quá trình trích ly. Dựa vào mô hình động học có thể xác định được các 

thông số trích lyCe, vo, k, với sự thay đổi kích thước nguyên liệu, tỉ lệ dung môi/nguyên liệu và nhiệt 
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độ trích ly. Năng lượng kích hoạt của quá trình trích ly phenolic tổng được xác định là 16,162 

KJ/mol dựa trên mô hình Arrhenius. 
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ABSTRACT 

RESEARCH KINETIC MODELLING ON EXTRACTION OF PHENOLIC FROM OLD TEA 

LEAVES 

La Thi Thao Mai, Bui Hoang Vy, Nguyen Thanh Nam, Tran Chi Hai* 

Faculty of Food Technology, Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: haitc@cntp.edu.vn 

In this study, kinetic modeling by investigating the effect of material size, solvent/material 

ratio and temperature was conducted. Phenolic concentration increased with reducing size, increased 

the solvent/material ratio and temperature. Research results showed that under extraction conditions 

such asthe material size ≤ 0.3 mm, the solvent / raw ratio of 15/1, the extracting temperature of 

60oC, and extracting time of 40 minutes, the phenolic content obtained 74.13 mgGAE.g-1 with value 

of initial extraction rate reached 50.90 mgGAE.g-1.min-1 and the activation energy was determined 

as 16.162 kJ/mol. Phenolic excitation dynamics model from the old tea leaf rely on the assumption 

of the quadratic function has been successfully constructed to predict the extraction process and 

mechanism. Based on the kinetic equation, extraction parameters such as: Ce extraction ability, 

extraction velocity, extract constant k, activation energy E can be determined, facilitate 

optimization, design, simulate and control significant industrial projects later, while also making 

better use of time and energy. 

Keywords: Kinetics extraction, old leave tea, phenolic content.                                                                   
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KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THỦY 

PHÂN PROTEIN TỪ RONG CHAETOMORPHA SP. BẰNG 

ENZYME PROTAMEX VÀ FLAVOURZYME 

Thiều Thị Xuân Diệu1,*, Nguyễn Thúy Hồng1, Đào Thị Tuyết Mai1, Trần Chí 

Hải1 

1Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh  

*Email: xuandieuthieu@gmail.com 

Ngày nhận bài: 15/6/2017; Ngày chấp nhận đăng: 2/7/2017 

TÓM TẮT  

Nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát quá trình thủy phân protein của rong 

Chaetomorpha sp. bằng 2 loại chế phẩm protease. Tiến hành thủy phân nhằm đánh giá các ảnh 

hưởng của nồng độ enzyme cơ chất (0 đến 1U/g đối với Protamex và 0 đến 500U/g đối với 

Flavourzyme), pH môi trường  (từ 5 đến 9), nhiệt độ (từ 40 đến 650C) và thời gian thủy phân (từ 

0 đến 4h) đến mức độ thủy phân và hoạt tính sinh học của peptide tạo thành. Nghiên cứu này đã 

đạt được kết quả như sau: tại các điều kiện xử lý phù hợp của enzyme Protamex (nồng độ 

enzyme: cơ chất là 0,8U/g protein, pH=6, nhiệt độ 600C, thời gian thủy phân là 2h) thì mức độ 

thủy phân là 27,84%, khả năng kháng oxihóa là 1,16mg VitC/g protein, khả năng liên kết 

Calcium là 74,64mg CaCl2/g protein) và tại các điều kiện xử lý phù hợp của enzyme 

Flavourzyme (nồng độ enzyme: cơ chất là 400U/g protein, pH=7, nhiệt độ 500C, thời gian thủy 

phân là 2h) thì mức độ thủy phân là 27,31%, khả năng kháng oxihóa là 0,95mg VitC/g protein, 

khả năng liên kết Calcium là 79,31mg CaCl2/g protein. Việc thủy phân protein hình thành các 

phân tử peptide có hoạt tính kháng oxi hóa cao. 

Từ khóa: Flavourzyme, khả năng kháng oxi hóa, Protamex,  rong Chaetomorpha sp., thủy phân 

protein 

1. MỞ ĐẦU 

Hiện nay, rong biển của Việt Nam có rất nhiều giá trị, là nguồn dinh dưỡng giàu protein và 

khoáng chất. Nhiều nghiên cứu gần đây đã chứng minh lợi ích của các peptide có hoạt tính sinh 

học được sinh ra bởi quá trình thủy phân protein từ rong bởi các enzyme protease. Căn cứ vào 

các tính chất cấu trúc, thành phần và trình tự của chuỗi acid amin, các peptide có thể đóng vai 

trò khác nhau như: khả năng liên kết với khoáng [1], điều hòa miễn dịch [2], kháng khuẩn [3] và 

chống oxy hóa [4]. Tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy nghiên cứu nào đề cập đến vấn đề khai thác tối 

đa nguồn  protein của rong Chaetomorpha sp.. Vì vậy mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là sử 

dụng hai loại chế phẩm enzyme khác nhau là Protamex và Flavourzyme để thủy phân protein 
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thu nhận từ sinh khối rong Chaetomorpha sp., khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy 

phân và đánh giá một số hoạt tính sinh học của các peptide thu được, bao gồm khả năng kháng 

oxi hóa và khả năng liên kết với Calcium. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Rong mền Cheatomorpha sp. được thu nhận ở các ao nuôi tôm quảng canh tại xã Long 

Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Rong được phơi khô tới độ ẩm 9-10%, xay nhỏ và rây qua 

lưới 0,5mm. Sau đó, rong được xử lý với enzyme cellulase (nồng độ cơ chất 10%, nồng độ 

enzyme 117UI/g cơ chất, pH 7-8, nhiệt độ 52-53oC trong thời gian 73 phút), tiếp theo trích ly 

bằng dung môi NaOH 0,75%, tỉ lệ nguyên liệu: dung môi là 1:20, nhiệt độ 50oC trong 60 phút. 

Sau khi trích ly, hỗn hợp được ly tâm 10.000 vòng/phút trong 10 phút để thu dịch nổi. Quá trình 

trích ly được thực hiện đến khi không còn protein trong bã rong. Protein sau đó được kết tủa 

bằng (NH4)2SO4 tại các điều kiện: nồng độ bão hòa của dung dịch muối sử dụng là 90%, tỷ lệ 

nguyên liệu/dung môi kết tủa 4:1, thời gian tủa 50 phút ở nhiệt độ phòng. Phần tủa được tách ra 

bằng cách ly tâm 10.000 vòng/phút trong 15 phút. Kết tủa thu được sẽ được đem đi thẩm tích 

bằng màng cellophane có kích thước lỗ màng là 14.000A để loại hết (NH4)2SO4. Cuối cùng tiến 

hành sấy lạnh để thu bột chế phẩm có hàm lượng protein 83% so với chất khô, ẩm 4%. 

Các enzyme protease được sử dụng trong nghiên cứu này là Flavourzyme 500MG và 

Protamex 1,5MG của Novozyme (Công ty Brenntag Việt Nam). Thông số tối ưu theo khuyến 

cáo của các loại enzyme như sau: Protamex (pHopt = 6, t0
opt = 600C), Flavourzyme (pHopt = 7, t0

opt 

= 500C). 

DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical) của hãng Sigma, Đức. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của 2 loại enzyme protease đến quá trình thủy phân protein từ rong 

Chaetomorpha sp. 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân protein từ rong Chaetomorpha sp. 

bằng chế phẩm protease, thông qua đánh giá các chỉ tiêu như mức độ thủy phân, khả năng kháng 

oxi hóa, hàm lượng phenolic tổng và khả năng liên kết Calcium. Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng 

của nồng độ enzyme tương ứng là 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 và 1U/g protein đối với Protamex và các 

nồng độ 0, 100, 200, 300, 400 và 500U/g protein đối với Flavourzyme, tương tự như vậy, khảo 

sát các tác động của pH 5, 6, 7, 8 và 9; nhiệt độ 40, 45, 50, 55, 60, 650C và thời gian 0, 1, 2, 3, 

4h. Tái hòa tan bột protein rong Chaetomorpha sp. bằng nước để thu được dung dịch có nồng độ 

protein 5%, rồi tiến hành thủy phân. 

2.2.2. Xác định mức độ thủy phân  

Theo He và cộng sự [5], mức độ thủy phân (DH) được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm của các 

nhóm amin tự do cắt từ protein, được tính từ tỷ lệ α amin trên tổng số nitơ. Nito formaldehyde 

được xác định dựa trên phương pháp chuẩn độ formal. Protein thủy phân (5ml) được trộn với 

20ml nước và chuẩn độ đến pH=8,2 với NaOH 0,5M trước khi bổ sung thêm 10ml dung dịch 

formalin (37%). Các mẫu này sau đó được tiếp tục chuẩn độ đến pH=9,2 với NaOH 0,05M. Thể 
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tích NaOH sử dụng để điều chỉnh pH 8,2 đến 9,2 được ghi lại. Độ thủy phân được tính toán bằng 

phương trình sau: 

DH(%) =
Nito formaldehyde

Nito tổng
× 100 

2.2.3. Khả năng bắt gốc tự do  

Khả năng bắt gốc tự do của dịch protein thủy phân được xác định theo Je và cộng sự [6] 

như sau: 100µL dung dịch DPPH 1,5x10-4M được trộn với 100µL dịch thủy phân, sau đó hỗn 

hợp được ủ trong tối, ở nhiệt độ phòng trong 30 phút, sau đó hỗn hợp được đo ở bước sóng 

517nm. Mẫu control làm tương tự nhưng thay dịch thủy phân bằng nước. Khả năng bắt gốc tự do 

của dịch thủy phân được tính theo công thức sau: 

% ức chế =
1,100 − OD

1,100
 

2.2.4. Xác định hàm lượng phenolic tổng   

Hàm lượng phenolic trong dịch thủy phân được xác định theo Dewanto và cộng sự [7] như 

sau: 0,125ml mẫu (nước làm mẫu trắng) được cho vào ống nghiệm và được pha loãng với 0,5ml 

nước. Sau đó, bổ sung thêm 0,125ml Folin và để trong 6 phút. Tiếp theo, bổ sung thêm 1,25ml 

dung dịch Na2CO3 7%, lắc đều và thêm 1ml nước để đạt thể tích tổng là 3ml. Phản ứng được 

thực hiện trong 90 phút rồi tiến hành đo độ hấp thu ở bước sóng 760nm trên máy quang phổ so 

màu UV-Vis. 

2.2.5. Khả năng liên kết với Calcium  

Khả năng liên kết với Calcium được xác định theo Reyes A.I. Mendez et al. [8], trộn dịch 

protein thủy phân với 5ml CaCl2 trong đệm phosphate 0,2M (pH=8). Khuấy trong 2h ở 37oC và 

pH được duy trì ở mức 8 bằng máy đo pH. Sau đó, hỗn hợp phản ứng được ly tâm 10000 

vòng/phút ở nhiệt độ phòng trong 10 phút để loại bỏ các muối calcium phosphate không tan. 

Hàm lượng Calcium trong phần dịch nổi được xác định bằng phương pháp so màu với thuốc thử 

orthocresolphthalein complexone, mẫu được đo ở độ hấp thụ ở 570nm. 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Các thí nghiệm được tiến hành lặp lại 3 lần. Kết quả được trình bày bằng giá trị trung bình 

± sai số. Sử dụng phần mềm Statgraphics để xử lý thống kê kết quả thí nghiệm và phân tích 

phương sai ANOVA (P<0,05) để đánh giá sự khác biệt giữa các nghiệm thức.  

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ enzyme đến hoạt tính sinh học của dịch thủy phân protein thu 

nhận từ rong Chaetomorpha sp. 

Khi nồng độ enzyme tăng thì mức độ thủy phân tăng từ 11,67 đến 30,99% đối với enzyme 

Protamex và 11,04 đến 32,67% đối với enzyme Flavourzyme (Bảng 1). Theo Charoenphun N. và 
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cộng sự [9], trong quá trình thủy phân khi mức độ thủy phân tăng, các polypeptide với kích 

thước phân tử lớn sẽ dần dần bị phân cắt hình thành chuỗi axit amin trung gian có kích thước 

phân tử thấp. Sau đó, các peptide trung gian sẽ được thủy phân sâu sắc hơn để tạo thành các 

peptide nhỏ hơn. 

Khi nồng độ enzyme tăng từ 0 đến 400U thì khả năng liên kết với Calcium tăng ứng với 

enzyme Flavourzyme là từ 30 đến 82mg Ca/g protein, còn khi thủy phân bằng enzyme Protamex  

thì khả năng liên kết với Calcium đạt giá trị cao nhất tương ứng là 83 và 68mg Ca/g protein với 

nồng độ enzyme là 0,6 và 0,4U/g protein. Khi tiếp tục tăng nồng độ enzyme thì khả liên kết với 

Calcium của dịch thủy phân bằng enzyme Protamex không thay đổi và khi nồng độ enzyme 

Protamex tăng hơn 0,8U/g chất khô và Flavourzyme tăng hơn 400U/g chất khô thì khả năng liên 

kết với Calcium đều giảm.  

Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ enzyme đến hoạt tính sinh học của dịch thủy phân protein thu nhận từ 

rong Chaetomorpha sp. 

Enzyme 

 
Hàm mục tiêu 

Nồng 

độ (U/g 

protein) 

Khả năng kháng oxi 

hóa (mgVitC/g 

protein) 

Khả năng liên kết 

Calcium 

(mgCaCl2/g 

protein) 

Hàm lượng 

Phenolic tổng 

(mg/g protein) 

Mức độ thủy 

phân (%) 

P
ro

ta
m

ex
 

0 0,42 ± 0,03a 37,04 ± 2,72a 2,34 ± 0,04ab 11,67 ± 0,45a 

0,2 0,64 ± 0,01b 37,40 ± 7,13a 2,37 ± 0,13a 20,49 ± 0,74b 

0,4 0,82 ± 0,02c 63,80 ± 5,41a 2,35 ± 0,02ab 22,59 ± 0,75bc 

0,6 0,92 ± 0,01d 83,13 ± 9,63b 2,35 ± 0,04ab 24,69 ± 0,74cd 

0,8 1,1 ± 0,04d 81,86 ± 11,42b 2,39 ± 0,70b 28,89 ± 2,23e 

1 0,81 ± 0,04c 27,91 ± 3,44a 2,37 ± 0,00b 30,99 ± 0,74d 

F
la

v
o

u
rz

y
m

e 0 0,37 ± 0,03a 30,46 ± 7,22a 2,78 ± 0,42a 11,04 ± 0,74a 

100 0,57 ± 0,03b 40,00 ± 0,91a 3± 0,40ab 18,39  ± 3,71b 

200 0,78 ± 0,04c 51,41± 3,91b 2,94 ± 0,39b 22,59 ± 1,49bc 

300 0,89 ± 0,01d 71,03 ± 7,52c 2,90 ± 0,61a 25,74 ± 0,74bc 

400 0,99 ± 0,03e 82,64 ± 3,03c 2,99 ± 0,66b 28,89 ± 1,49cd 

500 0,72 ± 0,01c 28,76 ± 2,62a 3,08 ± 0,34ab 32,67 ± 1,93d 

*Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05). 

Hoạt tính kháng oxi hóa của dịch thủy phân đạt giá trị cao nhất khi nồng độ đối với 

enzyme Protamex và Flavourzyme lần lượt là 0,8 và 400U/g protein tương ứng với giá trị kháng 

oxi hóa là 1,1 và 0,99 mgVitC/g protein. Nếu tiếp tục tăng nồng độ enzyme thì quá trình thủy 

phân diễn ra tốt hơn nhưng đồng thời cũng phân cắt các peptide có hoạt tính sinh học thành các 

peptide có kích thước nhỏ hơn và amino acid, do đó làm giảm khả năng kháng oxi hóa và liên 

kết với Calcium của dịch thủy phân protein từ rong Chaetomorpha sp.. Kết quả này có cùng quy 

luật với một số nghiên cứu của một số tác giả khi thủy phân protein từ cá rô phi, cá ngừ [9, 10, 

11]. Các tác giả này cho rằng khả năng kháng oxi hóa có liên quan đến kích thước phân tử của 

các peptide sinh ra do sự phân cắt của các enzyme protease.  

Ngoài ra, trong sinh khối thực vật chứa hàm lượng lớn phenolic và đây là thành phần có khả 

năng kháng oxi hóa [12]. Do đó, để biết chính xác hoạt tính sinh học của chế phẩm protein thủy 

phân bằng các loại enzyme Protamex và Flavourzyme, hàm lượng phenolic tổng của dịch thủy 

phân theo các nồng độ enzyme cũng được xác định. Kết quả cho thấy hàm lượng phenolic tổng 

trong dịch protein thủy phân ở các nồng độ enzyme khác nhau là khác nhau không ý nghĩa 
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(P<0,05). Điều này chứng tỏ rằng khả năng kháng oxi là do các enzyme protease đã thủy protein 

thành những peptide có hoạt tính sinh học chứ không phải bởi hoạt tính kháng oxi hóa của 

polyphenol. 

3.2. Ảnh hưởng của pH đến hoạt tính sinh học của dịch thủy phân protein thu nhận từ 

rong Chaetomorpha sp. 

Khả năng bắt gốc tự do của dung dịch protein thủy phân đạt giá trị cao nhất là 1,07mg 

VitC/g protein và 0,95mg VitC/g protein tương ứng với pH 6 đối với enzyme Protamex và pH 7 

đối với enzyme Flavourzyme (Bảng 2). Mức độ thủy phân của dung dịch protein khi thủy phân 

bằng Protamex đạt giá trị cao nhất tại pH 6 và Flavourzyme là pH 6-7. Ở vùng pH cao hơn hoặc 

thấp hơn giá trị pHopt của enzyme, cả mức độ thủy phân và khả năng bắt gốc tự do của dung dịch 

protein thủy phân đều giảm. Giống với kết quả nghiên cứu của Jia và cộng sự, pH tối ưu khi thủy 

phân protein cá bằng enzyme Protamex là pH = 6 [13].Tuy nhiên, trong nghiên cứu của 

Betancur-Ancona và cộng sự cho thấy pH tối ưu của Flavourzyme khi thủy phân protein từ hạt 

của một giống cây họ đậu (Phaseolus lunatus) là pH = 6 [14].  

Bảng 2. Ảnh hưởng của pH đến hoạt tính sinh học của dịch thủy phân protein thu nhận từ rong 

Chaetomorpha sp. 

Enzyme 

 
Hàm mục tiêu 

pH 

Khả năng kháng 

oxi hóa (mgVitC/g 

protein) 

Khả năng liên kết 

Calcium (mg 

CaCl2/g protein) 

Hàm lượng 

Phenolic tổng 

(mg/g protein) 

Mức độ thủy 

phân (%) 

P
ro

ta
m

ex
 5 0,85 ± 0,03c 75,26 ± 2,72ab 2,32 ± 0,04a 25,02 ± 0,45c 

6 1,07 ± 0,01a 81,15 ± 7,13a 2,34 ± 0,13a 37,29 ± 0,74a 

7 0,91 ± 0,02b 63,27 ± 5,41bc 2,37 ± 0,02a 31,26 ± 0,75b 

8 0,78 ± 0,01d 60,54 ± 9,63c 2,35 ± 0,04a 24,17 ± 0,74c 

9 0,59± 0,04e 59,23 ± 11,4c 2,33 ± 0,70a 20,52 ± 2,23d 

 

F
la

v
o

u
rz

y
m

e 

 

5 0,63 ± 0,04d 59,42 ± 3,44d 2,81 ± 0,00a 33,52 ± 0,74b 

6 0,85 ± 0,03b 75,63 ± 7,22ab 2,97 ± 0,42a 36,23 ± 0,74ab 

7 0,95 ± 0,03a 81,22 ± 0,91a 2,83 ± 0,40a 38,00 ± 3,71a 

8 0,77 ± 0,04c 70,17 ± 3,91bc 2,79 ± 0,39a 27,52 ± 1,49c 

9 0,67 ± 0,01d 63,45 ± 7,52cd 2,80 ± 0,61a 17,72 ± 0,74d 

*Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05). 

Khi pH của dịch protein tăng từ 5 đến 9 thì mức độ thủy phân của dịch protein thay đổi rõ 

rệt, đối với dịch thủy phân bằng enzyme Protamex thì mức độ thủy phân tăng trong khoảng pH 

từ 5–6, từ khoảng pH 7-9 mức độ thủy phân giảm, mức độ thủy phân đạt cao nhất ở pH 6 tương 

ứng với 37,29% còn đối với dịch thủy phân bằng enzyme Flavourzyme thì mức độ thủy phân 

tăng dần trong khoảng pH từ 5–7, tương ứng mức độ thủy phân từ 33,52–38,00%, cao nhất ở pH 

7, sau đó giảm khi ở khoảng pH từ 8–9. Từ môi trường pH 5–9, có sự thay đổi từ pH acid sang 

kiềm, tuy mức độ thủy phân có sự thay đổi rõ và chỉ đạt cao nhất ở giá trị pH tối thích đối với 

từng loại enzyme protease sử dụng, nhưng hiệu suất thu hồi protein sẽ tăng vì trong môi trường 

kiềm protein tan tốt hơn nên làm tăng hiệu suất thu hồi. Với mục đích thu được các phân đoạn 

peptide có hoạt tính kháng oxi hóa cao với hiệu suất thu hồi cao, pH được chọn để tiến hành thủy 

phân protein là 7 đối với Flavourzyme và 6 đối Protamex. 
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3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ thủy phân đến hoạt tính sinh học của dịch thủy phân protein 

thu nhận từ rong Chaetomorpha sp. 

Khả năng bắt gốc tự do của dung dịch protein thủy phân đạt giá trị cao nhất trong khoảng 

0,95–1,1mg VitC/g protein và 0,83–0,99mg VitC/g protein tương ứng với khoảng nhiêt độ từ 

55–60oC đối với enzyme Protamex và với khoảng nhiêt độ từ 45–50oC đối với enzyme 

Flavourzyme. Mức độ thủy phân của dung dịch protein khi thủy phân bằng Protamex đạt giá trị 

cao nhất ở nhiệt độ 60oC  tương ứng mức độ thủy phân 38,51% và Flavourzyme ở nhiệt độ 50oC 

tương ứng mức độ thủy phân 38,20%. Ở vùng nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn giá trị to
opt của 

enzyme, cả mức độ thủy phân và khả năng bắt gốc tự do của dung dịch protein thủy phân đều 

giảm. Hàm lượng phenolic tổng của dịch thủy phân thay đổi không đáng kể khi nhiệt độ của môi 

trường thay đổi.  

Bảng 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt tính sinh học của dịch thủy phân protein thu nhận từ rong 

Chaetomorpha sp. 

Enzyme 

 
Hàm mục tiêu 

Nhiệt độ 

(0C) 

Khả năng kháng 

oxi hóa (mgVitC/g 

protein) 

Khả năng liên kết 

Calcium (mg 

CaCl2/g protein) 

Hàm lượng 

Phenolic tổng 

(mg/g protein) 

Mức độ thủy 

phân (%) 

P
ro

ta
m

ex
 

40 0,37 ± 0,03e 28,51 ± 2,72c 2,31 ± 0,04a 12,26 ± 0,45e 

45 0,60 ± 0,01d 29,13 ± 7,13c 2,33 ± 0,13a 17,35 ± 0,74d 

50 0,81 ± 0,02c 58,27 ± 5,41b 2,36 ± 0,02a 31,69 ± 0,75c 

55 0,95 ± 0,01b 84,01 ± 9,63a 2,30 ± 0,04a 35,72 ± 0,74b 

60 1,1 ± 0,04a 80,23 ± 11,4ab 2,32 ± 0,70a 38,51 ± 2,23a 

65 0,85 ± 0,04c 31,12 ± 3,44c 2,35 ± 0,00a 36,42 ± 0,74b 

F
la

v
o

u
rz

y
m

e 40 0,68 ± 0,03c 27,32 ± 7,22c 2,81 ± 0,42a 23,16 ± 0,74c 

45 0,83 ± 0,03b 33,45 ± 0,91c 2,95 ± 0,40a 37,12 ± 3,71a 

50 0,99 ± 0,04a 48,10 3,91b 2,97 ± 0,39a 38,20 ± 1,49a 

55 0,72 ± 0,01c 63,02 ± 7,52a 2,93 ± 0,61a 35,63 ± 0,74ab 

60 0,63 ± 0,03d 70,03 ± 3,03a 2,98 ± 0,66a 33,17 ± 1,49b 

65 0,51 ± 0,01e 30,01 ± 2,62c 3,01 ± 0,34a 20,14 ± 1,93c 

*Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05). 

Bảng 3 thể hiện khả năng liên kết Calcium của dịch thủy phân protein thay đổi theo nhiệt 

độ, khả năng liên kết Calcium đạt giá trị cao trong khoảng 58,27–84,01mgCaCl2/g protein và 

48,10–63,03mgCaCl2/g protein lần lượt tương ứng với khoảng nhiệt độ từ 50-60oC đối với 

Protamex và với khoảng nhiệt độ từ 45-55oC đối với Flavourzyme. 

3.4. Ảnh hưởng của thời gian thủy phân đến hoạt tính sinh học của dịch thủy phân protein 

thu nhận từ rong Chaetomorpha sp. 

Bảng 4 cho thấy mức độ thủy phân tăng dần theo thời gian khi sử dụng các loại enzyme 

protease khác nhau. Khi thời gian tăng từ 0 giờ đến 4h thì mức độ thủy phân tăng 2,91 và 3,09  

lần so với đối chứng tại thời điểm 0h tương ứng với enzyme Protamex và Flavourzyme. Như vậy 

thời gian thủy phân tối ưu để thu được hoạt tính sinh học của chế phẩm protein thu nhận từ rong 

Chaetomorpha sp. là 2h. Khi đó hoạt tính kháng oxi hóa của dịch thủy phân protein bằng 

enzyme Protamex và Flavourzyme tăng lần lượt là 1,93 và 2,26 lần so với đối chứng. Nếu tiếp 

tục tăng thời gian thủy phân, khả năng kháng oxi hóa giảm càng nhanh, hàm lượng phenollic 

cũng giảm, giống kết quả với nghiên cứu của Matkowski [12]. Khả năng liên kết Calcium của 
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dịch thủy phân protein bằng enzyme Protamex và Flavourzyme tăng 2,39 và 2,9 lần so với đối 

chứng.  

Bảng 4. Ảnh hưởng của thời gian đến hoạt tính sinh học của dịch thủy phân protein thu nhận từ rong 

Chaetomorpha sp. 

*Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05). 

4. KẾT LUẬN 

Việc sử dụng hai chế phẩm enzyme Protamex và Flavourzyme để thủy phân protein thành 

các peptide có hoạt tính sinh học đã thu được nhiều kết quả khả quan. Tại các điều kiện thích 

hợp, hoạt tính kháng oxi hóa của dịch thủy phân protein bằng enzyme Protamex và Flavourzyme 

tăng tương ứng 2,6 và 2,7 lần so với mẫu đối chứng. Mức độ thủy phân của dịch thủy phân 

protein bằng Protamex và Flavourzyme tăng khi thời gian thủy phân tăng, mức độ thủy phân đạt 

tương ứng 37,29% và 38%. Khả năng liên kết Calcium của peptide thu được đạt từ 79–82%, 

tăng rõ khi tiến hành thủy phân ở điều kiện thích hợp ứng với từng loại enzyme. 

Hoạt tính sinh học của dịch protein thủy phân từ rong Chaetomorpha sp. chủ yếu là do các 

đoạn peptide có hoạt tính sinh học tạo ra trong quá trình thủy phân bằng các enzyme protease và 

không liên quan đến các hợp chất phenolic có trong chế phẩm protein. 
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ABSTRACT 

INVESTIGATE FACTORS AFFECTING PROTEIN HYDROLYSIS FROM 

CHAETOMORPHA SP. WITH THE SUPPORT OF ENZYME FLAVOURZYME AND 

PROTAMEX 

Thieu Thi Xuan Dieu*, Nguyen Thuy Hong, Dao Thi Tuyet Mai, Tran Chi Hai 

Faculty of Food Technology, Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: xuandieuthieu@gmail.com 

This study was conducted to investigate the protein hydrolysis of Chaetomorpha sp. by two 

types of enzyme protease. Hydrolysis was conducted to evaluate the effects of substrate 

concentration (0 to 1U/g for Protamex and 0 to 500U/g for Flavourzyme), surveyed pH  (5 to 9), 

degree (from 40 to 650C) and hydrolysis time (from 0 to 4h) to the extent of hydrolysis and 

biological activity of the peptide. This research has achieved the following results: At suitable 

treatment conditions of the enzyme Protamex (substrate concentration of 0.8U/g protein, pH=6, 

temperature of 500C, hydrolysis time was 2h), hydrolysis level was 27.84%, antioxidant capacity 

was 1.16mg VitC/g protein, total phenolic content was 1.75mg/g protein, calcium binding 

capacity was 74.64mg CaCl2/g protein and at suitable treatment conditions of the enzyme 

Flavourzyme (substrate concentration of 400U/g protein, pH=7, temperature of 600C, hydrolysis 

time of 2h), hydrolysis level was 27.31%, antioxidant capacity was 0.95mg VitC/g protein, total 

phenolic content was 1.55mg/g protein, Calcium binding capacity was 79.31mg CaCl2/g 

protein.Protein hydrolysis of peptide molecules has high antioxidant activity. 

Key words: Flavourzyme, antioxidant activity, Protamex, Chaetomorpha sp., hydrolysis of 

protein 
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ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ TRONG 

QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN PROTEIN ĐỂ SẢN XUẤT PROTEIN 

HYDROLYSATE TỪ TẢOSPIRULINA 

Nguyễn Ngọc Tuyền1, Trần Nữ Duyên Mai1, Văn Thụy Kiều Khanh1, Đào Thị 

Tuyết Mai1, Trần Chí Hải1,* 

1Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 

*Email: haitc@cntp.edu.vn 

Ngày nhận bài: 15/62017; Ngày chấp nhận đăng: 2/7/2017 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này tập trung khảo sát quá trình thủy phân tảo Spirulina bởi các chế phẩm 

protease như Alcalase, Protamex và Favourzyme để thu nhận protein hydrolysate có hoạt tính 

sinh học cao. Khi khảo sát các yếu tố như pH, nhiệt độ, tỉ lệ enzyme/nguyên liệu, thời gian thủy 

phân của mỗi loại enzyme lên hoạt tính kháng oxi hóa của dịch thủy phân thì mẫu được thủy 

phân bằng enzyme Alcalase cho dịch trích có hoạt tính sinh học là cao nhất với điều kiện thủy 

phân tối ưu tại pH 8; nhiệt độ 50oC; nồng độ 1,0%; thời gian 120 phút. Khi đó, hoạt tính kháng 

oxi hóa đạt 1604,23 mg vitamin C/L và hiệu suất thủy phân protein đạt 69,43%. 

Từ khóa: enzyme protease, protein hydrolysate, Spirulina. 

1. GIỚI THIỆU 

Tảo Spirulina là một loài khuẩn lam có hình xoắn ốc và là loại Cyanobacterium có nhiều 

bào tử, thuộc lớp Cyanophyta. Hội nghị thực phẩm thế giới của Liên hợp quốc tuyên bố 

Spirulina là thực phẩm "tốt nhất cho tương lai" và nó đang dần trở nên phổ biến rộng rãi trong 

những năm gần đây như là một thực phẩm chức năng [1]. Trong tảo Spirulina chứa một lượng 

lớn protein với khả năng tiêu hóa tương đối cao do cấu trúc của tế bào mucopolysaccharide [2]. 

Ngoài ra, protein từ tảo cũng được đánh giá cao nhờ khả năng kháng oxi hóa và kháng khuẩn 

[3]. Hơn nữa, các nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng kháng oxi hóa tăng lên khi sử dụng các chế 

phẩm protease để thủy phân protein do sự giảm kích thước của các peptide thu được [4]. Sự 

thay đổi về kích cỡ, mức độ và thành phần của các axit amin và các peptide có mối quan hệ mật 

thiết với khả năng kháng oxy hoá của dịch protein thủy phân [5]. Vì vậy, trong nghiên cứu này 

quá trìnhthu nhận protein hydrolysate từ tảo Spirulina bằng cách thủy phân tảo bởi ba loại 

enzyme Alcalase, Flavourzyme và Protamex đã được thực hiện. Đồng thời, sản phẩm sau thủy 

phân tiến hành đánh giá hoạt tính sinh học. Nghiên cứu này tạo tiền đề cho các nghiên cứu sâu 

hơn về xác định trình tự của các đoạn peptide có hoạt tính sinh học cũng như các nghiên cứu 

thủy phân trên các đối tượng protein khác. 
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2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1.  Nguyên liệu  

Nguyên liệu sử dụng là tảo Spirulina tươi dạng viên đóng hộp được mua từ Công ty 

TNHH công nghệ sinh học Vina Tảo Spirulina với các thành phần chủ yếu trong một viên tảo 

(10±0,02g) bao gồm: nước 89±0,01%, chất khô 11±0,04% và protein 59,27±0,03% so với 

hàm lượng chất khô, sau đó vận chuyển lạnh về phòng thí nghiệm và được bảo quản ở ngăn đá 

tủ lạnh cho đến khi sử dụng. 

Enzyme Alcalase, Protamex và Flavourzyme sử dụng để thủy phân nguyên liệu được mua 

từ công ty Novozymes A/S (Bagsvaerd, Denmark). Alcalase® 2.4 L là loại endoprotease được 

thu nhận từ vi khuẩn Bacillus licheniformis có hoạt tính 2,4U/g chế phẩm, điều kiện thích hợp 

của enzyme là pH=7-9 và nhiệt độ 40-65oC. Protamex kết hợp cả hai loại endoprotease và 

exopeptidase được thu nhận từ vi khuẩn Bacillus licheniormis và Bacillus amyloliqueaciens có 

hoạt tính 1,5U/g chế phẩm, điều kiện thích hợp của enzyme là pH=5,5-7,5 và nhiệt độ 35-60oC. 

Flavourzyme kết hợp cả hai loại endoprotease và exopeptidase thu nhận từ nấm Aspergillus 

oryzae có hoạt tính 500U/g chế phẩm, điều kiện thích hợp của enzyme là pH=5-7 và nhiệt độ 

50-55oC. 

Hóa chất: DPPH xuất xứ từ Đức và thuốc thử Nessler được mua tại Công ty TNHH Hóa 

chất và Công nghệ Khai Vũ (số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp. HCM). 

2.2.  Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Quy trình thủy phân tảo Spirulina bằng các chế phẩm enzyme 

Nguyên liệu được rã đông sau đó bổ sung nước với tỉ lệ nguyên liệu:nước là 1:10 (w/v). 

Hỗn hợp được xử lý với sóng siêu âm ở công suất 12,5 (w/g) trong 5 phút, sau đó tiến hành 

khảo sát các yếu tố như: 

2.2.1.1. Khảo sát nồng độ chế phẩm enzyme 

Các thông số cố định: pH 7, nhiệt độ thủy phân 50oC, thời gian 120 phút. Với nồng độ 

enzyme khác nhau (0%, 0,5%, 1,0%, 1,5%, 2,0%, 2,5%). 

2.2.1.2. Khảo sát pH môi trường 

Các thông số được cố định: nhiệt độ thủy phân 50oC, thời gian 120 phút, nồng độ enzyme 

tối ưu ở thí nghiệm 2.2.1.1. Với pH môi trường thay đổi (5, 6, 7, 8, 9). 

2.2.1.3. Khảo sát nhiệt độ thủy phân 

Các thông số được cố định: thời gian 120 phút, nồng độ enzyme và pH môi trường tối ưu ở 

thí nghiệm 2.2.1.1 và 2.2.1.2. Với nhiệt độ thủy phân thay đổi (control, 40, 50, 60, 70, 80oC). 

2.2.1.4. Khảo sát thời gian thủy phân 

Các thông số được cố định: nồng độ enzyme, pH môi trường, nhiệt độ thủy phân tối ưu ở 

thí nghiệm 2.2.1.1, 2.2.1.2 và 2.2.1.3. 



Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ trong quá trình thủy phân protein để sản xuất 

protein hydrolysate từ tảo Spirulina 

 

41 

 

Thời gian thủy phân thay đổi (0, 100, 110, 120, 130, 140 phút) [6]. 

Sau quá trình thủy phân, mẫu được vô hoạt enzyme ở 95ºC trong 5 phút, rồi đưa đi ly tâm 

với vận tốc 3500 v/ph trong 5 phút, phần dịch thu được tiến hành đo các chỉ tiêu như hoạt tính 

kháng oxi hóa và hiệu suất thu hồi protein [7]. 

2.2.2. Các phương pháp phân tích 

2.2.2.1. Xác định khả năng kháng oxi hoá 

Hoạt tính chống oxy hóa được quy về hoạt tính của vitamin C dựa trên phương pháp quang 

phổ so màu, sử dụng thuốc thử là DPPH và đo độ hấp thu quang học ở bước sóng 517 nm [3]. 

Khả năng bắt gốc tự do của dịch thủy phân được tính theo công thức sau: 

% ứ𝑐 𝑐ℎế(%) =
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐴𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

× 100 

2.2.2.2. Hiệu suất thu hồi peptide/protein 

Hàm lượng đạm tổng số được xác định dựa trên phương pháp quang phổ so màu, sử dụng 

chất chuẩn là amoni clorua (NH4Cl) và thuốc thử là Nessler, đo độ hấp thu quang học ở bước 

sóng 440 nm [8]. 

Hiệu suất thu nhận peptide/protein tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa lượng peptide thu được 

trong dịch thủy phân so với lượng protein trong nguyên liệu ban đầu. 

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Tất cả các thí nghiệm đều được lặp lại 3 lần, kết quả trình bày là giá trị trung bình ± sai số. 

Các số liệu thí nghiệm được tiến hành xử lý và phân tích phương sai ANOVA để xác định sự 

khác biệt của các số liệu (p<0,05) trên phần mềm Statgraphics phiên bản XV. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ enzyme lên quá trình thủy phân 

Khi nồng độ enzyme tăng từ 0% đến 1% thì khả năng bắt gốc tự do của dịch thủy phân 

bằng cả ba chế phẩm protease đều tăng so với mẫu không xử lý enzyme (Alcalase tăng 2,02 lần 

(từ 691,29 lên 1395,27 mg vitamin C/L), Protamex tăng 2,30 lần (từ 691,29 lên 1163,93 mg 

vitamin C/L) và Flavourzyme tăng 2,27 lần (từ 691,29 lên 1290,80 mg vitamin C/L) so với mẫu 

đối chứng). Khi tiếp tục tăng nồng độ enzyme thì quá trình thủy phân diễn ra tốt hơn nhưng 

đồng thời cũng phân cắt các peptide có hoạt tính sinh học thành các peptide có kích thước nhỏ 

hơn và các amino acid tự do, do đó làm giảm khả năng kháng oxi hóa của dịch thủy phân 

protein từ tảo Spirulina. Kết quả tương tự cũng được báo cáo bởi S. Tanuja và cộng sự, cùng 

với nghiên cứu của tác giả khi thủy phân protein từ cá ngừ [9,10]. Điều này có thể là do sự phân 

hủy các chất kháng oxy hoá peptide được hình thành trong giai đoạn đầu của quá trình thủy 

phân.  
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Hiệu suất thu hồi protein của ba chế phẩm protease đều có sự tăng lên so với mẫu đối 

chứng Alcalase tăng 2,44 lần (từ 26,53 lên 64,83%), Protamex tăng 2,34 lần (từ 26,53 lên 

62,12%) và Flavourzyme tăng 2,34 lần (từ 26,53 lên 62,12%) so với mẫu đối chứng. Sự thu hồi 

protein phản ánh tỉ lệ protein thu hồi được trong sản phẩm thủy phân [11]. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy khi tỉ lệ enzyme 0,5% đến 1,0% thì khả năng kháng oxi hóa và hiệu suất thu hồi 

protein tăng. Khi tỷ lệ enzyme tăng từ 1,0% đến 2,5% thì hiệu suất thu hồi protein tăng không 

đáng kể. Không có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê về hiệu suất thu hồi protein giữa các mẫu 

có tỉ lệ enzyme 1,0%; 1,5% ; 2,0%, và 2,5%. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nghiên cứu 

của Guerard và cộng sự; Liaset và cộng sự; mà ở đó hiệu suất thu hồi protein tăng cùng với sự 

tăng của tỉ lệ enzyme. Điều này có thể được giải thích là khi tăng tỷ lệ enzyme, các liên kết 

peptit bị cắt mạch càng nhiều, các peptit ngắn mạch được hình thành nhiều hòa tan trong dịch 

đạm thủy phân dẫn đến sự tăng hiệu suất thu hồi protein [11, 12, 13]. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy khi tỉ lệ enzyme tăng từ 0,5% đến 1,0% thì hiệu suất thu hồi 

protein có xu hướng tăng nhưng khi tỉ lệ enzyme lớn hơn 1,0% thì hiệu suất thu hồi proteintăng 

không đáng kể. 

 

Hình 1. Ảnh hưởng của nồng độ enzyme lên hoạt tính sinh học của dịch sau thủy phân 

Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ enzyme lên hoạt hiệu suấtthu hồi protein của dịch sau thủy phân 

Nồng độ 0,5%  1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 

Alcalase(%) 59,97±0,05b 64,83±0,04a 64,93±0,02a 65,13±0,06a 5   65,34±0,05a 

Protamex(%) 57,31±0,03b 62,12±0,02a 62,22±0,04a 62,32±0,04a 62,42±0,05a 

Flavourzyme(%) 59,15±0,05b 64,37±0,04a 64,42±0,02a 64,72±0,02a 64,93±0,02a 

(a,b Các giá trị có ký tự ở trên khác nhau nằm trong cùng một hàng thì khác nhau có ý nghĩa (p<0,05)) 

3.2. Ảnh hưởng của pH môi trường lên quá trình thủy phân 

Protein từ tảo Spirulina tan tốt trong môi trường kiềm do đó khi pH dịch protein thay đổi 

từ pH acid sang pH kiềm thì protein tan tốt hơn và làm tăng hiệu suất thu hồi. Các kết quả 

tương tự cũng đã được nêu ra trong nghiên cứu của Vilailak Klompong và cộng sự [14]. Về cơ 

bản, protein hydrolysate hòa tan trong phạm vi pH rộng do đó nó ít bị ảnh hưởng bởi pH, trong 

khi các protein có cấu trúc bậc ba và bậc bốn bị ảnh hưởng đáng kể do sự thay đổi pH [15]. Khi 
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enzyme hoạt động nằm trong khoảng pH tối thích của từng loại enzyme sẽ cho hiệu suất thu hồi 

protein và khả năng kháng oxi hóa của dịch thủy phân tăng lên. 

 
Hình 2. Ảnh hưởng của pH lên hoạt tính sinh học của dịch sau thủy phân 

Bảng 2. Ảnh hưởng của pH đến hiệu suất thu hồi protein của dịch sau thủy phân 

pH 5 6 7 8 9 

Alcalase (%) 54,09±0,05e 57,82±0,04d 64,83±0,03b 69,33±0,04 a 62,63±0,03c 

Protamex (%) 57,21±0,04c 59,46±0,04b 62,12±0,02a 54,91±0,02d 52,35±0,07e 

Flavourzyme (%) 62,63±0,05c 67,59±0,03a 64,37±0,04b 56,85±0,09d 52,97±0,05e 

(a,b,c,d Các giá trị có ký tự ở trên khác nhau nằm trong cùng một hàng thì khác nhau có ý nghĩa (p<0,05)) 

3.3. Ảnh hưởng nhiệt độ thủy phân lên quá trình thủy phân 

Kết quả cho thấy khi tăng nhiệt thì hoạt tính kháng oxi hóa tăng và đạt cực đại khi nhiệt độ 

50oC đối với Alcalase và Flavourzyme, 60oC đối với Protamex. Tuy nhiên khi tiếp tục tăng 

nhiệt độ thì hoạt tính kháng oxi hóa lần lượt giảm xuống. Xu hướng này xảy ra tương tự đối với 

hiệu suất thu hồi protein. Kết quả này tương tự với kết quả Liaset và cộng sự khi nghiên cứu thu 

hồi nitơ trong quá trình thủy phân xương cá hồi bằng Protamex. Các tác giả này cũng cho thấy 

nhiệt độ có ảnh hưởng đến quá trình thủy phân [13]. Hoạt tính kháng oxi hóa và hiệu suất thu 

hồi protein đạt cao nhất khi thủy phân ở nhiệt độ 50oC đối với Alcalase, Flavourzyme và 60oC 

đối với Alcalase là do ở nhiệt độ này enzyme hoạt động mạnh nhất. Khi nhiệt độ thấp hơn hoặc 

cao hơn, hoạt tính của enzyme này giảm xuống, dẫn đến hiệu suất thu hồi protein thấp hơn so 

với ở nhiệt độ tối ưu. 
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Hình 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên hoạt tính sinh học của dịch sau thủy phân 

Bảng 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất thu hồi protein của dịch sau thủy phân 

Nhiệt độ (oC) 40 50 60 70 80 

Alcalase (%) 64,62±0,04b 69,33±0,02a 65,34±0,02b 61,09±0,03c 56,80±0,04d 

Protamex (%) 60,79±0,03c 62,22±0,01b 65,75±0,04a 60,38±0,03c 56,70±0,04d 

Flavourzyme 

(%) 
60,58±0,07c 67,69±0,05a 65,54±0,03b 61,50±0,04c 57,11±0,05 d 

(a,b,c,d Các giá trị có ký tự ở trên khác nhau nằm trong cùng một hàng thì khác nhau có ý nghĩa (p<0,05)) 

3.4. Ảnh hưởng của thời gian thủy phân lên quá trình thủy phân 

Hiệu suất thu hồi protein/peptide của ba chế phẩm enzyme tăng so với mẫu đối chứng, 

tăng 2,66 lần (từ 25,41 đến 67,69%) đối với enzyme Flavourzyme, tăng 2,59 lần (từ 25,41 đến 

65,75%) đối với enzyme Protamex và 2,73 lần (từ 25,41 đến 69,43%) đối với ezyme Alcalase 

trong 120 phút thủy phân. Kéo dài thời gian thủy phân không làm tăng thêm khả năng hòa tan 

của các cấu tử protein có tính kị nước cao và hiệu suất thu hồi tăng không đáng kể. Sự tăng hiệu 

suất thu hồi protein theo thời gian thủy phân cũng đã được khẳng định bởi Guerard và cộng sự; 

Liaset và cộng sự; Aspmo và cộng sự [12, 13, 16]. Sở dĩ khả năng kháng oxi hóa và hiệu suất 

thu hồi protein tăng theo thời gian thủy phân là do khi thời gian thủy phân tăng thì các liên kết 

peptit bị cắt mạch càng nhiều dẫn đến độ thủy phân tăng, đồng thời các peptit ngắn mạch hình 

thành hòa tan trong dịch thủy phân càng nhiều nên hiệu suất thu hồi protein tăng. Nếu tiếp tục 

kéo dài thời gian từ 120 phút đến 140 phút thì hiệu suất thu hồi protein tăng không đáng kể. Kết 

quả này cho thấy sau 120 phút thủy phân tảo bằng enzyme số liên kết peptit bị cắt mạch hầu 

như không tăng hoặc tăng không đáng kể. Điều này có thể do sự ức chế hoạt động của enzyme 

theo thời gian thủy phân Guérard và cộng sự [12]. Kết quả nghiên cứu cho thấy 120 phút là thời 

gian thủy phân thích hợp đối với enzyme. 
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Hình 4. Ảnh hưởng của thời gian lên hoạt tính sinh học của dịch sau thủy phân 

Bảng 4. Ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất thu hồi protein của dịch sau thủy phân 

Thời gian (phút) 100 110 120 130 140 

Alcalase (%) 61,50±0,05d 64,93±0,03c 69,43±0,03b 70,04 0,03ab 70,86±0,04a 

Protamex (%) 60,89±0,04d 63,45±0,03c 65,75±0,03b 66,97±0,04a 68,20±0,03a 

Flavourzyme(%) 61,40±0,04d 63,70±0,03c 67,69±0,03b 68,51±0,03ab 69,02±0,02a 

(a,b,c Các giá trị có ký tự ở trên khác nhau nằm trong cùng một hàng thì khác nhau có ý nghĩa (p<0,05)) 

4. KẾT LUẬN 

Dịch thủy phân protein bằng 3 loại enzyme protease thương mại đều thể hiện khả năng bắt 

gốc tự do cao hơn so với mẫu đối chứng. Sử dụng enzyme Alcalase tạo ra các peptide có hoạt 

tính sinh học cao hơn so với Protamex và Flavourzyme và tối ưu nhất đối với ba enzyme là 1%. 

Ngoài ra, điều kiện pH tối ưu, nhiệt độ và thời gian thủy phân cũng là các nguyên nhân làm ảnh 

hưởng đến khả năng bắt gốc tự do của các dịch thủy phân. pH hoạt động tối ưu của 

Flavourzyme, Protamex, Alcalase tương ứng lần lượt là 6, 7 và 8; Nhiệt độ tối ưu của Alcalase, 

Flavourzyme, Protamex lần lượt là 50oC, 50oC, 60oC và thời gian tối ưu của cả ba enzyme là 

120 phút.  

Bên cạnh đó, hiệu suất thu hồi protein cũng chịu ảnh hưởng của các yếu tố thủy phân nói 

chung và nồng độ enzyme nói riêng. Khi tăng nồng độ enzyme và thời gian thủy phân thì hiệu 

suất thu hồi cũng tăng lên nhưng khả năng kháng oxi hóa lại giảm đi do việc tăng nồng độ 

enzyme và thời gian thủy phân giúp cho việc phân cắt protein nhiều hơn và hình thành các mạch 

peptide ngắn hơn không có khả năng kháng oxi hóa trong khi hiệu suất thu hồi protein tăng. Mặt 

khác, hiệu suất thu hồi protein trong điều kiện nhiệt độ và pH thủy phân thì phụ thuộc vào 

enzyme. Ở nhiệt độ và pH tối ưu của enzyme đó sẽ cho kết quả kháng oxi hóa là cao nhất và 
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hiệu suất thu hồi protein cũng lớn nhất. Trong nghiên cứu, nhiệt độ tối ưu của Alcalase, 

Protamex, Flavourzyme lần lượt và 50oC, 60oC, 50oC và pH tối ưu của Alcalase, Protamex, 

Flavourzyme lần lượt là 8, 7, 6. 
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ABSTRACT 

INFLUENCE OF SOME PARAMETERS TECHNOLOGY IN PROCESS HYDROLYZE 

PROTEIN FOR PRODUCTION OF HYDROLYSATE PROTEIN FROM SPIRULINA 

ALGAE 

Nguyen Ngoc Tuyen, Tran Nu Duyen Mai, Van Thuy Kieu Khanh, Dao Thi Tuyet Mai, Tran 

Chi Hai* 

Faculty of Food Technology, Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: haitc@cntp.edu.vn 

This study focused on the hydrolysis of spirulina by protease preparations such as 

Alcalase, Protamex and Favourzyme to obtain highly bioavailable hydrolysates. When 

investigating factors such as pH, temperature, enzyme/material ratio, hydrolysis of each enzyme 

to the antioxidant activity of the hydrolysis, samples were hydrolyzed by Alcalase enzyme for 

active extracts biologicality is highest with optimum hydrolysis condition at pH 8; temperature: 

50oC; 1,0% concentration; time: 120 minutes. At that time, the antioxidant activity was 

1658.258 mg C/L and the hydrolysis efficiency was 72.55% 

Key words: enzyme protease, hydrolysate protein, Spirulina. 
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CHLOROPHYLL TỪ LÁ DỨA THƠM PANDANUS 

AMARYLLIFOLIUS 
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TÓM TẮT 

Từ nửa sau của thế kỷ XIX, khi môṭ nghiên cứu sơ lươc̣ về hoaṭ tính sinh hoc̣ và khả năng loaị 

bỏ mùi của chlorophyll đươc̣ báo cáo, có rất nhiều nghiên cứu khảo sát và đánh giá về các phương 

pháp tách chiết chlorophyll từ nhiều nguồn khác nhau trong tự nhiên. Trong nghiên cứu này, chúng 

tôi sử duṇg nguyên liêụ lá dứa thơm Pandanus amaryllifolius, sử duṇg dung môi trićh ly là ethanol 

90%, tỉ lệ nguyên liệu/ ethanol là 1/15 (w/v), sử dụng MgCO3 0,5% so với nguyên liệu để giúp tăng 

khả năng trích ly, trích ly hoàn thành sau 24 giờ trong điều kiện tối, ở nhiệt độ phòng. Kết quả thu 

được dịch trích ly có lượng chlorophyll 113,49mg/L. Hoaṭ tính kháng oxy hóa của dic̣h trićh 

chlorophyll từ Pandanus amaryllifolius theo DPPH là: 531,33μg/mL. 

Từ khóa: Chlorophyll, ethanol, MgCO3, Pandanus amaryllifolius 

1. MỞ ĐẦU 

Chlorophyll là một phân tử sinh học đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình quang hợp của 

thực vật phù du (phytoplankton) hoặc sinh vật tự dưỡng (autotrophic). Lượng chlorophyll có trong 

tế bào phụ thuộc vào lượng sinh khối [1]. Tạo thành thông qua con đường trao đổi chất, chlorophyll 

có cấu trúc khá giống như các sắc tố porphyrin khác. Tại trung tâm của chlorophyll là một ion Mg2+ 

tạo nên cấu trúc dạng heme gần giống với hemoglobin ở máu người [2, 3]. Năm 1940, Hans Fischer 

tìm ra cấu trúc tổng quát của chlorophyll, về sau cấu trúc lập thể của chlorophyll a và b từ từ được 

sáng tỏ. Ở vị trí C3, loại a chứa nhóm methyl –CH3 còn loại b chứa nhóm formyl –CHO[4]. 

Chất màu tổng hợp đã và đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới với các ứng 

dụng và tiện ích khác nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây chúng đang được chú ý nhiều hơn ở khía 

cạnh an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Một số chất màu tổng hợp đã được hạn chế hoặc cấm sử 

dụng ở một số quốc gia. Chất nhuộm màu tím (E123) bị cấm ở Mỹ, Na Uy và nhiều quốc gia khác. 

Màu vàng tartrazine (E102) được biết là nguyên nhân gây ra các phản ứng phụ bất lợi như bệnh hen 
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suyễn và viêm mũi nên rất hạn chế sử dụng [5]… Vì những lý do này, sắc tố màu tự nhiên hiện nay 

rất được quan tâm, một trong những sắc tố đó là chlorophyll. Sắc tố màu tự nhiên chlorophyll được 

thêm vào sản phẩm bánh kẹo, nước giải khát, nước sốt,… vừa làm tăng giá trị nguyên liệu, vừa cung 

cấp lượng bột màu an toàn cho sức khỏe, tạo ra những sản phẩm gần gũi với người tiêu dùng [6]. 

Ngoài ra chlorophyll cũng được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực y học. Chlorophyll và các dẫn xuất 

của nó là những hợp chất quan trọng được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm dược phẩm, chúng 

làm tăng nhanh khả năng chữa lành vết thương đến hơn 25% trong một số nghiên cứu, vì 

chlorophyll thúc đẩy sự hình thành mô tế bào, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi sinh vật [7],[8],[9]. 

Đồng thời cũng có thể ức chế sự tích lũy canxi oxalat dihydrate (còn gọi là sỏi thận) [10], giải độc 

gan, sạch ruột, thanh lọc máu và độc tố… [11]. 

Lá dứa thơm là nguyên liệu tự nhiên, rẻ tiền, được trồng phổ biến ở Việt Nam. Lá dứa thơm 

khá lành, không gây độc hại cho sức khỏe con người nên từ lâu đã được dùng trong nhiều lĩnh vực 

công nghiệp, ẩm thực… Nhóm tác giả Đào Hùng Cường đã xác định thành phần hóa học của lá dứa 

thơm [12], nhóm tác giả Lê Thị Ngọc Anh, Huỳnh Ngọc Trinh đã khảo sát tác động hạ glucose 

huyết và độc tính cấp của chlorophyll [13]. Với điểm mạnh về màu, mùi và dược chất, lá dứa thơm 

là nhân tố tiềm tàng đóng góp vào lĩnh vực công nghệ thực phẩm theo hướng tự nhiện an toàn cho 

sức khỏe. Mặt khác, theo khảo sát ban đầu thì lá dứa chứa lượng chlorophyll cao. Vì vậy, việc 

nghiên cứu tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào có sẵn từ tự nhiên không qua nhập khẩu này để sản 

xuất bột màu xanh chlorophyll tự nhiên thay cho màu thực phẩm nhập ngoại hay màu tổng hợp là 

vấn đề thực sự cần thiết, có ý nghĩa khoa học, có giá trị kinh tế, thực tiễn và tính xã hội sâu sắc. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu 

Lá dứa thơm Pandanus amaryllifolius dạng tươi, màu xanh sẫm được mua ở chợ Sơn Kỳ 

(phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM). Tại phòng thí nghiệm, lá dứa tươi được rửa sạch để loại 

bỏ các tạp chất, để ráo nước, xay nhỏ, đóng gói trong túi nilon tối màu tránh ánh sáng và bảo quản ở 

nhiệt độ (5oC). 

Các dung môi tách chiết (ethanol, methanol, acetone) và MgCO3 ở dạng hóa chất phân tích 

thương phẩm được sử dụng trong nghiên cứu này. 

2.2. Phương pháp tách chiết chlorophyll 

Tiến hành khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng chlorophyll: Loại dung môi (ethanol, 

methanol, acetone), nồng độ dung môi (60%, 70%, 80%, 90%, 99,5%), tỉ lệ cơ chất/dung môi (1/5, 

1/10, 1/15, 1/20, 1/25), thời gian ủ (8h, 12h, 24h, 36h, 48h), hàm lượng MgCO3 (0%, 0,1%, 0,5%, 

1%, 5%). Khảo sát từng yếu tố, với lượng mẫu cố định ban đầu là 5g lá dứa, kết quả khảo sát ở yếu 

tốcho lượng chlorophyll sau trích ly cao hơn sẽ được sử dụng trong các thí nghiệm tiếp theo. Tất cả 

các thí nghiệm đều được lặp lại ba lần. 

Cân 5g lá dứa nguyên liệu cho vào bình tam giác, bổ sung MgCO3, cho dung môi với nồng độ 

và tỉ lệ cơ chất/dung môi theo khảo sát. Dung dịch thí nghiệm được ủ trích ly trong điều kiện tránh 
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ánh sáng, ở nhiệt độ phòng. Sau đó, tiến hành ly tâm dịch trích (5500 vòng trong 15 phút), loại bỏ 

bã, thu phần dịch nổi để xác định lượng chlorophyll. 

2.3. Phương pháp phân tích 

2.3.1. Xác định lượng chlorophyll bằng phương pháp đo quang phổ 

Đối với dung môi methanol, mẫu được đo độ hấp thu ở bước sóng 653nm và 666nm. Mẫu 

trắng (blank) là mẫu chỉ chứa dung môi ở nồng độ tương ứng. Nồng độ chlorophyll được tính theo 

công thức [14]. 

C = 15,65𝐴666 – 7,34𝐴653 (mg/L) 

Đối với dung môi acetone, mẫu được đo độ hấp thu ở bước sóng 664nm, 647nm, 630nm. Mẫu 

trắng (blank) là mẫu chỉ chứa dung môi ở nồng độ tương ứng. Nồng độ chlorophyll được tính theo 

công thức [15]. 

C = 11,85𝐴664 – 1,54𝐴647 – 0,08𝐴630 (mg/L) 

Đối với dung môi ethanol, mẫu được đo độ hấp thu ở bước sóng 630nm, 645nm, 663nm. Mẫu 

trắng (blank) là mẫu chỉ chứa dung môi ở nồng độ tương ứng. Nồng độ chlorophyll được tính theo 

công thức [16]. 

C = 11,64𝐴663 – 2,16𝐴645 – 0,1𝐴630 (mg/L) 

2.3.2. Phương pháp thử hoạt tính kháng oxy hóa 

Khả năng khử gốc tự do DPPH được xác định theo phương pháp của Fu và Shieh [17] với một 

vài hiệu chỉnh nhỏ. Cụ thể như sau: Khoảng 20-140µL dịch chiết đã pha loãng đến nồng độ thích 

hợp được trộn với nước cất để đạt thể tích tổng cộng 3ml. Sau đó thêm 1ml dung dịch DPPH 

0,2mM, lắc đều và để yên trong bóng tối 30 phút. Độ hấp thu quang học được đo ở bước sóng 

517nm. Khả năng khử gốc tự do DPPH được xác định theo công thức sau [17]: 

DPPH (%) = 100 × (ACT - ASP)/ACT 

Trong đó: ACT: Độ hấp thu quang học của mẫu trắng không chứa dịch chiết, ASP: Độ hấp thu 

quang học của mẫu có chứa dịch chiết. Kết quả báo cáo bởi giá trị SC50 là nồng độ của dịch chiết 

khử được 50% gốc tự do DPPH ở điều kiện xác định. Giá trị SC50 càng thấp thì hoạt tính khử gốc 

tự do DPPH càng cao. 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Các thí nghiệm được tiến hành lặp lại 3 lần, kết quả được trình bày bằng giá trị trung bình ±SD. 

Sử dụng phần mềm SPSS 22.0 và Microsoft Excel 2010 để phân tích thống kê số liệu thí nghiệm và 

đánh giá sự khác biệt giữa các mẫu. 
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3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Kết quả khảo sát dung môi trích ly 

3.1.1. Ảnh hưởng của loại dung môi đến hàm lượng chlorophyll thu được sau quá trình tách chiết 

Bảng 1. Ảnh hưởng của loại dung môi đến hàm lượng chlorophyll thu được sau quá trình tách chiết 

Dung môi Hàm lượng Chl-tổng (mg/L) 

Ethanol 93,7 ± 0,4a 

Methanol 104,4 ± 0,2b 

Acetone 127,7 ± 0,4c 

Các chữ khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt về mặt thống kê ở p < 0,05 

Căn cứ theo kết quả được trình bày ở bảng 1, chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt về lượng 

chlorophyll tổng nhận được khi trích bằng các loại dung môi, tuy nhiên, sự khác biệt ở đây là không 

quá lớn. Khi tách chiết bằng acetone, lượng chlorophyll tổng nhận được là cao nhất (127,7mg/L) 

tiếp theo đến methanol (104,4mg/L) và thấp nhất là dung môi ethanol (93,7mg/L). Kết quả này cũng 

tương tự một công bố của R. J. Ritchie [18], dung môi acetone cho hiệu suất thu nhận chlorophyll từ 

su ổi Xylocarpus granatum, tương đối cao hơn so với methanol và ethanol, công bố của R. Stauffer 

và M. A. Costache cũng đồng tình với quan điểm trên [19],[20]. Mặc dù hiệu suất trích ly 

chlorophyll của acetone cao hơn ethanol nhưng vì lý do an toàn và khả năng ứng dụng trong sản 

xuất công nghiệp nên ethanol là dung môi được lựa chọn cho các thí nghiệm tiếp theo. 

3.1.2. Ảnh hưởng của nồng độ dung môi đến hàm lượng chlorophyll thu được sau quá trình tách 

chiết 

Từ kết quả bảng 2 nhận thấy nồng độ ethanol ảnh hưởng lớn đến lượng chlorophyll, hàm lượng 

chlorophyll tăng tỉ lệ thuận với việc tăng nồng độ của dung môi. Nồng độ ethanol 99,5% cho kết quả 

trích ly chlorophyll cao nhất (90,9 mg/L). Tuy nhiên, ethanol 90% cho kết quả hàm lượng thu được 

là 90,9 mg/L, không có sự khác biệt về mặt thống kê so với ethanol 99,5% và xét về mặt kinh tế thì 

cồn tuyệt đối có giá thành cao nên ethanol 90% được lựa chọn cho các thí nghiệm tiếp theo. Kết quả 

này tương tự với công bố của Sartory [21], Kaczmar trên đối tượng thực vật phù du [16].  

Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ dung môi đến hàm lượng chlorophyll thu được sau quá trình tách chiết 

Nồng độ Hàm lượng Chl-tổng (mg/L) 

60% 15,6 ± 0,3a. 

70% 45,6 ± 0,2b 

80% 74,5 ± 0,4c 

90% 90,4 ± 0,3d 

99,5% 90,9 ± 0,1d 

Các chữ khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt về mặt thống kê ở p < 0,05 
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3.1.3. Ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu/dung môi đến hàm lượng chlorophyll thu được sau quá trình 

tách chiết 

Bảng 3. Ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu/dung môi đến hàm lượng chlorophyll thu được sau quá trình 

tách chiết 

Tỉ lệ Hàm lượng Chl-tổng (mg/L) 

1:5 620,6  ± 0,4a 

1:10 821,4  ± 6,4b 

1:15 980,9  ± 14,8c 

1:20 745,4  ± 39,7d 

1:25 665,3  ± 11,9e 

Các chữ khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt về mặt thống kê ở p < 0,05 

Kết quả thí nghiệm được trình bày ở bảng 3, rõ ràng, khi tăng tỉ lệ nguyên liệu/ dung môi thì 

lượng chlorophyll tổng tăng dần, đạt giá trị cao nhất ở tỉ lệ 1/15 sau đó giảm dần khi tiếp tục tăng 

khối lượng dung môi với các tỉ lệ 1/20 và 1/25. Cụ thể, lượng chlorophyll tổng tăng từ 620,6mg (tỉ 

lệ 1/5) lên 821,4mg (tỉ lệ 1/10), đạt đến 980,9mg (tỉ lệ 1/15) và giảm về 745,4mg (tỉ lệ 1/20), 665,3 

mg (tỉ lệ 1/25). Lượng chlorophyll thu được cao nhất là ở tỉ lệ 1/15 (890,875mg). Nguyên nhân do 

sự chênh lệch gradient nồng độ của cấu tử cần trích ly giữa nguyên liệu và dung môi. Với cùng một 

khối lượng nguyên liệu, khi tăng lượng dung môi sử dụng thì hiệu suất trích ly tăng. Tuy nhiên, khi 

lượng cholorophyll trong mẫu đã được trích hết, lượng dung môi còn dư sẽ làm loãng mẫu. Trong 

thí nghiệm này, chọn tỉ lệ nguyên liệu/dung môi là 1/15 (w/v) để sử dụng trong các thí nghiệm tiếp 

theo. 

3.2. Kết quả khảo sát thời gian ủ (trích ly) 

Thời gian trích ly cũng là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu suất, chất 

lượng dịch trích. Kết quả hình 1 cho thấy thời gian trích ly càng lâu thì lượng chlorophyll sẽ càng 

tăng, song thời gian chiết quá lâu sẽ không mang lại hiệu quả. Trong các khoảng thời gian thử 

nghiệm, lượng chlorophyll thu được tăng dần từ 8 giờ (91,155mg/L) đến 12 giờ (104,31mg/L), đạt 

cao nhất ở 24 giờ (110,46mg/L) rồi giảm dần khi tiếp tục tăng thời gian lên 36 giờ (106,89mg/L) và 

48 giờ (106,35mg/L).  

Do sử dụng phương pháp ngâm chiết nên điều kiện chiết tách chlorophyll trong thời gian quá 

ngắn sẽ không đủ để dung môi xâm nhập vào trong tế bào, trích ly ra ngoài ít chlorophyll thì lượng 

chlorophyll thu được sẽ thấp, hiệu quả không cao. Ngược lại, khi kéo dài thời gian trích ly, thời gian 

tiếp xúc giữa nguyên liệu và dung môi tăng, do đó làm tăng quá trình khuếch tán của các phân tử 

chất trích từ trong nguyên liệu vào trong dung dịch và làm tăng hiệu suất trích ly. Khi sự chênh lệch 

nồng độ của chất trích trong nguyên liệu và trong dung dịch đạt trạng thái cân bằng, quá trình trích 

ly sẽ kết thúc. Khi đó, việc kéo dài thời gian cũng sẽ không làm tăng được lượng chất trích ly được.  
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Hình 1. Ảnh hưởng của thời gian ủ đến lượng chloropyll trích ly 

Ngoài ra, càng kéo dài thời gian, lượng dung môi chiết bay hơi càng đáng kể, đồng thời dẫn 

đến sự chuyển hóa chlorophyll tạo pheophytin và các đồng phân khác do sự tác động của các yếu tố 

không thuận lợi dẫn đến hàm lượng chlorophyll giảm [22]. 

3.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của MgCO3 đến lượng chlorophyll thu được 

 

Hình 2. Ảnh hưởng của MgCO3 đến lượng chlorophyll trích ly 

Kết quả thí nghiệm được trình bày ở hình 2. Việc bổ sung MgCO3 có ảnh hưởng tích cực đến 

lượng chlorophyll trích được do nó giúp đảm bảo ion Mg2+ luôn có dư trong dịch trích ly, hạn chế 

trường hợp mất nhân Mg2+ trong cấu trúc hóa học của chlorophyll.  

Trong thí nghiệm này, khi tăng lượng MgCO3 bổ sung vào dung dịch trích ly thì lượng 

chlorophyll thu được tăng dần, và đạt giá trị cao nhất khi lượng MgCO3 là 0,5% (113,49mg/L) so 

với khối lượng mẫu, nhưng khi tăng lượng MgCO3 thêm nữa thì chlorophyll bị acid hóa sẽ tạo thành 
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phaeophytins, vòng isocyclic của chlorophyll sẽ bị mở ra và tạo thành rhodochlorin [23], dẫn đến 

lượng chlorophyll thu được có sự giảm nhẹ. Như vậy, lượng MgCO3 0,5% so với khối lượng mẫu 

được chọn để tăng khả năng trích ly chlorophyll. 

3.4. Kết quả thử hoạt tính kháng oxy hóa của chlorophyll 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hàm lượng polyphenol và hoạt tính chống oxy hóa có một mối 

tương quan chặt chẽ, khi nồng độ tăng thì khả năng khử gốc tự do DPPH tăng [24, 25]. Bảng 4 trình 

bày kết quả xác định khả năng khử gốc tự do DPPH của dịch chiết từ lá dứa thơm trong sự so sánh 

với chất chống oxy hóa thương mại Trolox. Để so sánh khả năng chống oxy hóa với các chất thương 

mại, người ta dùng chỉ số SC50. Giá trị SC50 của cao chiết lá dứa thơm là 531,33μg/ml, trong khi 

đó giá trị này của Trolox là 30,81μg/mL. 

Như vậy, mặc dù giá trị SC50 của cao chiết lá dứa cao hơn Trolox, nhưng hoạt tính chống oxy 

hóa của cao chiết với giá trị SC50 như vậy là tương đối mạnh. Sở dĩ, cao chiết lá dứa chỉ là dịch 

chiết thô, chưa đạt được độ tinh khiết cao trong khi Trolox là những chất chống oxy hóa thương mại 

rất mạnh và thuộc dạng tinh khiết nên hoạt tính chống oxy hóa của dịch cao chiết lá dứa thơm thấp 

hơn so với Trolox. 

Bảng 4. Kết quả thử hoạt tính kháng oxy hóa của chlorophyll 

Chỉ tiêu Nồng độ (µg/mL) Kết quả 

Khả năng bắt gốc DPPH (%) 

của chlorophyll 

2000 81,35 ± 5,17 

1000 72,41 ± 1,34 

500 44,73 ± 1,24 

250 27,19 ± 1,11 

125 19,23 ± 0,81 

SC50 (µg/mL) 531,33 ± 13,64 

Khả năng bắt gốc DPPH (%) 

của Trolox 

80 93,67 ± 2,09 

40 60,00 ± 0,94 

20 26,00 ± 2,90 

10 14,48 ± 4,13 

5 10,39 ± 2,38 

SC50 (µg/mL) 30,81 ± 1,89 

4. KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu, dung môi trích ly thích hợp để thu nhận chlorophyll từ lá dứa thơm Pandanus 

amaryllifolius là ethanol 90% xét về phương diện an toàn thực phẩm. Tỷ lệ cơ chất/dung môi thích 
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hợp là 1/15 (w/v). Lượng MgCO3 thích hợp bổ sung vào dung dịch trích là 0,5% so với khối lượng 

mẫu, trích ly trong 24 giờ ở nhiệt độ phòng. Hoaṭ tińh kháng oxy hóa của dic̣h trích chlorophyll từ 

Pandanus amaryllifolius theo DPPH là: 531,33μg/mL. 

Cần tối ưu hóa quá trình trích ly nhằm tìm ra thông số thích hợp để đạt hàm lượng cao nhất, 

khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính chống oxy hóa của chlorophyll, kiểm tra hoạt tính 

chống oxy hóa của chế phẩm chlorophyll, xác định các chỉ tiêu của bột màu chlorophyll sau khi sấy 

phun, khảo sát trạng thái, tính chất của chế phẩm và ứng dụng vào một số sản phẩm thực phẩm: kem 

tươi, mì sợi, nước giải khát… 
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ABSTRACT 

ISOLATION AND EVALUATION ANTIOXIDANT ACTIVITY OF CHLOROPHYLL 

EXTRACT FROM PANDANUS AMARYLLIFOLIUS 

Le Nguyen Thuy Tien1, Tran Chi Hai1, Nguyen Thi Hai Hoa1, Hoang Thi Ngoc Nhon1,* 

1Faculty of Food Technology, Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: nhonhtn@cntp.edu.vn 

Since the second half of the last century when chlorophyll extracts were first used for odor 

removal, an increasing activity of research into the more general area of bioactivity has been 

reported. There are many previous studies on chlorophyll extraction and isolation from natural 

sources. In this study, our material was Pandanus amaryllifolius, and we usedvacuum evaporator to 

enhaned the content of chlorophyll before spray drying to obtain chlorophyll powder. Pandanus 

amaryllifolius in fresh were extracted with ethanol 90%, the ratio of material/ethanol 1/15, adding 

MgCO3 0.5% compare with materials to help increase extraction capabilities. Extraction was 

complete after 24 hours in the dark at room. Results showed that there was 113.49mg/L chlorophyll 

in extraction solution. Antioxidant avtivities of chlorophyll from Pandanus amaryllifolius in DPPH 

solution is 531.33μg/mL. 

Keywords: Chlorophyll, ethanol, MgCO3, Pandanus amaryllifolius. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ QUÁ TRÌNH TRÍCH LY 

CHLOROPHYLL TỪ BÈO LEMANOIDEAE 

Lê Thị Bé Hồng1, Nguyễn Thị Trang1, Nguyễn Thị Thảo1, Huỳnh Như Ý, Hồ Thị 

Mỹ Hương1, Trần Chí Hải1,* 

1Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 

*Email: haitc@cntp.edu.vn 

Ngày nhận bài: 15/62017; Ngày chấp nhận đăng: 2/7/2017 

TÓM TẮT  

Chlorophyll được tiến hành trích ly bằng các dung môi khác nhau nhằm xác định một 

phương pháp thích hợp để thu nhận hàm lượng chlorophyll trong bèo Lemanoideae. Trong 

nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành đánh giá các yếu tố ảnh hưởng về loại dung môi (nồng độ 

dung môi, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi), thời gian trích ly đến sự thu nhận chlorophyll ở bèo 

Lemanoideae. Có sự khác biệt đáng kể về lượng chlorophyll trích ly giữa 3 dung môi acetone, 

ethanol và nước cất. Kết quả cho thấy trích ly trong dung môi acetone 80% trong 8 giờ,  lượng 

chlorophyll tổng thu nhận được là khoảng 9,200,17mg/g đối với mẫu khô và 11,360,33mg/g 

đối với mẫu tươi, với tỷ lệ chlorophyll a là dao động khoảng 65-69%, cho hiệu suất thu hồi cao 

nhất so với ethanol và nước. Vì vậy, trích ly chlorophyll bằng dung môi acetone 80% được xem 

một phương pháp đơn giản và đáng tin cậy. 

Từ khóa: Bèo Lemanoideae,chlorophyll, chiết xuất. 

1. MỞ  ĐẦU 

Bèo tấm Lemanoideae là loài sinh vật thủy sinh có khả năng tồn tại và phát triển ở nhiều 

nơi trên thế giới với tốc độ sinh trưởng nhanh, trừ những vùng cực bắc và cực nam quanh năm 

giá lạnh. Ở vùng sa mạc và vùng ẩm ướt thì sự có mặt của bèo tấm cũng ít hơn. Ở Việt Nam, 

người ta đã phát hiện 3 loài bèo tấm thuộc 3 chi khác nhau (Spirodela, Lemna, Wolffia) đó là loài 

L. aequinoctialli, S.polyrrhiza và W.globosa [1]. Hiện nay, các loài bèo này phân bố khá phổ 

biến trên các vùng mặt nước, ao hồ đồng ruộng và tập trung nhiều ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ 

và Nam Bộ, đặc biệt có giá trị kinh tế không cao. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có nhiều nghiên 

cứu liên quan đến bèo tấm, chủ yếu là sử dụng bèo tấm như là nguồn thức ăn cho chăn nuôi hoặc 

xử lý chất thải. Điều này làm lãng phí nguồn tài nguyên vốn có sẵn của thiên nhiên. Nghiên cứu 

trích ly chlorophyll từ bèo tấm được tiến hành nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu và đem lại giá 

trị ứng dụng thực tế. 

Việc định lượng chlorophyll ở thực vật được thực hiện bằng cách sử dụng các phương pháp 

như thước đo độ hấp thụ chlorophyll, huỳnh quang học, các kỹ thuật sắc ký, và quang phổ [2, 3, 
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4, 5]. Với những ưu điểm của sự trực quan, tiện lợi và dễ dàng, quang phổ học là phương pháp 

cổ điển được sử dụng để xác định chlorophyll trong lá của thực vật trên cạn và các sinh vật 

quang hợp khác [6, 7, 8].  

Mục đích của nghiên cứu này là tìm các điều kiện phù hợp để trích ly chlorophyll trong bèo 

tấm. Trước tiên, chúng tôi so sánh các loại dung môi (aceton, ethanol và nước), nồng độ dung 

môi trong việc trích ly chlorophyll từ tế bào bèo tấm [9, 10]. Sau đó, với nồng độ dung môi được 

chọn tiến hành khảo sát tỉ lệ dung môi và thời gian trích ly để đánh giá hàm lượng chlorophyll từ 

đó mà rút ra điều kiện phù hợp nhất được sử dụng để tách chiết chlorophyll từ bèo tấm 

Lemanoideae. 

2. NGUYÊN  LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu 

Bèo tấm tươi được thu thập tại đường Thạnh Xuân 25, phường Thới An, quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh. Những loại tạp chất như cỏ dại, rong… được loại bỏ. Toàn bộ bèo tấm còn lại 

đem rửa sạch bằng nước, đảm bảo không còn lẫn tạp chất, không bị dập nát và làm ráo. Mẫu tươi 

sau khi làm sạch được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ 100C. Đối với mẫu khô thì 

bèo tấm được làm khô trong tủ sấy đối lưu ở nhiệt độ 500C, bảo quản trong bao nilon kín, tối 

màu, tránh ánh sáng trực tiếp. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Chuẩn bị dịch chiết chlorophyll 

Bèo tấm khi phân tích sẽ được xay nhỏ đến kích thước 0,3-1,0mm. Cân chính xác lượng 

mẫu bèo (1,000,01 g), đã xay nhỏ, chuyển vào cốc 50ml được bao kín bằng giấy nhôm để tránh 

ánh sáng, sau đó cho dung môi vào, đậy kín và giữ trong bóng tối trong thời gian cố định ở nhiệt 

độ phòng. Trong quá trình trích ly, thực hiện các khảo sát về ảnh hưởng của loại dung môi, nồng 

độ dung môi, tỉ lệ nguyên liệu/dung môi, thời gian trích ly đến hàm lượng chlorophyll tổng. Kết 

thúc quá trình trích ly, toàn bộ dịch đem đi lọc, sau đó mang dịch lọc đo mật độ quang ở 2 bước 

sóng 645nm và 663nm. 

2.2.2. Ảnh hưởng của loại dung môi đến hàm lượng chlorophyll 

Mẫu với khối lượng xác định (1,000,01g) được bổ sung dung môi (acetone, ethanol, nước) 

sao cho cùng nồng độ dung môilà 80% và tỉ lệ nguyên liệu/dung môi là 1:20(w/v), trích ly trong 

thời gian cố định 4 giờ.  

2.2.3. Ảnh hưởng của loại dung môi, nồng độ dung môi đến hàm lượng chlorophyll 

Hỗn hợp dung môi và bèo tấm được trích ly trong 4 giờ với 3 loại dung môi ethanol, 

acetone tại các nồng độ hay đổi lần lượt là 60%, 70%, 80%, 90% và 99,5% và nước ở tỉ lệ 

nguyên liệu/dung môi cố định 1:20 (w/v-khối lượng nguyên liệu/thể tích dung môi). 
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2.2.4. Ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu/dung môi đến hàm lượng chlorophyll 

Trong thí nghiệm này, hỗn hợp mẫu và dung môi được tiến hành trích ly với 5 tỉ lệ nguyên 

liệu/dung môi đối với cả 3 loại dung môi là nước, ethanol, acetone, lần lượt cho mẫu khô (1:15, 

1:20, 1:25, 1:30, 1:35) và mẫu tươi (1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:30). Nồng độ dung môi được lựa 

chọn từ kết quả của thí nghiệm mục 2.2.2 và 2.2.3. Thời gian trích ly được cố định là 4 giờ. 

2.2.5. Ảnh hưởng của thời gian đến quá trình trích ly chlorophyll 

Đối với thí nghiệm này thời gian sẽ được thay đổi lần lượt từ 0 giờ (mẫu đối chứng) đến 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 giờ. Nồng độ và tỉ lệ nguyên liệu/dung môi được lựa chọn từ kết quả của 

các khảo sát mục 2.2.4. 

2.2.6. Phương pháp phân tích 

Hàm lượng chlorophyll trong mỗi dung dịch được đo bằng cách đọc mật độ quang (OD) 

trên quang phổ. Vì phổ hấp thụ acetone (60%, 70%, 80%, 90%, 99,5%), ethalnol (60%, 70%, 

80%, 90%, 99,5%) và nước tương tự ở các bước sóng nhất định nên mật độ quang học đối với 

chlorophyll trong dung môi được đo lần lượt ở 2 bước sóng là 645 nm và 663 nm [6],[11]. Mẫu 

trắng (blank) là mẫu chỉ chứa dung môi nồng độ tương ứng. Hàm lượng chlorophyll tổng (Chl-

ab), chlorophylla (Chl-a) và chlorophyll b (Chl-b) được tính bằng các phương trình sau [12]. 

Chl-a=12,71A663– 2,59 A645 

Chl-b=22,88A645- 4,67 A663 

Chl-ab=20,29A645 + 8,04 A663 

2.2.7. Phương pháp phân tích xử lý số liệu 

Trong nghiên cứu này, mỗi thí nghiệm tiến hành lặp lại 3 lần, kết quả được trình bày ở 

dạng gía trị trung bình ± sai số. Đánh giá sự khác biệt có ý nghĩa giữa các mẫu thí nghiệm được 

thực hiện bằng phương pháp thống kê Statgraphics XV (P <0,05).  

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của loại dung môi và nồng độ dung môi quá trình tách chiết chlorophyll 

trong bèo Lemanoideae 

Tổng lượng chlorophyll cao nhất trích ly bằng 3 dung môi (acetone, ethanol và nước) ở các 

nồng độ khác nhau đối với mẫu bèo khô (độ ẩm 10,22%) là 7,490,04 mg/g (mg chlorophyll/g 

chất khô của mẫu) trong ethanol 90%, 8,710,17 mg/g trong acetone 80%, 1,340,03mg/g trong 

nước, tương ứng trong bảng 1. 

Đối với mẫu tươi, tổng lượng chlorophyll cao nhất ở từng loại dung môi lần lượt là 

9,860,01 mg/g trong ethanol 90%, 10,190,04mg/g trong acetone 80%, 3,720,02 mg/g trong 

nước, tương ứng trong bảng 2. 

Căn cứ theo kết quả thu nhận được, hàm lượng Chl-a, Chl-b và Chl-ab tăng tỉ lệ thuận với 

tăng nồng độ dung môi và đạt giá trị cao nhất ở ethanol 90% và acetone 80%. Đối với dung môi 

ethanol 90%, nồng độ Chl-a đạt giá trị cao hơn Ch-b và chiếm khoảng 65-69% đối với mẫu khô 
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và 64-71% đối với mẫu tươi so với tổng lượng chlorophyll có trong dung dịch. Tương tự dung 

môi acetone 80%, tỉ lệ Chl-a đạt 62-66% đối với mẫu khô và 62-65% đối với mẫu tươi. Tuy 

nhiên, hàm lượng Chl-ab thu được từ dung môi ethanol lại nhỏ hơn so với lượng Chl-ab thu 

được từ acetone. Với dung môi nước, hàm lượng Chl-ab giảm đáng kể so với trích ly bằng dung 

môi acetone và ethanol,  trong đó hàm lượng Chl-b chiếm ưu thế hơn so với Chl-a. 

Bảng 1.  Ảnh hưởng của dung môi và nồng độ dung môi lên lượng Chlorophyll thu nhận sau khi tách chiết 

mẫu khô bèo Lemanoideae. 

Dung môi 
Nồng độ 

(%) 
Chl-a1) Chl-b1) Chl-ab1) Chl a/Chl b % Chl-a 

Ethanol 60 2,090,02a 1,110,01a 3,200,03a 1,880,01a 65,31 

 
70 2,860,07b 1,410,04b 4,340,11b 2,040,01b 67,08 

 
80 3,810,08c 1,810,07c 5,610,01c 2,110,01c 67,82 

 
90 5,110,04d 2,380,01d 7,490,04d 2,150,02c 68,21 

 
99,5 4,540,10e 2,020,11e 6,550,01e 2,250,02d 69,24 

       

Acetone 60 2,900,03b 1,460,01b 4,360,03b 1,980,02e 66,47 

 
70 3,780,05c 2,060,08d 5,830,13j 1,840,05a 64,73 

 
80 5,420,09f 2,960,07f 8,710,17g 1,830,01a 62,21 

 
90 5,270,08f 2,670,05g 7,940,13h 1,970,01e 66,36 

 
99,5 4,180,03h 2,100,06h 6,280,03k 1,990,07e 66,56 

Nước 
 

0,440,01k 0,900,02k 1,340,03q 0,490,01f 32,84 

Bảng 2. Ảnh hưởng của dung môi và nồng độ dung môi lên lượng Chlorophyll thu nhận sau khi tách chiết 

mẫu tươi bèo Lemanoideae. 

Dung môi 
Nồng độ 

(%) 
Chl-a Chl-b Chl-ab Chl a/Chl b % Chl-a 

Ethanol 60 4,150,07a 2,290,08a 6,440,01a 1,810,10a 64,46 

 
70 5,100,07b 2,670,01b 7,770,19b 1,910,05b 65,62 

 
80 6,050,02c 2,920,08c 8,970,06c 2,070,06c 67,42 

 
90 7,050,02d 2,810,01d 9,860,01d 2,510,01d 71,51 

 
99,5 5,950,03e 2,640,05b 8,590,07c 2,250,03e 69,27 

Acetone 60 4,840,03f 2,990,06c 7,530,16e 1,620,01f 64,27 

 
70 5,510,02g 3,250,01f 8,760,03f 1,690,03f 62,88 

 
80 6,560,03h 3,370,01g 10,190,04g 1,950,01b 64,36 

 
90 6,400,02h 3,710,04h 10,110,02g 1,730,02h 63,33 

 
99,5 6,110,01k 3,280,05f 9,380,11h 1,860,01a 65,09 

Nước 
 

1,070,03q 1,720,04k 3,720,02k 0,620,01q 28,78 

a,b,c,…: Các chữ khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt về mặt thông kê ở p < 0,05. 
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Theo bảng 1 và bảng 2, nồng độ Chl-a, Chl-b và Chl-ab tăng dần theo nồng độ acetone, 

ethanol do màng tế bào có tính chất của thẩm tích, nó cho dung môi khuếch tán vào bên trong tế 

bào và cho các  sắc tố màu tan trong dung môi đi qua, giữ lại các phân tử lớn trong tế bào. Màng 

nguyên sinh chất trong tế bào có tính chất bán thấm chọn lọc chỉ cho dung môi đi vào trong tế 

bào, hòa tan các sắc tố bên trong. Ở cây thủy sinh, đặc biệt là các loại bèo Lemanoideae, lá có 

lớp biểu bì mỏng, các tế bào, bó mạch và các mô cơ học yếu, và chứa các tế bào mesophyll 

chloroplastsin lớn nên dễ dàng được trích ly bởi các dung môi hữu cơ phân cực. Mặt khác, 

nguyên lý trích ly ngược dòng tạo sự chênh lệch nồng độ. Khi chênh lệch nồng độ chất cần chiết 

giữa 2 pha tiếp xúc nhau, thì tốc độ khuếch tán phân tử qua màng càng mạnh. Khi đó hiệu suất 

trích ly chlorophyll càng lớn [13]. 

Theo một số nghiên cứu trước đây, enzyme chlorophyllase vẫn còn giữ một phần hoạt tính 

ở các nồng độ dung môi khác nhau làm cho chlorophyll bị chuyển sang các dạng đồng phân 

khác [14]. Mặt khác,sự hoạt động của chlorophyll b reductase cũng tạo phản ứng chuyển 

chlorophyll b thành chlorophyll a. Có thể chính hoạt động của hai enzyme này trong quá trình 

tách chiết (giai đoạn ngâm, xay mẫu, lưu trữ trong các loại dung môi ở các nồng độ khác nhau) 

đã dẫn đến sự khác biệt về lượng và tỉ lệ chlorophyll thu nhận được. Các nghiên cứu về cấu tạo 

của chlorophyll cho thấy sự khác nhau giữa chlorophyll a và chlorophyll b là tại vị trí C7, ở 

chlorophyll a là nhóm methyl (-CH3) còn ở chlorophyll b là nhóm formyl (-CHO) [15]. Như đã 

biết, acetone có công thức phân tử là (CH3)2CO; trong khi đó, ethanol (C2H5OH) là dung môi có 

chứa nhóm methyl, ethyl (-CH2) và nhóm hydroxyl (-OH) rất dễ dàng chuyển sang nhóm 

formyl. Mặt khác, khả năng hòa tan của chlorophyll khác nhau dựa trên loại và nồng độ dung 

môi khác nhau cũng dẫn đến sự khác biệt trong kết quả thí nghiệm. 

Tóm lại, hàm lượng chlorophyll tổng thu được trong dung môi acetone 80% cao hơn so với 

ethanol và nước, trong đó dung môi nước là kém hiệu quả nhất. Kết quả này có sự khác biệt với 

nghiên cứu của Shengqi và cộng sự đã tiến hành khi trích ly chlorophyll từ bèo tấm bằng dung 

môi acetone 90% cho hiệu suất thu hồi chlorophyll tốt nhất [16]. 

3.2. Ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu và dung môi đối với việc trích ly chlorophyll trong bèo 

Lemanoideae 

 
(a) (b) 

Hình 1. Ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu và dung môi đối với việc trích ly chlorophyll trong 3 dung môi 

khác nhau đối với mẫu khô (a) và mẫu tươi (b). 
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Đối với mẫu khô, tổng lượng chlorophyll thu được cao nhất trong acetone 80%-tỉ lệ 

1:20w/v (khối lượng nguyên liệu/ thể tích dung môi), ethanol 90%-tỉ lệ 1:30w/vvà nước-tỉ lệ 

1:15w/v lần lượt là 8,690,08 mg/g, 7,880,06mg/g, 1,560,06mg/g. 

Đối với mẫu tươi, tổng lượng chlorophyll đạt cao nhất trong acetone 80%-tỉ lệ 1:15w/v, 

ethanol 90%-tỉlệ 1:20w/v và nước-tỉ lệ 1:10w/v lần lượt là 11,140,22mg/g, 9,500,13mg/g, 

3,720,12mg/g. 

Kết quả thí nghiệm trên cho thấy: khi tăng thể tích dung môi thì lượng chất màu thu được 

càng lớn vì lượng dung môi tăng tạo cơ hội các sắc tố màu tiếp xúc nhiều với dung môi dẫn đến 

khả năng thẩm thấu cao hơn. Nhưng khi tiếp tục tăng thể tích dung môi thì lượng chất màu thu 

được lại có xu hướng giảm nhẹ, do thể tích dung môi quá lớn có khả năng gây bão hòa và làm 

giảm lượng chất màu khuếch tán vào dung môi, gây khó khăn và hiệu quả kinh tế kém (tốn năng 

lượng và thời gian đuổi dung môi). Nếu lượng dung môi ít dẫn đến quá trình trích ly không hoàn 

toàn [17], [18]. 

3.3. Ảnh hưởng của thời gian trích ly đến hàm lượng chlorophyll trong dịch trích ly 

Kết quả thực nghiệm cho thấy: đối với mẫu khô, hàm lượng Chl-ab thu nhận cao nhất ở 

dung môi aceton 80%-tỉ lệ 1:20 là 9,200,17 mg/g với thời gian trích ly là 8 giờ; dung môi 

ethanol 90%-tỉ lệ 1:30 là 8,360,16 mg/g với thời gian trích ly là 6 giờ. 

Đối với mẫu tươi, hàm lượng Chl-ab thu nhận cao nhất ở dung môi aceton 80%-tỉ lệ 1:15 là 

11,360,33 mg/g với thời gian trích ly là 8 giờ, dung môi ethanol 90%-tỉ lệ 1:20 là 9,490,01 

mg/g với thời gian trích ly là 6 giờ. Nhưng đối với dung môi nước, tổng lượng Chl-ab biến thiên 

theo thời gian trích ly. 

 
(a) (b) 

Hình 2.Ảnh hưởng của thời gian trích ly đến hàm lượng chlorophyll trong 3 dung môi khác nhau đối với 

mẫu khô (a) và mẫu tươi (b) 

Xét cho cả mẫu tươi và mẫu khô, so với mẫu tại 0 giờ, tổng lượng chlorophyll tăng dần 

theo thời gian trong 8 giờ đầu trích ly với dung môi acetone 80%; trong 6 giờ với dung môi 

ethanol 90% (Hình 2), sau đó hàm lượng Chl-ab giảm. Thời gian càng dài thì lượng chất màu 

khuếch tán càng tăng nhưng ở một thời gian nhất định. Khi đã đạt được mức độ trích ly cao nhất 

nếu kéo dài thời gian thì sẽ không mang lại hiệu quả kinh tế [19]. 
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4. KẾT LUẬN 

Acetone được chứng minh là dung môi thích hợp nhất trong 3 dung môi để trích ly 

chlorophyll từ bèo tấm Lemanoideae. Các điều kiện phù hợp cho quá trình trích ly chlorophyll 

được xác định là trong vòng 8 giờ, chiết với nồng độ acetone 80%, tỷ lệ nguyên liệu trong dung 

môi tương ứng 1:20 w/v đối với mẫu khô và 1:15w/v đối với mẫu tươi, cho hàm lượng 

chlorophyll tối đa lần lượt là 9,200,17 mg/g và 11,360,33 mg/g. Hiệu suất chiết chất 

chlorophyll tăng theo sự tăng dần của nồng đồ dung môi, tỉ lệ nguyên liệu dung môi và thời gian 

trích ly đến giá trị tối ưu, vượt qua ngưỡng này, cả hàm lượng chlorophyll a, b và chlorophyll 

tổng trong dịch trích ly đều có xu hướng giảm. 
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ABSTRACT 

OPTIMISING CHLOROPHYLL EXTRACTIVE CONDITIONS FROM LEMANOIDEAE 

LeThi Be Hong, Nguyen Thi Trang, Nguyen Thi Thao, Huynh Nhu Y, Ho Thi My Huong, Tran 

Chi Hai 

Food Technology Faculty, Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: haitc@cntp.edu.vn 

Chlorophyll was extracted with various solvents to determine an appropriate method to 

rapidly obtain chlorophyll content in Lemanoideae. In this study, we evaluated the effect of 

solvent (solvent concentration, material / solvent ratio), extraction time on chlorophyll intake in 

Lemanoideae. There are significant differences in the amount of chlorophyll extracted between 

acetone, ethanol and distilled water. Results showed that extraction in solvent used was 80% 

acetone for 8 hours, total chlorophyll intake was about 9.20±0.17 (mg/g) for dry samples and 

11.36 ± 0.33 (mg/g) for fresh samples, with chlorophyll a ranging from 65-69%, giving the 

highest recovery yields compared to ethanol and water. Therefore, 80% acetone solvent for 

chlorophyll extraction is considered a simple and reliable method. 

Keywords: Lemoideae, chlorophyll, extracted. 
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TÓM TẮT 

Rau Thì Là (Dill) là một loại rau gia vị phổ biến ở Việt Nam. Nghiên cứu này được thực 

hiện nhằm xác định ảnh hưởng của dung môi và tỷ lệ nguyên liệu:dung môi đến khả năng thu 

nhận hợp chất kháng oxi hóa có trong Dill (polyphenol tổng số, flavonoid tổng số và khả năng 

kháng oxi hóa của chúng). Những nhân tố những hưởng đến quá trình chiết bao gồm: dung môi 

và nồng độ dung môi, tỷ lệ dung môi, pH dung môi. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, điều kiện 

dung môi thích hợp: dung môi ethanol 70%, tỷ lệ nguyên liệu/ dung môi 1/35 (g/mL), pH 3. 

Dịch chiết từ rau Thì Là thể hiện khả năng kháng oxi hóa dựa trên khả năng khử gốc tự do của 

DPPH IC50 = 955.27𝜇𝑔/𝑚𝐿. 

Từ khóa: Thì Là (Dill), polyphenol, flavonoid, hoạt tính kháng oxi hóa.  

1. MỞ ĐẦU 

Từ lâu thực vật đã trở thành nguồn thực phẩm, nguồn dược liệu chủ yếu trong dân gian. Từ 

thực tiễn cuộc sống, con người đã biết lựa chọn những loại thực vật có tác dụng dinh dưỡng vừa 

có tác dụng điều và trị các bệnh tật. Thực vật cũng là một nguồn tuyệt với chứa các chất chống 

oxi hóa [1]. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy trong thực vật chứa nhiều chất chống oxi hóa như: 

phenolic, flavonoids, tannins, vitamins, quinines, coumarins, lignans, ligin [2]. Vì vậy, thực vật 

là một nguồn nguyên liệu tốt nhất để thu nhận và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học. 

Thì Là là một loại rau gia vị, loại thảo mộc, lá Thì Là có tác dụng khá phong phú được 

dụng trong gia vị, ẩm thực và sử dụng thuốc.  

Polyphenol là hợp chất có hai hay nhiều nhóm OH gắn trực tiếp trên vòng benzen nhưng 

cũng có phân tử với một vòng phenol. Polyphenol là thành phần phổ biến của các loại thực 

phẩm có nguồn gốc thực vật, có nhiều nhất trong chế độ ăn uống của chúng ta và phổ biến trong 

các loại trái cây, rau, ngũ cốc, dầu ô liu, các loại đậu khô, sô cô la và đồ uống như trà, cà phê và 

rượu vang. Mặc dù có mặt ở nhiều thực phẩm nhưng những tác động của polyphenol chỉ được 

quan tâm vào những năm gần đây bởi các nhà dinh dưỡng vì polyphenol rất đa dạng và có cấu 

trúc hóa học phức tạp. Polyphenol có thể bảo vệ các thành phần tế bào chống oxy hoá nên hạn 

chế nguy cơ bệnh thoái hóa khác nhau [3]. Các flavonoid là các dẫn chất polyphenol (có nhiều 
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nhóm chức phenol) có trong nhiều loại thực vật, đa phần có màu vàng, một số có màu đỏ, xanh, 

tím hay không có màu. 

Trong những thập kỷ gần đây, nhiều phương pháp đã được phát triển để phân tích các chất 

chống oxy hoá. Những phương pháp này liên quan đến việc đánh giá tổng số hoạt tính chống 

oxy hoá và cá nhân. Xác định và định lượng các chất chống oxy hoá khác nhau [4]. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

2.1.1. Nguyên liệu 

Vật liệu sử dụng trong nghiên cứu này là rau Thì Là (Anethum graveolens L), nguyên liệu 

được thu mua tại Đà Lạt, Việt Nam. Thì Là sau khi mua về được xử lý sơ bộ, lấy phần thân, lá 

bỏ rễ, rửa sạch, làm ráo, sấy ở 700C trong 4 giờ, sau đó xay nhuyễn, sàng qua rây (d= 0.2 mm), 

lấy phần qua rây, sau đó đóng gói chân không, bảo quản trong bóng tối ở nhiệt độ thường để tiến 

hành nghiên cứu trích ly. 

2.1.2. Hóa chất 

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH, Đức), axit Gallic, dung dịch Folin, Na2CO3 7.5% 

Quercetin, NaOH, AlCl3.6H2O, NaNO2, ethanol 96%. Những hóa chất được sử dụng trong 

nghiên cứu đều đạt hạng phân tích. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Công thức thí nghiệm 

Để nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi chiết ta dùng 2 loại dung môi nước cất và ethanol 

(50, 60, 70, 80, 90, 96%). Các thông số về thời gian chiết, nhiệt độ, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi 

chiết được giữ cố định với giá trị tương ứng là 60 phút, 50oC và 1/25(g/mL). Loại dung môi 

chiết thích hợp được lựa chọn dựa vào hàm lượng polyphenol, flavonoid và khả năng kháng oxi 

hóa. Sau đó sử dụng dung môi này để nghiên cứu các thông số khác. 

 

Ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu/dung môi chiết được nghiên cứu ở các mức 1/20, 1/25, 

1/30, 1/35, 1/40 (g/mL). Các thông số cố định gồm: Dung môi chiết, thời gian chiết và nhiệt độ 

chiết với giá trị tương ứng là ethanol 70%, 60 phút, 50oC. Tỷ lệ nguyên liệu/dung môi thích hợp 

cũng được lựa chọn dựa vào hàm lượng polyphenol, flavonoid và khả năng kháng oxi hóa của 

chúng. 

Ảnh hưởng của pH chiết được nghiên cứu ở các mức pH 2, 2.5, 3, 3.5, 4. Dung môi chiết, tỷ 

lệ nguyên liệu/dung môi, thời gian chiết, nhiệt độ chiết là cố định với giá trị tương ứng là ethanol 

70%, tỷ lệ 1/35 (g/mL), 60 phút, 50oC, pH sau khi được lựa chọn dựa vào hàm lượng 

polyphenol, flavonoid và khả năng kháng oxi hóa. 

Trong tất cả các thí nghiệm trên khi tiến hành chiết, khối lượng nguyên liệu cho mỗi lần 

chiết là 1g. Quá trình chiết được thực hiện trong bể ổn nhiệt (Memmert) có kiểm soát nhiệt độ 

với độ chính xác ±0.1. Dịch lọc thu được sau quá trình chiết ở 50oC, 60 phút, được bay hơi dưới điều 



 
Khảo sát sự ảnh hưởng dung môi và tỷ lệ nguyên liệu: dung môi đến khả năng thu nhận hợp 

chất kháng oxi hóa từ thì là (Anethum graveolens L.). 
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kiện giảm áp suất trên thiết bị chân không (Eyela,Germany) sau đó được pha loãng lại trong 

chính dung môi chiết đúng bằng thể tích dung môi chiết ban đầu để thu được dịch chiết 

thô, dịch chiết này được sử dụng để tiến hành các phân tích hoạt tính sinh học. 

2.2.2. Xác  định hàm lượng  polyphenol (TPC)[5] 

Hàm lượng polyphenol tổng số được xác định theo TCVN 9745 – 1: 2013 với một vài hiệu 

chỉnh nhỏ. Cụ thể như sau dịch chiết được pha loãng ở nồng độ thích hợp, lấy 0.5mL dịch chiết 

sau khi pha loãng thêm 2.5mL thuốc thử Folin – Ciocalteu. Hỗn hợp được trộn đều trước khi 

thêm 2mL Na2CO3  7,5%. Sau đó, hỗn hợp phản ứng được giữ ở nơi hạn chế ánh sáng trong 60p 

trước khi đi đo ở bước sóng 765 nm sử dụng máy đo quang (PhotoLab 6100 VIS). Kết quả được 

báo cáo bởi miligam axit gallic tương đương GA/100g chất khô. 

2.2.3. Xác định hàm lượng flavonoid tổng số (TFC)[6] 

Hàm lượng flavonoid được xác định bằng phương pháp so màu quang học, mẫu được pha 

loãng ở nồng độ thích hợp bằng chính dung môi trích ly, 1mL dịch chiết của mẫu được pha 

loãng với 4 mL nước trong một bình định mức 10 mL. Thêm vào 0,3 mL NaNO2 5%, sau 5 phút 

thêm vào 0,3 mL AlCl3 10%, sau 6 phút thêm 2 mL NaOH 1 M. Sau đó, thêm 2,4 mL nước vào 

bình phản ứng và trộn đều. Đo quang phổ ở = 425 nm. Kết quả được tính theo đơn vị mg 

đương lượng Quercetin tương đương gQE/100g chất khô. 

2.2.4. Xác định khả năng chống oxi hóa của dịch chiết [7] 

Xác định khả năng kháng oxy hóa bằng 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) liên hệ với 

chất chuẩn vitamin C được tiến hành như sau: DPPH được pha loãng trong metanol, được hiệu 

chỉnh về 1,1 nm ở bước sóng 517 nm. Đây được coi là mẫu trắng. Đo mẫu: Lấy 0,15 mL mẫu ở 

các dung dịch trên cho vào ống nghiệm đã bịt kín bằng giấy bạc. Bổ sung 2,85 mL dung dịch 

thuốc thử DPPH đã chuẩn bị ở trên. Lắc đều và ủ trong tối 30 phút. Đo mật độ quang tại bước 

sóng 517 nm. 
 

2.2.5. Xác định khả năng khử gốc tự do DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)[8] 

Khả năng khử gốc tự do DPPH được xác định theo phương pháp của Fu và Shieh (2002) 

với một vài hiệu chỉnh nhỏ. Cụ thể như sau: 200μl dịch chiết đã pha loãng đến nồng độ thích hợp 

được trộn với ethanol để đạt thể tích tổng cộng 3ml. Sau đó thêm 1ml dung dịch DPPH 200μM, 

lắc đều và để yên trong bóng tối 30 phút. Độ hấp thu quang học được đo ở bước sóng 517nm. 

Kết quả báo cáo bởi giá trị IC50 là nồng độ của dịch chiết khử được 50% gốc tự do DPPH ở điều 

kiện xác định. Giá trị IC50 càng thấp thì hoạt tính khử gốc tự do DPPH càng cao. 

Khả năng khử gốc tự do của DPPH được xác định theo công thức sau: 

𝑆(%) =
𝐴𝑐 − 𝐴𝑠
𝐴𝑐

× 100 

Trong đó:  

- 𝐴𝑐: Độ hấp thu quang học của mẫu đối chứng không chứa dịch trích ly. 

- 𝐴𝑠: Độ hấp thu quang học mẫu phân tích chứa dịch trích. 

2.2.6. Phương pháp xử lý số liệu 

Các phân tích được tiến hành lặp lại để đảm bảo thực hiện phân tích ANOVA. Hàm lượng 

polyphenol, flavonoid, giá trị IC50 được thực hiện ít nhất hai lần lặp lại, đánh giá mức độ khác 
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biệt có ý nghĩa giữa các giá trị với mức ý nghĩa P < 0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của dung môi chiết đến hàm lượng polyphenol, flavonoid và hoạt tính 

kháng oxi hóa 

Dung môi là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả chiết, ảnh hưởng của dung môi 

đến khả năng thu nhận polyphenol, flavonoid và khả năng kháng oxi hóa của chúng được biểu 

thị ở hình 1 và 2. 

Kết quả cho thấy polyphenol, flavonoid thu được khi chiết bằng nước cất cho kết quả thấp 

nhất (hình 1), khi đó khả năng kháng oxi hóa của dịch chiết  khi trích ly bằng nước cất cũng cho 

kết quả thấp nhất (hình 2). 

Ở dung môi ethanol các nồng độ 50% đến 96% cho thấy polyphenol tăng dần từ ethanol 

50% đến ethanol 70% và cao nhất là ở ethanol 70% là 1.662 gGA/ 100g chất khô, ở nồng độ cao 

hơn polyphenol lại giảm dần. Trong khi đó flavonoid tăng đều từ nồng độ ethanol 50% đến 

ethanol 96%. Khả năng kháng oxi hóa của của dịch chiết hầu như không có sự khác biệt ở các 

nồng độ của dung môi ethanol (hình 2). 

Theo Tsakona, Galanakis & Gekas 2012 [9], trong trường hợp hàm lượng phenolic chiết 

xuất với nồng độ ethanol khác nhau (20, 50, 70 và 100 mL/100 mL) từ ôliu, có vẻ như nồng độ 

70 mL/100 mL ethanol đạt năng suất cao nhất đối với các hợp chất phenolic 725 nm và 280 nm, 

điều này cho thấy kết quả của thí nghiệm là phù hợp, vì vậy ethanol 70% được chọn dùng làm 

dung môi sử dụng cho việc khai thác đem lại hiệu quả cho dịch chiết Thì Là ở các thí nghiệm 

tiếp theo. 

 

Hình 2. Ảnh hưởng của dung môi và nồng độ dung 

môi đến khả năng kháng oxi hóa. 

 

Hình 1. Ảnh  hưởng của dung môi và nồng độ dung  

môi đến hàm lượng polyphenol, flavonoid. 
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3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu dung môi chiết đến hàm lượng polyphenol, flavonoid 

hoạt tính kháng oxi hóa 

Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu/dung môi chiết đến hàm lượng polyphenol, flavonoid và 

hoạt tính chống oxi hóa được thể hiện trên hình 3 và hình 4. 

 

 

Kết quả cho thấy TPC tăng dần khi ta tăng tỷ lệ dung môi, cao nhất ở tỷ lệ 1/40 thu được 

polyphenol là 1.177g GA/100g chất khô thấp nhất ở tỷ lệ 1/20. Flavonoid hầu như không tuân 

theo quy luật nào cả, hàm lượng flavonoid cao nhất cũng ở tỷ lệ nguyên liệu : dung môi 1/40 là 

0.394gQE/100g chất khô, thấp nhất ở tỷ lệ 1/20. Tuy nhiên, mặt dù hàm lượng polyphenol, 

flavonoid thu được tại tỷ lệ 1/40 là cao nhất nhưng khả năng kháng oxi hóa tại đây thu đươc lại 

cho kết quả thấp nhất, khả năng kháng oxi hóa cao nhất được khảo sát là tại tỷ lệ 1/35 cho kết 

quả 137.339mg vitamin C/L và thấp nhất là tại tỷ lệ 1/40 chỉ 130.858mg vitamin C/L. 

Ở kết quả thí nghiệm thu được có thể được lý giải như sau: tỷ lệ dung môi càng cao thì thu 

được hàm lượng chất có hoạt tính chống oxi hóa càng nhiều, tuy nhiên, ở tỷ lệ nguyên liệu/ dung 

môi > 1/35, hoạt tính chống oxi hóa giảm mặt dù hiệu suất có tăng thêm, nghĩa là tuy lượng 

dung môi trích ly nhiều không làm tăng khả năng kháng oxi hóa, ngược lại còn làm ức chế khả 

năng kháng oxi hóa (như theo kết quả thu được). 

Nếu lượng dung môi ít dẫn đễn trích ly không hoàn toàn, trong khi lượng dung môi lớn hơn 

có thể gây lãng phí. Quá trình hòa tan các hoạt chất sinh học vào dung môi là một quá trình vật 

lý. Khi lượng dung môi tăng, tạo cơ hội cho các hoạt chất sinh hoạc tiếp xúc với dẫn đến khả 

năng thẩm thấu cao hơn. Khi tỷ lệ nguyên liệu dung môi lớn nghĩa là có sự khác biệt giữa dung 

môi và các chất hòa tan trở nên lớn. Vì vậy, nhiều hoạt chất sinh học có thể hòa tan nếu lượng 

dung môi được sử dụng nhiều hơn [10]. 

Do đó, tỷ lệ dung môi 1/35 được xem là phù hợp về cả tính kỹ thuật lẫn tính kinh tế và 

được chọn là tỷ lệ cố định được dùng cho các thí nghiệm tiếp theo. Và kết quả này là phù hợp 

Hình 3. Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu/dung môi 

đến hàm lượng polyphenol và flavonoid. 

 

Hình 4. Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu/dung môi 

đến khả năng kháng oxi hóa. 
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với nghiên cứu của Nguyễn Vũ Thu Phương, Nguyễn Văn Duy, Lưu Thị Ngọt, Võ Thị Mỹ Tân 

(2013) trong nghiên cứu xác định hàm lượng chất kháng oxi hóa polyphenol từ rong nâu 

Sargassum feldmanni P.Hoang (rong mơ Việt Nam) [11]. 

3.3. Ảnh hưởng của pH dung môi chiết đến hàm lượng polyphenol, flavonoid và hoạt tính 

kháng oxi hóa 

Từ kết quả khảo sát cho thấy, polyphenol, flavonoid tăng giảm không phụ vào độ tăng hay 

giảm của pH, kết quả polyphenol thu được cao nhất là tại pH 3 là 0.609gGA/100g chất khô và 

kết quả này không cho sự khác biệt khi ở pH 2.5, tương tự với flavonoid pH 3.5 cho kết quả thu 

được hàm lượng cao nhất 0.281gQE/100g chất khôvà không cho sự khác biệt khi ở pH 3. Khả 

năng kháng oxi hóa thu được lần lượt là 132.265, 133.418, 133.372C/L tại pH 3, 3.5, 4 và không 

có sự khác biệt về khả năng kháng oxi hóa tại ba pH này. 

Các polyphenol là những chất chống oxy hóa mạnh nên dễ oxy hóa ở pH cao [12], ở pH 

thấp có thể ức chế quá trình oxy hóa các hợp chất polyphenol và hàm lượng thu được cao hơn. 

Các nhóm chức polyphenol phân cực tan tốt trong dung môi phân cực, khi bổ sung acid vào 

trong dung môi trích ly sẽ làm tăng tính phân cực của dung môi, nên ở pH thấp có thể thu được 

hàm lượng hợp chất kháng oxi hóa cao hơn. Ngoài ra, môi trường pH thấp có thể giúp làm bền 

các hợp chất kháng oxi hóa như anthocyanin, mặt khác kìm hãm sự hoạt động của enzym 

polyphenol oxidase [13]. 

Vậy pH dung môi thích hợp cho việc trích ly là pH 3. Kết quả phù hợp với kết quả nghiên 

cứu của Vũ Hồng Sơn Hà Duyên Tư (2009) trong nghiên cứu trích ly polyphenol từ chè xanh 

vụn [12]. Và pH 3 được chọn là pH cố định được dùng cho các thí nghiệm tiếp theo. 

3.4. Đánh giá hoạt tính chống oxi hóa của dịch chiết ở điều kiện chiết tối ưu (dung môi, tỷ 

lệ nguyên liệu/ dung môi, pH) 

Dịch chiết từ Thì Là được thu nhận ở điều kiện dung môi tối ưu, sau đó tiến hành so sánh 

với khả năng kháng oxy hóa của chúng với vitamin C ở nồng độ 0, 20, 40, 60, 80, 100𝜇𝑔/𝑚𝐿 

Hình 5. Ảnh hưởng của pH dung môi đến 

polyphenol, flavonoid. 

 

Hình 6. Ảnh hưởng của pH dung môi đến khả 

năng kháng oxi hóa. 
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Khả năng kháng oxi hóa được biểu thị qua khả năng bắt gốc tự do của DPPH (%) hình 7, 

kết quả cho thấy khi nồng độ dịch chiết tăng thì khả năng kháng oxi hóa của Thì Là tăng, và cao 

nhất ở 100 𝜇𝑔/𝑚𝐿 khi đó khả năng kháng oxi hóa của Thì Là là 5.203% tuy nhiên so với 

viatmin C thì vẫn thấp hơn. IC 50 của Thì Là thu được là 955.27 𝜇𝑔/𝑚𝐿  trong khi IC50 của 

vitamin C thu được là 55.18 𝜇𝑔/𝑚𝐿. Với kết quả nhận được như trên cho thấy rằng khả năng 

kháng oxi hóa của Thì Là so với vitamin C nhỏ hơn 17 lần. Với phương trình đường chuẩn như 

sau: 

Vitamin C: y = 0.9328x – 1.4802 (R2= 0.9999) 

Thì Là: y = 0.0524x – 0.0563 (R2 = 0.9997) 

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này của dịch Thì Là lại có khả năng kháng oxy hóa cao hơn 

một số thảo dược trong các nghiên cứu trước đây như lá Chùm Ngây có giá trị IC50= 2733.4 

μg/ml [14], cây Nhàu (Morinda citrifolia L.) trái xanh, rễ cây Nhàu với giá trị IC50 lần lượt là 

1025.2μg/ml và 1531.4μg/ml [15]; cây Cà gai leo (Solanumhainanense Hance) [16] IC50 là 

1734μg/ml và cao Hà Thủ Ô (Streptocaulon juventas) (cả cây) có khả năng kháng oxy hóa với 

giá trị là IC50= 2586μg/ml [17]. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố tác động như: dung môi, tỷ lệ nguyên liệu/ 

dung môi, pH ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất thu hồi hàm lượng polyphenol, flavonoid và khả 

năng kháng oxi hóa của dịch chiết Thì Là. Sau quá trình khảo sát thì điều kiện dung môi tối ưu 

để thu được hàm lượng polyphenol, flavonoid và khả năng kháng oxi hóa cao khi dung môi sử 

dụng là ethanol 70%, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi 1/35, pH 3. 
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ABSTRACT 

STUDY THE EFFECTS OF SOLVENT AND MATERIAL / SOLVENT RATIOS ON THE 

ABILITY OF ANTIOXIDANT ACTIVITY COMPOUNDS TO BE OBTAINED FROM 

DILL ANETHUM GRAVEOLENS L. 

Cao Thi Cam Tu*, Nguyen Thi Ngoc Thuy 

Faculty of Food Technology, Ho Chi Minh City University of Food Industry.  

Email: Caothicamtu93@gmail.com 

“Thi La” (Dill) is a popular vegetable spice in Vietnam. The study was carried to determine 

the effects of solvent and material/solvent ratio on the ability of antioxidant to obtain antioxidant 

compounds from Dill (total polyphenol, total flavonoid and antioxidant activity). Factors 

affecting the extraction process include: solvent and solvent concentration, material/solvent 

ratio, pH. The results showed that the good conditions for extracting antioxidant from "Thi La" 

plant is ethanol 70%, material/solvent ratio: 1/35 (g/mL), pH 3. The extracted from Dill were 

coconut antioxidant capacity on free Radical Scavenging Activity (DPPH) IC50 =955.27𝜇𝑔/𝑚𝐿.  

Key words: Antioxidant activity, dill, flavonoid, polyphenol. 
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NGHIÊN CỨU KHAI THÁC FLAVONOID TỔNG SỐ TỪ VỎ ĐẬU 

XANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM TĨNH CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA 

SÓNG SIÊU ÂM 

Nguyễn Thị Thùy Trang1,*, Ngô Thị Bích Quy1,*, Hoàng Thị Trúc Quỳnh1 

1Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học công nghiệp thực phẩm Tp.HCM 

*Email: thuytrangnt0706@gmail.com, bichquy1504@gmail.com 

Ngày nhận bài: 15/06/2017; Chấp nhận đăng: 02/07/2017 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát sự ảnh hưởng của công suất siêu âm và thời gian 

xử lý siêu âm đến khả năng khai thác flavonoid từ vỏ đậu xanh. Qua đó tạo ra chế phẩm có hoạt 

tính sinh học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm. Nhóm nghiên cứu lựa chọn được phương 

pháp trích ly ngâm tĩnh kết hợp siêu âm với các thông số: nhiệt độ trích ly 600C trong 1 giờ, tỷ lệ 

nguyên liệu/dung môi là 1/30, thời gian siêu âm 15 phút, công suất 35% (262.5 W/g). Kết quả 

khảo sát cho thấy phương pháp trích ly bằng ngâm tĩnh kết hợp siêu âm mang lại hiệu quả cao 

hơn ngâm tĩnh truyền thống trên cùng một dung môi chiết. Hiệu quả chiết bằng nước tốt hơn và 

an toàn, mang tính kinh tế hơn so với các dung môi methanol, ethanol và ethyl acetate. Hàm 

lượng flavonoid tổng số (TFC) cao nhất trên mẫu dịch chiết bằng phương pháp trích ly ngâm 

tĩnh kết hợp siêu âm là đạt 8.983 ± 0.363 mgQE/g, cao hơn gấp 1.481 lần so với phương pháp 

ngâm tĩnh ở 600C trong 1 giờ, tỷ lệ nguyên liệu/ dung môi là 1/30. 

Từ khóa: vỏ đậu xanh, flavonoid tổng số, trích ly, siêu âm, kháng oxi hóa, quercetin. 

1. MỞ ĐẦU 

Đậu xanh (Mungbean, Green bean) có tên khoa học Vigna radiata (L). Vỏ đậu xanh có 

chứa nhiều hoạt chất thuộc nhóm flavonoid. 

Flavonoids là một nhóm sắc tố thực vật có vai trò rất lớn trong việc tạo ra màu sắc của 

nhiều loại hoa quả. Màu sắc có một ý nghĩa quan trọng trong sản xuất các sản phẩm thực phẩm 

và đồ uống. Thông qua việc trích ly nguồn flavonoid từ tự nhiên, con người có thể sử dụng để 

thay thế các loại màu tổng hợp (Albert Szent-Gyorgyi, 1936). Nhiều nghiên cứu gần đây cho 

thấy flavonoids rất hữu ích trong việc điều trị và ngăn ngừa nhiều tình trạng bệnh lý của cơ thể, 

nó có tác dụng ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư, chống độc, làm giảm thương tổn 

gan, bảo vệ chức năng gan (Đỗ Tất Lợi, 1995). Việc tìm ra phương pháp khai thác flavonoid 

hiệu suất cao và tạo chế phẩm mang hoạt tính sinh học là việc làm cần thiết. Đồng thời, việc 

đánh giá sơ bộ khả năng kháng oxi hóa của vỏ đậu xanh và chế phẩm khai thác từ nguyên liệu 
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nàylà tiền đề cho việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm thương mại chứaflavonoid trong công 

nghệ thực phẩm.  

Hiện nay, có nhiều phương pháp trích lyflavonoid từ nguyên liệu tự nhiên như trích ly bằng 

cách ngâm tĩnh, trích ly với sự hỗ trợ của sóng siêu âm, vi sóng, trích ly với dung môi siêu tới 

hạn… (Keerthi Srinivas, Jeana Monrad, 2009). Trong nghiên cứu này, chúng tôi lựa chọn 

phương pháp trích ly ngâm tĩnh kết hợp sự hỗ trợ của sóng siêu âm với mục đích nâng cao hiệu 

quả khai thác flavonoid từ nguyên liệu vỏ đậu xanh. Để hiệu suất thu hồi đạt cao nhất ở điều 

kiện xác định thì biện pháp tối ưu hóa được chọn lựa trong nghiên cứu này. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Hóa chất: chất chuẩn Quercetin, AlCl3.6H2O, ethanol, NaNO2, NaOH 1M, methanol và ethyl 

acetate. 

Nguyên liệu: Vỏ hạt đậu xanh là phế phẩm nông nghiệp được thu gom từ các cơ sở nhà máy chế 

biến đậu xanh. Nguyên liệu vỏ được sàng để loại tạp chất, sấy vỏ đậu đạt độ ẩm < 8% và bảo 

quản trong điều kiện kín. Nguyên liệu được nghiền mịn đến kích thước 0.5 - 1 mm để tăng hiệu 

quả trích ly. Tất cả mẫu được bảo quản ở nhiệt độ phòng trong túi PE kín tránh hút ẩm để tiến 

hành các thí nghiệm phân tích (Chew et al., 2011; Jin Dai et al., 2010). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của loại dung môi, tỷ lệ nguyên liệu/ dung môi, thời gian và nhiệt độ 

đến hàm lượng TFC bằng phương pháp ngâm tĩnh 

- Khảo sát ảnh hưởng của loại dung môi trích ly đến TFC: 

Cân chính xác 2g bột mẫu vào bình tam giác thêm 40 ml dung môi (ethanol, nước, methyl, 

ethyl acetate). Tiến hành trích ly ở bể ổn nhiệt 600C trong 60 phút. Lọc lấy dịch trích ly, cô quay 

chân không ở nhiệt độ 400C cho đến khi dịch cô cạn hoàn toàn, thêm nước cất định mức lên 

25ml. Tiến hành xác định hàm lượng flavonoid tổng số theo phương pháp tạo màu với AlCl3 

trong môi trường kiềm-trắc quang (Leonardo, 2011). Kết quả của thí nghiệm này là cơ sở để 

chọn ra loại dung môi phù hợp cho quá trình trích ly để thực hiện các bước khảo sát tiếp theo. 

- Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu/ dung môi trích ly đến TFC: 

Cân chính xác 2g bột mẫu vào bình tam giác thêm dung môi với tỷ lệ nguyên liệu/ dung 

môi lần lượt là 1/10, 1/20, 1/30, 1/40 và 1/50 trích ly ở nhiệt độ 600C trong 1 giờ. Tiến hành xác 

định hàm lượng flavonoid tổng số theo phương pháp tạo màu với AlCl3. 

- Khảo sát ảnh hưởng của thời gian trích ly đến TFC: 

Cân chính xác 2g bột mẫu vào bình tam giác thêm dung môi, tỷ lệ nguyên liệu/ dung môi, 

tiến hành trích ly ở nhiệt độ 600C trong các mốc thời gian 30, 45, 60, 75 và 90 phút. Tiến hành 

xác định hàm lượng flavonoid tổng số theo phương pháp tạo màu với AlCl3. 

- Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ trích ly đến TFC: 

Cân chính xác 2g bột mẫu vào bình tam giác thêm dung môi theo tỷ lệ nguyên liệu/ dung 

môi, ở thời gian chọn được ở thí nghiệm trên và khảo sát ở các mức nhiệt độ: 40; 50; 60; 70; 

800C. Tiến hành xác định hàm lượng flavonoid tổng số theo phương pháp tạo màu với AlCl3. 
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2.2.2. Tối ưu hóa điều kiện trích ly ngâm tĩnh có sự hỗ trợ của sóng siêu âm 

Hỗn hợp nước và vỏ đậu xanh được trích ly dưới sự hỗ trợ của siêu âm. Tiến hành siêu âm 

ở các mức công suất 25% (187.5 W/g), 30% (225 W/g), 35% (262.5 W/g), siêu âm trong 10, 15 

và 20 phút và một mẫu đối chứng không qua xử lý siêu âm. 

Phương pháp bề mặt đáp ứng (Response Surface Methodology – RSM) được áp dụng để tối 

ưu hóa các điều kiện của quá trình trích ly hỗ trợ siêu âm. 

Số thí nghiệm được tính theo công thức: N = 2k + 2k + n0 

Trong đó k là số yếu tố thí nghiệm, n0 là số thí nghiệm tại tâm. Các yếu tố khác (khối lượng 

mẫu, loại dung môi, thời gian ngâm tĩnh...) được giữ cố định như ở thí nghiệm khảo sát. 

Xác định thông số của 2 yếu tố ảnh hưởng là thời gian siêu âm và công suất bằng cách sử 

dụng quy hoạch trực giao đối xứng, mỗi yếu tố tiến hành tại 3 mức (-1, 0, +1). 

Phương trình hồi quy sử dụng để dự đoán sự phụ thuộc của hàm lượng flavonoid vào các 

yếu tố thí nghiệm là một đa thức bậc hai có dạng như sau: 

   Y = b0 + b1X1 + b2X2+ b12X1X2 + b11X1
2 + b22X2   

Trong đó: b0, b1, b2, b12, b11, b22 là các hệ số của phương trình hồi quy. 

b0: hệ số hồi quy 

b1, b2: hệ số tuyến tính 

b11, b22: hệ số tương tác đối 

Mỗi hệ số b đặc trưng cho ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình trích ly flavonoid. Trong đó: 

Y: hàm lượng flavonoid tổng thu được (mgQE/g CK) 

X1: công suất (W/g) 

X2: thời gian (phút) 

Sử dụng phần mềm JMP để thiết kế và xử lý số liệu thực nghiệm. 

2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

2.3.1. Phương pháp phân tích 

Hàm lượng flavonoid tổng số (TFC) được xác định thông qua phương pháp tạo màu với 

AlCl3 trong môi trường kiềm-trắc quang bằng cách xây dựng đường chuẩn với quercetin, đo độ 

hấp thụ quang học ở bước sóng 510 nm [1] [2]. 

 Chuẩn bị dung dịch thử: lấy chính xác 1ml dung dịch thử gốc cho vào bình định mức 10ml. 

Thêm vào 4 ml nước cất, sau đó thêm vào 0.3 ml dung dịch NaNO2 5%. Sau 5 phút thêm tiếp 0.3 

ml  dung dịch AlCl3 10%, sau 6 phút cho vào 2 ml dung dịch NaOH 1M và lắc đều định mức 

đến thể tích 10 ml bằng nước cất. Để yên 20 phút, độ hấp thu của dung dịch phản ứng được đo ở 

bước sóng 510 nm. Quercetin được sử dụng làm chất chuẩn tham khảo và kết quả được quy 

tương đương theo số milligamquercetin/1 gam mẫu nguyên liệu [3]. 

Hàm lượng flavonoid tổng số (mg) chiết được trên 1 g nguyên liệu tính theo công thức sau: 

Flavonoid tổng (mgQE/g) = (C.f.V.100)/(m.(100-h) 

Trong đó: 

C: nồng độ flavonoid tổng trong dịch chiết tính theo quercetin (µg/ml). 
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 m: khối lượng  (g). 

 f: hệ số pha loãng. 

 h: độ ẩm (%). 

- Xác định độ ẩm: bằng cân phân tích độ ẩm - MB45. 

2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu 

Trong nghiên cứu này, mỗi thí nghiệm được tiến hành lặp lại ba lần, kết quả được trình bày 

ở dạng giá trị trung bình± giá trị sai số. Kết quả được tính toán bằng phần mềm Microft Office 

Excel 2010 và phần mềm thống kê JMP. Kết quả phân tích ANOVA với độ tin cậy 95%, so sánh 

sự khác biệt giữa các nghiệm thức qua phép thử LSD. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Ảnh hưởng của loại dung môi trích ly đến hàm lượng TFC 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Ảnh hưởng của loại dung môi trích ly đến hàm lượng flavonoid tổng (mgQE/g) 

Biểu đồ 1 thể hiện hàm lượng flavonoid tổng của vỏ đậu xanh từ 4 loại dung môi là nước, 

ethanol, methanol và ethyl acetate. Trong các dung môi khảo sát, dung môi nước cho hiệu quả 

cao nhất. Các kết quả có được hoàn toàn phù hợp về độ phân cực của dung môi dùng để chiết 

tách và tính tan của các hợp chất flavonoid trong nguyên liệu. Trong thực tế, việc sử dụng dung 

môi nước có nhiều thuận lợi ethanol và methanol như an toàn và kinh tế hơn. 

Kết quả cho thấy nước là dung môi trích ly hàm lượng flavonoid tổng số cao nhất (4.196 

mgQE/g). Các flavonoid dạng glycosid có tính chất dễ tan trong nước và các dung môi phân cực, 

dạng aglycon tan được trong dung môi hữu cơ, khó tan trong nước. Theo nghiên cứu của Albert 

Szent - Gyorgyi thì các flavonoid glucoside thường dễ tan trong các dung môi phân cực [4] [5]. 

Từ kết quả trên, nước là dung môi được lựa chọn để khảo sát tiếp. 

 3.2 Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu/ dung môi trích ly đến hàm lượng TFC 

Ảnh hưởng của nguyên liệu/ dung môi đến hàm lượng flavonoid tổng được thể hiện trong 

biểu đồ 2. 
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Hình 2. Ảnh hưởng của tỷ lệ NL/DM trích ly đến hàm lượng flavonoid tổng (mgQE/g). 

Kết quả cho thấy, trong quá trình trích ly khi tăng lượng dung môi với tỷ lệ nguyên liệu/ 

dung môi từ 1/10 lên đến tỷ lệ 1/30 thì hàm lượng flavonoid tổng cũng tăng theo. (Tỷ lệ 1/10 là 

2.156 mgQE/g; 1/30 là 4.817 mgQE/g). Tuy nhiên, khi tăng tỷ lệ nguyên liệu/ dung môi lên 1/40 

thì hàm lượng flavonoid tổng số lại giảm (4.372 mgQE/g) so với tỷ lệ nguyên liệu/ dung môi 

1/30. 

Các kết quả này phù hợp với nguyên tắc truyền khối mà động lực cho khối lượng chuyển 

khối được coi là gradient nồng độ giữa chất rắn và dung môi. Tỷ lệ dung môi cao có thể thúc đẩy 

một gradient nồng độ càng tăng, dẫn đến tăng tốc độ khuếch tán cho phép quá trình trích ly chất 

rắn bằng dung môi được tốt hơn (Cacace và Mazza, 2003; Al-Farsi và Chang, 2007). Tuy nhiên, 

hàm lượng flavonoid tổng sẽ không tiếp tục tăng khi đã đạt được sự cân bằng (Herodez et al., 

2003). 

Dựa vào kết quả phân tích trên, tỷ lệ nguyên liệu/ dung môi là 1/30 được lựa chọn cho bước 

nghiên cứu tiếp theo. 

3.3 Ảnh hưởng của thời gian trích ly đến hàm lượng TFC 

Mặc dù hiệu quả trích ly thường tăng theo thời gian, nhưng việc kéo dài thời gian trích ly 

lại có điểm bất lợi về mặt năng lượng. 
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Hình 3. Ảnh hưởng của thời gian trích ly đến hàm lượng flavonoid tổng (mgQE/g). 

Thời gian chiết ảnh hưởng đến tổng lượng flavonoid tổng chiết được. Trong đó, lượng 

flavonoid tổng số chiết được cao nhất sau 60 phút (7.713 mgQE/g), nhưng nếu tiếp tục tăng thời 

gian trích ly lên 75 phút đã làm giảm lượng flavonoid tổng chiết xuống còn (7.135 mgQE/g). 

Kết quả này cho thấy khi kéo dài thời gian chiết đã không làm tăng hàm lượng flavonoid tổng số 

trong dịch chiết mà còn giảm xuống là bởi vì dưới tác động của nhiệt độ thời gian dài sẽ làm một 

phần flavonoid tổng số có trong dịch trích đã bị phá hủy [6]. Kết quả này có thể được giải thích 

bằng định luật thứ hai của Fick về sự khuếch tán khi dự đoán trạng thái cân bằng cuối cùng giữa 

nồng độ chất tan trong ma trận chất rắn trong dung môi có thể đạt được sau một thời gian nhất 

định (Silva et al., 2007). 

Từ khảo sát trên, chúng tôi nhận thấy thời gian trích ly flavonoid tổng thích hợp nhất là 60 

phút. 

3.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ trích ly đến hàm lượng TFC 

Việc lựa chọn nhiệt độ trích ly thích hợp là bước cuối cùng trong chuỗi thí nghiệm. Nhiệt 

độ có ảnh hưởng đến hiệu quả trích flavonoid tổng. Sự thay đổi của TFC theo nhiệt độ trích ly 

được biểu diễn trên hình 4. Hàm lượng TFC tăng đáng kể theo nhiệt độ tăng và đạt đến đỉnh 

điểm tương ứng với nhiệt độ 600C, sau đó giảm xuống có ý nghĩa (p<0.05) [7] [8]. 

Khi tăng nhiệt độ lên 600C đã làm tăng lượng flavonoid tổng số đáng kế, 6.065 mgQE/g. 

Nhưng khi tiếp tục tăng nhiệt độ lên 70, 800C đã làm giảm lượng flavonoid tổng số xuống còn 

5.242 mgQE/g và 3.589 mgQE/g. 
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Hình 4. Ảnh hưởng của nhiệt độ trích ly đến hàm lượng flavonoid tổng (mgQE/g) 

Theo Spigno et al. (2007), nhiệt độ trích ly tác động đến khả năng hòa tan, tốc độ truyền 

khối. Khi nhiệt độ càng cao nguyên liệu trương nở, tạo điều kiện cho quá trình trích ly. Trái lại, 

nhiệt độ tăng cao sẽ thúc đẩy các biến đổi hóa học của các thành phần trong nguyên liệu, ảnh 

hưởng tới hàm lượng flavonoid. Dưới một giới hạn nhất định, nhiệt độ cao nâng cao hiệu quả 

trích ly do tăng cường mức độ khuếch tán và độ hòa tan của chất phân tích trong các dung môi 

(Ju và Howard, 2003). Vượt quá giới hạn nhất định đó, nhiệt độ trích ly cao sẽ làm giảm TFC 

[9]. 

Từ kết quả trên, ở nhiệt độ 600C thì hàm lượng flavonoid tổng số thu được nhiều nhất. 

3.5. Tối ưu hóa quá trình trích ly ngâm tĩnh có sự hỗ trợ của sóng siêu âm đến TFC 

Tiến hành thí nghiệm tối ưu hóa quá trình trích ly có sự hỗ trợ của sóng siêu âm với các 

mức thời gian 10, 15 và 20 phút; công suất 25% (187.5 W/g), 30% (225 W/g) và 35% (262.5 

W/g) thu được hàm lượng TFC (mgQE/g) theo biểu đồ 5 dưới đây: 

 

Hình 5. Ảnh hưởng của công suất và thời gian siêu âm đến hàm lượng flavonoid tổng số (mgQE/g) 
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Kết quả định lượng theo phương pháp ngâm tĩnh kết hợp siêu âm ở thời gian 15 phút, công 

suất 35% cho thấy hàm lượng flavonoid tổng số tính theo quercetin thu được cao nhất (8.629 ±  

0.299 mgQE/g). Hiệu quả trích ly các hợp chất khi sử dụng sóng siêu âm tăng lên là nhờ sự tạo 

thành các bọt khí trong dung môi khi sóng truyền qua. Dưới tác dụng của sóng, các bọt khí bị 

kéo nén, sự tăng áp suất và nhiệt độ làm các bọt khí nổ vỡ, làm tăng sự thoát ra của các chất nội 

bào vào dung dịch [10]. 

Bảng 3.1. Kết quả tính toán và kiểm tra ý nghĩa các hệ số của phương trình hồi quy (Hàm 

mục tiêu là hàm lượng flavonoid tổng) 

Hệ số Giá trị ước lượng Giá trị P 

b0 -0.454 0.631 

b1 0.188 <.0001* 

b2 0.18 <.0001* 

b11 -0.025 0.0130* 

b22 0.027 0.0005* 

b12 -0.053 <.0001* 

a Các hệ số không có ý nghĩa thống kê với P > 0.05 

Ở mốc thời gian 15 phút, khi tăng công suất siêu âm từ 25% ( 187.5 W/g) lên 35% (262.5 

W/g) thì hàm lượng flavonoid tăng từ 6.247 mgQE/g  lên 8.629 mgQE/g (tăng 2.351 mgQE/g). 

Khi tăng thời gian siêu âm từ 15 lên 20 phút thì hàm lượng flavonoid tổng thu được cũng không 

có sự khác biệt đáng kể. Có thể giải thích là do siêu âm có khả năng làm tăng tốc độ phá vỡ 

thành tế bào và mô thực vật cũng như tốc độ truyền khối, nên thời gian xử lý được rút ngắn. Một 

phần cũng là do công suất ảnh hưởng đến thời gian siêu âm, công suất siêu âm càng lớn thì hiện 

tượng xâm thực khí càng mạnh do đó cấu trúc thành tế bào bị phá vỡ nhiều hơn và hiệu quả trích 

ly chất chiết tăng lên (theo Toma. M.; Vinatoru. M.; Li. J.W., 2007). Ngoài ra, sự vỡ bọt khí 

cũng tạo nên sự khuấy trộn mạnh giúp cho sự khuếch tán chất chiết từ bên trong tế bào thoát ra 

bên ngoài dễ dàng hơn. Tuy nhiên, do điều kiện thiết bị có giới hạn nên không thể khảo sát tiếp 

các mức công suất cao hơn. 

Kết quả xử lý số liệu cho thấy có 5 hệ số có ý nghĩa thống kê (P < 0.05) và 1 hệ số b0 là 

không có ý nghĩa thống kê (P > 0.05). Như vậy, các hệ số b0 bị loại khỏi phương trình hồi quy. 

Phương trình đường cong của mô hình bề mặt đáp ứng 

Từ kết quả trên, phần mềm JMP đã xác định được phương trình đường cong của mô hình 

bề mặt đáp ứng như sau: 

Y = 0.188X1 + 0.18X2 - 0.025X1
2 + 0.027X1X2 - 0.053X2

2 

Trong đó, Y là hàm lượng flavonoid tổng (mgQE/g), X1 là công suất (W/g), X2 là thời gian 

(phút). Đường cong này cho thấy mối quan hệ giữa các yếu tố với hàm lượng flavonoid tổng là 

đáng tin cậy với độ tin cậy 95% và hệ số tương quan R2 = 0.919. 
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Hình 6. Bề mặt đáp ứng của hàm mục tiêu là hàm lượng flavonoid tổng. 

 Tiến hành kiểm tra thực nghiệm kết quả thu được ở Bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Kết quả kiểm tra thực nghiệm với các thông số tối ưu từ phương trình hồi quy của 

hàm lượng flavonoid tổng 

 Hàm lượng flavonoid tổng (mgQE/g) 

Giá trị tối ưu theo phương trình hồi quy 8.629 

Giá trị tối ưu theo thực nghiệm 8.983± 0.363 

Kết quả ở bảng 3.2 cho thấy, sự khác biệt giữa kết quả thực nghiệm và kết quả dự đoán của 

phương trình hồi quy là 3.941%. Như vậy, giá trị thực nghiệm gần với giá trị dự đoán của 

phương trình hồi quy.  

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy nước là dung môi thích hợp để trích ly flavonoid từ vỏ đậu 

xanh. Khi tăng công suất, nhiệt độ và thời gian siêu âm đến ngưỡng giá trị xác định thì sẽ làm 

tăng hiệu quả khai thác flavonoid. Nghiên cứu cũng cho thấy việc kết hợp đồng thời trích ly có 

sự kết hợp tối ưu của sóng siêu âm ở 600C trong 1 giờ tỷ lệ nguyên liệu/ dung môi 1/30, công 

suất 35%, thời giân siêu âm 15 phút đã mang lại hiệu quả cao hơn 1.481 lần so với phương pháp 

trích ly ngâm tĩnh thông thường. Tuy nhiên, nếu tăng công suất và thời gian siêu âm vượt 

ngưỡng thì hiệu quả thu hồi chất chiết và chất lượng dịch chiết sẽ không thay đổi có ý nghĩa 

thống kê hoặc bị giảm đi. Với những điều kiện này, hàm lượng TFC thu được là 8.983±0.363 

mgQE/g. Nghiên cứu này là bước đầu trong việc tận dụng nguồn phế phẩm tự nhiên để tạo ra 
các sản phẩm có hoạt tính sinh học có giá trị ứng dụng trong công nghệ thực phẩm. Đồng thời 

góp phần tạo ra các loại chế phẩm từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên, có lợi cho sức khỏe, mang 

tính thương mại, nâng cao giá trị kinh tế. 
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ABSTRACT 

RESEARCH ON THE EXTRACTION OF TOTAL FLAVONOID WITH THE SUPPORT OF 

THE ULTRASOUND WAVES  

Nguyen Thi Thuy Trang1, Ngo Thi Bich Quy1, Hoang Thi Truc Quynh1 

1Ho Chi Minh University of Food Industry 

Email: thuytrangnt0706@gmail.com, bichquy1504@gmail.com 

The aim of this study was to evaluate the effects of ultrasonic power and time on the 

extraction the total flavonoid content from green bean shell. As the basis for creating products 

applications in the food industry. From the study, the method of extraction was extracted by 

ultrasonic combining with the parameters of the process: extraction temperature at 600C for 1 

hour, material/ solvent ratio of 1/30, time ultrasound 15 minutes, capacity 35% (262.5 W/g). The 

total flavonoid content was 8.983± 0.363  mgQE/g, 1.481 times higher than the static immersion 

at 600C for 1 hour, the material/ solvent ratio was 1/30. The results of the study showed that the 

method of extracting with girder combined with ultrasound combines higher results than pure 

immersion on the same extracted solvent. Water-efficient and safe extraction is more economical 

than methanol, ethanol and ethyl acetate solvents. The total flavonoid content (TFC) was highest 

in the extracted form of the extracted extract by means of static immersion extraction combined 

with ultrasound extraction of 8.983 mg equivalent of quercetin per gram dry substance (mgQE/g 

VCK). 

Key words: Green bean shell, total flavonoids, extract, ultrasound, antioxidant activity (AA), 

quercetin. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY 

ĐẾN QUÁ TRÌNH THU NHẬN DỊCH TRÍCH GIÀU HỢP CHẤT 

KHÁNG OXY HÓA CỦA LÁ VỐI (CLEISTOCALYX 

OPERCULATUS) 

Mai Thị Ánh Nhi1,*, Nguyễn Thị Thu Huyền1 

1Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 

*Email: nhimai.cntp@gmail.com. 

Ngày nhận bài: 15/06/2017; Chấp nhận đăng: 02/07/2017 

TÓM TẮT 

Lá vối có chứa nhiều các hợp chất có khả năng kháng oxy hóa [1]. Nghiên cứu này tiến 

hành khảo sát ảnh hưởng của phương pháp trích ly ngâm dầm và trích ly có hỗ trợ vi sóng đến 

hiệu suất trích ly chất hòa tan và khả năng kháng oxi hóa (khả năng bắt gốc tự do DPPH) của lá 

vối tại Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu suất trích ly và khả năng kháng oxy 

hóa của lá vối bằng phương pháp trích ly có hỗ trợ vi sóng hiệu quả hơn phương pháp trích ly 

bằng ngâm dầm. Tại công suất 560W trong 50 giây hiệu suất trích ly đạt 78,36%, khả năng bắt 

gốc tự do DPPH đạt 89,33% tương đương với nồng độ 139,35mgVit C/l. Với kết quả thu được, 

thì lá vối là nguyên liệu có triển vọng để sản xuất ra những loại nước giải khát dạng thực phẩm 

chức năng. 

Từ khóa: Lá vối, hiệu suất trích ly, kháng oxy hóa, vi sóng. 

1. MỞ ĐẦU 

Cây vối (Cleistocalyx operculatus) một loại cây khá phổ biến ở miền Bắc và miền Trung 

nước ta. Người dân ta thường sử dụng lá và nụ vối để nấu trà uống. Trong lá vối có chứa 

flavonoid, coumarin, tanin, acid hữu cơ, đường tự do và sterol, hàm lượng flavonoid tính theo 

chất chuẩn catechin đạt 20,728 – 30,331 mg/g [2]. Hàm lượng polyphenol trong lá vối đạt 146,6 

mg/g [1]. Về tính dược lí nước sắc lá vối có tác dụng lợi mật, tác dụng độc tính tế bào của mẫu 

chiết lá vối bước đầu cho thấy cả tinh dầu và cao thô toàn phần đều có khả năng ức chế sự phát 

triển của tế bào ung thư. Tính kháng khuẩn của lá vối, đặc biệt lá vối ủ có tác dụng rất tốt trên vi 

khuẩn E.coli, là loại vi khuẩn thường gây ra bệnh đường ruột, và hai vi khuẩn Gr (+) và Gr (-) 

thường gặp ở bệnh viêm da [3]. Flavonoid trong lá vối còn có tác dụng bảo vệ hệ tim mạch, 

giảm nguy cơ tử vong do các bệnh lý tim mạch như thiếu máu cơ tim, đau thắt ngực, nhồi máu 

cơ tim, xơ vữa động mạch,…nhờ khả năng chống oxy hóa không hoàn toàn cholesterol[ 2]. Năm 

2012, Hà Thị Bích Ngọc nghiên cứu và chỉ ra rằng dịch chiết lá vối có tác dụng hỗ trợ và điều 

hòa lượng đường trong máu của bệnh nhân bị đái tháo đường type 2 [4]. Hiện nay có nhiều 
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nghiên cứu cho thấy, khả năng kháng oxy hóa và tổng hàm lượng polyphenol trong các cây thảo 

dược phụ thuộc rất lớn vào phương pháp và điều kiện trích ly. Nghiên cứu của Dương Thị 

Phương Liên và cộng sự năm 2014 cho thấy khả năng kháng oxy hóa của đậu nành thay đổi theo 

thời gian, nhiệt độ trích ly [5]. Đồng thời theo nghiên cứu của Phạm Thành Quân và cộng sự 

năm 2006 thì phương pháp trích ly ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly polyphenol từ búp trà tươi 

[6]. Trong nghiên cứu này, phương pháp và điều kiện trích ly được khảo sát để đánh giá ảnh 

hưởng của phương pháp và điều kiện trích ly đến quá trình thu nhận dịch trích giàu hợp chất 

kháng oxy hóa của lá vối đó xác định phương pháp và điều kiện thích hợp để tiến hành trích ly 

nhằm giữ lại các thành phần có hoạt tính sinh học cao nhất trong lá. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Lá vối được mua ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế được tiến hành rửa sạch để ráo và 

đem sấy ở thức 700C để đạt độ ẩm 8,5% [7]. Lá vối sau khi sấy được xay đến kích thước 1-2mm 

bảo quản trong bao PE hút chân không và sử dụng ngay hoặc bảo quản ở 4-60C. 

Hóa chất sử dụng cho nghiên cứu DPPH (1,1-diphenyl-2-picryl hydrazyl) (Sigma Aldrich -

USA), Methanol (công ty TNHH Bình Trí ) 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1.1. Phương pháp trích ly 

Phương pháp trích ly ngâm dầm 

Tiến hành chuẩn mẫu gồm nguyên liệu: dung môi theo tỉ lệ 1:50 (g:ml) trong bình tam giác 

được bao gói tránh ánh sáng. Dung môi sử dụng là nước. Sau đó đem mẫu đi trích ly ở bể ổn 

nhiệt ở 800C trong vòng 60 phút. Dịch sau khi trích ly đem đi lọc và thu được dịch lọc. Dịch 

trích ly này dùng để xác định khả năng bắt gốc tự do DPPH và hiệu suất trích ly chất khô hòa 

tan. 

Phương pháp trích ly có hỗ trợ vi sóng 

Chuẩn bị mẫu gồm nguyên liệu: dung môi theo tỉ lệ 1:50 (g:ml) trong bình tam giác được 

bao gói tránh ánh sáng. Dung môi sử dụng là nước. Sau đó cho vào lò vi sóng ở những công suất 

và thời gian xác định. Sau đó đem mẫu đi trích ly ở bể ổn nhiệt ở 800C trong 60 phút. Dịch sau 

khi trích ly đem đi lọc và thu được dịch lọc. Dịch trích ly này dùng để xác định khả năng bắt gốc 

tự do DPPH và hiệu suất trích ly chất khô hòa tan. 

2.1.2. Xác định hiệu suất trích ly. 

Hàm lượng chất hòa tan được xác định theo phương pháp Voronsov.  

Chất hòa tan bao gồm tất cả các hợp chất tan được trong nước khi chiết xuất từ lá vối bằng 

nước sôi. Qua đó, 2 ± 0,001g lá vối (độ ẩm 8,5%; kích thước: 1-2mm) được cho vào bình tam 

giác có dung tích 250ml, cho vào đó 100ml nước cất sôi và chiết cách thủy 30 phút. Sau đó, dịch 

chiết được lọc qua giấy lọc vào bình địch mức 250ml. Lặp tương tự 5 lần, mỗi lần 30ml nước cất 
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sôi. Cuối cùng, tập trung dịch lọc và định mức lên 250 ml. Lấy 30ml dịch chiết cho vào cốc sứ 

50ml (đã biết trước khối lượng), đun cách thủy cho bay hết nước và sấy ở 1050C đến khối lượng 

không đổi. Hàm lượng chất hòa tan được tính theo công thức:  

X = ((m2 - m1)*V*100))/30*m (1) 

Trong đó: X: Hàm lượng chất khô hòa tan (%)  

m1: khối lượng cốc sứ (g)  

m2: khối lượng cốc và chất khô hòa tan cân lần cuối (g) 

V: Thể tích dịch chiết lá vối từ 2 g mẫu (250ml) 

m: khối lượng mẫu khô tuyệt đối (g). 

Mẫu lá sau khi sấy được đem trích ly chất hòa tan ở các phương pháp, điều kiện trích ly 

khác nhau. Sau mỗi phương pháp, điều kiện trích ly tiến hành lọc dịch trích và đem kiểm tra hàm 

lượng chất khô hòa tan trong dịch trích (X1) 

Hiệu suất trích ly (%) được xác định theo công thức: 

H=
𝑋1

𝑋
*100 (2) 

Trong đó:  

H : hiệu suất trích ly (%) 

X1: khối lượng chất hòa tan trong dịch chiết (g) 

X : khối lượng chất hòa tan trong nguyên liệu ban đầu (g) 

2.2.3. Phương pháp xác định hoạt tính kháng oxy hóa 

Phương pháp DPPH [8] dùng để xác định hoạt tính kháng oxi hoá được điều chỉnh như sau: 

Dung dịch gốc DPPH được chuẩn bị bằng cách hoà tan 24 mg DPPH trong 100 mL methanol và 

bảo quản ở -200 C. Dung dịch DPPH thí nghiệm được chuẩn bị bằng cách lấy 10 mL dung dịch 

gốc cho vào 45 mL methanol (để có độ hấp thụ là 1,1 ± 0.02 đơn vị khi so màu ở bước sóng 517 

nm). Sau đó lấy 150 µL dịch chiết lá vối ở 800C trong 60 phút và cho vào 2850 L dung dịch 

DPPH rồi để trong bóng tối 30 phút. Tiến hành so màu ở 517 nm. Kết quả được biểu thị bằng % 

kìm hãm DPPH theo công thức: 

AA = (ODcontrol - ODmẫu) *100/ ODcontrol (3) 

Trong đó: 

ODcontrol: Độ hấp thụ quang của mẫu control  

ODmẫu: Độ hấp thụ quang của mẫu cần xác định  

AA: % ức chế DPPH. 

Thí nghiệm được tiến hành lặp lại 3 lần. 

Hàm lượng kháng oxy hóa của lá vối còn được tính tương đương mgVit C/l dựa vào 
phương trình đường chuẩn y = 0,5982x + 5,9712 (R2 = 0,9977). 
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2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu của các thí nghiệm đuợc phân tích thống kê bằng phần mềm JMP 10 và bằng phần 

mềm Microsoft Excel. Các số liệu được biểu diễn giá trị trung bình của 3 lần lặp lại ± độ lệch 

chuẩn với mức ý nghĩa p<5%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khảo sát ảnh hưởng của phương pháp trích ly đến hiệu quả thu nhận dịch trích giàu 

hợp chất kháng oxy hóa 

Mẫu lá vối sau khi sấy và xay đến kích thước 1-2mm thì tiến hành đem trích ly bằng 

phương pháp ngâm dầm và trích ly có hỗ trợ vi sóng ở điều kiện dung môi là nước, nhiệt độ trích 

ly ở 800C, thời gian khảo sát 1h cho mỗi lần chiết, tỷ lệ nguyên liệu/ dung môi khảo sát là 1:50. 

Lọc dịch trích ly và đem đi kiểm tra hàm lượng chất hòa tan từ đó xác định được hiệu suất trích 

ly và khả năng bắt các gốc tự do DPPH, kết quả thể hiện ở bảng 1. 

Bảng1. So sánh ảnh hưởng của phương pháp trích ly đến hiệu suất trích ly và khả năng bắt các 

gốc tự do DPPH 

Phương 

pháp trích ly 
Mẫu Điều kiện trích ly 

Hiệu suất trích 

ly chất hòa tan 

(%) 

% Ức chế 

Ngâm dầm A Nhiệt độ 800C, thời gian 1giờ, có khuấy. 70,95b± 1,12 85,06e± 0,76 

Hỗ trợ vi 

sóng 

B1 Công suất 400W, thời gian 60s 71,12b ± 1,87 85,36e ± 0,24 

B1 Công suất 480W, thời gian 60s 73,23b ± 0,73 87,00d ± 0,09 

B2 Công suất 560W, thời gian 60s 78,12a ± 1,79 88,30c ± 0,19 

B3 Công suất 640W, thời gian 60s 78,09a ±1,07 85,52e ±0,58 

Các chữ cái ký hiệu khác nhau (a-f) thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa (p<5%) 

Từ kết quả bảng 1, ta thấy ở cùng một điều kiện trích ly là 800C trong 1h, nhưng ở phương 

pháp trích ly bằng ngâm dầm thì hiệu suất trích ly chất hòa tan đạt 70,95% trong khi đó phương 

pháp trích ly có hỗ trợ vi sóng thu được hiệu quả cao hơn tăng từ 71,12% đến 78,12%. Điều này 

được giải thích là do khi thực hiện quá trình trích ly bằng phương pháp ngâm dầm có gia nhiệt, 

nhiệt độ được truyền từ bên ngoài qua thành bình chứa vào dung môi rồi mới đến lớp vật liệu 

nên nhiệt độ tại thành thường cao hơn nhiệt độ sôi của dung môi làm hiệu quả trích ly không 

cao. Còn khi thực hiện bằng vi sóng, vi sóng tạo ra hiện tượng nâng nhiệt độ của vật liệu từ bên 

trong bằng cách tác động trực tiếp lên các phân tử phân cực một cách đồng đều với tốc độ rất 

nhanh. Hiện tượng này làm tăng tốc quá trình khuếch tán của chất cần trích ly vào dung môi, 

đồng thời sự tăng nhiệt đột ngột làm hóa hơi các phân tử dung môi, gia tăng đột ngột áp suất 

giúp phá vỡ cấu trúc tế bào, giải phóng vật chất vào dung môi, chính vì thế làm tăng hiệu suất 

trích ly. 

Khả năng bắt gốc tự do DPPH trong phương pháp ngâm dầm có gia nhiệt đạt 85,06% còn 

phương pháp trích ly có hỗ trợ vi sóng thì tăng từ 85,36% đến 88,3%. Điều này là do khi sử 
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dụng phương pháp trích ly có hỗ trợ vi sóng thì các chất hòa tan được trích ly nhiều kéo theo đó 

là các hợp chất kháng oxy hóa như polyphenol được giải phóng ra nhiều hơn dẫn đến % ức chế 

của phương pháp trích ly có hỗ trợ vi sóng cao hơn trích ly bằng ngâm dầm. 

Phương pháp trích ly có hỗ trợ vi sóng cho kết quả trích ly hiệu quả hơn phương pháp trích 

ly bằng ngâm dầm, kết quả nghiên cứu này tương đồng với nghiên cứu của Phạm Thanh Quân 

và cộng sự năm 2006 trên đối tượng là búp trà tươi [6], nghiên cứu của George E và cộng sự 

năm 2010 trên đối tượng cây kiều mạch [9]. 

3.1. Khảo sát ảnh hưởng của công suất vi sóng đến hiệu quả thu nhận dịch trích giàu 

hợp chất kháng oxy hóa 

Mẫu lá vối sau khi sấy và xay đến kích thước 1-2mm thì tiến hành đem trích ly bằng có hỗ 

trợ vi sóng ở các công suất khác nhau 400W, 480W, 560W, 640W cố định điều kiện trích ly với 

dung môi là nước, nhiệt độ trích ly ở 800C, thời gian khảo sát 1h, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi 

khảo sát là 1:50 (g:ml). Lọc dịch trích ly và đem đi kiểm tra hàm lượng chất hòa tan từ đó xác 

định được hiệu suất trích ly và khả năng bắt các gốc tự do DPPH, kết quả thể hiện ở hình 1. 

 

Hình1. Ảnh hưởng của công suất vi sóng đến hiệu suất trích ly (a) và khả năng bắt các gốc tự do 

DPPH (b) 

Các chữ cái ký hiệu khác nhau (a-f) thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa (p<5%) 

Từ kết quả hình1 thấy được rằng khi tăngdần công suất vi sóngtừ 400W đến 560W thì hiệu 

suất trích ly chất hòa tan tăng từ 71,12% lên 78,12%. Điều này được giải thích là do khi công 

suất tăng lên đồng nghĩa với tốc độ gia nhiệt cũng tăng nhanh, tăng nhiệt đột ngột làm hóa hơi 

các phân tử dung môi, gia tăng đột ngột áp suất giúp phá vỡ cấu trúc tế bào, giải phóng vật chất, 

tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp chất hòa tan giải phóng vào môi trường. Còn khi tăng công 

suất từ 560W lên 640W thì hiệu suất trích ly chất hòa tan không có sự khác biệt có ý nghĩa vì lúc 

này đã xảy ra cân bằng giữa nồng độ hàm lượng chất hòa tan bên trong và bên ngoài tế bào vật 

liệu. 

c 

a 

Công suất (W) 

Hiệu 

suất 

trích 
ly 

(%) 

Công suất (W) 

Ức 

chế 

(%) 

(a) 

(b) 
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Khả năng bắt gốc tự do DPPH cũng tăng lần lượt là 85,3% và 88,3% khi tăng công suất từ 

400W- 560W điều này được giải thích như hiệu suất trích ly. Nhưng khi tăng công suất lên 

640W thì khả năng bắt gốc tự do DPPH có xu hướng giảm còn 85,52%. Điều này được giải thích 

là do khi trích ly tại công suất là 640W, năng lượng vi sóng cao, dao động giữa các phân tử trong 

dung dịch mạnh làm dung môi trong bình tăng nhanh đến điểm sôi và thoát ra một lượng dung 

môi, chất có hoạt chất sinh học bị mất hoạt tính nên hiệu suất kháng oxi hóa giảm trong cùng 

thời gian với các công suất khác. 

Công suất vi sóng tối ưu là 560W thu được hiệu suất trích ly chất hòa tan là 78,12% và khả 

năng bắt gốc tự do là 88,3% tương đương 137,63 mgVitC/l. Kết quả này tương đồng với nghiên 

cứu  của Wei Li và cộng sự năm 2009 về công suất trích ly trên đối tượng lá dâu tằm là 560W 

[10]. 

3.3. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian tác động vi song đếnhiệu quả thu nhận dịch trích 

giàu hợp chất kháng oxy hóa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Khảo sát thời gian tác dộng vi sóng đến hiệu suất trích ly (A) và khả năng kháng oxy  

Các chữ cái ký hiệu khác nhau (a-g) thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa (p<5%) 

Mẫu lá vối sau khi sấy và xay đến kích thước 1-2mm thì tiến hành đem trích ly có hỗ trợ vi 

sóng ở các thời gian tác động vi sóng khác nhau 30, 40, 50, 60 giây ở cùng điều kiện công suất 

vi sóng 560W, dung môi là nước, nhiệt độ trích ly ở 800C, thời gian khảo sát 1h cho mỗi lần 

chiết, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi khảo sát là 1:50. Lọc dịch trích ly và đem đi kiểm tra hàm 

lượng chất hòa tan từ đó xác định được hiệu suất trích ly, khả năng bắt các gốc tự do DPPH, kết 

quả thể hiện ở  hình 2. 

Từ kết quả trong hình 2 cho thấy hiệu suất trích ly các chất hòa tan tăng từ 30s đến 50s. 

Điều này được giải thích là do khi thời gian hỗ trợ vi sóng mà càng kéo dài thì thời gian gia nhiệt 

sẽ tăng lên làm phá hủy cấu  trúc của vật liệu nhờ vậy mà các chất bên trong tế bào được giải 

phóng ra ngoài. Còn khi tăng thời gian từ 50 giây đến 70 giây thì hiệu suất trích ly chất hòa tan 

a b b c 
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không có sự khác biệt có ý nghĩa, do cân bằng nồng độ chất hòa tan bên trong và bên ngoài lớp 

vật liệu đạt cân bằng, nên các chất hòa tan không được trích nhiều ra bên ngoài dung môi nữa. 

Khả năng bắt gốc tự do DPPH từ 30 giây đến 50 giây tăng từ 84,67% lên 89,33% là do khi 

tăng thời gian hỗ trợ vi sóng thì thời gian gia nhiệt tăng làm các hợp chất hòa tan cũng như 

polyphenol được giải phóng càng nhiều, dẫn đến làm tăng khả năng kháng oxy hóa của dịch 

trích. Tuy nhiên khi tăng từ 50 giây lên 70 giây thì khả năng kháng oxy hóa giảm 2,91% là thời 

gian gia nhiệt kéo dài các phân tử dao động mạnh, nhiệt độ sôi tăng cao làm các chất có hoạt tính 

sinh học bị mất.  

Thời gian tối ưu cho phương pháp trích ly có hỗ trợ vi sóng là 50 giây thu được hiệu suất 

trích ly 78,36% và khả năng bắt gốc tự do là 89,33% tương đương với nồng độ 139,35 mgVitC/l. 

Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Qun YU và cộng sự (2015) về thời gian trích ly có 

hỗ trợ vi sóng trên đối tượng là cây bìm bịp là 50 giây [11]. 

4. KẾT LUẬN 

Từ những kết quả trên có thể kết luận trích ly từ lá vối bằng phương pháp trích ly có hỗ trợ 

vi sóng có hiệu suất trích ly và khả năng bắt gốc tự do DPPH hiệu quả hơn trích ly bằng phương 

pháp ngâm dầm. Phương pháp trích ly có hỗ trợ vi sóng đạt hiệu quả tốt nhất tại 560W trong 

vòng 50 giây hiệu suất trích ly đạt 78,36%, khả năng bắt gốc tự do DPPH đạt 89,33% tương 

đương với 139,35 mgVitC/l. 

Tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện quy trình trích ly và xác định thành phần các chất có 

hoạt tính sinh học trong lá vối tại Thừa Thiên Huế. Đồng thời nghiên cứu điều kiện trích ly  

thích hợp để sản xuất nước giải khát từ lá vối. 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF METHOD AND CONDITIONS EXTRACTION TO COLLECTING 

EXTRACTIVE LIQUID WHICH RICH ANTIOXIDANTS FROM LEAVESCLEISTOCALYX 

OPERCULATUS 

Mai Thi Anh Nhi1,*, Nguyen Thi Thu Huyen1 

1Food technology Faculty, Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: nhimai.cntp@gmail.com 

Cleistocalyx operculatus contains many antioxidant compounds [1]. This study surveyed 

the impact of extraction method is soaked beams and extraction support microwave performance 

extraction efficiency and antioxidant activity (the ability to capture free radicals DPPH) of the 

Cleistocalyx operculatus leaves in Thua Thien Hue. The results showed that extraction 

efficiency and antioxidant capacity of the leaves by using microwave extraction method were 

more effective than the extract method by soaking the beams. At a capacity of 560W in 60s 

extraction efficiency reached 78.36%, the ability to capture free radical DPPH reached 89.33% 

equivalent to concentration 139.35 mgVitC/l. With the results obtained, the leaves Cleistocalyx 

operculatus material is with the potential to produce these types of beverages functional foods. 

Keywords: Cleistocalyx operculatus, extraction efficiency, antioxidant activity, microwave. 
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LĂNG POLYSCIAS FRUTICOSA (L.) HARMS  

Hồ Thị Mỹ Duyên1, Nguyễn Thị Kim Cúc1, Ngô Thị Phương Lan1, Lê Thị Quỳnh Như1, Hồ 

Thị Mỹ Hương1, Trần Chí Hải1,* 

1Khoa Công nghệ thực Phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm Tp. Hồ Chí Minh 

*Email: haitc@cntp.edu.vn 

Ngày nhận bài: 15/06/2017; Ngày chấp nhận đăng: 02/07/2017 

TÓM TẮT 

Đinh lăng được biết đến là loại dược liệu quý chủ yếu nhờ hợp chất saponin. Nghiên cứu 

này được thực hiện nhằm mục đích xác định ảnh hưởng của nồng độ cồn ethanol (40 - 90%), 

nhiệt độ (50 - 900C), tỉ lệ nguyên liệu:dung môi (1:5 - 1:9) và thời gian trích ly (60 - 180 phút) 

đến hàm lượng saponin và hoạt tính kháng oxy hóa trong lá đinh lăng. Tối ưu hóa các thông số 

trích ly này theo phương pháp quy hoạch thực nghiệm. Kết quả cho thấy khi tỉ lệ nguyên 

liệu:dung môi là 1:8,28, thời gian trích ly 116,06 phút sẽ thu được hàm lượng saponin cao nhất 

(211,215 mg). Nồng độ cồn và nhiệt độ trích ly không ảnh hưởng nhiều đến kết quả này, tuy 

nhiên có sự tương tác giữa nồng độ cồn và tỉ lệ nguyên liệu:dung môi trong phương trình hồi 

quy. Hoạt tính kháng oxy hóa cũng được tối ưu ở nhiệt độ trích ly 67,760C trong thời gian 

118,62 phút, tỉ lệ nguyên liệu:dung môi 1:7,63 cho hoạt tính kháng oxy hóa cao nhất (103,77 mg 

vit C/mL). Nồng độ ethanol không ảnh hưởng nhiều đến kết quả này, nhưng có sự tương tác 

giữa nhiệt độ và thời gian trong phương trình hồi quy. 

Từ khóa: Hàm lượng saponin, hoạt tính kháng oxy hóa, mô hình bề mặt đáp ứng. 

1. MỞ ĐẦU 

Đinh lăng là một loại thảo dược có tác dụng phục hồi sức khỏe, chống stress, phòng chống 

nhiễm kí sinh trùng sốt rét, bức xạ siêu cao tầng, chống xơ vữa động mạch, kháng viêm, kháng 

khuẩn…[1, 2]. Vì vậy, dịch trích từ đinh lăng từ lâu đã trở thành loại thức uống được nhân gian 

sử dụng phổ biến. Trong những năm gần đây, nhờ áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa 

học hiện đại, các nhà khoa học đã tìm thấy tác dụng sinh học của nước chiết từ đinh lăng chủ 

yếu là nhờ các hợp chất saponin. 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích xác định ảnh hưởng của dung môi, nhiệt độ 

và thời gian trich ly đến hợp chất saponin và hoạt tính kháng oxy hóa trong lá đinh lăng. Đầu 

tiên, thí nghiệm được thực hiện bằng việc thay đổi nồng độ ethanol của dung môi trích ly với các 

tỉ lệ (0, 40, 50, 60, 70, 80, 90%). Sau đó, một nồng độ thích hợp nhất được chọn cho thí nghiệm 

tiếp theo nhằm khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ trích ly (50, 60, 70, 80, 900C), thời gian trích ly 

(60, 90, 120, 150, 180 phút) và tỉ lệ nguyên liệu:dung môi (1:5, 1:6, 1:7, 1:8 và 1:9) đến khả 

năng trích ly saponin. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng khi sử dụng ethanol nồng độ 50% với tỉ 
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lệ 1:8, nhiệt độ là 700C trong 120 phút thì hiệu quả trích ly là cao nhất. Sử dụng phương pháp 

đáp ứng bề mặt mặt (RMS) để tối ưu hóa các yếu tố trên.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Nguyên liệu: Nguyên liệu sử dụng là lá đinh lăng được thu hái từ xã Tam Phước, Tp. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lá đinh lăng sau khi hái được làm sạch và sấy khô ở 700C trong 8 giờ, 

sau đó xay nhỏ và bảo quản trong túi nilon kín, tối màu, tránh ánh sáng. 

Hóa chất: Ethanol, acetic acid, perchloric acid, ethyl acetate (Mua ở công ty hoá chất Đoàn 

Lê, xuất xứ Trung Quốc), vannilin (Mua ở công ty hóa chất và thiết bị Hoàng Long) và DPPH 

(1,1- diphenyl-2-picrylhydrazyl) (Xuất xứ Anh Quốc). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Chuẩn bị dịch chiết saponin 

Lá đinh lăng đã sấy khô khi phân tích sẽ được xay nhỏ. Cân chính xác 3g lá đinh lăng đã 

xay nhỏ vào bình tam giác 250 mL. Trong quá trình trích ly, đồng thời thực hiện các khảo sát về 

ảnh hưởng của các thông số trích ly đến khả năng hàm lượng saponin và hoạt tính kháng oxy 

hóa như nồng độ ethanol, tỉ lệ nguyên liệu:dung môi, nhiệt độ và thời gian trích ly. Kết thúc quá 

trình trích ly, toàn bộ dịch được lọc chân không và chuẩn bị cho quá trình đo quang bằng máy đo 

quang Model photolab 6100 Ví của hãng WTW – Đức. 

2.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ cồn đến hàm lượng saponin và hoạt tính kháng oxy hóa của dịch 

trích ly 

Cố định nhiệt độ trích ly 600C, tỉ lệ nguyên liệu:dung môi 1:8 (3g mẫu), thời gian trích ly 

120 phút, sự thay đổi nồng độ ethanol (0, 40, 50, 60, 70, 80, 90%) được khảo sát. Kết thúc quá 

trình trích ly, hỗn hợp đem lọc chân không, tiến hành xác định hàm lượng saponin và hoạt tính 

kháng oxy hóa. 

2.2.3. Ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu:dung môi đến hàm lượng saponin và hoạt tính kháng oxy 

hóa của dịch trích ly 

Nồng độ ethanol được chọn từ kết quả của thí nghiệm trên, cố định nhiệt độ và thời gian 

trích ly ở 600C trong 120 phút, ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu:dung môi (1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9) 

đến hàm lượng saponin và hoạt tính kháng oxy hóa được khảo sát. Kết thúc quá trình trích ly, 

hỗn hợp được lọc chân không, tiến hành xác định hàm lượng saponin và hoạt tính kháng oxy 

hóa.  

2.2.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ trích ly đến hàm lượng saponin và hoạt tính kháng oxy hóa của 

dịch trích ly 

Nồng độ ethanol (50%) và tỉ lệ nguyên liệu:dung môi (1:8) được chọn từ kết quả tối thích ở 

các thí nghiệm trên, khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ trích ly (0, 40, 50, 60, 70, 80, 900C) trong 
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thời gian 120 phút. Kết thúc quá trình trích ly, hỗn hợp đem lọc chân không, tiến hành xác định 

hàm lượng saponin và hoạt tính kháng oxy hóa. 

2.2.5. Ảnh hưởng của thời gian trích ly đến hàm lượng saponin và hoạt tính kháng oxy hóa của 

dịch trích ly 

Nồng độ ethanol, tỉ lệ nguyên liệu:dung môi và nhiệt độ trích ly được chọn từ kết quả của 

các thí nghiệm trên, ảnh hưởng của thời gian (0, 60, 90, 120, 150, 180 phút) đến hàm lượng 

saponin và hoạt tính kháng oxy hóa được khảo sát. Kết thúc quá trình trích ly, hỗn hợp đem lọc 

chân không, tiến hành xác định hàm lượng saponin và hoạt tính kháng oxy hóa.  

2.2.6. Tối ưu hóa các thông số điều kiện trích ly bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm 

Tối ưu hóa các thông số trích ly trong trích ly saponin bằng phương pháp thực nghiệm với 4 

yếu tố ảnh hưởng là nồng độ ethanol (%), tỉ lệ nguyên liệu: dung môi, nhiệt đô trích ly (0C) và  

thời gian trích ly (phút) theo mô hình trực giao cấp 2 có tâm xoay với 16 thí nghiệm. Hàm mục 

tiêu là hàm lượng saponin (Y1) và nồng độ vitamin C (Y2).  

2.2. Phương pháp phân tích và xử lí số liệu 

2.2.1. Phương pháp phân tích 

2.2.1.1. Xác định hàm lượng saponin 

Mẫu sau khi trích ly được lọc và định mức lên 100 mL, hút 0,2 mL mẫu từ bình định mức 

cho vào ống nghiệm, bổ sung 0,2 mL vanillin-acid acetic (8%) làm chất chuẩn, 1,2 mL thuốc thử 

acid percholoric, đun cách thủy và ủ ở 700C trong 15 phút. Các ống được lấy ra và làm mát trong 

nước chảy trong 2 phút, sau đó ethyl Acetate được thêm vào sao cho tổng thể tích là 5 mL. Tổng 

hàm lượng các hợp chất saponin được phân tích dựa trên phương pháp quang phổ so màu, đo độ 

hấp thu quang học ở bước sóng 550 nm [3]. 

2.2.1.2. Xác định hoạt tính kháng oxy hóa 

Hoạt tính kháng oxy hóa của hợp chất saponin được xác định thông qua nồng độ vitamin C 

theo cơ chế bắt gốc tự do làm giảm màu của dung dịch DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl). 

Xác định khả năng này bằng cách đo độ hấp thu ở bước sóng có độ hấp thu cực đại tại 517 nm. 

Hỗn hợp gồm 0,5 mL dung dịch trích ly sau trích ly và 2,5 dung dịch DPPH (nồng độ 50 mM 

pha trong methanol) được lắc đều và để ở nhiệt độ phòng, phản ứng được ủ 30 phút trong tối, đo 

độ hấp thu quang phổ ở bước sóng 517 nm, mỗi lần đo 3 lần, lấy giá trị trung bình. Mẫu trắng 

được tiến hành trong cùng điều kiện nhưng không sử dụng dịch trích saponin. Khả năng kháng 

oxy hóa được tính dựa vào lượng chất kháng oxy hóa tính tương đương vitamin C [4]. 

2.2.2. Phương pháp xử lí số liệu 

Trong nghiên cứu này, mỗi thí nghiệm tiến hành lặp lại 3 lần, kết quả được trình bày ở 

dạng giá trị trung bình  sai số. Xử lí số liệu và đánh giá sự khác biệt có ý nghĩa giữa các 

nghiệm thức được thực hiện bằng phần mềm STATGRAPHICS 15.0 với = 5%. Tối ưu hóa 

các thông số sử dụng phần mềm modde 5.0. 
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3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ ethanol đến hàm lượng saponin và hoạt tính kháng oxy hóa 

của lá đinh lăng trong dịch trích ly 

Từ hình 1 cho thấy, các mẫu được trích ly ở nồng độ ethanol khác nhau (40 – 90%), cố 

định tỉ lệ nguyên liệu:dung môi, nhiệt độ trích ly và thời gian trích ly, kết quả đều cho hàm 

lượng saponin và hoạt tính kháng oxi hóa cao hơn mẫu đối chứng (dung môi là nước). Mẫu trắng 

(mẫu đối chứng) chỉ đạt 5,06 mg/mL hàm lượng saponin, hoạt tính oxi hóa đạt 20,08 mg vit 

C/mL. Mẫu trích ly ở nồng độ cồn 50%, tỉ lệ nguyên liệu:dung môi 1:8, nhiệt độ trích ly 700C 

trong 120 phút, cho hàm lượng saponin tăng 3,32 lần và hoạt tính kháng oxy hóa tăng 3,43 so 

với mẫu đối chứng. Đồng thời, kết quả này cũng làm tăng 1,03 lần hàm lượng saponin và 1,02 

lần hoạt tính kháng oxy hóa so với mẫu được xử lí ở nồng độ ethanol 60%. Nếu tiếp tục tăng thì 

hàm lượng saponin và hoạt tính kháng oxi hóa lại có xu hướng giảm dần do nồng độ ethanol 

càng cao sẽ càng dễ bay hơi, kéo theo các hợp chất hòa tan, trong đó có saponin. Còn ở nồng độ 

ethanol 40% chưa đủ để trích ly được nhiều saponin trong khảo sát này. Do đó, dung môi 50% 

ethanol được chọn làm thông số cố định cho các thí nghiệm tiếp theo. 

3.2. Ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu:dung môi trích ly đến hàm lượng saponin và hoạt tính 

kháng oxi hóa của lá đinh lăng trong dịch trích ly 

Trong quá trình trích ly, tỷ lệ nguyên liệu:dung môi ảnh hưởng quan trọng đến khả năng 

hòa tan của các hợp chất có hoạt tính sinh học (Silva et al) [7]. Theo Cacace & Mazza, khi tỷ lệ 

dung môi:nguyên liệu lớn, nghĩa là sự khác biệt về nồng độ giữa dung môi và các chất hòa tan 

trở nên lớn, điều này sẽ làm cho việc hòa tan các chất cần trích ly vào dung môi dễ dàng hơn [8]. 

Trên cơ sở các số liệu thu được từ thực nghiệm, khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu:dung 

môi từ 1:5 – 1:9, các điều kiện khác là như nhau, có thể thấy rằng tỉ lệ nguyên liệu:dung môi là 

1:8, ổn nhiệt ở 700C trong 120 phút sẽ trích ly được hàm lượng saponin cao nhất là 135,30 

mg/mL, hoạt tính kháng oxy hóa là 738,2 mg vit C/mL. Khi lượng dung môi quá ít so với lượng 

nguyên liệu thì sự tiếp xúc giữa chúng sẽ bị hạn chế, cũng như sự chênh lệch nồng độ giữa dung 

môi và nguyên liệu không cao, điều đó làm hạn chế sự khuếch tán của các chất cần trích ly vào 

dung môi nên không thể trích ly một cách triệt để các chất có trong nguyên liệu. Tuy nhiên, sản 

lượng thành phần các hợp chất cần trích ly sẽ không tiếp tục tăng khi dung dịch trích ly đã đạt 

được sự cân bằng [9]. 

Hình 1. Ảnh hưởng của nồng độ cồn đến hàm 

lượng saponin và hoạt tính kháng oxi hóa của lá 

đinh lăng trong dịch trích ly 

 

Hình 2. Ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu:dung 

môi đến hàm lượng saponin và hoạt tính kháng 

oxi hóa của lá đinh lăng trong dịch trích ly 
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3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ trích ly đến hàm lượng saponin và hoạt tính kháng oxi hóa 

của lá đinh lăng trong dịch trích ly 

Việc trích ly được thực hiện trong dung môi 50% ethanol với tỉ lệ nguyên liệu:dung môi 

1:8, thời gian trích ly 120 phút ở 5 nhiệt độ khác nhau: 50, 60, 70, 80 và 900C. Về lý thuyết, khi 

nhiệt độ càng cao việc chiết xuất càng hiệu quả, vì sự giải phóng các hợp chất sẽ tăng lên, dung 

môi có khả năng hòa tan các chất cao hơn ở nhiệt độ cao hơn, trong khi đó, độ căng bề mặt và độ 

nhớt của dung môi giảm, điều này sẽ cải thiện việc làm ướt mẫu và sự thâm nhập vào các hợp 

chất tương ứng. Hình 2 cho thấy hiệu quả trích ly saponin triterpenoid ở các nhiệt độ khác nhau 

trên cùng tỉ lệ khai thác. Kết quả hiện tại cho thấy hàm lượng saponin triterpenoid và hoạt tính 

kháng oxy hóa cao nhất thu được với giá trị 16,01 mg/mL và 74,07 mg vit C/mL. Khi mẫu được 

chiết xuất với 50% ethanol ở 700C sẽ tăng lần lượt 2,83 lần và 3,58 lần về hàm lượng saponin và 

hoạt tính kháng oxy hóa so với mẫu trắng (0% cồn và 00C). Năng suất trích ly của các hợp chất 

đều đặn tăng lên khi nhiệt độ tăng đến 700C, có thể là do sự khuếch tán của dung môi vào cấu 

trúc bên trong của mẫu tăng ở nhiệt độ cao. Tuy nhiên, đồng thời với sự tăng saponin triterpen, 

sự gia tăng số lượng thành phần các hợp chất khác trong mẫu cũng sẽ được đồng tách biệt ở 

nhiệt độ cao hơn và sự bay hơi có thể xảy ra làm giảm năng suất. Vì vậy, 700C được chọn là 

nhiệt độ tối ưu cho quá trình tách chiết. 

3.4. Ảnh hưởng của thời gian trích ly đến hàm lượng saponin và hoạt tính kháng oxi hóa 

của lá đinh lăng trong dịch trích ly 

Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của thời gian trích ly đến hàm lượng và hoạt tính kháng 

oxy hóa của saponin trong lá đinh lăng ở các mức thời gian khác nhau: 60, 90, 120, 150 và 180 

phút. Thời gian trích ly dài hơn không được khảo sát vì có thể không có tác dụng thêm hoặc có 

những ảnh hưởng tiêu cực do suy thoái hoặc chuyển đổi các hợp chất cần trích ly. 

 

 

Hình 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ trích ly đến hàm 

lượng saponin và hoạt tính kháng oxi hóa của lá 

đinh lăng trong trích ly 

Hình 4. Ảnh hưởng của thời gian trích ly đến hàm 

lượng saponin và hoạt tính kháng oxi hóa của lá 

đinh lăng trong trích ly 

Kết quả hình 3 cho thấy, hàm lượng Saponin triterpenoid tăng cùng với sự gia tăng của thời 

gian ở đầu khai thác. Năng suất có thể đạt được tối đa 16,31 mg/mL, nồng độ vitamin C đạt 
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28,25 mg/mL, tăng 3,04 và 1,76 lần so với hàm lượng saponin và nồng độ vitamin C trong mẫu 

đối chứng. 

Khi thời gian trích ly hơn 120 phút, tỷ lệ chiết xuất của saponin triterpenoid giảm với sự 

tăng thời gian trích ly do saponin triterpenoid dễ dàng bị phân hủy nếu chúng được giữ ở nhiệt 

độ cao trong thời gian dài [5, 6]. 

4. TỐI ƯU HÓA CÁC THÔNG SỐ TRÍCH LY TRONG TRÍCH LY SAPONIN 

Phương pháp bố trí thí nghiệm theo mô hình Placket Burman 

Để xác định được các yếu tố và các mức ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly saponin cũng như 

hoạt tính kháng oxy hóa, 4 yếu tố được chọn là nồng độ ethanol, tỷ lệ nguyên liệu:dung môi, 

nhiệt độ, thời gian trích ly để làm thí nghiệm. Thí nghiệm được thiết kế theo ma trận Plackett-

Burman với 4 yếu tố trong 16 thí nghiệm (Bảng 2) để sàng lọc các yếu tố ảnh hưởng đến sản 

lượng saponin (mg/mL) (Bảng 3) và hoạt tính kháng oxy hóa (mg vit C/mL) (Bảng 4). Mức thấp 

(-1) vàca o (+1) của 4 yếu tố được liệt kê trong bảng 1. 

Bảng 1. Các biến trong ma trận Plackett-Burman và ảnh hưởng của chúng 

 

Ký hiệu Tên yếu tố Thấp (-1) Cao (+1) Ảnh hưởng P 

X1 Nồng độ ethanol 40 60 15,5125a 6,62612e-020 

X2 Thời gian (phút) 90 180 4,08625a 1,02076e-008 

X3 Tỷ lệ dung 

môi:nguyên liệu (v/w) 

7:1 9:1 5,20875a 0,002112 

X4 Nhiệt độ (0C) 60 80 -0,478746b 0,060349664 

Kí hiệu a thể hiện ảnh hưởng của thông số có ý nghĩa ở độ tin cậy 5%, b là ảnh hưởng của thông số không có ý nghĩa ở 

độ tin cậy 5%. 

Phương pháp đáp ứng bề mặt (RSM) 

Ba yếu tố chính RSM được xác định giá trị tối ưu là nồng độ ethanol, tỷ lệ nguyên 

liệu:dung môi và thời gian trích ly. Hàm đáp ứng được chọn là hàm lượng saponin (mg/mL) và 

hoạt tính kháng oxy hóa (mg vit C/mL).  

Mô hình dạng toàn phương bậc 2 được xác định bằng hồi quy đa biến của hàm lượng 

saponin, có dạng: 

 

Với là hằng số,  

       hệ số , tương ứng. 

X1, X2 lần lượt là nồng độ ethanol và nhiệt độ trích ly tương ứng. 
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Sau đó tiến hành tối ưu hóa các biến thông số của quá trình siêu âm đến hàm lượng saponin và hoạt 

tính kháng oxy hóa, ta thu được kết quả ở bảng 5 và bảng 6. 

Bảng 5 và bảng 6 cho thấy ảnh hưởng của mỗi biến số trong hàm hồi quy ở mức ý nghĩa 

95%. Thay các hệ số của bảng 4 lần lượt vào phương trình ta được phương trình hồi quy: 

 

 

Mô hình dạng toàn phương bậc 2 được xác định bằng hồi quy đa biến của hoạt tính kháng 

oxy hóa có dạng: 

 

Với là hằng số, hệ số , tương ứng  

Sau đó tiến hành tối ưu hóa các biến thông số của quá trình siêu âm đến hàm lượng saponin, ta thu 

được kết quả ở bảng 5. 

Thay các hệ số của bảng 5 vào phương trình ta được phương trình hồi quy: 

 

  

Phương trình hồi quy được biểu diễn trên trục tọa độ không gian ba chiều và hai chiều như hình 3.  

Bảng 2. Bảng ma trận quy hoạch thực nghiệm và kết quả 

STT 

Nồng 

độ 

ethanol 

Nhiệt 

độ 

Thời 

gian 

Tỉ lệ 

nguyên 

liệu: 

dung 

môi 

X1 X2 X3 X4 

Hàm 

lượng 

saponin 

(mg) 

Hoạt tính 

kháng oxy 

hóa (mg 

vit C/mL) 

1 1 -1 -1 -1 60 60 90 1:7 177,68 93,85 

2 1 1 -1 -1 60 80 90 1:7 185,40 60,57 

3 1 1 1 -1 60 80 150 1:7 152,57 39,97 

4 1 1 1 1 60 80 150 1:9 162,23 30,79 

5 -1 1 1 1 40 80 150 1:9 131,33 33,40 

6 1 -1 1 1 60 60 150 1:9 166,09 45,49 

7 -1 1 -1 1 40 80 90 1:9 139,05 39,37 

8 1 -1 1 -1 60 60 150 1:7 156,43 62,96 

9 1 1 -1 1 60 80 90 1:9 195,23 44,22 

10 -1 1 1 -1 40 80 150 1:7 127,46 44,67 

11 -1 -1 1 1 40 60 150 1:9 121,03 53,33 

12 1 -1 -1 1 60 60 90 1:9 189,15 71,99 
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Bảng 3. Kết quả sàng lọc theo Plackett Buman của hàm lượng saponin 

Hàm lượng 

saponin 
Hệ số Sai số P Độ tin cậy 

Constant 150,623 1,664 3,73212e-017 3,66239 

X1 22,4744 1,664 3,41994e-008 3,66239 

X2 2,20938 1,664 0,211154 3,66239 

X3 -9,24187 1,664 0,00017172 3,66239 

X4 4,12812 1,664 0,0305276 3,66239 

Bảng 4. Kết quả sàng lọc theo Plackett Buman của hoạt tính kháng oxy hóa 

Hàm lượng saponin Hệ số Sai số P Độ tin cậy 

Constant 56,9106 1,23612 6,2113e-0,14 2,72065 

X1 -0,702947 1,27666 0,592904 2,80987 

X2 -13,4696 1,27666 4,3161e-007 2,80987 

X3 -9,20156 1,27666 1,73574e-005 2,80987 

X4 -8,73938 1,27666 2,78064e-005 2,80987 

 
Bảng 5. Ảnh hưởng của các biến độc lập đến hàm lượng saponin 

 

13 -1 1 -1 -1 40 80 90 1:7 129,39 57,96 

14 -1 -1 1 -1 40 60 150 1:7 113,91 73,40 

15 -1 -1 -1 1 40 60 90 1:9 133,90 69,00 

16 -1 -1 -1 -1 40 60 90 1:7 129,12 89,60 

Hàm lượng saponin Hệ số Sai số P Độ tin cậy 

Constant 102,131 1,7549 8, 8512e-024 3,66066 

X2 -3,12949 1,03249 0,00659817 2,15374 

X3 2,156 1,03249 0,0497816 2,15374 

X4 -7,346 1,03249 6,78827e-007 2,15374 

X2*X2 -10,0453 2,0361 8,00789e-005 4,24723 

X3*X3 -12,5428 2,0361 5,1043e-006 4,24723 

X4*X4 -10,8778 2,0361 3,14412e-005 4,24723 

X2*X3 13,131 1,15436 2,10423e-010 2,40796 
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Bảng 6. Ảnh hưởng của các biến độc lập đến hoạt tính kháng oxy hóa 

Hoạt tính kháng 

oxy hóa 
Hệ số Sai số P Độ tin cậy 

Constant 209,912 3,30771 1,53308e-204 6,89978 

X3 -5,207 1,94609 0,0145319 4,05948 

X4 6,5665 1,94609 0,00301541 4,05948 

X1*X1 -16,6353 3,83774 0,000321736 8,00539 

X3*X3 -36,6528 3,83774 6,81557e-009 8,0054 

X4*X4 -16,5753 3,83774 0,000333704 8,0054 

X1*X3 -10,1988 2,17579 0,000141506 4,53863 

X1*X4 8,72249 2,17579 0,000689063 4,53863 

X3*X4 -10,295 2,17579 0,000127709 4,53863 

 

 
 

a)                                                           b)   

Hình 5. Đồ thị đáp ứng bề mặt hàm lượng saponin theo phương trình hồi quy trên không gian ba chiều (a) 

và hai chiều (b) 

a) 
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c)                                                               d) 

Hình 6. Đồ thị đáp ứng bề mặt hoạt tính kháng oxy hóa theo phương trình hồi quy trên không gian hai 

chiều (c) và ba chiều (d) 

Kết quả kiểm tra thực nghiệm từ giá trị tối ưu (195,06 mg và 100,02 mg/mL) cho thấy sự khác 

biệt với kết quả dự đoán theo phương trình hồi quy (211,215 mg và 103,765 mg/mL) của hàm 

lượng saponin và hoạt tính kháng oxy hóa lần lượt là 1,08% và 1,04%. Như vậy giá trị thực 

nghiệm rất gần với giá trị dự đoán của phương trình hồi quy.  

5. KẾT LUẬN 

Sau khi tiến hành tối ưu hóa các thông số trích ly theo phương pháp quy hoạch thực nghiệm 

thì hàm lượng saponin triterpen tổng tăng 2,32 lần so với mẫu đối chứng và hoạt tính kháng oxy 

hóa tăng 22,78 lần so với mẫu trắng. Hiệu suất trích ly saponin tăng theo sự tăng dần của các 

thông số dung môi, nhiệt độ và thời gian trích ly đến giá trị tối ưu, vượt qua ngưỡng này, cả hàm 

lượng và hoạt tính kháng oxy hóa trong dịch trích ly đều có xu hướng giảm. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Nguyễn Khắc Viện - Nghiên cứu dược lí cây đinh lăng về tác dụng tăng năng lực tâm thần kinh 

(1991) 10-12.  

2. Nguyễn Thị Thu Hương và cs - Tác dụng dược kí của cao toàn phần chiết từ rễ-lá đinh lăng, ĐH Y 

dược TP.HCM, Hội nghị Y dược học kỷ niệm 300 năm Sài Gòn – TP.HCM, (1998). 

3. Dong H. H., & Gu W. Y. G., - Determination of soybean saponins using colorimetry, China Lipin, 26 

(3) (2001) 57–59. 

4. Đỗ Tường Hạ - Khảo sát tác động kháng oxy hóa và kháng nấm của một số dẫn chất Chalocon, 

Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Khoa học và ứng dụng (2010). 

5. Eskilsson B. r. E. C. S., Matheson L., Karlsson L., & Torstensson  A., - Microwave-assisted 

extraction of felodipine tablets," Journal of Chromatography A, 840 (1) (1999) 59–70. 

6. Flotron et al, - Remediation Technologies for PAH contaminated soils, (2003). 

a) 



 

 Tối ưu hóa quá trình trích ly saponin từ lá đinh lăng Polyscias Fruticosa ( L.) Harms 

104 
 

7. Silva E.M., Rogez H. and Larondelle Y., - Optimization of extraction of phenolics from Inga edulis 

leaves using response surface methodology. Separation and Purification Technology,  55 (2007) 381-

387. 

8. Cacace J.E. and Mazza G., - Mass transfer process during extraction of phenolic compounds from 

milled berries. Journal of Food Engineering, 59 (2003) 379–389. 

9. Herodež Š.S., Hadolin M., Škerget M. and Knez Ž., - Solvent extraction study of antioxidants from 

Melissa officinalis L. leaves. Food Chemistry, 80 (2003) 275-282. 

 

ABTRACT 

OPTIMIZATION OF EXTRACTION OF SAPONIN FROM POLYSCIAS FRUTICOSA (L.) 

HARMS  

Ho Thi My Duyen, Nguyen Thi Kim Cuc, Ngo Thi Phuong Lan, Le Thi Quynh Nhu, Ho Thi My 

Huong, Tran Chi Hai* 

Faculty of Food Technology, Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: haitc@cntp.edu.vn    

Polyscias Fruticosa (L.) Harms is known to be a medicinal herb mainly due to the saponin 

compound. This study was conducted to determine the effect of ethanol (40-90%), temperature 

(50-900C), solvent (1:5-1:9), extraction time (60-180 minutes) to saponin content and 

antioxidant activity in Polyscias Fruticosa (L.) Harms leafs. Optimize these extraction 

parameters according to the experimental planning method. Results showed that when the ratio 

of material: solvent was 1:8,28, extraction time of 116,06 minutes would obtain the highest 

saponin content (211,215 mg). Alcohol concentration and extraction temperature did not 

significantly affect this result, but there was an interaction between the alcohol content and the 

proportion of the solvent:solvent in the regression equation. Antioxidant activity was also 

optimized at 67,760C extraction temperature for 118,62 minutes, material ratio: solvent 1:7,63 

for the highest antioxidant activity (103,77 mg vit C/mL). Ethanol concentrations do not 

significantly affect this result, but there is an interaction between temperature and time in the 

regression equation.  

Key words: The concentration of saponin, antioxidant activity, the response surface model. 
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NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU SUẤT TRÍCH LY GUM TỪ 

HẠT SẦU RIÊNG DURIO ZIBETHINUS 

Nguyễn Nhật Duy1, Phạm Thị Thuỳ Dung1, Huỳnh Thái Nguyên1,* 

1Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh 

*Email: nguyenht@cntp.edu.vn 

Ngày nhận bài: 15/06/2017; Chấp nhận đăng: 02/07/2017 

TÓM TẮT 

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là khảo sát ảnh hưởng của điều kiện trích ly, đến hiệu 

suất thu hồi gum khô từ hạt sầu riêng Durio zibethinus với dung môi là nước cất. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy ở tỉ lệ nước/hạt 40:1 (v/w), nhiệt độ 90oC, pH trích ly là 12,0, thời gian 1 giờ và 

loại nguyên liệu sử dụng là dạng khô cho hiệu suất thu hồi gum khô là cao nhất (32,99%). Trong 

nghiên cứu này, sóng siêu âm (225W) với thời gian 3 phút được sử dụng hỗ trợ cho điều kiện 

trích ly tối ưu và đã nâng cao hiệu suất lên (38,14%). 

Từ khóa: Hạt sầu riêng, hiệu suất, gum, mucilage, trích ly.  

1. GIỚI THIỆU 

Gum được biết đến như là một polysaccharide được sử dụng rộng rãi trong công nghệ sản 

xuất thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, (chất ổn định cấu trúc, tạo độ đặc, tạo gel, nhũ hóa, 

màng bao sinh học, bao gói thực phẩm; chất chống oxy hóa, kháng viêm), cũng như trong công 

nghệ xử lý nước [1]. 

Sầu riêng (Durio zibethinus) là loại trái cây rất phổ biến ở Việt Nam. Chỉ 1/3 quả sầu riêng 

được sử dụng để ăn tươi, phần hạt sầu riêng còn lại chiếm khoảng 20 – 25% (tổng khối lượng 

quả) không được sử dụng và vỏ thường bị ném đi [2]. Do đó, hằng năm một khối lượng lớn hạt 

được xem như là phế liệu và phải bỏ đi. Tuy nhiên, đây được xem như là nguồn nguyên liệu giàu 

gum cần được tận dụng. 

Từ những quan sát và nhận định trên, đồng thời chưa có nghiên cứu nào ở Việt Nam tiếp 

cận về vấn đề này. Do đó, chúng tôi đề xuất qui trình trích ly gum tự nhiên từ hạt sầu riêng với 

các yếu tố được nghiên cứu là tỷ lệ nước/hạt, nhiệt độ, pH, thời gian và đặc tính của nguyên liệu. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu  

Nguyên liệu là hạt sầu riêng được thu mua ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Các hạt 
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sầu riêng được lựa chọn dựa trên độ đồng đều và không có khuyết tật. Hạt sầu riêng được làm 

sạch, cắt thành lát, sấy ở 50  600C trong 2  3 ngày. Hạt sầu riêng có độ ẩm thấp giúp chống lại 

sự nảy mầm trong điều kiện thuận lợi bởi vì nó không hấp thụ đủ lượng nước, do đó kéo dài thời 

gian bảo quản. Các hạt khô sau đó được đóng gói trong túi nhựa và được lưu trữ ở nơi khô ráo 

và thoáng mát trước khi nghiền thành bột (≤ 1 mm) chuẩn bị cho quá trình trích ly [3]. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Việc trích ly gum từ hạt sầu riêng được thực hiện dựa theo phương pháp được mô tả bởi 

Cui et al. (1994). Theo đó, quá trình trích ly được tiến hành với nước cất ở các điều kiện khác 

nhau về tỷ lệ nước/hạt (20:1, 30:1, 40:1, 50:1, 60:1; v/w), nhiệt độ (400C, 500C, 600C, 700C, 

800C, 900C, 1000C), pH (4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0) và thời gian (1 giờ, 2 giờ, 3 giờ). Trong thí 

nghiệm này, pH được điều chỉnh bằng NaOH 0,1M và HCl 0,1M. Việc điều chỉnh nhiệt độ được 

thực hiện gián tiếp bằng cách sử dụng một bể ổn nhiệt. Nó tránh được việc phá huỷ mẫu có thể 

xảy ra trong khi gia nhiệt trực tiếp. Trên thực tế, nhiệt độ nước trong bể ổn nhiệt được kiểm soát 

trước khi bột hạt được cho vào cốc. Dung dịch nước/hạt được khuấy trong suốt thời gian trích ly. 

Hỗn hợp huyền phù được ly tâm ở tốc độ 2500 vòng/phút trong 10 phút và loại bỏ tủa, thu lại 

phần dung dịch. Sau đó dung dịch được trộn với hai lần thể tích ethanol 96%. Tiến hành thu tủa 

và lọc rửa với nước cất và ethanol 96% 3 lần liên tiếp. Tủa lần cuối được sấy qua đêm ở nhiệt độ 

400C [4]. 

Các thí nghiệm được bố trí lặp lại ít nhất 3 lần. Sau đó các kết quả thu được là trung bình 

cộng giữa các lần thí nghiệm.  

Xử lý số liệu bằng phần mềm JMP. 

Hiệu suất trích ly Gum từ nguyên liệu được xác định theo công thức sau: 

H (%) =  

H: Hiệu suất trích ly Gum (%) 

m1, A1: Khối lượng và độ ẩm của mẫu (g, %) 

m2, A2: Khối lượng và độ ẩm của Gum sau khi sấy (g, %) 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ huyền phù (ml/g) đến hiệu suất trích ly gum từ hạt sầu riêng 

Tỷ lệ huyền phù (nước – hạt sầu riêng) có ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly gum (%). Khảo 

sát các tỷ lệ huyền phù khác nhau cho thấy sự khác nhau của hiệu suất trong quá trình trích ly. 

Kết quả này được mô tả ở hình 1. 
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Hình 1. Ảnh hưởng tỷ lệ dung môi/hạt sầu riêng đến hiệu suất thu hồi gum 

Ghi chú: Các mức tỷ lệ được đánh dấu bằng các ký tự khác nhau (a – c) thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê (p < 0,05) 

Kết quả xử lý thống kê cho thấy tỷ lệ huyền phù ảnh hưởng có ý nghĩa đến hiệu suất trích 

ly gum (với trị số p < 0,05), có đến 91,77% sự thay đổi của hiệu suất trích ly phụ thuộc vào tỷ lệ 

huyền phù (R2 = 0,9177). Cụ thể, hiệu suất trích ly tăng dần (từ 25,53 đến 29,59%) khi tỷ lệ 

huyền phù (nước/hạt sầu riêng) thay đổi từ 20:1 đến 40:1; tuy nhiên khi tỷ lệ huyền phù thay đổi 

từ 40:1 đến 60:1 thì hiệu suất trích ly giảm dần (từ 29,59% đến 24,41%). Hiệu suất trích ly đạt 

cao nhất bằng 29,59% tại tỷ lệ huyền phù là 40:1 và đạt thấp nhất là 23,53% tại tỷ lệ huyền phù 

là 20:1. Kết quả này có phần tương tự kết quả nghiên cứu của [2], theo đó hiệu suất trích ly gum 

tối ưu tại tỷ lệ huyền phù là 35,5:1. Giải thích cho quy luật này [4, 5] cho rằng nội nhũ trương 

lên sau khi trích ly bằng cách phân tán bột hạt sầu riêng trong nước. Sự tích tụ nước trong nội 

nhũ dẫn đến sự kết hợp của các thành phần hòa tan trong nước, do đó làm tăng năng suất trích 

ly. Mặt khác [6] giải thích sự hiện diện của lượng chất lỏng cao dẫn đến sự gia tăng lực hút chất 

nhầy ra từ hạt trong quá trình trích ly. Do đó, nếu trong điều kiện trích ly lượng nước không đủ 

hoặc lượng bột hạt cao có thể làm giảm hiệu quả trích ly. 

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất trích ly gum từ hạt sầu riêng 

Nhiệt độ có ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly gum. Khảo sát các nhiệt độ khác nhau cho 

thấy sự khác nhau của hiệu suất trong quá trình trích ly. Kết quả này được mô tả ở hình 2. 
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Hình 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất thu hồi gum 

Ghi chú: Các mức tỷ lệ được đánh dấu bằng các ký tự khác nhau (a – f) thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê (p < 0,05). 

Kết quả xử lý thống kê cho thấy nhiệt độ ảnh hưởng có ý nghĩa đến hiệu suất trích ly gum 

(với trị số p < 0,05), có đến 99,62% sự thay đổi của hiệu suất trích ly phụ thuộc vào nhiệt độ (R2 

= 0,9962). Cụ thể, hiệu suất trích ly tăng dần (từ 5,21 đến 32,98%) khi nhiệt độ thay đổi từ 400C 

đến 900C; tuy nhiên khi nhiệt độ thay đổi từ 900C đến 1000C thì hiệu suất trích ly giảm dần (từ 

32,98 đến 26,43%). Hiệu suất trích ly đạt cao nhất bằng 32,98% tại nhiệt độ là 900C và đạt thấp 

nhất là 5,21% tại nhiệt độ là 400C. Để tối ưu hiệu suất trích ly ta tiến hành trích ly ở 900C. Theo 

kết quả nghiên cứu của [2], theo đó hiệu suất trích ly gum tối ưu tại nhiệt độ là 850C. Giải thích 

cho quy luật này [6] giải thích rằng độ nhớt của gum giảm ở nhiệt độ cao, nó sẽ làm cho hỗn hợp 

huyền phù ít dính hơn và do đó tạo thuận lợi cho việc trích ly gum. Trong thực tế, gum trở nên 

hòa tan hơn ở nhiệt độ cao, do đó làm tăng hiệu quả trích ly [4, 7, 8]. [8] giải thích rằng việc 

trích ly ở nhiệt độ cao làm cho việc vận chuyển các polysaccharide hòa tan trong nước nhanh 

hơn và dễ dàng hơn từ thành tế bào trong quá trình trích ly. Tuy nhiên khi trích ly ở nhiệt độ cao 

trong thời gian dài sẽ làm phân hủy một số polysaccharide kém bền nhiệt từ đó có thể làm giảm 

hiệu suất trích ly. Điều này có thể giải thích nguyên nhân hiệu suất trích ly giảm khi tăng nhiệt 

độ trích ly từ 900C lên 1000C. Ngoài ra khi tiến hành trích ly ở nhiệt độ cao có thể làm tăng hàm 

lượng của các tạp chất, màu nâu của dịch trích ly có thể là do các tạp chất như chất màu tự 

nhiên, chất tannic… [9]. 

3.3. Ảnh hưởng của pH đến hiệu suất trích ly gum từ hạt sầu riêng 

pH có ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly gum. Khảo sát các pH khác nhau cho thấy sự khác 

nhau của hiệu suất trong quá trình trích ly. Kết quả này được mô tả ở hình 3. 
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Ghi chú: Các mức tỷ lệ được đánh dấu bằng các ký tự khác nhau (a – e) thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê (p < 0,05). 

Kết quả xử lý thống kê cho thấy pH ảnh hưởng có ý nghĩa đến hiệu suất trích ly gum (với 

trị số p < 0,05), có đến 99,46% sự thay đổi của hiệu suất trích ly phụ thuộc vào pH (R2 = 

0,9946). Cụ thể, hiệu suất trích ly tăng dần (từ 5,62% đến 32,61%) khi pH thay đổi từ 4 đến 12. 

Hiệu suất trích ly đạt cao nhất bằng 32,61% tại pH là 12 và đạt thấp nhất là 5,62% tại pH là 4. 

Kết quả này có phần tương tự với nghiên cứu của [2], theo đó hiệu suất trích ly gum tối ưu tại 

pH là 11,9. 

3.4. Ảnh hưởng của thời gian trích ly đến hiệu suất trích ly gum từ hạt sầu riêng 

Thời gian trích ly có ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly gum. Khảo sát các thời gian trích ly 

khác nhau cho thấy sự khác nhau của hiệu suất trong quá trình trích ly. Kết quả này được mô tả 

ở hình 4. 
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Hình 3. Ảnh hưởng của pH đến hiệu suất thu hồi gum 
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Hình 4. Ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất thu hồi gum 

Ghi chú: Các mức tỷ lệ được đánh dấu bằng các ký tự khác nhau (a – e) thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê (p < 0,05). 

Kết quả xử lý thống kê cho thấy thời gian trích ly ảnh hưởng có ý nghĩa đến hiệu suất trích 

ly gum (với trị số p < 0,05), có đến 92,20% sự thay đổi của hiệu suất trích ly phụ thuộc vào thời 

gian trích ly (R2 = 0,9220). Cụ thể, hiệu suất trích ly giảm dần (từ 32,99% đến 27,12%) khi thời 

gian trích ly thay đổi từ 1 đến 3 giờ. Hiệu suất trích ly đạt cao nhất bằng 32,99% khi thời gian 

trích ly là 1h và đạt thấp nhất là 27,12% khi thời gian trích ly là 3h. Theo đó thời gian trích ly tối 

ưu cho quá trình trích ly là 1 giờ, kết quả này hoàn toàn tương ứng với nghiên cứu của [10].  

3.5. Ảnh hưởng của loại nguyên liệu đến hiệu suất trích ly gum từ hạt sầu riêng 

Thời gian trích ly có ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly gum. Khảo sát các thời gian trích ly 

khác nhau cho thấy sự khác nhau của hiệu suất trong quá trình trích ly. Kết quả này được mô tả 

ở hình 5. 
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Hình 5. Ảnh hưởng của loại nguyên liệu đến hiệu suất thu hồi gum 

Ghi chú: Các mức tỷ lệ được đánh dấu bằng các ký tự khác nhau (a – b) thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (p < 0,05). 

Kết quả xử lý thống kê cho thấy loại nguyên liệu ảnh hưởng có ý nghĩa đến hiệu suất trích 

ly gum (với trị số p < 0,05), có đến 89,7% sự thay đổi của hiệu suất trích ly phụ thuộc vào loại 

nguyên liệu (R2 = 0,8970). Cụ thể, hiệu suất trích ly đạt 32,99% khi tiến hành trích ly với 

nguyên liệu dạng khô (sau sấy), hiệu suất trích ly đạt 28,87% khi tiến hành trích ly với nguyên 

liệu dạng tươi. Vì vậy với mục tiêu tối ưu hiệu suất trích ly, ta chọn nguyên liệu dạng khô để 

trích ly. 

3.6. Ảnh hưởng của kỹ thuật siêu âm đến hiệu suất trích ly gum từ hạt sầu riêng 

Quá trình siêu âm có ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly gum. Khảo sát quá trình trích ly có 

và không có siêu âm cho thấy sự khác nhau của hiệu suất trong quá trình trích ly. Kết quả này 

được mô tả ở hình 6. 
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Hình 6. Ảnh hưởng của kỹ thuật siêu âm đến hiệu suất thu hồi gum 

Ghi chú: Các mức tỷ lệ được đánh dấu bằng các ký tự khác nhau (a – b) thể hiện sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Kết quả xử lý thống kê cho thấy kỹ thuật siêu âm ảnh hưởng có ý nghĩa đến hiệu suất trích 

ly gum (với trị số p < 0,05), có đến 95,41% sự thay đổi của hiệu suất trích ly phụ thuộc vào loại 

nguyên liệu (R2 = 0,9541). Cụ thể, hiệu suất trích ly đạt 38,14% khi tiến hành trích ly với sự hỗ 

trợ của kỹ thuật siêu âm, hiệu suất trích ly đạt 32,99% khi tiến hành trích ly không có sự hỗ trợ 

của kỹ thuật siêu âm. Theo đó với sự hỗ trợ của quá trình siêu âm (225W, 3 phút) có thể giúp 

tăng hiệu suất trích ly lên 15,61% so với bình thường. Quá trình siêu âm có tác dụng phá vỡ tế 

bào làm cho các chất nhầy trong tế bào có thể dễ dàng thoát ra trong quá trình trích ly, do đó làm 

tăng hiệu suất của quá trình trích ly. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Nghiên cứu này cho thấy điều kiện trích ly gum khô từ hạt sầu riêng với nước cất có ý 

nghĩa đáng kể (p < 0,05) ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly. Nghiên cứu này cho thấy hiệu suất 

trích ly gum từ hạt sầu riêng cho hiệu suất cao nhất khi kết hợp sử dụng sóng siêu âm (225W, 3 

phút) với tỷ lệ nước/hạt là 40:1 (v/w) ở nhiệt độ cao 85oC và pH kiềm (12). Qua nghiên cứu có 

thể thấy hạt sầu riêng có thể được sử dụng như là một nguồn Polysaccharic tiềm năng, chi phí 

thấp. Hướng nghiên cứu tiếp theo của chúng tôi nếu có thể là nghiên cứu đặc tính công nghệ và 

tính chất thực phẩm chức năng của gum từ hạt sầu riêng, nghiên cứu sự biến đổi của gum từ 

hạt sầu riêng với các phương pháp sấy khác nhau, ảnh hưởng của điều kiện trích ly đến tính chất 

của gum từ hạt sầu riêng. 
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 ABSTRACT 

RESEARCH IMPROVE THE EFFECT OF EXTRACTION OF GUM FROM DURIAN 

(DURIO ZIBETHINUS) SEED 

Nguyễn Nhật Duy, Phạm Thị Thuỳ Dung, Huỳnh Thái Nguyên* 

Food Technology Faculty, Ho Chi Minh City University ofFfood industry 

*Email: nguyenht@cntp.edu.vn  

 

The main goal of this present study was to investigate the effect of conditions on extraction 

yield of gum from durian seeds, a by-product from durian consumption. The parameters 

investigated in this study were the water to grain ratio (20:1, 30:1, 40:1, 50:1, 60:1, v / w), 

temperature (400C, 500C 600C, 700C, 800C, 900C, 1000C), pH (4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0) and time 

(1 hour, 2 hour, 3 hour). The results showed that the higest yield of gum recovery was 32.99% at 

water to grain ratio of 40:1 (v/w), temperature 900C, and pH 12,0 for 1 hour extraction. In 

addition, the sample was sonicated at power (225W) for 3 minutes resulted in the improved 

recovery of gum (38,14%). 

Keywords: Durian seed, effect, gum, mucilage, extract. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu thành phần trái bình bát cho thấy thịt quả chiếm 48.37% khối lượng toàn bộ trái. 

Sử dụng enzyme pectinase với nồng độ 0.1% (w/w), thời gian 90 phút, pH 4.5, nhiệt độ 500C để 

trích ly thu dịch bình bát, đồng thời hỗ trợ quá trình tách hạt. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên 

men rượu bình bát được khảo sát và tìm ra các thông số phù hợp như hàm lượng chất khô hoà tan 

200Bx, pH 4, tỉ lệ men 0.15g và thời gian 8 ngày. Thông qua các nghiên cứu thử nghiệm thu được 

rượu có nồng độ cồn 12% v/v, có điểm cảm quan theo thị hiếu chấp nhận được.  

Từ khóa: bình bát, độ cồn, độ Brix, enzyme pectinase, lên men, trích ly. 

1. MỞ ĐẦU 

Cây bình bát hay còn gọi là nê có tên khoa học là Annona reticulata, là một loài thực vật thuộc 

chi Na (Annona), có nguồn gốc từ khu vực nhiệt đới, thường phân bố ở vùng đất thấp, có khí hậu 

nóng và ẩm. Loài này thường mọc hoang tại nhiều khu vực trên thế giới như Ấn Độ, Úc và châu Phi. 

Tại Việt Nam, thường mọc ven bờ kênh, rạch có nước phèn, nước lợ ở Nam Bộ và một số tỉnh đồng 

bằng Bắc Bộ [1]. 

Trong 100g thịt bình bát thu được có: 50-60g thịt, 85.54g nước, 25.2g glucid, 4.4mg vitamin C, 

giàu cácvitamin A và các khoáng chất [2]. Nhận thấy, bình bát cũng là loại trái cây chứa khá nhiều 

đường và chất dinh dưỡng thích hợp cho lên men rượu vang quả. Trái bình bát có rất nhiều công 

dụng như vitamin C giúp chống gốc tự do gây lão hóa sớm; vitamin A giúp da và tóc khỏe, hỗ trợ 

thị lực, chất xơ tốt cho hệ tim mạch, hệ tiêu hóa, có tác dụng lợi tiểu và giảm trầm cảm, có tính giảm 

co thắt, giảm acid tại các khớp xương [3]. Ngoài phần ăn được, thì những bộ phận khác của bình bát 

như thân, lá, vỏ cũng được nghiên cứu để trích ly những hợp chất có lợi [4]. Ở Việt Nam thì cây 

bình bát được trồng khá phổ biến, nhưng hiện tại chỉ được sử dụng như món ăn dân dã. Trái bình bát 
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có mùi vị khá đặc biệt, nhưng khi sử dung có nhiều bất tiện, chứa quá nhiều hạt, phần thịt quả lại 

gắn khá chặt phần hạt nên tới nay vẫn chưa được sự quan tâm của các nhà sản xuất thực phẩm. 

Vì vậy, nghiên cứu đã tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có nhưng chưa được khai thác này, sử 

dụng enzyme pectinase trong công đoạn thu hồi dịch quả bình bát, tách hạt thông qua quá trình thủy 

phân bằng enzyme pectinase tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lên men, đồng thời khảo sát các 

yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình lên men và tìm ra những thông số tối ưu cho quá trình này 

nhằm đạt hiệu suất lên men cao, tạo sản phẩm rượu bình bát phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Trái bình bát hái từ huyện Củ Chi và Bình Chánh. Sau khi lấy về, tiến hành gọt vỏ, tách hạt lấy 

phần thịt đi xử lí enzyme thu được dịch và lên men. 

Trong nghiên cứu giống men sử dụng là men khô Saccharomyces cerevisiae của Mauripan sản 

xuất tại Việt Nam. Để nấm men phát triển mạnh việc cung cấp nguồn đường và điều chỉnh thành 

phần pH của dịch quả rất cần thiết. Các thông số này được điều chỉnh để tạo môi trường hoạt động 

tốt nhất cho nấm men. Việc trích ly dịch quả trong quá trình sản xuất rượu vang nói chung là vấn đề 

được quan tâm rất nhiều vì nó ảnh hưởng đến hiệu suất và chất lượng của sản phẩm sau khi lên men. 

Enzyme Pectinex Ultra SPL của Novozyme. Enzyme pectinase thuộc nhóm enzyme thủy phân. 

Nó sử dụng cơ chất là pectin và sản phẩm sau khi thủy phân là acid pectic và methanol. Enzyme 

pectinase được sử dụng nhiều trong công nghiệp chế biến trái cây nhằm mục đích gia tăng hiệu suất 

thu hồi dịch quả, cải thiện chất lượng dịch quả và có tác dụng làm trong dịch quả [5]. 

2.2. Hóa chất 

Bảng 1. Hóa chất dùng trong nghiên cứu 

Tên Quy cách Xuất xứ 

NaOH >99,8% Trung quốc 

H2SO4 Đậm đặc Trung quốc 

Acid citric >99,8% Trung quốc 

Na2CO3 >99,8% Trung quốc 

HCl Đậm đặc Trung quốc 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Quy trình công nghệ dự kiến: 

Bình bát  Rửa, gọt vỏ  Xử lí enzyme  Gia nhiệt Thu hồi dịch Điều chỉnh thành phần 

 Lên men chính  Lọc  Lên men phụ  Thành phẩm. 
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Thuyết minh quy trình: Bình bát sau khi mang về, rửa sạch, gọt vỏ. Lấy phần thịt đem đi xử lí 

bằng enzyme pectinase để trích ly phần dịch quả. Sau đó bổ sung các thành phần như đường, acid 

citric, nấm men để điều chỉnh thành phần môi trường để thích hợp cho quá trình lên men. Khi quá 

trình lên men kết thúc, tiến hành lọc tách bỏ cặn và lên men phụ. 

Mỗi thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Số liệu thu thập được xử lý 

bằng phần mềm Microsoft Excel và Statgraphics Centurion 15.2.11.0. 

2.3.1. Khảo sát nguyên liệu 

Khảo sát tỉ lệ các phần trái bình bát (thịt, vỏ, hạt). 

Xác định một số chỉ tiêu hoá học của nguyên liệu: hàm lượng ẩm, nồng độ chất khô, hàm lượng 

đường khử và pH. 

2.3.2. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men 

Xử lý bình bát trước lên men: trái bình bát chín sau khi gọt vỏ được xử lí bằng enzyme 

pectinase. Thông qua kết quả của một nghiên cứu được tiến hành song song, chúng tôi xử lí phần 

thịt quả còn nguyên hạt bằng enzyme pectinase ở nồng độ 0.1%, pH= 4.5, nhiệt độ 500C, thời gian 

90 phút. Sau khi loại bỏ phần hạt, với phần dịch quả bình bát thu được chúng tôi tiến hành khảo sát 

quá trình lên men rượu. 

Khảo sát pH thích hợp cho quá trình lên men ở các mốc: 3; 3.5; 4; 4.5; 5. Tỉ lệ men 0.2g, nồng 

độ đường 200Bx, thời gian lên men 8 ngày và lên men ở nhiệt độ thường. Đem chưng cất đo độ cồn, 

lên men phụ, tiến hành đánh giá cảm quan bằng phương pháp cho điểm thị hiếu, chọn mẫu có độ 

cồn và điểm cảm quan thị hiếu cao nhất. Sau đó, khảo sát nồng độ đường cho quá trình lên men: 

160Bx, 180Bx, 200Bx, 220Bx, 240Bx chọn nồng độ đường thích hợp, khảo sát tỉ lệ men: 0.1; 0.15; 

0.2; 0.25; 0.3g/100ml chọn tỉ lệ men thích hợp và khảo sát thời gian cho quá trình lên men: 4; 6; 8; 

10; 12 ngày, chọn thời gian thích hợp cho quá trình lên men. 

2.3.3. Các phương pháp phân tích dùng trong nghiên cứu 

Bảng 2. Phương pháp phân tích [7] 

Chỉ tiêu Phương pháp 

Hàm lượng ẩm Sấy đến khối lượng không đổi 

pH bình bát (*) Máy đo pH 

Hàm lượng chất khô Brix kế 

Hàm lượng đường tổng 
Phương pháp Bertrand theo TCVN 

4594:1988 

Đánh giá cảm quan rượu thành phẩm Theo TCVN 3215-79 

Kiểm tra rượu thành phẩm  Theo TCVN 7045-2002 

Kiểm tra Coliforms Phương pháp đếm khuẩn lạc theo 
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ISO 4832:2006 

Kiểm tra Escherichia Coli 
Phương pháp đếm khuẩn lạc theo 

ISO 16649-2:2001 

Chú thích: (*) pH được đo ở tỉ lệ dịch: nước là 1:1. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Khảo sát nguyên liệu 

Bình bát sau khi được xử lí và phân tích, thu được tỉ lệ các phần (thịt; vỏ; hạt) và một số thành 

phần hóa học được thể hiện lần lượt qua bảng 3 và bảng 4. 

Bảng 3. Tỉ lệ các phần của trái bình bát 

Mẫu 
Trọng 

lượng (g) 
m thịt quả m vỏ, cùi m hạt 

Tỉ lệ thịt 

(%) 

Tỉ lệ vỏ, cùi 

(%) 

Tỉ lệ hạt 

(%) 

Bình bát 106.6 51.67 20.79 34.09 48.37 19.55 32.09 

 

Bảng 4. Thành phần hóa học của bình bát 

Kết quả 

xácđịnh 

 

Nguyên liệu 

Hàm lượng 

ẩm 

Hàm lượng 

đường tổng 

Hàm lượng chất khô 

tổng 
pH 

Bình bát 85.54% 9.32 14.46 5.1 

Qua bảng 3 và 4, nhận thấy thịt bình bát chiếm 48.37% của trái, màu vàng cam, có vị chua và 

ngọt, hương thơm đặc trưng. Mặc dù, phần dùng được của bình bát ít hơn nho 87% [8] khá nhiều 

nhưng qua kết quả phân tích thành phần hóa học ở bảng 4 cho thấy bình bát cũng có tiềm năng để 

sản xuất rượu. Từ hàm lượng ẩm của nguyên liệu là 85.54% so với những loại trái cây khác như 

chanh dây 75.1%, mãng cầu xiêm 84.7% [8] thì ta thấy bình bát có hàm lượng ẩm cao. Hàm lượng 

chất khô tổng trong bình bát là 14.46 tương đối cao, cần phải xác định chế độ xử lí phù hợp để tận 

dụng các chất dinh dưỡng có trong bình bát.  

3.2. Kết quả khảo sát quá trình lên men rượu 

3.2.1. Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của nồng độ pH đến quá trình lên men. 

Sau khi tiến hành thí nghiệm theo 2.3.2, thu nhận kết quả theo bảng 5. 
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Bảng 5. Ảnh hưởng của pH đến độ cồn và điểm cảm quan 

 pH Độ cồn Điểm cảm quan 

3 8.0a 4.5a 

3.5 9.0b 4.7a 

4 11.0c 5.1b 

4.5 11.8d 6.0c 

5 9.0b 5.6d 

Các chữ cái a, b, c, d khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 5%. Số liệu là trung bình của ba lần lặp lại. 

Qua kết quả phân tích cho thấy độ cồn và điểm cảm quan cao nhất ở pH 4.5 và khác biệt có ý 

nghĩa thống kê so với các pH còn lại. Kết quả tương tự với nghiên cứu trên rượu vang xoài [9]. Do ở 

pH 3, 3.5, 4, nồng độ H+ cao, còn ở pH 5 nồng độ H+ thấp không phù hợp cho quá trình sinh trưởng 

và phát triển của nấm men nên tiêu tốn một lượng cơ chất và thời gian nhất định để nấm men tự điều 

chỉnh pH môi trường về giá trị phù hợp. Vì vậy, chọn pH thích hợp cho quá trình lên men là 4.5. 

3.2.2. Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của nồng độ đường đến quá trình lên men 

Sau khi tiến hành thí nghiệm theo 2.3.2, thu nhận kết quả theo bảng 6. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của nồng độ đường đến độ cồn và điểm cảm quan 

0Brix Độ cồn Điểm cảm quan 

16 7.3a 4.2a 

18 8.8b 4.7b 

20 12d 6.0c 

22 10.3c 5.4d 

24 10c 5.2d 

Các chữ cái a, b, c, d, khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 5%. Số liệu là trung bình của ba lần lặp lại. 

Khi phân tích thì ta thấy có sự khác biệt ở 5 nồng độ đường. Trong đó, độ cồn và điểm cảm 

quan cao nhất ở 200Bx và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nồng độ đường còn lại. Điều này 

do ở thí nghiệm 160Bx, 180Bx thì lượng cơ chất cung cấp cho nấm men không đủ nên hàm lượng 

cồn sinh ra thấp. Ở 220Bx, 240Bx thì nồng độ đường cao cao tạo nên sự chênh lệch áp suất thẩm 

thấu giữa tế bào nấm men và môi trường bên ngoài, làm ức chế hoạt động sống của nấm men nên 

lượng cồn sinh ra giảm. Qua kết quả nghiên cứu, chọn nồng độ đường tối ưu cho lên men là 200Bx. 

Tương tự với kết quả nghiên cứu lên men vang xoài và vang vải thiều [9], [10]. 
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3.1.1. Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của tỉ lệ men đến quá trình lên men. 

Sau khi tiến hành thí nghiệm theo 2.3.2, thu nhận kết quả theo bảng 7. 

Bảng 7. Ảnh hưởng của tỉ lệ men đến độ cồn và điểm cảm quan 

Tỉ lệ men (g/100ml) Độ cồn Điểm cảm quan 

0.1 8.2a 5.6a 

0.15 12d 6.1b 

0.2 11.8d 5.9b 

0.25 9.5c 5.0c 

0.3 9b 4.6d 

Các chữ cái a, b, c, d khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 5%. Số liệu là trung bình của ba lần lặp lại. 

Trong cùng điều kiện pH và 0Brix ban đầu, hàm lượng rượu tạo thành phụ thuộc chủ yếu vào tỉ 

lệ nấm men sử dụng. Hàm lượng ethanol tạo thành ở tỉ lệ nấm men 0.15 và 0.2 g/100ml cao hơn so 

với các tỉ lệ còn lại.  Quá trình sản xuất rượu vang phụ thuộc nhiều vào tỉ lệ nấm men, do đây chính 

là tác nhân quan trọng của quá trình lên men. Tỉ lệ men ít (0.1g/100ml) thì nguồn carbon sử dụng 

nhiều để tăng sinh khối. Vì vậy lượng rượu tạo thành thấp. Tuy nhiên, khi tỉ lệ men nhiều (0.25; 0.3 

g/100ml) môi trường dịch lên men không đủ chất dinh dưỡng cho tế bào nấm men phát triển, tế bào 

nấm men chết, làm sản phẩm có mùi vị lạ do xác nấm men bị phân hủy, đồng thời cũng làm lãng phí 

đi một lượng nấm men. So sánh với nghiên cứu lên men vang xoài, vang sim tỉ lệ men dùng lên đến 

0.3g/l [9], [11]. Điều này có thể do nguồn gốc men ở những nơi sản xuất khác nhau dẫn đến hoạt 

tính của men cũng khác nhau. Từ kết quả nghiên cứu, chọn tỷ lệ nấm men bổ sung là 0.15g/100ml là 

phù hợp cho quá trình lên men.  

3.1.2. Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian lên men đến quá trình lên men. 

Sau khi tiến hành thí nghiệm theo 2.3.2, thu nhận kết quả theo bảng 8. 

Bảng 8. Ảnh hưởng của thời gian đến độ cồn và điểm cảm quan 

Thời gian (ngày) Độ cồn Điểm cảm quan 

4 7.2a 4.8a 

6 9.8b 5.2d 

8 12c 6.1b 

10 12.3cd 5.6c 

12 12.5d 4.6d 

Các chữ cái a, b, c, d khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 5%. Số liệu là trung bình của ba lần lặp lại. 
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Qua kết quả phân tích cho thấy thời gian lên men có tầm quan trọng đến quá trình lên men, thời 

gian lên men càng dài thì nồng độ cồn càng cao. Tuy nhiên nếu thời gian lên men quá dài (10; 12 

ngày), nấm men đã qua thời kỳ sinh trưởng mạnh nhất và trở nên già cỗi, năng lực lên men yếu. Các 

vi sinh vật khác phát triển, cùng với xác nấm men sẽ làm giảm chất lượng của sản phẩm. Nhưng nếu 

thời gian lên men quá ngắn (4; 6 ngày) thì lượng ethanol tạo ra ít, trạng thái, màu sắc, mùi, vị chưa 

tốt. Từ kết quả nghiên cứu chọn thời gian lên men thích hợp là 8 ngày, kết quả này cũng phù hợp với 

một số nghiên cứu khi lên men vang xoài, vang vải thiều [9], [10]. 

3.2. Đánh giá cảm quan và kiểm tra rượu thành phẩm 

Đánh giá cảm quan rượu bình bát thành phẩm 

Sau khi tiến hành đánh giá cảm quan theo TCVN 3215-79, kết quả thu nhận được thể hiện qua 

bảng 9. 

Bảng 9. Đánh giá cảm quan rượu vang thành phẩm 

 

 

 

 

 

 

Qua kết quả trên theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3215-79 thì sản phẩm rượu bình bát đạt loại 

khá. 

- Kiểm tra sản phẩm rượu bình bát. 

Bảng 10. Chỉ tiêu rượu thành phẩm 

Chỉ tiêu Rượu bình bát 

Hàm lượng chất khô (0Bx) 6.00 

pH 4.03 

Độ cồn (%v/v) 12 

Coliforms  Không phát hiện 

Escherichia Coli  Không phát hiện 

Ta thấy, nồng độ cồn là 12 nằm trong khoảng 6-18, không phát hiện E.coli và Coliformsđạt 

mức quy định của TCVN 7045-2002. Hàm lượng chất khô và các các chỉ tiêu còn lại cũng đạt yêu 

cầu của rượu vang. 

Chỉ tiêu Điểm TB chưa 

trọng lượng 

Hệ số quan 

trọng 

Điểm chung 

Độ trong và màu sắc 4 0.8 

17.6 Mùi 5 1.2 

Vị 4.2 2 
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4.  KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu các thông số tối ưu cho quá trình lên men rượu vang bình bát được tìm thấy. 

Nồng độ chất khô, pH, tỉ lệ men, thời gian tối ưu cho quá trình lên men lần lượt là 200Bx, 4, 

0.15g/100ml, 8 ngày. Sau khi lên men phụ 10 ngày thì rượu trong và mùi dậy hơn. Đánh giá cảm 

quan thì được người tiêu dùng yêu thích ở loại khá.  
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ABSTRACT 

RESEARCHING THE ANNONA RETICULATA FERMENTATION 

Nguyen Thi Thu Sang1, Tang Thi Anh Hong1,* 

Department of Food Technology, Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: anhhong1106@gmail.com 

After researching Annona reticulate fruit composition, it was found that the meat bowl 

accounted 48.37% of the whole bowl. Using the pectinase enzyme with 0.1% concentration, in 90 

minutes, at pH 4.5 and temperature 500C to extract the bowl solution showed the highest recovery 

yeild, the seed were removed easily. Factors such as dissolved solids content, pH, yeast ratio and 

fermentation time that influence to the quality of Annona reticulata wine were investigated. Annona 

reticulata juice was best fermented with Bx 20, at pH 4.5, 0.15g/100ml of yeast. Through 

experimentation, alcoholic wine content reached 12%v/v, sensory scores based on acceptable tastes. 

Key words: Annona reticulata, alcohol content, brix degree, extract, enzyme pectinase, 

fermentation. 



 
Kỷ yếu hội thảo khoa học – Phân ban Công nghệ thực phẩm 
 

124 
 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ENZYME PECTINASE TRONG SẢN 

XUẤT NƯỚC MƠ ĐÓNG CHAI 

Phan Thị Hường1,*, Nguyễn Thị Thu Sang1,* 

1Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường đại học Công nghiệp thực phẩm Tp. HCM 

 *Email: phanhuongdhtp2@gmail.com; sangntt@cntp.edu.vn 

TÓM TẮT 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng của enzyme pectinase đến hiệu suất thu hồi dịch quả mơ 

được quan tâm trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu đạt được lượng enzyme bổ sung là 

0.2%, thời gian 120 phút, nhiệt độ 500C, pH = 4.5 đạt hiệu suất thu hồi dịch quả cao nhất. Trong 

quá trình phối trộn sản phẩm, bổ sung nước theo tỷ lệ 1:2, tỷ lệ phối trộn dịch quả với syrup đạt 

độ Brix 24 cho sản phẩm đạt giá trị cảm quan tốt.  

Từ khóa: Mơ, nước mơ, enzyme pectinase, pectinex Ultra SP-L 

1. MỞ ĐẦU 

Mơ có tên khoa học là Prunus armenicaca, thuộc họ Rosaceae, (tức họ nhà đào), Mơ là 

nguyên liệu rất giàu giá trị dinh dưỡng, thành phần dinh dưỡng của mơ gồm có acid hữu cơ, một 

số loại khoáng Ca, Mg, K và giàu hàm lượng vitamin A, C [1]. Việc trích ly dịch quả trong quá 

trình sản xuất nước quả mơ là vấn đề đang được quan tâm rất nhiều vì nó ảnh hưởng đến hiệu 

suất thu hồi dịch quả và chất lượng của sản phẩm sau này. Quả mơ là loại quả thuộc nhóm giàu 

beta- carotene, hàm lượng beta-carotene là 1 microgam [2]. 

Trong khi đó, việc áp dụng các chế phẩm enzyme hỗ trợ kỹ thuật trong nghiên cứu và áp 

dụng trong sản xuất thực phẩm ngày càng nhiều [4]. Pectinase là một trong những enzyme được 

sử dụng nhiều nhất trong sản xuất nước quả, áp dụng cho nhiều đối tượng như xoài, táo, thanh 

long… [5], [6], [7] và tỏ ra khá hiệu quả.  

Quả mơ lại là loại quả hạch, khó ép lấy riêng phần thịt quả bằng phương pháp cơ học, 

chúng tôi quyết định nghiên cứu ứng dụng enzyme pectinase trong sản xuất nước mơ, tạo một 

hướng đi mới cho nguồn nguyên liệu, góp phần đa dạng hóa sản phẩm mơ trên thị trường. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu và thiết bị 

2.1.1. Nguyên liệu 

Quả mơ xuất xứ Mộc Châu-Sơn La, lựa chọn những trái chín đều, không dập nát, hư hỏng. 

Đường saccharose Biên Hòa của Công ty Cổ phần đường Biên Hòa. 
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Acid citric (độ tinh khiết: 99.0%) và Na2CO3 (độ tinh khiết: 99.2%) của công ty hóa chất 

Trần Tiến, xuất xứ Trung Quốc. 

Enzyme pectinex Ultra SP-L của công ty Novoenzymes.  

Nước: Sử dụng nước lọc của phòng thí nghiệm trường đại học Công nghiệp Thực Phẩm Tp. 

Hồ Chí Minh 

2.1.2. Thiết bị 

Cân 2 số (TE412), Brix kế (ATAGO), máy đo pH (LAB 850-Schott), bể ổn nhiệt (MON08), 

tủ sấy, cân phân tích 4 số lẻ (T220-Vibra), máy đồng hóa (IKA T25 digital ULTRA-TURRAX), 

nồi hấp thanh trùng (STURDY), máy đóng nắp chai. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Quy trình công nghệ 

Mơ   Lựa chọn, phân loại   Rửa   Cắt  Xay  Xử lý enzyme  Gia nhiệt   Chà 

 Phối trộn  Gia nhiệt   Đồng hóa  Rót chai  Thanh trùng  Nước mơ 

Thuyết minh quy trình: 

Mơ được loại bỏ trái hư, dập nát, đem rửa sau đó cắt nhỏ cho vào máy xay sinh tố, xay thu 

được thịt quả, cho enzyme pectinase vào xử lý. Sau đó gia nhiệt ở 850C trong 5 phút để diệt 

enzyme và một phần vi sinh vật. Tiếp đến ta đem chà qua rây để thu dịch quả mơ. Sau đó phối 

trộn dịch quả với syrup để tạo sản phẩm đạt cảm quan tốt. Gia nhiệt nước quả ở 850C sau đó 

đem đi đồng hóa ở tốc độ 7000 vòng/ phút trong thời gian 10 phút. Tiến hành rót chai, thanh 

trùng nước quả mơ ở 900C trong 20 phút được thành phẩm nước mơ. 

2.2.2. Các nội dung nghiên cứu chính 

 Khảo sát thành phần nguyên liệu (khảo sát tỷ lệ thịt, hạt; khảo sát độ ẩm; khảo sát pH; 

khảo sát nồng độ chất khô hòa tan) 

Khảo sát tỷ lệ thịt, hạt: Ta chọn mơ tươi, chín đều, tiến hành cân 3 mẫu với khối lượng 100-

105g. Sau đó mỗi mẫu ta dùng dao cắt lọc gần như hết toàn bộ phần thịt vỏ và để riêng ra với 

phần hạt. 

Khảo sát độ ẩm: Độ ẩm của nguyên liệu sẽ được thực hiện bằng phương pháp sấy đến khối 

lượng không đổi. 

Khảo sát pH: Sử dụng máy đo pH để đo pH, tiến hành đo lại 3 lần để lấy kết quả trung 

bình. 

Khảo sát nồng độ chất khô hòa tan: Sử dụng Brix kế (0-500Bx) để đo hàm lượng chất khô 

hòa tan của nguyên liệu, tiến hành đo lại 3 lần để lấy kết quả trung bình.  

 Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng của enzyme pectinase đến hiệu suất thu hồi dịch quả mơ 

(nồng độ, thời gian, nhiệt độ, pH). 

Khảo sát nồng độ: Thịt quả mơ được xay nhỏ bổ sung enzyme pectinase lần lượt 0, 0.05, 

0.1, 0.15, 0.2 và 0.25% ở nhiệt độ 450C, thời gian 90 phút, pH=4. Sau đó chà qua rây thu dịch 

quả, tính hiệu suất thu hồi dịch quả để chọn được nồng độ enzyme phù hợp. 



  

Nghiên cứu ứng dụng enzyme pectinase trong sản xuất nước mơ đóng chai 

 

126 
 

Khảo sát thời gian: Thí nghiệm được tiến hành với thời gian lần lượt là 30, 60, 90, 120 và 

150 phút, nồng độ enzyme 0.2%, nhiệt độ 450C, pH=4. Sau đó chà qua rây thu dịch quả, tính 

hiệu suất thu hồi dịch quả để chọn được thời gian xử lý enzyme phù hợp. 

Khảo sát nhiệt độ: Thí nghiệm được tiến hành với nhiệt độ lần lượt là 35, 40, 45, 50 và 

550C, nồng độ enzyme 0.2%, thời gian 120 phút, pH= 4. Sau đó chà qua rây thu dịch quả, tính 

hiệu suất thu hồi dịch quả để chọn được nhiệt độ xử lý enzyme phù hợp. 

Khảo sát pH: Thí nghiệm được tiến hành với pH lần lượt là 3, 3.5, 4, 4.5 và 5, nồng độ 

enzyme 0.2%, thời gian 120 phút, nhiệt độ 500C. Sau đó chà qua rây thu dịch quả, tính hiệu suất 

thu hồi dịch quả để chọn được pH xử lý enzyme phù hợp. 

 Khảo sát quá trình phối trộn (khảo sát tỷ lệ pha loãng nước, khảo sát tỷ lệ phối trộn với 

syrup). 

Khảo sát tỷ lệ pha loãng nước: Tiến hành pha loãng dịch quả và nước theo các tỷ lệ khác 

nhau bao gồm: 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:2.5, 1:3, cố định thành phẩm 240Brix bằng cách bổ sung syrup, 

đánh giá cảm quan cho điểm thị hiếu để chọn tỷ lệ pha loãng thích hợp. 

Khảo sát tỷ lệ phối trộn dịch quả với syrup: Tiến hành phối trộn dịch mơ với syrup để đạt 

thành phẩm lần lượt là 22, 23, 24, 25, 26 (0Bx), đánh giá cảm quan cho điểm thị hiếu để chọn tỷ 

lệ pha loãng thích hợp. 

2.2.3. Phương pháp phân tích 

 Xác định thành phần cấu tạo của nguyên liệu (tỷ lệ thịt, vỏ và tỷ lệ hạt). 

Nguyên liệu mơ mua về được rửa sach, loại bỏ tạp chất, cắt nhỏ để riêng phần thịt và hạt, 

cân khối lượng thịt và vỏ:𝑚1(g),cân khối lượng hạt:𝑚2(g). Tính tỷ lệ phần thịt và hạt trên tổng 

nguyên liệu: 𝑚0(g) như sau: 

Hthịt, vỏ (%) = 
𝑚1

𝑚0
 *100   

Hhạt (%) = 
𝑚2

𝑚0
 *100   

 Xác định hiệu suất thu hồi dịch quả 

Cân khối lượng cốc: a0(g), cân khối lượng tổng bao gồm khối lượng cốc, mẫu, nước và 

enzyme: a1(g) 

Sau giai đoạn ủ nhiệt, chà qua rây thu đươc dịch quả, sau đó ta tiến hành cân lại khối lượng 

dịch quả: a2(g), từ đó tính ra được hiệu suất thu hồi dịch quả như sau: 

Hth (%) =
a2

a1−a0
∗ 100 

 Xác định độ ẩm của thịt quả bằng phương pháp sấy đến khối lượng không đổi. 

Bật tủ sấy, cài đặt nhiệt độ 100-1050C, rửa sach, sấy khô, làm nguội chén sấy trong bình hút 

ẩm, cân khối lượng chén sấy: b0 (g), cân 5-10g mẫu chính xác đến 0.0001g cho vào chén sấy, cân 

khối lượng chén sấy đã có mẫu: b1 (g), cho chén sấy chứa mẫu vào tủ sấy ở 100-1050C trong 2h, 

làm nguội trong bình hút ẩm khoảng 30p rồi cân, cân khối lượng chén và mẫu sau khi sấy: b2 (g) 

Kết quả: Phần trăm ẩm được xác định theo công thức: 
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X(%) =
𝑏1−𝑏2

𝑏1−𝑏0
. 100   

 Xác định nồng độ chất khô hòa tan bằng Brix kế (0 ÷ 50), xác định pH đo bằng máy đo 

pH. 

Ta tiến hành đo 3 lần. Kết quả được lấy giá trị trung bình giữa 3 lần đo. Giả sử 3 lần đo có 

giá trị x1, x2, x3. Kết quả là xtb 

xtb =
𝑥1+𝑥2+𝑥3

3
 

 Đánh giá cảm quan bằng phép thử cho điểm thị hiếu thang điểm 7. 

Đánh giá cảm quan cho điểm thị hiếu nhằm xác định mức độ ưa thích hay khả năng chấp 

nhận của người tiêu dùng đối với sản phẩm được đánh giá. Số lượng người thử: 60 người, tiến 

hành đánh giá cảm quan thị hiếu trên thang điểm 7. 

 Xác định hàm lượng đường tổng theo TCVN 4594:1988 

 Hàm lượng đường tổng được kiểm tra tại Công Ty TNHH dịch vụ Khoa học công nghệ 

Khuê Nam 

 Kiểm tra tổng số vi khuẩn hiếu khí theo ISO 4833-1:2013, tổng số nấm men, nấm mốc 

theo ISO 21527-1:2008 

 Chỉ tiêu vi sinh được kiểm tra tại Công Ty TNHH dịch vụ Khoa học công nghệ Khuê Nam. 

2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Các mẫu thí nghiệm được làm ít nhất 3 lần và số liệu thu được xử lý bằng chương trình tính 

toán thống kê JMP, Microsoft office Excel. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Khảo sát nguyên liệu 

Bảng 1. Thành phần cấu tạo của mơ 

Chỉ tiêu Thịt quả + vỏ Hạt 

Khối lượng (g) 87.61 14.25 

Tỷ lệ (%) 86.01 13.99 

Bảng 2. Thành phần hóa học của mơ 

STT Chỉ tiêu Hàm lượng 

1 Ẩm (%) 89.89 

2 pH 2.56 

3 Nồng độ chất khô (0Bx) 9 
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Qua bảng 1 ta thấy tỷ lệ thịt quả mơ cao, chiếm 86.01%, cao hơn so với thịt quả mận, quả 

nhót (tỷ lệ thịt quả mận 85%, tỷ lệ thịt quả nhót 76%), đồng thời mơ có màu sắc tươi sáng, mùi 

vị thơm ngon, vì vậy mơ là nguyên liệu rất phù hợp cho ngành sản xuất nước quả [3]. 

Bảng 2 cho thấy pH của mơ cũng khá thấp, chỉ đạt 2.56, đây là loại quả vị khá chua, vậy 

nên khi chế biến nước quả cần chú ý tới hàm lượng nước bổ sung và hàm lượng đường bổ sung 

vào dịch quả, bởi những yếu tố này ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm sau này. 

3.2. Khảo sát bổ sung enzyme pectinase 

3.2.1. Khảo sát hàm lượng enzyme pectinase bổ sung vào thịt quả 

Thịt quả mơ được xay nhỏ, bổ sung enzyme pectinase lần lượt 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 và 

0.25%, ủ ở nhiệt độ 450C, thời gian 90 phút, pH = 4. Kết quả được thể hiện ở hình 1. 

 

Hình 1. Ảnh hưởng của enzyme pectinase đến hiệu suất thu hồi dịch quả 

Ghi chú: a, b, c, d, e (P < 0.05) khác biệt có ý nghĩa. 

Qua kết quả hình 1 cho thấy khi lượng enzyme càng tăng thì dịch quả thu được cũng càng 

tăng. Ở 0.2% enzyme pectinase thì cho hiệu suất thu hồi dịch quả cao 52.09%. Mẫu ở 0.05; 0,1% 

thì hiệu suất thu hồi dịch quả thấp hơn rất nhiều. Nhưng đến mẫu 0.25% thì hiệu suất thu hồi 

dịch quả hầu như tăng không đáng kể (tăng 0.32% so với ở nồng độ 0.2% enzyme), không có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê với P<0.05. Từ kết quả trên ta có thể giải thích do thành tế bào của 

mơ có nhiều pectin [1], khi sử dụng enzyme pectinase thành phần chủ yếu là 

pectintranseliminase, polygalacturonase, pectinesterase, hemicellulase và cellulase, chúng sẽ sử 

dụng cơ chất pectin trong mơ để phá vỡ cấu trúc thành tế bào [4]. Ngoài ra, enzyme pectinase sẽ 

tấn công làm gãy các liên kết như liên kết ester giữa phenol và polymer trên thành tế bào do đó 

làm tăng dịch quả thoát ra môi trường bên ngoài [5]. Khi tăng nồng độ enzyme lên thì sự phá 

hủy thành tế bào càng tăng do đó dịch quả thu được cũng tăng lên đáng kể. 

So với nghiên cứu về ứng dụng enzyme pectinase trong sản xuất nước quả thanh long, thì 

nồng độ enzyme bổ sung vào dịch quả chiếm 0.15%, có thể do hàm lượng pectin trong thanh 

long ít, đồng thời mô quả mơ cũng khác biệt hơn so với thanh long nên nồng độ enzyme bổ sung 

vào thấp hơn so với nồng độ enzyme bổ sung vào thịt quả mơ [6]. 
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So với nghiên cứu ứng dụng pectinase trong trích ly dịch quả xoài cho thấy hiệu suất thu 

hồi dịch quả cao nhất ứng với mức nồng độ enzyme sử dụng dao động trong khoảng từ 0.15 đến 

0.2%, kết quả tương tự như nồng độ enzyme trong xử lý dịch quả mơ [7]. 

Dựa vào tính kinh tế và hàm lượng 0.2% enzyme cho kết quả tốt nhất nên tôi sử dụng kết 

quả này cho các nghiên cứu tiếp theo. 

3.2.2. Khảo sát thời gian xử lý enzyme 

Thí nghiệm được tiến hành với thời gian lần lượt là 30, 60, 90, 120 và 150 phút, nồng độ 

enzyme 0.2%, nhiệt độ 450C, pH= 4. Kết quả được thể hiện ở hình 2. 

 

Hình 2. Ảnh hưởng thời gian xử lý enzyme đến hiệu suất thu hồi dịch quả 

Ghi chú: a, b, c, d (P < 0.05) khác biệt có ý nghĩa. 

Qua kết quả hình 2 cho thấy thời gian ủ enzyme pectinase càng tăng thì hiệu suất thu hồi 

dịch quả thu được càng tăng. Tuy nhiên đến một giới hạn nhất định cụ thể là ở 120 phút đến 150 

phút thì hiệu suất thu hồi dịch quả tăng không đáng kể. Ở 120 phút hiệu suất là 62.24%. Ở thời 

gian 150 phút hiệu suất là 62.74%, không khác biệt có ý nghĩa thống kê với P < 0.05 ở thời gian 

120 phút. Có thể thấy rằng ở thời gian trích ly 120 phút enzyme gần như đã phân giải gần hết cơ 

chất và giải phóng các sản phẩm, do đó, thời gian tăng hơn nữa thì lượng dịch quả tăng không 

đáng kể, hoặc gần như không tăng [4]. 

So với nghiên cứu ứng dụng pectinase trong sản xuất nước quả thanh long thì thời gian xử 

lý enzyme ngắn hơn so với thời gian xử lý enzyme ở dịch quả mơ, chỉ có 60 phút [6]. Ngoài ra, 

so với nghiên cứu ứng dụng pectinase trong trích ly dịch quả xoài thì thời gian xử lý enzyme tối 

ưu chỉ có 20 phút [7], thời gian cũng ngắn hơn rất nhiều so với thời gian xử lý thịt quả mơ vì 

thanh long và xoài thuộc loại quả có cấu trúc mô thịt mềm, còn mơ thuộc nhóm quả hạch, cấu 

trúc mô thịt cứng, chắc hơn nhiều nên thời gian xử lý enzyme kéo dài hơn.  

Vậy thời gian xử lý enzyme pectinase tốt nhất được chọn trong khảo sát nghiên cứu này là 

120 phút. 

3.2.3. Khảo sát nhiệt độ xử lý enzyme 

Thí nghiệm được tiến hành với nhiệt độ lần lượt là 35, 40, 45, 50 và 550C, nồng độ enzyme 

0.2%, thời gian 120 phút, pH=4. Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở hình 3. 
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Qua kết quả hình 3, ta thấy rằng ở nhiệt độ thường 350C enzyme không phản ứng xúc tác 

tốt. Khi nâng nhiệt độ càng lên cao thì hiệu suất thu hồi dịch quả càng tăng. Ở nhiệt độ 500C là 

nhiệt độ tối ưu nhất, vì hiệu suất thu hồi dịch quả là cao nhất 74.33%, tăng 26.1%  so với nhiệt 

độ 350C. Tuy nhiên khi nhiệt độ tăng lên 550C thì hiệu suất thu hồi giảm, chỉ còn 73.12% (giảm 

1.21% so với ở 500C). Điều này có thể giải thích là vì nhiệt độ ở thời điểm này bắt đầu làm cho 

enzyme bị biến tính, giảm hoạt tính dẫn đến hiệu suất thu hồi dịch quả có chiều hướng đi ngược 

lại. 

 

Hình 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý enzyme đến hiệu suất thu hồi dịch quả 

Ghi chú: a, b, c, d, e (P < 0.05) khác biệt có ý nghĩa 

So với nghiên cứu ứng dụng enzyme pectinase trong sản xuất nước quả thanh long và so 

với nghiên cứu ứng dụng pectinase trong trích ly dịch quả xoài thì hoạt động thủy phân của 

enzyme pectinase ở nhiệt độ 500C cho hiệu suất thu hồi dịch quả cao nhất [6, 7], cũng giống với 

nhiệt độ xử lý enzyme ở dịch quả mơ. Vì thế ta có thể nhận thấy khi xử lý nước quả với enzyme 

pectinase, đa phần enzyme hoạt động tốt nhất ở 500C sẽ cho hiệu suất thu hồi dịch quả cao.  

Qua kết quả thí nghiệm trên tôi chọn nhiệt độ thủy phân là 500C cho các nghiên cứu tiếp 

theo. 

Khảo sát pH xử lý enzyme 

Thí nghiệm được tiến hành với pH lần lượt là lần lượt là 3, 3.5, 4, 4.5 và 5, nồng độ 

enzyme 0.2%, thời gian 120 phút, nhiệt độ 500C. Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở hình 4 
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Hình 4. Ảnh hưởng của pH xử lý enzyme lên lượng dịch quả 

Ghi chú: a, b, c, d, e (P <0.05) khác biệt có ý nghĩa. 

Qua kết quả ở hình 4 ta thấy enzyme pectinase hoạt động tốt nhất ở pH bằng 4.5, ở pH này 

hiệu suất thu hồi dịch quả tăng lên đáng kể, chiếm 84.25% (tăng 21.03% so với mẫu ở pH = 3) 

tuy nhiên ở pH = 5 hiệu suất thu hồi dịch quả giảm do lúc này hoạt tính của enzyme pectinase bị 

giảm sút, chỉ còn 83.24%, sự khác biệt về hiệu suất thu hồi ở các giá trị pH khác nhau là có 

nghĩa với P < 0.05.  

So với nghiên cứu ứng dụng pectinase trong trích ly dịch quả xoài thì pH cũng ảnh hưởng 

khá rõ đến lượng dịch quả thu hồi sau quá trình thủy phân, hiệu suất thu hồi dịch quả cao nhất 

khi khảo sát ở giá trị pH = 4.5, cũng giống với pH xử lý enzyme ở dịch quả mơ [7]. 

Vì thế, tôi chọn pH = 4.5 để tiến hành các nghiên cứu tiếp theo. 

3.3. Khảo sát quá trình phối trộn 

3.3.1. Khảo sát lượng nước bổ sung vào dịch quả 

Pha loãng dịch mơ với nước theo 5 tỷ lệ lần lượt 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:2.5 và 1:3, sau đó tiến 

hành đánh giá cảm quan cho điểm thị hiếu [8] để chọn được tỷ lệ pha loãng thích hợp. 

 

Hình 5. Đồ thị đánh giá cho điểm thị hiếu khảo sát tỷ lệ pha loãng dịch mơ 

Ghi chú: a, b, c (p < 0.05) khác biệt có ý nghĩa. 
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Dựa vào hình 5 ta có thể thấy ở tỷ lệ pha loãng 1:2 cho điểm trung bình cao nhất, khác biệt 

có ý nghĩa thống kê với P < 0.05, ở độ pha loãng 1:2 nước quả vừa có mùi thơm đặc trưng của 

mơ, vừa có vị chua ngọt hài hòa, ở độ pha loãng 1:2.5 và 1:3 thì không có sự khác biệt có ý 

nghĩa. Còn ở độ pha loãng 1:1 nước mơ có vị chua rất đậm nên ít được ưa thích. 

Vì vậy tôi chọn tỷ lệ pha loãng dịch mơ với nước là 1:2 cho các nghiên cứu tiếp theo. 

3.3.2. Khảo sát tỷ lệ phối trộn dịch quả với syrup 

Sau khi pha loãng dịch quả với tỷ lệ nước là 1:2, tôi phối trộn thêm syrup vào dịch quả để 

đạt thành phẩm lần lượt là 22, 23, 24, 25 và 26 (0Bx), tiến hành đánh giá cảm quan cho điểm thị 

hiếu [8] để chọn được tỷ lệ phối trộn thích hợp. Kết quả trình bày ở hình 6. 

Qua hình 6 ta thấy rằng ở độ Brix 24 là được nhiều người ưa thích nhất, đạt điểm trung 

bình cao nhất 6.12, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với P < 0.05.  

 

Hình 6. Biểu đồ đánh giá cho điểm thị hiếu khảo sát tỷ lệ phối trộn dịch quả với syrup 

Ghi chú: a, b, c (p < 0.05) khác biệt có ý nghĩa 

Ở 240Bx nước quả vừa có mùi thơm đặc trưng của mơ, vừa có vị chua ngọt hài hòa. Còn ở 

mẫu 22, 230Bx thì nước quả có vị hơi chua, mẫu 25, 260Bx cho vị quá ngọt không còn vị chua 

đặc trưng của mơ nên không được ưa thích. 

3.4. Khảo sát quá trình hoàn thiện sản phẩm 

3.4.1. Chỉ tiêu cảm quan 

Sản phẩm cuối được đánh giá cảm quan bằng phương pháp cho điểm thị hiếu, sản phẩm đạt 

6.12 điểm, sản phẩm có mùi thơm đặc trưng của mơ, màu vàng đẹp, vị chua ngọt hài hòa. 

3.4.2. Chỉ tiêu hóa lý 

Bảng 3. Kết quả kiểm tra đường tổng 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

1 Đường tổng % 14.6 TCVN 4594:1988 
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Chỉ tiêu hóa lý được kiểm tra tại Công Ty TNHH dịch vụ Khoa học công nghệ Khuê Nam. 

3.4.3. Chỉ tiêu vi sinh 

Bảng 4. Kết quả kiểm tra vi sinh 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

1 Tổng số vi khuẩn 

hiếu khí 

CFU/ml Không phát hiện ISO 4833-1:2013 

2 Tổng số nấm men, 

nấm mốc 

CFU/ml Không phát hiện ISO 21527-1:2008 

Chỉ tiêu vi sinh được kiểm tra tại Công Ty TNHH dịch vụ Khoa học công nghệ Khuê Nam 

Qua kết quả kiểm tra vi sinh tôi nhận thấy rằng với nhiệt độ thanh trùng 900C trong thời 

gian 20 phút thì sản phẩm sau 10 ngày bảo quản trong điều kiện thường vẫn đảm bảo chất lượng. 

4. KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu cho thấy pectinase tỏ ra khá hiệu quả trong việc xử lý mô quả mơ, giúp 

hiệu suất thu hồi dịch quả cao. Hàm lượng enzyme bổ sung là 0.2%, thời gian xử lý 120 phút, 

nhiệt độ xử lý tối ưu là 500C, pH = 4.5 sẽ cho hiệu suất thu hồi dịch quả cao nhất. Sản phẩm đạt 

giá trị cảm quan tốt khi pha loãng dịch quả với nước theo tỷ lệ 1:2, tỷ lệ phối trộn dịch quả với 

syrup cho thành phẩm 240Bx. Sản phẩm sau khi thanh trùng 900C trong 20 phút bảo quản sau 10 

ngày vẫn đạt kết quả tốt và sản phẩm được sự ưa thích của người tiêu dùng. 
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ABSTRACT 

RESEARCH ON THE APPLICATION OF PECTINASE ENZYME IN BOTTLED APRICOTS 

JUICE PRODUCTION 

Phan Thi Huong1, Nguyen Thi Thu Sang1 

1Food Technology Faculty, Ho Chi Minh City University of Food industry 

Email: phanhuongdhtp2@gmail.com; sangntt@cntp.edu.vn 

Investigation of influencing factors of the pectinase enzyme to the recovery performance of 

the apricots juice in this research were interested in. Research result with 0.2% enzyme, 120 

minutes, 500C, pH 4.5, achieve the highest retrieval efficiency. In the mixed process, addition 

water to the ratio 1: 2, the mixing ratio juice with brix index 24 accepted for good value product. 

Keywords: Apricot, apricot juice, enzyme pectinase, syrup, Pectinex Ultral SP-L 
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ENZYME PECTINASE  

TRONG SẢN XUẤT NƯỚC BÌNH BÁT ĐÓNG CHAI 

Mai Thị Thúy Nga1,*, Nguyễn Thị Thu Sang1 

1Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 

*Email: Maingacntp@gmail.com 

Ngày nhận bài: 15/62017; Ngày chấp nhận đăng: 2/7/2017 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của nồng độ, thời gian, nhiệt độ và pH hoạt động của 

enzyme pectinase để thu được lượng dịch quả bình bát cao nhất, khảo sát tỷ lệ nước và syrup 

bổ sung. Kết quả cho thấy nồng độ enzyme pectinase 0.1%, thời gian 90 phút xử lý ở 50OC với 

pH 4.5 cho hiệu suất thu hồi dịch quả cao 83.33% và dễ tách thịt quả ra khỏi hạt. Sản phẩm  

nước bình bát qua đánh giá cảm quan đạt chất lượng tốt cần bổ sung dịch quả: nước theo tỉ lệ 

1:1.5, bổ sung syrup để Brix sản phẩm đạt 13. Sản phẩm nước bình bát qua đánh giá cảm quan 

đạt điểm trung bình 6.25 cho thấy sản phẩm được người tiêu dùng chấp nhận. 

Từ khóa: Nước bình bát, enzyme, pectinase, syrup. 

1. MỞ ĐẦU 

Bình bát hay còn gọi là nê, na xiêm (tên khoa học là: Annona ReticulataL), một số 

ngôn ngữ châu Âu gọi là tim bò, tiếng Hindi gọi là Sitaphal, tức quả Sita, là một loài thực vật 

thuộc chi Na (Annona). Trái bình bát là nguồn nguyên liệu lớn, phân bố nhiều ở các tỉnh  

miền tây Nam Bộ. Cây bình bát mọc ở những vùng đất thấp, ven sông dọc hai bờ kênh rạch cùng 

với khí hậu nóng ẩm là điều kiện để cây bình bát sinh trưởng và phát triển.  

Với màu sắc bắt mắt, những trái bình bát chín vàng căng tròn là một loại quả cung cấp 

nhiều giá trị dinh dưỡng như canxi, kali, sắt, khoáng chất, vitamin C [1, 2]. 

Trái xanh rất giàu tannin, khi sấy khô, nghiền thành bột, được sử dụng chống tiêu chảy và 

kiết lỵ. Vỏ bình bát có khả năng chống oxy hóa và kháng khuẩn. Lá có đặc tính kháng viêm, diệt 

chấy rận. Vỏ cây có tính chất làm se và có thể sử dụng sắc nước uống. Rễ cây cắt nhỏ đặt quanh 

nướu răng giảm đau, nước sắc dùng để hạ sốt [2, 3]. 

Tuy nhiên, các sản phẩm chế biến từ bình bát vẫn chưa được chú ý nhiều. Trái bình bát chỉ 

được hái ăn tươi, chủ yếu dầm với đường, đá và khó kéo dài thời gian bảo quản. Thêm vào đó, 

cấu trúc thịt quả bình bát có nhiều hạt, phần hạt gắn chặt chẽ với phần thịt quả gây khó khăn khi 

sử dụng, nhất là đối với người già và trẻ em.  
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Pectinase được nghiên cứu sử dụng trong chế biến nhiều loại sản phẩm nước quả như nước 

thanh long ruột đỏ [4], nước giải khát từ hoa bụp giấm [5], xoài, táo, chuối… [6-8] và được 

chứng minh có khả năng nâng cao hiệu suất thu hồi dịch quả, thuận tiện trong xử lý công nghệ. 

Nghiên cứu này ứng dụng pectinase để hỗ trợ quá trình trích ly, thu dịch quả, giúp công 

đoạn loại bỏ hạt dễ dàng hơn là yếu tố vô cùng quan trọng trong quy trình sản xuất, khảo sát chế 

biến nước bình bát đóng chai được thực hiện nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu, góp phần đa 

dạng hóa sản phẩm và tăng giá trị sử dụng của trái bình bát. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu 

- Trái bình bát được thu hoạch từ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, chọn lựa trái có độ 

chín ăn được đồng đều và phù hợp cho quá trình sản xuất nước bình bát. 

- Enzyme pectinex Ultra SP-L của công ty Novozymes. 

- Đường saccharose Biên Hòa của Công ty Cổ phần đường Biên Hòa. 

- Acid citric (độ tinh khiết 99.0%) và Na2CO3 (độ tinh khiết 99.2%) của công ty Hóa chất 

Trần Tiến, xuất xứ Trung Quốc. 

 Thiết bị: pH kế hiệu Inolab, Brix kế hiệu Atago, nồi hấp, bể ổn nhiệt 500C, bếp điện, cân 2 

số hiệu AND (EK-610i). 

2.2. Phương pháp 

2.2.1. Quy trình thí nghiệm 

Nguyên liệu sau khi được thu hái lựa chọn các quả đạt yêu cầu sản xuất để xử lý sơ bộ (rửa, 

gọt vỏ bỏ cùi, xé nhỏ). Sau đó, bổ sung nước vào thịt quả (còn hạt) với tỷ lệ 1:1 nhằm hỗ trợ cho 

công đoạn chà được hiện dễ dàng hơn. Tiếp đến, bổ sung enzyme pectinase vào và ủ ở điều kiện 

tối ưu nhất. Sau khi ủ, hỗn hợp được gia nhiệt nhằm vô hoạt enzyme và tiêu diệt một phần vi 

sinh vật. Dịch quả thu được được đem đi phối trộn với syrup gia nhiệt ở 650C trong 2 phút rồi 

đồng hóa tốc độ 7000rpm, thời gian 10 phút để tăng giá trị cảm quan cho sản phẩm. Sản phẩm 

được rót chai đóng nắp và thanh trùng ở 90OC trong 20 phút. Sau khi thanh trùng, tiến hành bảo 

ôn để hoàn thiện sản phẩm. 

2.2.2. Các phương pháp phân tích 

 

- Xác định tỷ lệ các thành phần của nguyên liệu như vỏ và cùi, thịt quả và hạt  

Cân mẫu nguyên liệu. Sau đó ta tiến hành tách riêng vỏ và cùi, hạt, thịt quả rồi cân riêng 

khối lượng từng phần. Tính tỷ lệ thành phần nguyên liệu theo công thức sau: 

𝑋 =  
𝑎

𝑏
. 100% 

Trong đó: 

X: tỉ lệ vỏ và cùi/ hạt/ thịt quả (%) 

a: khối lượng vỏ và cùi/hạt/thịt quả (g) 

b: khối lượng quả nguyên liệu (g) 
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Thí nghiệm lặp lại 3 lần. Kết quả là trung bình cộng của 3 thí nghiệm. 

- Xác định hiệu suất thu hồi dịch quả như sau: 

𝐻 =  
𝑚1

𝑚
. 100% 

Trong đó: 

H: Hiệu suất thu hồi dịch quả (%) 

m1: khối lượng dịch quả thu được sau khi xử lý enzyme (g) 

m: khối lượng nguyên liệu, nước và enzyme ban đầu (g) 

- Xác định độ ẩm của nguyên liệu bằng phương pháp sấy đến khối lượng không đổi 

- Xác định hàm lượng đường tổng trong nguyên liệu theo TCVN 4594:1988 

- Xác định hàm lượng chất khô hòa tan tổng của nguyên liệu bằng Brix kế, pH của 

nguyên liệu bằng pH kế. 

- Đánh giá cảm quan bằng phương pháp cho điểm thị hiếu thang điểm 7. 

- Chỉ tiêu vi sinh theo QCVN 6-2:2010/BYT 

2.2.3. Các nội dung nghiên cứu chính 

- Khảo sát tỷ lệ thành phần nguyên liệu: vỏ và cùi, hạt và thịt quả. 

- Khảo sát các chỉ tiêu hóa lý của nguyên liệu: hàm lượng ẩm, hàm lượng chất khô tổng, 

hàm lượng đường tổng và pH. 

- Khảo sát ảnh hưởng của enzyme pectinase trong thu hồi dịch quả: nồng độ enyme, thời 

gian, nhiệt độ và pH (chỉ tiêu theo dõi: hiệu suất thu hồi) 

- + Nồng độ enzyme (% w/w) được khảo sát ở các mốc: 0, 0.05, 0.1, 0.15. 

- + Thời gian xử lý enzyme (phút) được khảo sát ở các mốc: 0, 30, 60, 90, 120, 150.  

- + Nhiệt độ (0C) hoạt động của enzyme được khảo sát ở các mốc: 35, 40, 45, 50, 55. 

- + pH thích hợp cho hoạt động của enzyme được khảo sát ở các mốc: 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5. 

- Khảo sát phối trộn sản xuất nước bình bát: tỷ lệ pha loãng, tỷ lệ syrup (chỉ tiêu theo dõi: 

đánh giá cảm quan) 

- + Khảo sát tỷ lệ pha loãng dịch quả: nước. Tỷ lệ pha loãng dịch quả: nước được bố trí 

như sau: 1:0, 1:0.05, 1:1, 1:1.5, 1:2. Cố định Brix đạt 14 ở các mẫu. 

- + Khảo sát bổ sung syrup: tiến hành bổ sung syrup để Bx sản phẩm lần lượt là: 11, 12, 

13, 14, 15. 

2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Các mẫu thí nghiệm được làm ít nhất 3 lần và số liệu thu được xử lý bằng chương trình tính 

toán thống kê JMP 10 và Microsoft Excel 2010. 
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3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  

3.1. Khảo sát thành phần nguyên liệu 
 

Kết quả khảo sát tỷ lệ thành phần nguyên liệu được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả khảo sát tỷ lệ thành phần nguyên liệu 

Tỷ lệ thành phần nguyên liệu Giá trị (%) 

Vỏ và cùi 19.55 % 

Hạt 32.09 % 

Thịt quả 48.36 % 

Kết quả bảng 1 cho thấy tỷ lệ phần thịt quả (48.36%) cao hơn so với hạt (16.27%), vỏ và 

cùi (28.81%) nên phù hợp khi chế biến nước quả từ trái bình bát. So sánh các nghiên cứu trên 

quả na thì phần ăn được cũng khá cao (56%), mãng cầu xiêm (79%), mít dai, mít mật (45%) [9]. 

Các phân tích sơ bộ cho thấy lựa chọn trái bình bát đưa vào sản xuất nước quả là khá khả thi. 

3.2. Khảo sát các chỉ tiêu hóa lý của nguyên liệu 

Kết quả khảo sát các chỉ tiêu hóa lý của nguyên liệu được trình bày ở bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả khảo sát chỉ tiêu hóa lý của nguyên liệu 

Chỉ tiêu hóa lý Giá trị  

Hàm lượng ẩm (%) 85.55 

Hàm lượng chất khô hòa tan  8 

pH 4.39 

Hàm lượng đường tổng (%) 9.32 

Ghi chú: Giá trị pH được xác định khi đã bổ sung tỷ lệ nước 1:1 

Hàm lượng ẩm trong bình bát cao (85.55%), hàm lượng chất khô hòa tan đạt giá trị 8 và 

pH=4.39, hàm lượng đường tổng cao 9.32% và trái bình bát chín có màu vàng hấp dẫn, mùi 

thơm đặc trưng cho thấy đây là nguyên liệu phù hợp để đưa vào sản xuất nước quả. Tuy nhiên, 

cấu trúc của trái bình bát khó tách thịt quả khỏi hạt cũng như ép lấy nước nên cần can thiệp bằng 

enzyme kỹ thuật để giúp tăng hiệu suất thu hồi dịch quả. 

3.3. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ enzyme pectinase bổ sung vào thịt quả 

Mẫu được bổ sung lần lượt enzyme pectinase với các nồng độ tương ứng là 0.05, 0.1, 

0.15%. Song song, tiến hành làm mẫu đối chứng không bổ sung enzyme. Yếu tố cố định: nhiệt 

độ (50oC), pH (4.5), thời gian (60 phút). Kết quả được trình bày ở hình 1. 
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Hình 1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ enzyme pectinase đến hiệu suất thu hồi 

Ghi chú: Với a, b, c (p < 0.05) là các khác biệt có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%. Số liệu là trung bình của 

ba lần lặp lại 

Kết quả ở hình 1 cho thấy tại các nồng độ enzyme khác nhau thì hiệu suất thu hồi dịch quả 

cũng khác nhau. Tỷ lệ enzyme tăng (từ 0 – 0.1%) thì hiệu suất thu hồi tăng (từ 56 – 71.4%). Ở 

mẫu sử dụng nồng độ enzyme 0.05% cho hiệu suất thấp nhất so với các mẫu sử dụng enzyme 

khác. Tỷ lệ enzyme 0.1% hiệu suất thu hồi tăng cao nhất so với mẫu đối chứng (tăng 15.24%), 

tuy nhiên không có sự khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê 5% so với mẫu ở nồng độ 0.15%. Nồng 

độ 0% và 0.05% phần thịt quả hầu như không tách ra khỏi hạt, phần thịt quả thu hồi được rất ít. 

Ở các nồng độ cao hơn 0.05%, phần thịt quả tách hoàn toàn ra khỏi phần hạt (Hình 2). 

 

Hình 2. Hạt bình bát sau khi xử lý bằng enzyme pectinase 

Khi thừa cơ chất, vận tốc phản ứng tăng khi nồng độ enzyme tăng nhưng khi nồng độ 

enzyme bão hòa với nồng độ cơ chất thì vận tốc phản ứng không thay đổi hoặc không tăng thêm 

khi tăng nồng độ enzyme [7]. Theo các nghiên cứu trước, kết quả cho thấy hàm lượng enzyme 

sử dụng dao động khá nhiều với các nguyên liệu khác nhau: nồng độ enzyme 0,15% trên nguyên 

liệu xoài [7], 0.8% trên trái sim rừng [10], 0.15% với nguyên liệu là hoa bụp giấm [5], 0.04% 

với nguyên liệu táo [8], 0.28% trên thanh long ruột đỏ [4]. Có thể thấy rằng cấu trúc của từng 

loại nguyên liệu, hàm lượng và cấu trúc pectin trong các nguyên liệu ảnh hưởng lớn đến nồng độ 

enzyme sử dụng. Dựa vào kết quả thống kê và tính kinh tế, nồng độ enzyme pectinase ở mức 

0.1% được chúng tôi lựa chon xử lý nguyên liệu bình bát và sử dụng kết quả này để tiến hành 

khảo sát các công đoạn sau.  
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3.4.  Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến hoạt động của enzyme 

Các mẫu được xử lý bằng enzyme pectinase ởcác mốc thời gian lần lượt là 30, 60, 90, 120 

phút, 150 phút. Yếu tố cố định: nhiệt độ (50oC), pH (4.5), thời gian (60 phút). Kết quả khảo sát 

được trình bày ở hình 3. 

 

Hình 3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến hoạt động của enzyme 

Ghi chú: Với a, b, c (p < 0.05) là các khác biệt có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%. Số liệu là trung bình của 

ba lần lặp lại. 

Kết quả hình 3 cho thấy thời gian xử lý enzyme tăng từ 30 – 90 phút thì hiệu suất thu hồi 

dịch quả càng tăng. Hiệu suất tăng từ 47.18% sau 30 phút lên 83.00% sau 150 phút (tăng 

35.82%). Ở 90 phút, hiệu suất thu hồi cao đạt 82.93%. Tuy nhiên, sau hơn 90 phút thì hiệu suất 

thu hồi dịch quả tăng lên không đáng kể (các giá trị không khác nhau ở mức ý nghĩa α = 0.05%). 

Phản ứng thủy phân xúc tác bởi enzyme cần có một khoảng thời gian tối thiểu đối với từng loại 

enzyme. Thời gian quá ngắn là không đủ cho phản ứng thủy phân nên lượng dịch quả thu được 

thấp. Việc kéo dài thời gian cho hoạt động thủy phân là cần thiết để tạo ra lượng dịch quả nhiều. 

Tuy nhiên, thời gian tăng hơn nữa thì lượng dịch quả tăng không đáng kể hoặc gần như không 

tăng. Vì vậy, chúng tôi chọn mốc thời gian 90 phút là thời gian thích hợp cho hoạt động của 

enzyme. Kết quả này trùng khớp với các kết quả nghiên cứu trên nguyên liệu gấc, cam, xoài 

khoảng thời gian thích hợp cho enzyme hoạt động từ 60÷150 phút [11], đối với nguyên liệu 

chuối được xử lý trong 90 phút cho kết quả tốt [6]. 

3.5.  Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt động của enzyme 

Các mẫu được bổ sung 0.1% enzyme pectinase, ủ ở các mốc nhiệt độ 35, 40, 45, 50, 45, 

55OC trong 90 phút, pH = 4.5. Kết quả khảo sát được trình bày ở hình 4. 
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Hình 4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt động của enzyme 

Ghi chú: Với a, b, c (p < 0.05) là các khác biệt có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%. Số liệu là trung bình của 
ba lần lặp lại 

Kết quả hình 4 cho thấy tại các ngưỡng nhiệt độ khác nhau thì hiệu suất thu hồi cũng khác 

nhau. Tại nhiệt độ 35OC hiệu suất thu hồi là 58.54%, khi tiếp tục tăng nhiệt độ thì hiệu suất thu 

hồi cũng tăng theo. Khi nhiệt độ 500C thì hiệu suất đạt cao nhất 83.25% (tăng 24.71% so với 

hiệu suất ở 350C) và không có sự khác biệt có nghĩa với kết quả ở 550C. Pectinase hoạt động tốt 

trong khoảng 50 – 550C, một số nghiên cứu cho thấy pectinase sẽ giảm hoạt tính nếu tăng lên 

60oC [7, 12]. Trong thí nghiệm này, 500C được chọn là nhiệt độ thích hợp và sử dụng kết quả 

này cho các thí nghiệm sau. Kết quả này cũng trùng khớp với kết quả nghiên cứu trên trái thanh 

long [12]. 

3.6.  Khảo sát ảnh hưởng của pH đến hoạt động của enzyme 

Các mẫu được bổ sung 0.1% enzyme pectinase, ủ ở 50oC trong 90 phút với pH lần lượt ở 3, 

3.5, 4, 4.5, 5. Kết quả khảo sát được trình bày ở hình 5. 
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Hình 5. Ảnh hưởng của pH đến hiệu suất thu hồi dịch quả 

Ghi chú: Với a, b, c (p < 0.05) là các khác biệt có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%. Số liệu là 

trung bình của ba lần lặp lại. 

Từ kết quả hình 5 cho thấy pH cũng có ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi dịch quả sau khi 

xử lý với enzyme pectinase. Hiệu suất thu hồi cao nhất khi khảo sát pH ở giá trị 4.5 và  

hiệu suất thấp hơn ở các pH còn lại (3, 3.5, 4, 5). Kết quả thống kê cho thấy hoạt động thủy phân 

của enzyme pectinase trên bình bát ở pH 4.5 khác biệt so với pH 3, 3.5 ở mức ý nghĩa 5%.  

Như vậy, pH 4.5 là tối ưu cho quá trình thủy phân với hiệu suất thu hồi dịch quả là cao nhất 

83.33% và sẽ sử dụng số liệu này cho các thí nghiệm sau. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 

trên nguyên liệu xoài với pH = 4.5 là thích hợp cho hoạt động của enzyme pectinase trên 

nguyên liệu xoài [7].  

3.7. Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn dịch quả và nước đến chất lượng sản phẩm 

Dịch quả thu được sau khi xử lý với enzyme được pha loãng với nước lần lượt ở các tỷ lệ 

khác nhau. Sau đó tiến hành đánh giá cảm quan bằng phương pháp cho điểm thị hiếu để chọn ra 

tỷ lệ pha loãng được ưa thích nhất. Kết quả khảo sát được trình bày ở bảng 3. 

Bảng 3. Mô tả chất lượng cảm quan sản phẩm theo tỷ lệ dịch quả : nước 

STT Tỷ lệ pha loãng Điểm 

trung 

bình 

 

Mô tả cảm quan 

 

Dịch 

quả 

Nước 

1 1 0 3.38d Mẫu đặc sệt, có màu cam rất đậm, vị chua gắt, mùi thơm đặc 

trưng của bình bát.  

2 1 0.05 4.13c Mẫu đặc, có màu cam đậm, thơm đậm của bình bát, vị chua 

nhiều.  

3 1 1 4.98b Mẫu hơi loãng nhẹ, có màu vàng cam, mùi thơm của bình bát, vị 

chua vừa.  
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4 1 1.5 6.12a Mẫu loãng, có màu vàng đặc, mùi thơm nhẹ của bình bát, vị 

chua hài hòa dễ chịu.  

5 1 2 5.20b Mẫu quá loãng, có màu vàng nhạt, mùi thơm rất ít, vị chua nhẹ.  

Ghi chú: Với a, b, c, d (p < 0.05) là các khác biệt có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%. 

Dựa vào bảng 3, các mẫu đều có sự khác biệt ở mức ý nghĩa 5%. Điểm trung bình của mẫu 

có tỷ lệ pha loãng 1:1.5, được nhiều người ưa thích nhất (6.12 điểm), cao hơn mẫu không pha 

loãng (3.38 điểm). Mẫu này loãng, có màu vàng đặc trưng, mùi thơm nhẹ và vị chua hài hòa tạo 

cảm giác ưa thích cho người tiêu dùng hơn các mẫu còn lại.  

Ở mẫu pha loãng tỷ lệ 1:2, lượng nước thêm vào gấp đôi so với lượng dịch quả làm cho 

mẫu quá loãng, hương vị kém đậm đà không phù hợp với sản xuất nước quả. Hơn nữa nếu lượng 

nước bổ sung vào càng cao thì khả năng tách lớp càng nhiều. Nguyên nhân làm cho nước quả bị 

phân lớp có thể do độ nhớt quá thấp, các phần tử thịt quả có kích thước quá lớn nên quá trình 

lắng sẽ dễ dàng hơn. 

Đối với mẫu 1:0, 1:0.5 và 1:1, điểm cảm quan thấp là do lượng nước pha loãng chưa đủ 

làm cho mẫu bị đặc, vị chua chưa phù hợp với thị hiếu.  

Như vậy, để tạo sản phẩm có giá trị cảm quan cao và tính kinh tế hợp nhất, tỉ lệ pha loãng 

1:1.5 được lựa chọn. 

3.8.  Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng chất khô hòa tan (Brix) đến chất lượng sản phẩm 

Dịch quả thu được sau khi xử lý với enzyme được pha loãng với nước theo  tỷ lệ 1:1, bổ 

sung dịch syrup để sản phẩm lần lượt đạt các Brix 11, 12, 13, 14, 15. Sau đó tiến hành đánh giá 

cảm quan bằng phương pháp cho điểm thị hiếu để chọn ra tỷ lệ pha loãng được ưa thích nhất. 

Mẫu và điểm được trình bày ở bảng 4.  

Bảng 4. Mô tả chất lượng cảm quan sản phẩm theo hàm lượng chất khô hòa tan 

Ghi chú: Với a, b, c, d (p < 0.05) là các khác biệt có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95% 

Qua kết quả thống kê ở bảng 4 thì mẫu 13oBx cho điểm trung bình 6.25 cao nhất và  

khác biệt có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy là 95% so với các mẫu còn lại. Ở độ brix này, 

nước bình bát vừa có vị ngọt vừa có vị chua đặc trưng của bình bát tạo cho sản phẩm hài hòa và  

ngon miệng hơn. Ở mẫu 11oBx và 12oBx thì độ ngọt ít, sản phẩm chua nhiều; mẫu 14oBx và 

15oBx thì cho vị ngọt nhưng vị chua của bình bát giảm hẳn nên không được ưa thích hơn.  

Vì vậy, mẫu có độ Brix là 13 được lựa chọn. 

STT 
Hàm lượng 

 chất khô hòa tan 

Điểm  

trung bình 
Mô tả cảm quan 

1 11 3.40e Màu, mùi, trạng thái khá ổn định, vị ít ngọt, vị chua 

nhiều 

2 12 4.23d Màu, mùi, trạng thái khá ổn định, vị hơi ngọt, vị chua 

nhiều 

3 13 6.25a Màu, mùi, trạng thái khá ổn định, vị chua ngọt hài hòa, 

đặc trưng 

4 14 5.07b Màu, mùi, trạng thái khá ổn định, vị ngọt hơi đậm 

5 15 4.65c Màu, mùi, trạng thái khá ổn định, vị ngọt đậm 
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3.9.  Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm 

3.3.1. Chỉ tiêu cảm quan 

Sản phẩm được tiến hành đánh giá cảm quan cho điểm thị hiếu với thang điểm 7. Kết quả 

cho điểm trung bình là 6.25. Sản phẩm đạt điểm nằm giữa ngưỡng ngưỡng thích (6) và rất thích 

(7). Có thể nói sản phẩm đạt được sự ưa thích cũng như sự chấp nhận của người thử. 

3.3.2. Chỉ tiêu hóa lý 

Các chỉ tiêu hóa lý của mẫu được trình bày ở bảng 5. 

Bảng 5. Chỉ tiêu hóa lý sản phẩm 

Chỉ tiêu hóa lý Kết quả 

Hàm lượng chất khô hòa tan (%) 13 

Hàm lượng đường tổng (%) 11.2 

pH 4.03 

3.3.3. Chỉ tiêu vi sinh 

Kết quả kiểm nghiệm vi sinh mẫu nước bình bát được trình bày ở bảng 6. 

Bảng 6. Kết quả kiểm vi sinh sau 2 tuần bảo ôn 

Chỉ tiêu vi sinh Đơn vị 
Giới hạn vi sinh vật 

theo QCVN 2-6:2010/BYT 
Kết quả kiểm mẫu 

Tổng vi sinh vật hiếu khí CFU/ml 100 4.2x101 

Tổng số nấm men, nấm mốc CFU/ml 10 Không phát hiện 

Ghi chú: Kết quả vi sinh được kiểm tra tại Công ty TNHH DV KHCN Khuê Nam. 

Theo kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm đạt chỉ tiêu vi sinh theo QCVN 2-6:2010/BYT. 

4. KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu ứng dụng enzyme pectinase trong sản xuất nước bình bát đóng chai cho 

thấy sử dụng pectinase cho hiệu quả cao, tỏ ra rất hữu hiệu trong việc tách hạt khỏi thịt quả. 

Bình bát sau khi xử lý sơ bộ được bổ sung enzyme pectinase với nồng độ 0.1% trong thời gian 

90 phút ở nhiệt độ 50oC với pH 4.5 cho hiệu suất thu hồi dịch quả cao (83.33%) (cao hơn 

27.12% so với mẫu không bổ sung enzyme (56.21%)). Khi phối trộn dịch quả và nước với tỷ lệ 

1:1.5, nồng độ chất khô hòa tan tổng của sản phẩm đạt 13oBx tạo cho sản phẩm có vị chua ngọt 

hài hòa với màu sắc hấp dẫn đáp ứng điểm cảm quan nằm giữa mức thích và rất thích. Sau thời 

gian bảo ôn sản phẩm đạt các chỉ tiêu về mặt vi sinh, cảm quan và hóa lý. Đây hứa hẹn sẽ là một 

sản phẩm mới trong lĩnh vực đồ hộp nước quả trong tương lai. 
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ABSTRACT 

APPLICATION OF ENZYME PECTINASE IN ANNONA RETICULATA JUICE 

PROCESSING 

Mai Thi Thuy Nga1,*, Nguyen Thi Thu Sang1 

1Ho Chi Minh City University of Food Industry 

 

Email: Maingacntp@gmail.com 

Studying the effect of pectinase enzyme in Annona reticutala L. juice production showed 

that the highest recovery yeild (83.33%) will obtained when using 0.1% (w/w) pectinase in 90 

mins at 50oC, pH 4.5; after that, the seed were removed out easily and quickly. Then, the Annona 

reticutala nectar was mixed with water at 1:1.5 ratio and then added syrup to raise Brix 13. The 

juice are accepted by good sensory evaluation with score 6.2 

Keywords: Annona reticulata juice, enzyme, pectinase, syrup. 
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HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA TỪ LÁ TRÀ GIÀ VỚI SỰ HỖ 

TRỢ CỦA ENZYME VISCOZYME 

Hồ Thị Thanh Hằng1, Phạm Thị Lan Anh1, Trần Thị Cúc Phương, Trần Chí Hải1,* 

1Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường đại học Công nghiệp thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh 
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Ngày nhận bài: 15/62017; Ngày chấp nhận đăng: 2/7/2017 

TÓM TẮT 

Polyphenol là thành phần có hoạt tính chống oxy hóa chính trong lá trà già. Các hợp chất 

nàycó tác dụng ngăn ngừa bệnh tim mạch, ung thư và các bệnh khác. Trong nghiên cứu này, 

enzyme Viscozyme được sử dụng để gia tăng hiệu quả trích ly polyphenols từ lá trà già. Các thông 

số như tỉ lệ enzyme/nguyên liệu, nhiệt độ, thời gian và giá trị pH được khảo sát như là các yếu tố 

ảnh hưởng đến việc trích ly polyphenol. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ enzyme/nguyên liệu là 

2% ở pH 6 và các mẫu này được ủ ở 500C trong thời gian 60 phút cho kết quả trích ly tốt nhất. 

Hàm lượng polyphenol tổng, khả năng quét gốc tự do và khả năng quét ion kim loại tăng lần lượt 

1,18; 2,10 và 1,68 lần so với mẫu không sử dụng enzyme ở cùng điều kiện. 

Từ khóa: Enzyme Viscozyme, hoạt chất chống oxi hóa, lá trà già, polyphenol tổng. 

1. GIỚI THIỆU 

Cây trà có tên khoa học là Camellia sinensis thuộc họ Theaceae. Trà được sử dụng từ thế kỉ 

thứ tư Trung Quốc [1]. Lá trà tươi có khoảng 70% nước, 20% polyphenol (hỗn hợp các catechin 

và dẫn xuất của chúng), 2-3,5% cafein, còn lại là các chất protein, khoáng, xơ, lignin và pectin 

[2]. Một số nghiên cứu cho thấy rằng các hợp chất polyphenol có khả năng chống lại các loại ung 

thư, chống tăng huyết ápvà tai biến [3, 4]. Trà cũng làm giảm lượng cholesterol máu và ngăn ngừa 

sự phát triển của chứng xơ vữa động mạch. Trong số các bệnh lý liên quan đến tuổi tác và thoái 

hóa thần kinh, trà đã được chứng minh có khả năng bảo vệ đáng kể chống lại bệnh Parkinson, 

Bệnh Alzheimer, và tổn thương do thiếu máu cục bộ [5]. 

Ngày nay, trà được coi là thứ nước uống phổ thông với nhiều công dụng, có lợi cho sức khoẻ. 

Việt Nam là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu trà lớn nhất thế giới, trong công nghệ sản 

xuất trà thường dùng búp và lá non để tạo ra sản phẩm nhưng lá trà già ít được sử dụng.  Nhiều 

nghiên cứu trước đây về việc trích ly polyphenol đã được thực hiện với các phương pháp khác 

nhau. Các dung môi thông dụng nhất để khai thác là nước nóng và dung môi hữu cơ [6]. Tuy 

nhiên, việc trích ly với sự hỗ trợ của enzyme đã được sử dụng thành công để chiết xuất từ các hợp 

chất hoạt tính sinh học, đặc biệt là các polyphenol trong quả lựu, sơ ri, quả ổi, lá trà, quả nhàu… 

Trích ly với sự hỗ trợ của enzyme làm tăng hiệu quả thu hồi các hợp chất polyphenol [6, 7]. Tính 
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năng đặc biệt nhất của enzyme là chúng có thể vận hành hiệu quả tại điều kiện sinh lý nhẹ, ở áp 

suất khí quyển và pH 3-10 [8, 9, 10]. Ngoài ra, theo những nghiên cứu trước cho thấy cũng có sự 

tương quan cao giữa hàm lượng polyphenol và khả năng kháng oxy hóa [9, 11]. Vì vậy, trong 

nghiên cứu này chúng tôi tiến hành khảo sát và đánh giá tác động của enzyme đến việc trích ly 

các hợp chất polyphenol trong lá trà già và khả năng kháng oxy hóa theo phương pháp DPPH và 

FRAP nhằm tận dụng nguồn phế phẩm từ công nghệ sản xuất trà. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

2.2.1. Nguyên liệu 

Lá trà già được thu hái từ xã Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Lá trà đảm bảo còn tươi nguyên, 

không bị dập, nát, không bị sâu hại. Mẫu trà được diệt men ngay bằng hơi nước nóng ở 95 – 100oC 

trong 2 phút và sấy khô ở 40 – 50oC trong 8 giờ (độ ẩm của mẫu không quá 7%). Sau đó, trà được 

xay nhỏ, rây ở kích thước nhỏ hơn 0,3mm và bảo quản trong túi nilon kín, tối màu, tránh ánh sáng 

trực tiếp. 

2.2.2. Hóa chất 

Thuốc thử Folin- Ciocalteu, DPPH (1,1- diphenyl- 2- picryl hydrazyl), TPTZ (2,4,6-tri [2-

pyridyl]-s-triazine) của Sigma-Aldrich (Đức). Enzyme Viscozyme L được sản xuất từ nấm 

Trichoderma reesei và được sản xuất bởi Novo Nordisk Ferment (Thụy Sĩ) có hoạt tính 700 

EGU/g. 

Các hóa chất và dung môi khác đạt độ tinh khiết trong phân tích (Merck). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1.1. Chuẩn bị dịch chiết polyphenol 

Cân 50g lá trà xay nhỏ, chuyển vào cốc 1000mL, tỉ lệ lượng trà và nước sử dụng trong trích 

ly là 1:10. Trong quá trình trích ly, đồng thời thực hiện các khảo sát về ảnh hưởng của các thông 

số khi sử dụng enzyme đến khả năng trích ly polyphenol. Kết thúc quá trình trích ly, toàn bộ dịch 

đem đi ly tâm ở tốc độ 3500 vòng/phút trong thời gian 10 phút. 

2.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ enzyme đến quá trình trích ly polyphenol 

Enzyme Viscozyme được bổ sung vào bình có nồng độ khác nhau. Nồng độ enzyme được 

thay đổi từ 0, 0.5, 1, 1.5, 2 và 2.5% v/w, và được ủ ở 50oC trong 60 phút ở pH = 6. Sau đó, enzyme 

trong chiết xuất sẽ bị vô hoạt hóa ở 90oC trong 5 phút. Kết thúc quá trình trích ly, hỗn hợp được 

đem đi li tâm ở 3500 vòng/phút trong vòng 10 phút. 

2.2.3. Ảnh hưởng của pH đến quá trình trích ly polyphenol 

pH được khảo sát ở các giá trị khác nhau, giá trị pH bao gồm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và các mẫu 

này được ủ ở 50oC trong vòng 10 phút. Nồng độ enzyme thích hợp từ thí nghiệm 2.2.2. Sau đó, 



Nghiên cứu quá trình trích ly các hợp chất có hoạt tính kháng oxy hóa từ lá trà già với sự hỗ trợ 

của enzyme Viscozyme 

149 
 

enzyme trong chiết xuất sẽ bị vô hoạt hóa ở 90oC trong 5 phút. Kết thúc quá trình trích ly, hỗn hợp 

được đem đi li tâm ở 3500 vòng/phút trong vòng 10 phút. 

2.2.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình trích ly polyphenol 

Nhiệt độ xử lý enzyme sẽ được thay đổi trong 30, 40, 50, 60, 70 và 80oC và các mẫu này 

được ủ trong vòng 60 phút. Nồng độ enzyme và pH thích hợp từ các thí nghiệm 2.2.2, 2.2.3. Sau 

đó, enzyme trong chiết xuất sẽ bị vô hoạt hóa ở 90oC trong 5 phút. Kết thúc quá trình trích ly, hỗn 

hợp được đem đi li tâm ở 3500 vòng/phút trong vòng 10 phút. 

2.2.5 Ảnh hưởng của thời gian đến quá trình trích ly polyphenol 

Thời gian xử lý được thay đổi trong 0, 30, 60, 90, 120 và 180 phút. Nồng độ enzyme, pH và 

nhiệt độ thích hợp từ các thí nghiệm 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4. Sau đó, enzyme trong chiết xuất sẽ bị vô 

hoạt hóa ở 90oC trong 5 phút. Kết thúc quá trình trích ly, hỗn hợp được đem đi li tâm ở 3500 

vòng/phút trong vòng 10 phút. 

2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

2.3.1. Phương pháp xác định hàm lượng polyphenol tổng 

Tổng hàm lượng các hợp chất polyphenol được phân tích dựa trên phương pháp quang phổ 

so màu, sử dụng thuốc thử Folin-Ciocalteu và chất chuẩn acid gallic, đo độ hấp thu quang học ở 

bước sóng 765 nm có điều chỉnh. Hút 0,5ml dung dịch mẫu đã pha loãng và 2,5ml thuốc thử Folin-

Ciocalteu để trong 5 phút. Sau đó thêm 2,5ml dung dịch Na2CO3 vào và lắc đều, để dung dịch ở 

nhiệt độ phòng trong bóng tối 60 phút. Hàm lượng polyphenol tổng của mẫu được thể hiện qua 

mg đương lượng acid galic trên mỗi gram chất khô (mg GAE/g) [8,13]. 

2.3.2. Phương pháp xác định khả năng quét gốc tự do (DPPH: 1,1- Diphenyl- 2- picrylhydrazyl). 

DPPH được thực hiện theo phương pháp của Kai Marxen và cộng sự đã được hiệu chỉnh 

0,15ml mẫu dịch chiết cho vào ống nghiệm bịt kín, bổ sung 2,85 ml dung dịch thuốc thử DPPH 

và lắc đều, để dung dịch ở nhiệt độ phòng trong bóng tối 30 phút. Sau đó đo độ hấp thu ở bước 

sóng 517 nm [12]. Kết quả tính toán là mg vitaminC/g chất khô.  

2.3.3. Phương pháp xác định khả năng quét ion (FRAP: ferric reducing- antioxidant power) 

FRAP được thực hiện theo phương pháp của Kriengsak và cộng sự với một số sửa đổi theo 

Benzie and Strain [15]. 1ml mẫu dịch chiết đã được chuẩn bị thêm vào 2ml nước cất và 2 ml tác 

nhân FRAP. Sau đó để dung dịch ở nhiệt độ phòng trong bóng tối 60 phút. Khi đó, độ tăng cường 

màu xanh tỷ lệ với hàm lượng chất chống oxi hóa có trong nguyên liệu. Mức độ tăng cường độ 

màu này được đo ở bước sóng 593nm so sánh với chất chuẩn là dung dịch FeSO4. Kết quả tính 

toán là mmol Fe2+/g chất khô.  
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2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Trong nghiên cứu này mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần, kết quả trình bày ở dạng giá trị 

trung bình ± giá trị sai số. Đánh giá sự khác biệt có ý nghĩa giữa các mẫu thí nghiệm được thực 

hiện bằng phương pháp thống kê ANOVA kiểm định LSD với α = 0,05 trên phần mềm 

Statgraphics. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của tỉ lệ enzyme/nguyên liệu đến hàm lượng polyphenol trong dịch trích ly 

Kết quả từ Bảng 1 cho thấy đối với mẫu không sử dụng enzyme, hàm lượng polyphenol, khả 

năng trung hòa gốc tự do DPPH và khả năng khử quét ion lần lượt đạt là 69,67 mgGAE/g, 70,47 

mg vitaminC/g và 5894,45 mmol Fe2+/g. Nó thấp hơn so với các mẫu khi được sử dụng enzyme.  

Bảng 1. Ảnh hưởng của tỉ lệ enzyme và nguyên liệu đến hàm lương polyphenol và khả năng kháng oxi 

hóa khi trích ly polyphenol từ lá trà già. 

Tỉ lê enzyme 

và nguyên 

liệu (% v/w) 

Tổng polyphenol 

(mgGAE/g chất 

khô) 

Khả năng khử gốc tự do 

DPPH (mgvitaminC/g chất 

khô) 

Khả năng khử quét ion  

FRAP (mmol Fe2+/g chất 

khô) 

0 69,67 ± 0,22a 70,47 ± 1,57a 5894,45 ± 122,12a 

0,5 72,05 ± 0,32b 79,67 ± 2,47b 6376,33 ± 170,37ab 

1 73,82 ± 1,08b 90,29 ± 12,55bc 6943,50 ± 437,23b 

1,5 78,57 ± 0,00d 107,72 ± 0,91c 7751,60 ± 72,36c 

2 82,25 ± 0,12e 148,15 ± 14,13d 9917,91± 229,35d 

2,5 76,19 ± 4,39c 105,98± 1,55c 8920,58 ± 121,35e 
a-i : Các ký tự khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Khi nồng độ enzym tăng từ 0,5% đến 2,5%v/w, hàm lượng polyphenol tổng và khả năng bắt 

gốc tự do tăng lên đáng kể. Hàm lượng polyphenol tổng tối đa đạt được ở 82,25 mg GAE/g, khả 

năng bắt gốc tự do là 148,15 mgvitaminC/g và khả năng quét ion 9917,91 mmol Fe2+/g ở nồng độ 

enzyme 2% v/w, hàm lượng polyphenol tăng 1,18 so với mẫu không được xử lý với enzyme. Điều 

này do là khi có đủ cơ chất hoặc trong điều kiện cơ chất thừa, tốc độ phản ứng tăng tỷ lệ với nồng 

độ enzyme, nồng độ enzyme càng lớn lượng cơ chất bị biến đổi càng nhiều, tốc độ phản ứng tăng, 

thành tế bào bị phá hủy nhiều, các chất tan dễ tiếp xúc với dung môi, quá trình trích ly dễ dàng 

hơn, đặc biệt là mối liên kết giữa mạng polysaccharide-lignin, giải phóng nhiều hợp chất 

polyphenol hơn [16,17]. Tuy nhiên, khi nồng độ cellulase tăng lên 2,5% v/w, hàm lượng 

polyphenol tổng và khả năng bắt gốc tự do có xu hướng giảm. Lý do cho điều này có thể là do 

nồng độ enzyme quá lớn so với lượng cơ chất hay nồng độ enzyme bão hòa với cơ chất thì nồng 

độ enzyme không làm tăng tốc độ phản ứng, đôi khi còn ức chế ngược lại quá trình. Theo Yang-

Hee Hong và cộng sự [18], nồng độ polyphenol tổng cộng tăng 4,25% khi sử dụng cellulaza để hỗ 

trợ trích ly (từ 2,35 mg/ml đến 2,45 mg/ml). 

3.2. Ảnh hưởng của pH đến hàm lượng polyphenol trong dịch trích ly 
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Từ Hình 1 cho thấy khi sử dụng enzyme trích ly thì hàm lượng polyphenol trong trích ly bắt 

đầu tăng khi pH > 6, đạt tối đa 54,59 mgGAE/g (pH = 6) và giảm xuống khi tăng pH từ 7 đến 9. 

Khi đó khả năng bắt gốc tự do DPPH và khả năng khử ion sắt FRAP cũng tương tự có hàm lượng 

pholyphenol cao nhất ở pH 6 lần lượt là 69,90 mgvitaminC/g, 4698,29 mmol Fe2+/g. Lý do của xu 

hướng này có thể được giải thích bằng giá trị pH tối ưu của enzyme ở pH 4,8 – 5 [10, 16, 18, 19]. 

Khi không sử dụng enzyme thì hàm lượng pholyphenol tổng cũng như khả năng trung hòa gốc tự 

do DPPH và khả năng khử ion sắt FRAP đều tăng ở pH từ 3 – 6 và giảm dần từ 7 – 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Hình 1. Ảnh hưởng của pH đến hàm lượng polyphenol (a) cũng như khả năng kháng oxy hóa bằng phương pháp 

DPPH (b) và FRAP (c) khi trích ly polyphenol từ lá trà già. 
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Điều này cũng thấy trong nghiên cứu của Yuko Yoshida và cộng sự, ở pH thấp thì lượng 

catechin như C (catechin), GC (gallocatechin), CG (catechin gallat) và GCG (gallocatechin gallat) 

sẽ giảm [20]. Theo Karan Vasisht và cộng sự, pH ảnh hưởng đến sự ổn định của enzyme khi trích 

ly polyphenol từ chồi trà và hàm lượng polyphenol khi trích ly ở pH 1,2, 2 và 4 giảm xuống lần 

lượt 2,6%, 2,7% và 2,7% so với mẫu khi trích ly ở pH 5 [9, 14]. 

3.3. Ảnh hưởng của thời gian đến hàm lượng polyphenol trong dịch trích ly 

Thời gian ảnh hưởng đến khả năng trích ly các hoạt chất. Nếu thời gian trích ly ngắn, lượng 

các hoạt chất sinh học không trích ly hoàn toàn, nhưng nếu thời gian quá dài các hoạt chất sẽ bị 

oxy hóa, chất lượng và số lượng các hoạt chất sẽ giảm. Kết quả thể hiện ở Bảng 2 cho thấy khi sử 

dụng enzyme thì hàm lượng polyphenol tổng lớn nhất đạt 48,01 mgGAE/g tại 180 phút tăng 1,07 

lần so với mẫu không sử dụng enzyme.  

Bảng 2. Ảnh hưởng của thời gian đến hàm lương polyphenol và khả năng kháng oxi hóa khi trích ly 

polyphenol từ lá trà già 

Thời 

gian 

(phút) 

Tổng hàm lượng polyphenol 

(mgGAE/g) 

Khả năng khử gốc tự do DPPH 

(mgvitaminC/g) 

Khả năng khử ion sắt FRAP 

(mmolFe2+/g) 

Có enzyme Không enzyme Có enzyme Không enzyme Có enzyme Không enzyme 

30 39,89± 0,21 a 32,16± 1,29a 38,03 ± 2.2 a 38,42± 1,22a 4348,88 ± 48,62a 4176,70± 24.50a 

60 41,11 ± 0,86ab 40,34± 0,43b 42,18 ± 0.33b 42,26± 0.87b 4615,41 ± 328,30b 4297,18± 121.74a 

90 43,38 ± 1,07b 43,22± 0,64c 45,15 ± 1,65bc 43,19± 0.67b 4752,67 ± 206,55b 4683,90± 109,31b 

120 46,34 ± 0,32c 44,36± 1,39c 47,43 ± 0,22c 47,04± 2,11d 4967,75 ± 243,12c 5088,22± 145,87c 

180 48.01 ± 1,39c 44,51± 0,32c 49.15 ± 0,66d 45,31± 1,22c 5337,42± 109,31d 4417,38± 170,37ab 

a, b, c, d : Các kí tự trên một cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở độ tin cậy 95% 

Quy luật tương tự cũng cho thấy khi khảo sát hoạt tính chống oxi hóa, tăng dần và lớn nhất 

đạt 49,19 mgvitaminC/g, 5337,42 mmol Fe2+/g tại 180 phút. Kết quả này cho thấy thời gian trích 

ly, dịch trà dần đạt độ bão hòa, đồng thời trong dịch trà chứa nhiều các catechin có hoạt tính cao 

như EGCG (epigallocatechin gallat), ECG (epicatechin gallat), EGC (epigallocatechin). Khi kéo 

dài thời gian ủ enzyme thì khả năng thủy phân cơ chất của enzyme càng nhiều nên lượng chất trích 

ly được nhiều làm tỷ lệ thu hồi cũng tăng, nhưng khi tăng thời gian trích ly quá dài thì các catechin 

bị oxy hóa và trùng ngưng làm giảm hàm lượng và hoạt tính [23]. Bởi vì hầu hết các hoạt chất 

sinh học rất nhạy cảm với nhiệt độ cao, giữ trong thời gian dài sẽ dẫn đến sự phân hủy các hoạt 

chất sinh học tương tự như báo cáo của Vũ Hồng Sơn và Hà Duyên Tư [24]. 

3.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng polyphenol trong dịch trích ly 

Khi sử dụng enzyme để trích ly thì hàm lượng pholyphenol và hoạt tính chống oxy hóa tăng 

từ 300C đến 500C, tổng polyphenol, khả năng chống oxi hóa DPPH và FRAP cao nhất lần lượt 

68,83 mgGAE/g, 121,84 mgvitaminC/g và 7373,14 mmol Fe2+/g ở 500C cao hơn so với các mẫu 

ở không sử dụng enzyme lần lượt là 62,91 mgGAE/g, 91,75 mgvitaminC/g, 6188,43 mmol Fe2+/g 

[Hình 2]. Theo Robards và công sự, trích ly ở nhiệt độ từ 40 – 500C thì hàm lượng polyphenol 
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tăng là do tốc độ đối lưu của dòng lưu chất tăng làm tốc độ khếch tán các phân tử vào dung môi 

tăng [19]. Nhưng nếu tiếp tục tăng nhiệt độ trên 600C thì mặc dù tốc độ khuếch tán lưu chất tăng 

nhưng nhiệt độ cũng làm phân hủy các chất kém bền nhiệt hoặc do hoạt tính xúc tác của enzyme 

bắt đầu giảm, một phần enzyme bị biến tính, phân hủy làm giảm hoạt tính, khả năng phá hủy thành 

tế bào giảm nên các chất tan khó thấm qua thành tế bào, giảm hiệu suất trích ly. Theo Jackman và 

công sự [21], khi trích ly thu polyphenol thường được tiến hành ở nhiệt độ dao động từ 20 – 500C 

cho hàm lượng polyphenol cao nhất và theo Haylikova và cộng sự [22], nhiệt độ trên 700C đã cho 

thấy sự giảm hàm lượng polyphenol trong dịch chiết. 
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4. KẾT LUẬN 

Quá trình trích ly polyphenol từ lá trà già có sự hỗ trợ của enzyme Viscozyme bằng dung 

môi nước chịu ảnh hưởng mạnh của các yếu tố như tỉ lệ enzyme/nguyên liệu, pH, nhiệt độ, thời 

gian. Khi các yếu tố này nằm trong ngưỡng xác định thì hàm lượng polyphenol cũng như khả năng 

kháng oxy hóa tăng do điều kiện hoạt động tối ưu của enzyme nhưng nếu vượt quá ngưỡng này 

thì hàm lượng polyphenol và khả năng kháng oxy hóa giảm. Điều kiện thích hợp khi sử dụng 

enzyme cho hàm lượng polyphenol cao nhất ở tỷ lệ enzyme/nguyên liệu là 2% (v/w), pH 6 và 

được trích ly ở 50oC trong 60 phút. Khi đó, hàm lượng polyphenol tăng 18,05% so với mẫu không 

sử dụng enzyme hỗ trợ khai thác. 
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ABSTRACT 

A STUDY ON THE ANTIOXIDANT COMPOUNDS EXTRACTION FROM THE OLD TEA 

LEAVES WITH SUPPORTING OF VISCOZYME ENZYME. 

Ho Thi Thanh Hang, Pham Thi Lan Anh, Tran Thi Cuc Phuong, Tran Chi Hai* 

Faculty of Food Technology, Ho Chi Minh City University of Food Industry  

*Email: haitc@cntp.edu.vn 

Polyphenols were the main antioxidants in the old tea leaves. These compounds had the effect 

of preventing cardiovascular disease, cancer and other diseases. In the study, the Viscozyme 

enzyme was used to support for polyphenol extraction process. The parameters such as ratio of 

enzyme/old tea leaves, temperature, timeand pH of extraction were investigated to effect on 

polyphenol extraction process. According to research results, the ratio of enzyme/old tea leaves 

was 2% at the pH 6, and these samples were incubated at 50°C in 60 minutes that gave the best 

extraction. The total polyphenol content, oxidative resistance of the DPPH scavenging activity 

and ion scanning activity increased gradually 1.18; 2.10 and 1.68 times compared with no enzyme 

under the same conditions. 

Key words: Antioxidant, old tea leaf, total polyphenols, Viscozyme enzyme. 



 

Kỷ yếu hội thảo khoa học  – Phân ban Công nghệ thực phẩm 

156 
 

ĐỘNG CƠ LỰA CHỌN SẢN PHẨM TRÀ XANH VIỆT NAM VÀ 

TRÀ XANH NHẬT BẢN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM 

Khương Thị Thảo1, Lê Thùy Linh1,* 
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Ngày nhận bài: 15/06/2017; Ngày chấp nhận đăng: 02/07/2017 

TÓM TẮT 

Động cơ lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng luôn được các doanh nghiệp kinh doanh 

và sản xuất thực phẩm quan tâm. Trong nghiên cứu này, sản phẩm trà xanh Việt Nam và Nhật Bản 

được chọn là sản phẩm mục tiêu để xác định động cơ lựa chọn của người tiêu dùng Việt Nam. Hai 

cuộc khảo sát với tổng số lượng người tham gia trả lời là 700 người đã được tiến hành tại thành 

phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng 2 yếu tố bao gồm: Tính chất cảm quan (màu 

nước trà đẹp, mùi thơm,…) và Sự tiện lợi là 2 động cơ chung được người tiêu dùng Việt Nam 

quan tâm khi chọn lựa để mua cả hai sản phẩm trà xanh Việt và trà xanh Nhật. Điểm khác biệt nổi 

bật giữa động cơ lựa chọn sản phẩm trà xanh Việt và trà xanh Nhật là người tiêu dùng quan tâm 

về Giá trị ruyền thống, Tính an toàn, Công dụng của sản phẩm và Tâm trạng khi uống đối với trà 

xanh Việt; trong khi đó, đối với trà xanh Nhật thì họ quan tâm đến Giá trị xã hội mà sản phẩm 

mạng lại. Kết quả này có thể giúp các doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn động cơ lựa chọn sản 

phẩm trà xanh truyền thống (trà xanh Việt Nam) và không truyền thống (trà xanh Nhật Bản) của 

người tiêu dùng Việt Nam. Từ đó, họ có thể đưa ra các chính sách chiến lược kinh doanh phù hợp 

để tăng tính cạnh tranh cho thực phẩm Việt Nam, giúp thị trường hàng thực phẩm nội địa ngày 

càng phát triển.  

Từ khóa: động cơ lựa chọn thực phẩm, người tiêu dùng, trà xanh Việt Nam, trà xanh Nhật Bản, 

Việt Nam. 

1. MỞ ĐẦU 

Ngày 7/11/2006, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới 

(WTO), đánh dấu một “bước ngoặt” lớn của nước ta, mở ra nhiều cơ hội mới cho nền kinh tế nước 

nhà [1]. Bên cạnh đó là việc gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) (28/07/2005)  mở ra một 

cơ hội để tiếp cận thị trường của các nước trong khu vực Đông Nam Á [2]. Và gần đây nhất 

04/02/2016 Việt Nam đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt 

Nam sẽ phải mở cửa chào đón hàng hóa, dịch vụ của các nước đối tác tại thị trường trong nước, 

đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt hơn tại “sân nhà” [3]. Như 

vậy, với chính sách mở cửa và hội nhập, nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, qua đó mức 

sống của người dân được cải thiện. Tuy nhiên, điều này cũng mang lại không ít thách thức cho 
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nền kinh tế nước nhà. Nếu công tác chuẩn bị không tốt, không loại trừ khả năng một số ngành 

kinh tế sẽ bị phá sản trước sức tấn công của hàng hóa ngoại nhập. Trước tình hình đó, câu hỏi đặt 

ra cho tất cả các doanh nghiệp trong nước cũng như ngoài nước là: “Làm thế nào một sản phẩm 

tương tự của nước khác có thể phát triển và tồn tại trong một thị trường mới mà tại đó các sản 

phẩm nội địa vốn đã quen thuộc với người tiêu dùng nội địa?” 

Tìm hiểu về động cơ lựa chọn thực phẩm là một trong các giải pháp để giải đáp câu hỏi trên. 

Ở Việt Nam, một nghiên cứu nhận thức của hai đối tượng người tiêu dùng Việt Nam và Nhật Bản 

về sản phẩm trà Việt và trà Nhật đã được thực hiện và kết quả chỉ ra rằng: nhận thức của cả hai 

đối tượng về sản phẩm truyền thống của họ giống nhau ở 5 yếu tố là: Đặc tính cảm quan; Chủng 

loại, Công dụng và Nguồn gốc; Văn hóa thưởng thức trà; Cách thức marketing và Sự phổ biến 

[4]. Bên cạnh đó, kết quả của một nghiên cứu khác về động cơ lựa chọn trà xanh và sữa dâu của 

người tiêu dùng Việt Nam chỉ ra 3 yếu tố “Giá trị truyền thống”, “Mùi và vị”, “Tốt cho sức khỏe” 

có tác động mạnh mẽ đến lựa chọn sản phẩm trà xanh, trong khi đó yếu tố “Cung cấp năng lượng”, 

“Tốt cho sức khỏe” và “Cung cấp dinh dưỡng” tác động đến lựa chọn sản phẩm sữa dâu [5]. Trên 

thế giới, nghiên cứu về động cơ lựa chọn thực phẩm đã được thực hiện tại Trung Quốc để xác định 

động cơ lựa chọn thực phẩm truyền thống và thực phẩm châu Âu [6]; so sánh động cơ lựa chọn 

thực phẩm ăn hàng ngày giữa 4 quốc gia Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia và New Zealand [7]. 

Nhằm tìm hiểu động cơ của người tiêu dùng Việt Nam khi lựa chọn sản phẩm truyền thống 

và không truyền thống, hai sản phẩm trà xanh Việt Nam và Nhật Bản được chọn làm sản phẩm 

trong nghiên cứu. Hai cuộc khảo sát được thực hiện trên đối tượng người tiêu dùng Việt Nam có 

sử dụng hai sản phẩm trên. Kết quả của nghiên cứu này có thể là thông tin cần thiết cho các nhà 

sản xuất trà xanh trong nước hiểu rõ hơn về người tiêu dùng của mình.  

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu và quy trình thu thập dữ liệu 

Nghiên cứu được thực hiện với 700 người tiêu dùng Việt Nam và được chia làm hai nhóm: 

(1) nhóm người tiêu dùng sử dụng sản phẩm trà xanh Việt Nam (ký hiệu: NTD-trà xanh Việt) và 

(2) nhóm người tiêu dùng sử dụng sản phẩm trà xanh Nhật Bản (ký hiệu: NTD-trà xanh Nhật). 

Quy trình thu thập dữ liệu được thực hiện qua hai giai đoạn: giai đoạn hiệu chỉnh bảng câu hỏi 

khảo sát (KS1) và giai đoạn khảo sát động cơ lựa chọn thực phẩm trà xanh (KS2). Với giai đoạn 

hiệu chỉnh, hai nhóm người tiêu dùng ở trên được khảo sát có số lượng bằng nhau là 100 người. 

Với giai đoạn khảo sát động cơ lựa chọn, số lượng hai nhóm người sử dụng trà xanh Việt và trà 

xanh Nhật cũng có số lượng bằng nhau là 250 người.  

Địa điểm khảo sát chủ yếu được thực hiện tại Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm và 

ở các công viên, quán trà Nhật tại Tp. HCM từ ngày 20/03/2017 đến ngày 03/05/2017. 

2.2. Bảng câu hỏi khảo sát 

Bảng câu hỏi khảo sát gồm 2 phần: phần 1 khảo sát về các động cơ lựa chọn thực phẩm và 

phần 2 khảo sát thông tin cá nhân người tham gia.  

Trong phần 1, động cơ lựa chọn thực phẩm gồm có 10 động cơ, trong đó: 7 động cơ được 

chọn trong nghiên cứu của Steptoe và cộng sự (1995) [8] gồm có: Sức khỏe, Tâm trạng, Sự tiện 

lợi, Tính chất cảm quan, Thành phần tự nhiên, Giá cả, Giá trị đạo đức và 3 động cơ theo kết quả 

đã nghiên cứu của Lê.T.L [4], bao gồm: Giá trị truyền thống, Chất lượng và Giá trị xã hội. Các 
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phát biểu trong 3 động cơ lựa chọn gồm: Sức khỏe, Giá trị truyền thống, Chất lượng có khác nhau 

trong bảng khảo sát về sản phẩm trà xanh Việt và trà xanh Nhật. Nguyên nhân của sự khác nhau 

này là do nhận thức của người tiêu dùng khác nhau [4]. Lời nói đầu tiên đứng trước mỗi phát biểu 

là: “Với tôi, điều quan trọng khi chọn mua (tiêu thụ) sản phẩm trà xanh Nhật (Việt) là chúng 

phải…”. Các phát biểu này được thể hiện trong bảng 1 và được sắp xếp ngẫu nhiên trong bảng 

câu hỏi khảo sát. Mức độ đồng ý của người khảo sát đối với mỗi phát biểu được đo lường bằng 

thang đo Likert với dãy giá trị từ 1 đến 5 điểm. Mức độ đồng ý được quy ước theo chiều tăng dần 

từ 1 đến 5, cụ thể là: 1 điểm: “hoàn toàn không đồng ý”; 2 điểm: “ không đồng ý” ; 3 điểm: “không 

có ý kiến” ; 4 điểm: “ đồng ý”; 5 điểm: “ hoàn toàn đồng ý”. Trong phần 2, các đối tượng khảo sát 

phải cung cấp thông tin cá nhân như: giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, quê quán 

và tần suất uống trà xanh. 

Bảng 1. Các câu hỏi xác định động cơ lựa chọn sản phẩm trà xanh 

Với tôi, điều quan trọng khi chọn mua(tiêu thụ) sản phẩm trà xanh (…) là chúng phải: 

Trà xanh Việt Nam Trà xanh Nhật Bản 

Sức khỏe Sức khỏe 

Chứa nhiều chất chống oxi hóa (item 25) Chứa nhiều chất chống oxi hóa (item 20) 

Tốt cho sức khỏe (item 13) Tốt cho sức khỏe (item 27) 

Tốt cho da (chống lão hóa) (item 6) Tốt cho da (chống lão hóa) (item 5) 

 Thanh mát, giải khát (item 33) 

 Kiểm soát tốt trọng lượng cơ thể (item 8) 

Tâm trạng Tâm trạng 

Giúp tôi đương đầu với căng thẳng mệt mỏi 

(item 16) 

Giúp tôi đương đầu với căng thẳng mệt mỏi (item 

26) 

Giúp tôi thư giãn (item 31) Giúp tôi thư giãn (item 21) 

Giúp tôi tỉnh táo (item 1) Giúp tôi tỉnh táo (item 1) 

Khiến tôi vui vẻ (item 24) Khiến tôi vui vẻ (item 19) 

Sự tiện lợi Sự tiện lợi 

Dễ dàng pha chế (item 32) Dễ dàng pha chế (item 9) 

Không mất thời gian chế biến hay pha chế 

(item 12) 

Không mất thời gian chế biến hay pha chế (item 13) 

Có thể được mua trong các cửa tiệm gần nơi ở 

hoặc làm việc (item 27) 

Có thể được mua trong các cửa tiệm gần nơi ở hoặc 

làm việc (item 22) 

Dễ dàng tìm thấy ở các cửa hàng hoặc siêu thị 

(item 18) 

Dễ dàng tìm thấy ở các cửa hàng hoặc siêu thị (item 

15) 

Tính chất cảm quan Tính chất cảm quan 

Có vị ngon (item 2) Có vị ngon (item 6) 

Có mùi thơm (item 10) Có mùi thơm (item 2) 

Màu nước pha trà đẹp (item 14) Màu nước pha trà đẹp (item 11) 

Có màu tự nhiên của lá trà (item 36) Có màu tự nhiên của lá trà (item 25) 

Thành phần tự nhiên Thành phần tự nhiên 

Không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản 

(item 37) 

Không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản 

(item 7) 

Chứa các thành phần tự nhiên (item 28) Chứa các thành phần tự nhiên (item 30) 

Không chứa các thành phần nhân tạo (item 17) Không chứa các thành phần nhân tạo (item 18) 

Giá cả Giá cả 
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Giá không đắt (item 35) Giá không đắt (item 34) 

Giá rẻ (item 7) Giá rẻ (item 24) 

Giá phù hợp với chất lượng sản phẩm mang lại 

(item 30) 

Giá phù hợp với chất lượng sản phẩm mang lại 

(item 28) 

Giá trị truyền thống Giá trị truyền thống 

Phong cách uống đặc biệt (item 19) Phong cách uống đặc biệt (trà đạo) (item 10) 

Gia đình tôi thường hay uống trà (item 9) Có không gian thưởng thức ấn tượng (trang trọng, 

tĩnh lặng, nhẹ nhàng,…) theo phong cách Nhật 

(item 3) 

Gắn liền với dịp lễ truyền thống của đất nước 

tôi (item 29) 

Là sản phẩm truyền thống  của nước Nhật (item 16) 

Là sản phẩm truyền thống  của nước tôi (item 

23) 

 

Chất lượng Chất lượng 

Là sản phẩm sinh học (item 33) Là sản phẩm sinh học (item 31) 

Là sản phẩm Đạt tiêu chuẩn VN hay quốc tế 

(item 22) 

Là sản phẩm Đạt tiêu chuẩn quốc tế (item 12) 

Được sản xuất bởi quy trình hiện đại (item 11) Được sản xuất bởi quy trình hiện đại (item 4) 

Người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt nam chất 

lượng cao (item 5) 

 

Giá trị xã hội Giá trị xã hội 

Được mọi người yêu thích (item 26) Được mọi người yêu thích (item 29) 

Giúp  các cuộc gặp gỡ xã hội diễn ra dễ dàng 

hơn (item 8) 

Giúp  các cuộc gặp gỡ xã hội diễn ra dễ dàng hơn 

(item 23) 

Được gặp gỡ bạn bè, người thân (item 4) Được gặp gỡ bạn bè, người thân (item 32) 

Giá trị đạo đức Giá trị đạo đức 

Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (item 20) Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (item 17) 

Được đóng gói bằng các bao bì thân thiện với 

môi  trường (item 21) 

Được đóng gói bằng các bao bì thân thiện với môi  

trường (item 18) 

Có xuất xứ từ quốc gia hay địa phương nổi 

tiếng (item 38) 

Có xuất xứ từ quốc gia hay địa phương nổi tiếng 

(item 34) 

(Ghi chú: các số item sau mỗi phát biểu là số thứ tự trong bảng câu hỏi khảo sát) 

2.3. Phân tích dữ liệu 

2.3.1. Phân tích độ tin cậy Cronbach’s alpha 

Hệ số Cronbach’s alpha và hệ số tương quan biến-tổng biểu diễn độ tin cậy của dữ liệu thu 

thập được sau KS1 [9]. Ba tiêu chuẩn để giữ lại động cơ và các phát biểu phù hợp trong mỗi động 

cơ là: (1) hệ số Cronbach’s alpha của từng động cơ phải có giá trị lớn hơn 0.6 (giá trị này càng lớn 

thì độ tin cậy nhất quán nội tại càng cao), (2) hệ số tương quan biến-tổng lớn hơn 0.3, (3) có ít 

nhất 3 phát biểu cho mỗi động cơ [10, 11]. Hệ số tin cậy Cronbach’s alpha chỉ cho biết các đo 

lường (về mức độ đồng ý của các phát biểu cho mỗi động cơ) có liên kết với nhau hay không; 

nhưng không cho biết các phát biểu nào cần bỏ đi và cần giữ lại. Khi đó, việc tính toán hệ số tương 

quan giữa biến-tổng (item – total correlation) sẽ giúp loại ra những phát biểu không đóng góp 

nhiều cho sự mô tả của động cơ cần đo [12]. Như vậy, sử dụng phương pháp phân tích độ tin cậy 
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Cronbach’s alpha để loại các phát biểu không phù hợp vì các phát biểu này có thể tạo ra các yếu 

tố giả [9]. 

2.3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA   

Sau khi tiến hành loại bỏ một số phát biểu không phù hợp trong KS1, các phát biểu và động 

cơ tương ứng được tiếp tục sử dụng trong bảng câu hỏi ở KS2. Dữ liệu của khảo sát được phân 

tích bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis). Phân tích 

nhân tố khám phá đạt yêu cầu khi hệ số tải nhân tố (Factor Loading) ≥ 0.5, khoảng cách giữa 2 

trọng số tải cùng 1 biến ở 2 nhân tố khác nhau lớn hơn 0.3 và có hệ số KMO ≥ 0.5 [13]; kiểm định 

Barlett's test of sphericity có sig. ≤ 0.05, Eigenvalue ≥1 [14], tổng phương sai trích đạt từ 50% 

trở lên [14], những biến có hệ số tải nhân tố (factor loading) nhỏ hơn 0.5 sẽ bị loại khỏi thang đo 

vì có tương quan kém với nhân tố tiềm ẩn [15]. EFA được dùng để xác định các phát biểu ảnh 

hưởng đến một động cơ và xác định cường độ tương quan giữa các phát biểu với một động cơ đo 

lường.  

Công cụ phần mềm SPSS 23 được sử dụng cho việc thực hiện tất cả các phân tích trong 

nghiên cứu này. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1 Kết quả hiệu chỉnh bảng câu hỏi khảo sát 

Bảng câu hỏi gồm 10 động cơ lựa chọn sản phẩm trà xanh được khảo sát với tổng số lượng 

người tham gia là 200 người (ký hiệu KS1 gồm 100 người tiêu dùng  trà xanh Việt và 100 người 

tiêu dùng trà xanh Nhật). Đặc điểm về giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, quê quán, tần suất uống trà 

của những người tiêu dùng này được trình bày chi tiết trong bảng 2. Số lượng người có tần suất 

uống trà ở mức độ từ thỉnh thoảng (1 ngày/tuần) đến trung bình (2-3 ngày/tuần) chiếm trên 80%. 

Bảng 2. Đặc điểm đối tượng tham gia nghiên cứu 

Đặc điểm 

KS1 (N=200 người) KS2 (N=500 người) 

NTD-trà 

xanh 

Việt 

(100 

người) 

NTD-trà 

xanh Nhật 

(100 người) 

NTD-trà 

xanh Việt 

(250 người) 

NTD-trà 

xanh Nhật 

(250 người) 

Giới tính 

(%) 

 

 

Nam 37 43 38.4 44 

Nữ 63 57 61.6 56 

Độ tuổi 

(%) 

 

 

Từ 15 đến dưới 25 tuổi 83 75 61.2 61.6 

Từ 25 tuổi đến 30 tuổi 15 18 28 34 

Trên 30 tuổi 2 7 10.8 4.4 

Nghề 

nghiệp 

 

 

Có việc làm toàn thời gian 13 27 13.2 12.8 

Có việc làm bán thời gian 23 14 19.2 29.6 
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(%) 

 

 Đang đi học  64 59 67.6 57.6 

Trình độ 

(%) 

 

 

Đại học hoặc thấp hơn 92 87 79.6 72.4 

Cao học trở lên 8 9 6.8 8.4 

Quê quán 

(%) 

 

 

Miền Nam 75 71 48 38.4 

Miền Trung 21 16 23.6 31.6 

Miền Bắc 1 13 28.4 30 

Tần suất 

uống 

(%) 

 Thường xuyên  14 19 25.6 29.6 

Trung bình  32 34 34 35.6 

Thỉnh thoảng  54 47 39.4 34.8 

Kết quả phân tích Cronbach’s alpha, hệ số tương quan biến tổng và số lượng các phát biểu 

của 10 động cơ cho 2 đối tượng khảo sát được thể hiện trong bảng 3. Các động cơ được chọn phải 

thỏa mãn 3 tiêu chuẩn về hệ số Cronbach’s alpha (≥0.6), hệ số tương quan biến tổng (≥0.3) và số 

lượng các phát biểu (≥3). Như vậy, đối với nhóm người tiêu dùng sử dụng sản phẩm trà xanh Việt 

Nam (NTD-trà xanh Việt), 7 động cơ được chọn bao gồm: Sức khỏe, Tâm trạng, Sự tiện lợi, Tính 

chất cảm quan, Thành phần tự nhiên, Chất lượng và Giá trị truyền thống. Các phát biểu trong mỗi 

động cơ đã chọn đều được giữ lại, ngoại trừ phát biểu “Là sản phẩm sinh học” trong động cơ Chất 

lượng. Đối với nhóm người tiêu dùng sử dụng sản phẩm trà xanh Nhật Bản (NTD-trà xanh Nhật), 

7 động cơ và các phát biểu trong mỗi động cơ được chọn bao gồm: Sức khỏe, Tâm trạng, Sự tiện 

lợi, Tính chất cảm quan, Thành phần tự nhiên, Giá trị truyền thống, Giá trị xã hội.  

Bảng 3. Kết quả phân tích Cronbach’s alpha 

Các nhân tố và các phát biểu 

tương ứng 

NTD-Trà xanh Việt 

Các nhân 

tố và các 

phát biểu 

tương ứng 

NTD-Trà xanh Nhật 

Hệ số 

tương 

quan biến-

tổng 

Hệ số 

Cronbach’s 

alpha 

Hệ số 

tương 

quan 

biến-tổng 

Hệ số 

Cronbach’s 

alpha 

Sức khỏe  0.675   0.607 

Item 25 0.500  Item 20 0.394  

Item 13 0.454  Item 27 0.405  

Item 6 0.512  Item 5 0.406  

   Item 33 0.169  

   Item 8 0.452  

Tâm trạng  0.697   0.668 

Item 16 0.615  Item 26 0.474  
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Item 31 0.528  Item 21 0.464  

Item 1 0.419  Item 1 0.450  

Item 24 0.374  Item 19 0.435  

Sự tiện lợi  0.688   0.713 

Item 32 0.421  Item 9 
0.437 

 

Item 12 0.517  Item 13 
0.498 

 

Item 27 0.541  Item 22 
0.516  

 

Item 18 0.429  Item 15 
0.548 

 

Tính chất cảm quan  0.647   0.608 

Item 2 0.390  Item 6 
0.401  

 

Item 10 0.553  Item 2 
0.394 

 

Item 14 0.494  Item 11 
0.312 

 

Item 36 0.314  Item 25 
0.471 

 

Thành phần tự nhiên  0.791   0.670 

Item 37 0.659  Item 7 
0.517 

 

Item 28 0.632  Item 30 
0.390  

 

Item 17 0.667  Item 18 
0.559 

 

Giá cả  0.505   0.620 

Item 35 
0.545 

 Item 34 
0.577 

 

Item 7 
0.284 

 Item 2 
0.569 

 

Item 30 
0.178 

 Item 28 
0.193 

 

Giá trị truyền thống văn hóa  0.706   0.649 

Item 19 0.370  Item 10 0.608  

Item 9 0.479  Item 3 0.332  

Item 29 0.541  Item 16 0.456  

Item 23 0.590     

Chất lượng  0.666   0.582 

Item 33 0.130  Item 31 0.254  

Item 22 0.570  Item 4 0.443  
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Item 11 0.523  
Item 12 0.503 

 

Item 5 0.609  
  

 

Giá trị xã hội  0.428   0.656 

Item 26 
0.286 

 Item 29 0.336  

Item 8 
0.352 

 Item 23 0.461  

Item 4 
0.149 

 Item 32 0.626  

Giá trị đạo đức  0.610   0.503 

Item 20 
0.533 

 Item 17 
0.303 

 

Item 21 
0.557 

 Item 18 
0.350 

 

Item 38 
0.216 

 Item 34 
0.305 

 

3.2. Kết quả khảo sát động cơ lựa chọn sản phẩm trà xanh 

3.2.1. Động cơ lựa chọn của người tiêu dùng sử dụng trà xanh Việt Nam 

Cuộc khảo sát được thực hiện với sự tham gia của 500 người tiêu dùng (ký hiệu KS2 gồm 

250 người tiêu dùng  trà xanh Việt và 250 người tiêu dùng trà xanh Nhật). Đặc điểm về giới tính, 

độ tuổi, nghề nghiệp, quê quán, tần suất uống trà của những người tiêu dùng này được trình bày 

chi tiết trong bảng 2. 

Bảng khảo sát gồm 25 phát biểu tương ứng với 7 động cơ được tiến hành phân tích số liệu 

theo EFA. Kết quả cho thấy hệ số KMO = 0.749 và kiểm định Bartlett gồm bậc tự do (Df) = 120 

và mức ý nghĩa thống kê rất nhỏ (sig~ 0.000) đều thỏa mãn điều kiện để tiến hành phân tích nhân 

tố. Số lượng các phát biểu được giữ lại gồm có 16 phát biểu (hệ số tải nhân tố≥ 0.5, Eigenvalues 

≥1) và phân nhóm lại trong 6 động cơ (tổng phương sai trích = 65.125%) (bảng 4). 

Bảng 4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho dữ liệu người tiêu dùng sử dụng trà xanh Việt Nam 

Các phát biểu 

Động cơ 

An 

toàn 

Công 

dụng 

Giá trị 

truyền 

thống 

Tính chất 

cảm quan 

Sự tiện 

lợi 

Tâm 

trạng 

Không chứa các chất phụ gia hay 

chất bảo quản 

0.817      

Không chứa các thành phần nhân 

tạo 

0.746      

Là sản phẩm Đạt tiêu chuẩn VN 

hay quốc tế 

0.603      

Có màu tự nhiên của lá trà  0.555      
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Vị ngon  0.538      

Chứa nhiều chất chống oxi hóa   0.740     

Giúp tôi thư giãn   0.714     

Chứa các thành phần tự nhiên 0.401    0.669     

Là sản phẩm truyền thống của 

nước tôi  

  0.834    

Gắn liền với dịp lễ truyền thống 

của đất nước tôi   

  0.782    

Có màu nước trà đẹp     0.820   

Có cách pha chế và phong cách 

uống đặc biệt 

   0.735   

Dễ dàng tìm thấy ở các cửa hàng 

hoặc siêu thị  

    0.847  

Có thể được mua trong các cửa 

tiệm gần nơi ở hoặc làm việc 

    0.752  

Giúp tôi tỉnh táo        0.817 

Giúp tôi đương đầu với căng 

thẳng mệt mỏi  

     0.786 

Eigenvalues 3.761 1.619 1.567 1.340 1.249 1.044 

Cumulative (%) 23.508 33.626 43.418 51.795 59.602 66.125 

Trong 6 động cơ này, 4 động cơ được giữ lại như trong bảng khảo sát gồm Tính chất cảm 

quan, Giá trị truyền thống, Sự tiện lợi, Tâm trạng và 2 động cơ mới hình thành gồm An toàn, Công 

dụng. Hai động cơ mới hình thành do các phát biểu được sắp lại vị trí sau khi phân tích. Như vậy, 

6 động cơ lựa chọn của người tiêu dùng sử dụng trà xanh Việt Nam gồm có: Tính chất cảm quan, 

An toàn, Công dụng, Giá trị truyền thống, Sự tiện lợi, Tâm trạng. 

Kết quả trong nghiên này cho thấy sự tương đồng của 3 động cơ lựa chọn thực phẩm gồm 

có: Tính chất cảm quan, Giá trị truyền thống và Công dụng (“Chứa nhiều chất chống oxi hóa”) 

so với kết quả nghiên cứu của Nguyễn B.T. và cộng sự [5] đã đưa ra yếu tố “Mùi và vị”, “Truyền 

thống” và “Tốt cho sức khỏe” tác động đến sự lựa chọn của người tiêu dùng sử dụng trà xanh 

Việt Nam. Tuy nhiên, 3 động cơ khác biệt được xác định trong nghiên cứu này gồm:An toàn 

(“không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản”, “không chứa các thành phần nhân tạo”, “là 

sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam hay quốc tế”, “có màu tự nhiên của lá trà”, “vị ngon”), Sự 

tiện lợi (“dễ dàng tìm thấy ở các cửa hàng hoặc siêu thị”, “có thể được mua trong các cửa tiệm 

gần nơi ở hoặc làm việc”), Tâm trạng (“giúp tôi tỉnh táo”, “giúp tôi đương đầu với căng thẳng 

mệt mỏi”). 

  



 

 Khương Thị Thảo, Lê Thùy Linh 

165 

3.3.2. Động cơ lựa chọn của người tiêu dùng sử dụng trà xanh Nhật Bản 

Bảng khảo sát gồm 25 phát biểu tương ứng với 7 động cơ được tiến hành phân tích số liệu 

theo EFA. Kết quả cho thấy hệ số KMO = 0.500 và kiểm định Bartlett gồm bậc tự do (Df) = 15và 

mức ý nghĩa thống kê rất nhỏ (sig~ 0.001) đều thỏa mãn điều kiện để tiến hành phân tích nhân tố. 

Số lượng các phát biểu được giữ lại gồm có 6 phát biểu (hệ số tải nhân tố ≥ 0.5, Eigenvalues ≥1) 

và phân nhóm lại trong 3 động cơ (tổng phương sai trích = 60.506%) (bảng 5). Ba động cơ này 

được giữ lại như trong bảng khảo sát gồm: Tính chất cảm quan, Giá trị xã hội, Sự tiện lợi. Như 

vậy, 3 động cơ lựa chọn của người tiêu dùng sử dụng trà xanh Nhật Bản gồm có: Tính chất cảm 

quan, Giá trị xã hội, Sự tiện lợi. 

Bảng 5. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho dữ liệu người tiêu dùng sử dụng 

trà xanh Nhật Bản 

Các phát biểu  Động cơ 

  Tính chất cảm 

quan 

Giá trị xã hội Sự tiện 

lợi 

Có vị ngon  0.778   

Có không gian thưởng thức ấn tượng  0.767   

Giúp  các cuộc gặp gỡ xã hội diễn ra dễ dàng hơn   0.788  

Được gặp gỡ bạn bè, người thân   0.748  

Không mất thời gian chế biến hay pha chế    -0.778 

Dễ dàng tìm thấy ở các cửa hàng hoặc siêu thị    0.726 

Eigenvalues  1.317 1.217 1.096 

Cumulative (%)  21.958 42.248 60.506 

Qua kết quả phân tích đã xác định được 3 động cơ dẫn đến đến sự lựa chọn sản phẩm trà 

xanh Nhật của người tiêu dùng Việt Nam. Điểm đặc biệt thú vị ở đây là cũng như sản phẩm trà 

xanh Việt thì người tiêu dùng cũng quan tâm đến Tính chất cảm quan và Sự tiện lợi của sản phẩm 

trà xanh Nhật. Nhưng đối với sản phẩm trà xanh Nhật, chắc có lẽ đây là một sản phẩm mới và 

được du nhập vào Việt Nam trong những năm gần đây nên động cơ lựa chọn sản phẩm so với sản 

phẩm truyền thống lâu đời có sự khác biệt nhỏ. Khi thưởng thức trà xanh Nhật là dịp để “Được 

gặp gỡ bạn bè, người thân”và “Giúp các cuộc gặp gỡ xã hội diễn ra dễ dàng hơn”. Do vậy, Giá 

trị xã hội là động cơ được người tiêu dùng quan tâm khi lựa chọn sản phẩm trà xanh Nhật. 

4. KẾT LUẬN 

Động cơ lựa chọn của người tiêu dùng Việt Nam đối với sản phẩm trà xanh Việt Nam gồm 

6 động cơ An toàn, Tính chất cảm quan, Giá trị truyền thống, Tâm trạng, Sự tiện lợi và Công 

dụng. Trong khi đó, động cơ lựa chọn của người tiêu dùng Việt Nam đối với sản phẩm trà xanh 

Nhật Bản gồm 3 động cơ Tính chất cảm quan, Giá trị xã hội và Sự tiện lợi. Như vậy, trong trường 

hợp nghiên cứu này, hai động cơ về Tính chất cảm quan và Sự tiện lợi được người tiêu dùng Việt 

Nam xem xét khi lựa chọn cho cả hai sản phẩm truyền thống (trà xanh Việt Nam) và không truyền 

thống (trà xanh Nhật Bản). Ngoài ra, đối với sản phẩm truyền thống thì các động cơ về Giá trị 

truyền thống, An toàn, Tâm trạng, Công dụng xuất hiện như các yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết 

định lựa chọn mà đối với sản phẩm không truyền thống thì các yếu tố này không ảnh hưởng. 
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Lời cảm ơn: Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến phản biện về những ý kiến đóng góp để bài ngày càng được 

hoàn thiện hơn. Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn các bạn sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực 

phẩm Tp.HCM cùng những người tham gia khảo sát đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện đề tài. 
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4. Lê Thùy Linh - Understanding of tea concept between Vietnamese and Japanese consumers 

through traditional and non-traditional product, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 53 (4B) 

(2015) 273-281. 

5. Nguyễn Bá Thanh - Nghiên cứu đề xuất mô hình lựa chọn thực phẩm của người Việt Nam 

bằng cách tiếp cận giữa sản phẩm và người tiêu dùng, Luận án tiến sĩ, ĐH Bách Khoa 

TP.HCM (2014) tr.144. 

6. Ou Wang, Hán De Steur, Xavier Gellynck, Wim Verbeke - Motives for consumer choice of 

traditional food and European food in mainland China, Appetite 87 (2015) 143-151. 

7. Prescott J., Young O., O'neill L., Yau N J.N., Stevens R.- Motives for food choice: a 

comparison of consumers from Japan, Taiwan, Malaysia and New Zealand, Food quality 

and preference 13 (7) (2002) 489-495. 

8. Christos Fotopoulos, Athanasios Krystallis, Marco Vassallo, and Anastasios Pagiaslis - 

Food Choice Questionnaire (FCQ) revisited. Suggestions for the development of an 

enhanced general food motivation model, Appetite 52 (2009) 199-208. 

9. Nguyễn Thị Mai Trang, Nguyễn Đình Thọ- Nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh 

(2009). 

10. Nunnally J.C. and Bernstein I.H. - Psychometric Theory, New York: McGraw-Hill (1994). 

11. Nguyễn Đình Thọ, - Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, NXB Lao động-

Xã hội, TP. HCM (2011). 

12. Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Hoàng Trọng - Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB 

Hồng Đức Tp.HCM (2008). 

13. Jabnoun, Naceur, and Hussein A. Hassan Al-Tamimi - Measuring perceived service quality 

at UAE commercial banks. International Journal of Quality & Reliability Management 20 

(4) (2003) 458-472. 

14. Anderson J.C. and Gerbing D.W. - Structural equation modeling in practice: A review and 

recommended two-step approach, Psychological bulletin 103 (3) (1988) 411-423. 

15. Hair J.F., Black W.C., Babin B.J., Anderson R.E. and Tatham R.L. - Multivariate Data 

Analysis, Upper Saddle River NJ: Prentice Hall (2006). 



 

 Khương Thị Thảo, Lê Thùy Linh 

167 

ABSTRACT 

MOTIVES FOR VIETNAMESE CONSUMER CHOICE OF TWO KINDS OF GREEN TEA, 

MAKED IN VIETNAMAND JAPAN 

Khuong Thi Thao, Le Thuy Linh* 

Department of Food Technology, Ho Chi Chi City University of Food Industry 

*Email: linhlt@cntp.edu.vn 

The motive of consumers' choice of food is always interested in the businesses and food 

producers. In this study, Vietnamese green tea (traditional green tea) and Japanese green tea (non-

traditional) have been selected as target products to identify the motives of choice for Vietnamese 

consumers. Two surveys we read ministered with 700 consumers in Ho Chi Minh City. In 

aggregate, the results indicate that: Sensory appeal and Convenience are two common motivations 

which impact of the choice on a Vietnamese and Japanese green tea product. The distinctive 

motive difference between Vietnamese and Japanese green tea is that consumers concern about 

Traditional values, Safety, Benefits and Mood when chosing Vietnamese green tea. Meanwhile, 

Social value is a new motivation for consumer choice of Japanese green tea. These results may be 

useful for Vietnamese companies to understand the motives of consumers for a case study in green 

tea product (traditional and non-traditonal food). Since then, they will plan a business strategy to 

innovate the traditional food and competing against foreign companies in the local market. 

Keywords: Food choice motives, Japanese green tea, Vietnamese green tea, consumers, Vietnam. 
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TÓM TẮT 

Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm truyền thống là một trong các yếu tố quan 

trọng để xác định động cơ lựa chọn của họ. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm khám phá cấu 

trúc nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm nước mắm, một sản phẩm truyền thống của Việt 

Nam. Một cuộc khảo sát với 180 người tham gia (gồm 3 độ tuổi: nhóm 1: 18-30 tuổi, nhóm 2: 

31-50 tuổi, nhóm 3: trên 50 tuổi) được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn bậc thang (soft 

laddering technique). Kết quả khảo sát được phân tích dựa vào lý thuyết chuỗi means-end và 

được biểu diễn bằng biểu đồ giá trị phân cấp (Hierarchical Value Map- HVM). Một cách tổng 

quát, chuỗi means-end được xác định bởi 3 yếu tố gồm thuộc tính, lợi ích, giá trị. Kết quả cho 

thấy có 3 liên kết mạnh nhất được tìm thấy trong cấu trúc nhận thức của người tiêu dùng và các 

thành phần trong các liên kết này gồm có 3 yếu tố thuộc tính như “Ngon”, “Thành phần”, 

“Khẩu vị”; 8 yếu tố lợi ích như “Chất lượng”, “An toàn”, “Tiết kiệm”, “Tính tiện dụng”, 

“Món ăn thơm ngon, hài hòa, “Ăn được nhiều”, “Hài lòng”, “Giá trị dinh dưỡng”, và 3 yếu tố 

giá trị như “Có lợi cho sức khỏe”, “Giữ gìn đặc trưng, bản sắc văn hóa đất nước”, “Ủng hộ, tin 

dùng hàng Việt”. Phân tích cấu trúc nhận thức theo 3 nhóm độ tuổi người tiêu dùng, kết quả cho 

thấy chỉ có sự khác nhau giữa nhóm tuổi trẻ (18-30 tuổi) với 2 nhóm còn lại về yếu tố lợi ích 

“An toàn” và yếu tố giá trị như “Giữ gìn đặc trưng, bản sắc văn hóa đất nước”, “Bữa cơm gia 

đình ấm cúng” và “Có lợi cho sức khỏe”. Như vậy, cấu trúc nhận thức của người tiêu dùng Việt 

Nam về sản phẩm truyền thống có thể liên quan mật thiết đến các động cơ lựa chọn của họ như 

đặc tính cảm quan, giá trị truyền thống, sức khỏe, sự tiện lợi và niềm tin. 

Từ khóa: nhận thức, người tiêu dùng, sản phẩm truyền thống, nước mắm, phỏng vấn bậc thang 

1. MỞ ĐẦU 

Nghiên cứu và tìm hiểu đặc điểm của người tiêu dùng luôn là điều kiện cần để nhà sản xuất 

thực phẩm có thể tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ. Vì vậy, các nghiên cứu về nhận 

thức và động cơ của người tiêu dùng đã được thực hiện trong và ngoài nước trong những năm 

gần đây. Đối với các nghiên cứu ngoài nước, lý thuyết chuỗi means-end với kỹ thuật phỏng vấn 
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bậc thang (soft laddering technique) đã được ứng dụng trong nhiều nghiên cứu có thể kể đến như 

nghiên cứu về động cơ mua thực phẩm hữu cơ [1], sản phẩm rượu vang của người tiêu dùng 

Pháp [2]; sản phẩm cà phê thương mại ở Pháp [3] và sản phẩm dầu oliu của người tiêu dùng Mỹ 

[4]. Bên cạnh đó, phương pháp này cũng áp dụng trong nghiên cứu sự khác biệt về cảm nhận 

thực phẩm như: nhận thức sử dụng dầu thực vật ở các quốc gia khác nhau [5] và sự khác biệt 

nhận thức của người tiêu dùng trong cảm nhận thịt heo [6]. Một trong những tiêu chí nghiên cứu 

mà phương pháp này cũng được mở rộng là nghiên cứu động cơ của người tiêu dùng khi lựa 

chọn bữa ăn chế biến sẵn [7] và sự khác nhau trong nhận thức của người tiêu dùng khi tiêu thụ 

thịt bò [8]. Trong nghiên cứu động cơ lựa chọn thực phẩm mới hoặc sản phẩm mới của người 

tiêu dùng, phương pháp này cũng được sử dụng trong thời gian gần đây như nhận thức của 

người tiêu dùng đối với việc sản phẩm sản xuất theo công nghệ áp lực cao [9]. Điều này cho 

thấy phương pháp này ngày càng hữu ích trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm 

[10]. 

Đối với các nghiên cứu trong nước, nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam cũng đã được 

thực hiện trên đối tượng sản phẩm trà xanh và sữa dâu [11]. Nghiên cứu đã xác định được cấu 

trúc nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam khi lựa chọn sản phẩm thực phẩm trà xanh và sản 

phẩm sữa dâu. Kết quả của nghiên cứu này cũng cho thấy sự khác biệt về mặt cấu trúc nhận thức 

khi người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm cũng như sự ảnh hưởng của yếu tố tuổi và giới tính. Cụ 

thể, người tiêu dùng nam sử dụng trà xanh nhiều hơn phụ nữ và người lớn tuổi có xu hướng sử 

dụng trà xanh nhiều hơn người trẻ tuổi. Cấu trúc phân tầng của người tiêu dùng nam giới có mức 

độ phức tạp hơn người tiêu dùng nữ. Người tiêu dùng nam quan tâm đến sản phẩm trà xanh thì 

các yếu tố về thuộc tính, lợi ích và giá trị (số lượng và tần số) thể hiện mạnh trong cấu trúc và 

được quan tâm ở mức độ cao hơn người tiêu dùng nữ trên mỗi nhóm yếu tố. Thành phần “Chất 

oxi hóa” trong trà xanh có tác dụng ngăn ngừa quá trình lão hóa được người tiêu dùng nữ quan 

tâm. Mối liên kết “Chất oxi hóa-chống ung thư” hàm chứa yếu tố lợi ích chức năng thẩm mỹ 

được người tiêu dùng nữ quan tâm [12]. Ngoài ra, nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam và 

Nhật Bản đối với sản phẩm trà Việt và trà Nhật đã được thực hiện bằng phương pháp liên kết từ 

[13]. Kết quả cho thấy có sự khác nhau về cấu trúc nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam và 

Nhật Bản về sản truyền thống. Cụ thể, đối với trà Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam quan tâm 

đến các yếu tố “Mùi/cảm giác mùi” và “Marketing” trong khi đối với trà Nhật Bản, người tiêu 

dùng Nhật Bản quan tâm đến các yếu tố “Chủng loại” và “Cách thưởng thức”. Bên cạnh đó, các 

kết quả về hành vi tiêu dùng của cả 2 nhóm đối tượng cho thấy một mối quan hệ chặt chẽ giữa 

nhận thức và hành vi của người tiêu dùng. Cụ thể, từ “Trà xanh” được người Nhật trả lời với tần 

suất cao nhất có thể liên quan đến tần suất uống trà của họ thường xuyên và thường sử dụng loại 

trà truyền thống. Trong khi đó, người Việt mặc dù cũng sử dụng trà truyền thống nhưng do sự đa 

dạng của các sản phẩm trà làm cho người tiêu dùng không nghĩ về cùng một loại trà nên họ có 

ấn tượng hơn đến “Vị đắng” và “Mùi thơm”. 

Trong nghiên cứu này, phương pháp phỏng vấn bậc thang (soft laddering technique) được 

sử dụng để khám phá cấu trúc nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam về sản phẩm truyền 

thống. Trong đó, sản phẩm nước mắm được chọn làm sản phẩm truyền thống đặc trưng của Việt 

Nam trong nghiên cứu. Ngoài ra, sự khác biệt về độ tuổi được chọn làm yếu tố phân tích sự ảnh 

hưởng đến cấu trúc nhận thức của người tiêu dùng. 
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2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Đối tượng nghiên cứu 

Số lượng người tham gia phỏng vấn trong nghiên cứu này là 180 người. Các đối tượng này 

được phân nhóm theo độ tuổi gồm nhóm 1: 18-30 tuổi, nhóm 2: 31-50 tuổi, nhóm 3: trên 50 tuổi.  

Mỗi nhóm được dự kiến phỏng vấn 60 người. 

2.2 Phương pháp 

2.2.1 Phương pháp phỏng vấn laddering và lý thuyết chuỗi means-end 

Phỏng vấn bậc thang (soft laddering technique) là một kỹ thuật hữu ích trong nghiên cứu 

người tiêu dùng. Kỹ thuật này thường được sử dụng trong tiếp thị để tìm hiểu hành vi và động cơ 

của người tiêu dùng (ví dụ như thăm dò ý kiến cá nhân, thái độ và niềm tin). Kỹ thuật laddering 

dựa trên thuyết means-end là một công cụ nhận thức cho phép hiểu cách người tiêu dùng chọn 

một sản phẩm chứa các thuộc tính có ý nghĩa quan trọng để đạt được những lợi ích và giá trị mà  

người tiêu dùng mong muốn. Chuỗi means-end bao gồm các thuộc tính (Attributes), lợi ích 

(Consequences), giá trị (Values) và được thể hiện theo mô hình sau [14]: 

Giá trị 

 

Lợi ích 

 

Thuộc tính 

Kỹ thuật laddering được thực hiện như sau:  

Bước 1: người phỏng vấn làm quen với người trả lời và mở đầu bằng câu hỏi dạng gạn lọc: 

Bạn có sử dụng sản phẩm nước mắm hay không? Cuộc phỏng vấn sẽ tiếp tục khi người được 

phỏng vấn trả lời có. Sau đó là những câu hỏi tìm hiểu, thu thập thông tin sử dụng của người trả 

lời như: Sử dụng với tần suất bao nhiêu?, Sử dụng sản phẩm nước mắm nào?, Sử dụng vào mục 

đích gì?, Thường sử dụng chung với loại thực phẩm nào?, Độ đạm trong sản phẩm đang dùng là 

bao nhiêu?, Sử dụng sản phẩm có mùi vị và màu nước như thế nào? 

Bước 2: người phỏng vấn sẽ đưa người trả lời đi sâu vào trọng tâm với những câu hỏi như: 

Bạn quan tâm những yếu tố nào khi lựa chọn sản phẩm?, Tại sao lại chọn sản phẩm đó mà 

không chọn sản phẩm khác? Và cuối cùng là: Sử dụng sản phẩm này mang lại cho bạn điều gì? 

Cũng như: Bạn cảm thấy như thế nào khi sử dụng sản phẩm đó? 

Bước 3: sau khi hoàn tất quá trình phỏng vấn, kết quả được mã hóa và mô tả lại toàn bộ 

chuỗi means-end bằng biểu đồ HVM. Biểu đồ này cho phép kết hợp những thuộc tính, lợi ích và 

giá trị lại với nhau và tìm ra đâu là liên kết mạnh nhất [15]. 

2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu HVM 

Hierarchial Value Map (HVM) là biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa các thuộc tính 

(Attributes), kết quả (Consequences) và giá trị (Values) đối với sản phẩm. Thông qua các biểu 

đồ này có thể dễ dàng nhận thấy mối liên kết giữa các yếu tố trên và nhận thấy được đâu là liên 
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kết mạnh nhằm tìm ra động cơ tiêu dùng cũng như xây dựng cấu trúc nhận thức của người tiêu 

dùng khi lựa chọn sản phẩm [16]. 

Ma trận hàm ý (implication matrix) là một ma trận vuông hiển thị số lần một yếu tố này 

liên kết tới một yếu tố khác. Có hai loại liên kết được thể hiện. Liên kết trực tiếp là liên kết nối 

liền từ yếu tố này tới yếu tố kia mà không có bất kỳ yếu tố nào khác can thiệp vào. Liên kết gián 

tiếp thì ngược lại, giữa hai yếu tố liên kết đó có các yếu tố khác can thiệp vào. Các số trong ma 

trận được thể hiện dưới dạng số thập phân, trong đó số liên kết trực tiếp nằm bên trái và số liên 

kết gián tiếp nằm bên phải dấu thập phân. Ma trận hàm ý là cơ sở để vẽ nên biểu đồ giá trị phân 

cấp (HVM). 

Phần mềm LadderUX như một phương tiện để điều tra trải nghiệm của người dùng. Nó 

được sử dụng để xử lý dữ liệu và xây dựng biểu đồ giá trị phân cấp (HVM). 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  

3.1 Các yếu tố thuộc tính, lợi ích và giá trị trong cấu trúc nhận thức 

Người tiêu dùng là người sử dụng sản phẩm nước mắm. Các thông tin về thói quen sử 

dụng, tuổi tác, giới tính và vùng miền được thu thập. Đối tượng tham gia trong nghiên cứu này 

chủ yếu là nữ giới với số lượng người trong mỗi nhóm độ tuổi là 60 người, và trong mỗi nhóm 

độ tuổi thì số lượng người ở mỗi vùng miền (Bắc, Trung, Nam) đều nhau và đều là 20 người. 

Các yếu tố về thuộc tính (A), lợi ích (C) và giá trị (V) trong cấu trúc nhận thức của người 

tiêu dùng bao gồm 4 thuộc tính cụ thể, 13 thuộc tính trừu tượng, 2 lợi ích chức năng, 6 lợi ích 

tâm lý và 5 giá trị được thể hiện qua bảng 1. 

Bảng 1. Bảng thống kê các thuộc tính, lợi ích và giá trị trên cả 3 nhóm đối tượng. 

Thuộc tính Lợi ích Giá trị 

Thuộc tính cụ thể: 

1) Không chất bảo quản 

(2) 

2) Hàm lượng đạm (6) 

3) Mùi vị (6) 

4) Thành phần (82) 

Thuộc tính trừu tượng: 

5) Thích (32) 

6) Thương hiệu (46) 

7) Giá cả (64) 

8) Truyền thống (29) 

9) Nguồn gốc (36) 

Lợi ích tâm lý: 

18) Chất lượng (89) 

19) An toàn (158) 

20) Tiết kiệm (64) 

21) Tính tiện dụng (107) 

22) Món ăn thơm ngon, hài 

hòa (564) 

23) Hài lòng (151) 

Lợi ích chức năng: 

24) Ăn được nhiều (223) 

25) Giá trị dinh dưỡng (20) 

26) Có lợi sức khỏe (307) 

27) Giữ gìn đặc trưng, bản 

sắc văn hóa đất nước 

(290) 

28) Bữa cơm gia đình ấm 

cúng (86) 

29) Ủng hộ, tin dùng hàng 

Việt (172) 

30) Lưu giữ phương thức 

làm nước mắm truyền 

thống (42) 
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10) Bao bì (13) 

11) Quen dùng (29) 

12) Khẩu vị (82) 

13) Quảng cáo (22) 

14) Nguyên chất (37) 

15) Ngon (66) 

16) Nổi tiếng (7) 

17) Hạn sử dụng (1) 

(*) Các số trong ngoặc là tần số xuất hiện của các yếu tố 

3.2. Cấu trúc nhận thức chung của người tiêu dùng Việt Nam 

Biểu đồ phân cấp HVM được xây dựng trên mối liên hệ giữa các thuộc tính, lợi ích và giá 

trị trên cả 3 nhóm đối tượng người tiêu dùng được trình bày trong hình 1. 

 

Hình 1. Cấu trúc HVM chung của người tiêu dùng (cut-off=9). 

Trong mô hình HVM, mối liên kết mạnh mẽ nhất là “An toàn”  “Món ăn thơm ngon”  

“Ăn được nhiều”  “Có lợi cho sức khỏe”  “Giữ gìn đặc trưng, bản sắc văn hóa đất nước”. 

Từ yếu tố “An toàn” là điểm đầu tiên trong chuỗi liên kết mạnh nhất, có thể thấy liên kết từ yếu 

tố này tới 3 yếu tố thuộc tính là “Nguồn gốc”, “Thương hiệu”, “Nguyên chất” đều được người 

tiêu dùng quan tâm như nhau. Tuy nhiên, các liên kết khác mạnh hơn cũng dẫn đến mối liên kết 

mạnh nhất xuất phát từ đồng thời 4 yếu tố thuộc tính là “Ngon”, “Thành phần”, “Giá cả”, “Khẩu 

vị”. Từ cấu trúc nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam về sản phẩm truyền thống có thể thấy 

động cơ lựa chọn của họ là đặc tính cảm quan, giá trị truyền thống, sức khỏe và sự tiện lợi. 
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3.3. So sánh cấu trúc của người tiêu dùng theo độ tuổi 

So sánh sự xuất hiện của các thuộc tính trong 3 nhóm người khảo sát. 

Bảng 2. Bảng so sánh sự xuất hiện của các thuộc tính trong 3 nhóm người khảo sát 

Thuộc tính 18-30 tuổi 31-50 tuổi Trên 50 tuổi p 

Hàm lượng đạm 2.2 0.5 0.5 ns 

Thành phần 11.8 15.3 14.3 ns 

Thích 9.1 5.0 2.5 ns 

Thương hiệu 6.5 8.9 7.4 ns 

Giá cả 14.0 9.4 9.4 ns 

Truyền thống 2.7 6.9 4.9 ns 

Nguồn gốc 3.2 7.4 7.4 ns 

Bao bì 1.1 2.0 3.4 ns 

Quen dùng 3.8 3.0 7.9 ns 

Khẩu vị 12.4 16.8 12.3 ns 

Quảng cáo 3.8 3.0 4.4 ns 

Nguyên chất 5.4 5.9 7.4 ns 

Ngon 9.7 9.9 13.8 ns 

Chú  thích: đơn vị: %; ns: sự khác nhau không có ý nghĩa, *:p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001 

Kết quả từ bảng trên cho thấy sự khác nhau về tần suất xuất hiện của các yếu tố thuộc tính 

giữa 3 nhóm đối tượng người tiêu dùng không đáng kể. Thuộc tính có tần suất xuất hiện cao nhất 

ở nhóm người tiêu dùng độ tuổi từ 18-30 là thuộc tính “Giá cả” (14.0%), ở nhóm tuổi từ 31-50 

là thuộc tính “Khẩu vị” (16.8%), ở nhóm tuổi trên 50 là thuộc tính “Thành phần” (14.3%). So 

sánh sự xuất hiện của các lợi ích trong 3 nhóm người khảo sát. 

Bảng 3. Bảng so sánh sự xuất hiện của các lợi ích trong 3 nhóm người khảo sát 

Lợi ích 18-30 tuổi 31-50 tuổi Trên 50 tuổi p 

Chất lượng 15.6 15.3 14.3 ns 

An toàn 17.7 31.7 30.0 * 

Tiết kiệm 14.0 9.4 9.4 ns 

Tính tiện dụng 30.1 22.8 2.5 ns 

Món ăn thơm ngon, hài hòa 85.5 100 100 ns 

Hài lòng 24.7 35.1 16.7 ns 

Ăn được nhiều 52.2 42.6 19.7 ns 

Chú  thích: đơn vị: %; ns: sự khác nhau không có ý nghĩa, *:p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001 
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Kết quả từ bảng trên cho thấy sự khác nhau về tần suất xuất hiện của các yếu tố lợi ích giữa 

3 nhóm đối tượng người tiêu dùng là tương đối đáng kể ở yếu tố “An toàn”. Lợi ích có tần suất 

xuất hiện cao nhất ở cả 3 nhóm độ tuổi giống nhau và đều là lợi ích giúp cho “Món ăn thơm 

ngon, hài hòa”. 

So sánh sự xuất hiện của các giá trị trong 3 nhóm người khảo sát. 

Bảng 4. Bảng so sánh sự xuất hiện của các giá trị trong 3 nhóm người khảo sát. 

Giá trị 18-30 tuổi 31-50 tuổi Trên 50 tuổi p 

Có lợi cho sức khỏe 53.8 33.7 68.0 * 

Giữ gìn đặc trưng, bản sắc văn 

hóa đất nước 
67.2 40.1 41.4 ** 

Ủng hộ, tin dùng hàng Việt 19.9 33.2 34.5 ns 

Lưu giữ phương thức làm 

nước mắm truyền thống 
6.5 8.9 5.4 ns 

Bữa cơm gia đình ấm cúng 6.5 17.8 18.7 * 

Chú  thích: đơn vị: %; ns: sự khác nhau không có ý nghĩa, *:p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001 

Kết quả từ bảng trên cho thấy sự khác nhau về tần suất xuất hiện của các yếu tố giá trị giữa 

3 nhóm đối tượng người tiêu dùng là rất đáng kể ở các yếu tố “Giữ gìn đặc trưng, bản sắc văn 

hóa đất nước”, “Bữa cơm gia đình ấm cúng” và “Có lợi cho sức khỏe”. Giá trị có tần số xuất 

hiện cao nhất ở cả 3 nhóm độ tuổi giống nhau và đều là giá trị “Giữ gìn đặc trưng, bản sắc văn 

hóa đất nước”. 

Bảng 5. Bảng các mối liên hệ trong cấu trúc MEC của người tiêu dùng 

 18-30 tuổi 31-50 tuổi Trên 50 tuổi 

Liên kết trực tiếp (Direct links) 727 777 736 

Liên kết gián tiếp (Indirect links) 1113 1147 1034 

Tổng số liên kết (Total links) 1840 1924 1770 

Số  người trả lời (Respondents) 60 60 60 

Số bậc thang (Ladders) 186 202 203 

Số phần tử trung bình/thang (AVG 

elements/ladder) 
4.91 4.85 4.63 

Số thang trung bình/người trả lời (AVG 

ladders/respondent) 
3.10 3.37 3.38 

Các điểm liên kết (Datapoints) 913 979 939 

Dữ liệu từ bảng trên cho thấy mối liên hệ giữa các yếu tố thuộc tính-lợi ích-giá trị của 

người tiêu dùng độ tuổi 31-50 mạnh hơn mối liên hệ của các yếu tố đó của người tiêu dùng ở các 

độ tuổi khác. Các mối liên kết trực tiếp/gián tiếp và tổng điểm liên kết của nhóm người tiêu dùng 

độ tuổi 31-50 đều cao hơn nhóm người tiêu dùng ở các độ tuổi còn lại. 



 
Nguyễn Thị Mỹ, Lê Thùy Linh 

 
 

 

175 

 

3.1.2. Cấu trúc phân tầng HVM 

 

Hình 2. Cấu trúc HVM của nhóm người tiêu dùng độ tuổi 18-30 tuổi (cut-off=9) 

Trong cấu trúc HVM này, mối liên kết mạnh mẽ nhất là “Món ăn thơm ngon, hài hòa”  

“Ăn được nhiều”   “Có lợi cho sức khỏe”  “Giữ gìn đặc trưng, bản sắc văn hóa đất nước”. 

Để dẫn tới mối liên kết mạnh nhất đó, có đồng thời hai liên kết được người tiêu dùng quan tâm 

là “Giá cả”  “Tiết kiệm” và “Khẩu vị”  “Tính tiện dụng”. 

 

Hình 3. Cấu trúc HVM của nhóm người tiêu dùng độ tuổi 31-50 tuổi (cut-off=9) 

Trong cấu trúc HVM này, có 2 mối liên kết mạnh mẽ nhất là “Khẩu vị”  “ Tính tiện 

dụng”  “Món ăn thơm ngon, hài hòa”  “Hài lòng”  “Ủng hộ, tin dùng hàng Việt” và “An 
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toàn”  “Món ăn thơm ngon, hài hòa”   “Ăn được nhiều”  “Có lợi cho sức khỏe”  “Giữ 

gìn đặc trưng, bản sắc văn hóa đất nước”. 

 

Hình 4. Cấu trúc HVM của nhóm người tiêu dùng độ tuổi trên 50 tuổi (cut-off=9) 

Trong cấu trúc HVM này, 2 mối liên kết mạnh được thể hiện như “An toàn”  “Món ăn 

thơm ngon, hài hòa”  “Ăn được nhiều”  “Có lợi cho sức khỏe” và “Hài lòng”  “Có lợi cho 

sức khỏe”. Tại yếu tố “Có lợi cho sức khỏe” có sự phân nhánh thành 2 giá trị khác nhau là “Ủng 

hộ, tin dùng hàng Việt” và “Giữ gìn đặc trưng, bản sắc văn hóa đất nước” nhưng đều nhận được 

phần lớn sự quan tâm và lựa chọn của người tiêu dùng. 

3.2. Bàn luận 

Trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đã có nhiều công trình nghiên cứu về hành 

vi cũng như động cơ lựa chọn sản phẩm thực phẩm của người tiêu dùng bằng cách sử dụng 

phương pháp phỏng vấn chuyên sâu (soft laddering technique) dựa trên lý thuyết chuỗi mean-

end và giản đồ thứ bậc HVM. Một trong số các công trình nghiên cứu đó có thể kể đến công 

trình nghiên cứu của thầy Nguyễn Bá Thanh (tiến sỹ kỹ thuật-đại học quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh) nhằm đánh giá sự khác nhau về động cơ lựa chọn thực phẩm của sản phẩm có nguồn gốc 

lâu đời ở Việt Nam (trà xanh) và sản phẩm du nhập vào Việt Nam trong vòng 20 năm trở lại đây 

(sữa tiệt trùng). Trong nghiên cứu này, ứng dụng của phương pháp means-end tìm hiểu cấu trúc 

nhận thức của người tiêu dùng khi nghiên cứu về sự lựa chọn sản phẩm thức phẩm giúp xác định 

yếu tố quan trọng mà người tiêu dùng quan tâm khi ra quyết định lựa chọn thực phẩm. Kết quả 

đã chỉ ra sự khác nhau về cấu trúc nhận thức của người tiêu dùng: sản phẩm có nguồn gốc lâu 

đời hướng nhiều đến lợi ích tâm lý và giá trị, trong khi đó đối với sản phẩm du nhập hướng 

nhiều đến lợi ích chức năng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này cũng đã đề xuất được mô hình về sự 

lựa chọn thực phẩm trên đối tượng người tiêu dùng Việt Nam [11]. 

Trong nghiên cứu này, tuy giữa các nhóm đối tượng người tiêu dùng không có sự khác 

nhau nhiều về các thuộc tính, lợi ích và giá trị nhưng lại có sự khác biệt về nhận thức cũng như 

hành vi lựa chọn sản phẩm. Ở nhóm người tiêu dùng độ tuổi từ 18-30, thành phần trong các liên 

kết mạnh nhất thể hiện cấu trúc nhận thức của họ gồm 2 yếu tố thuộc tính là “Giá cả”, “Khẩu 

vị”; 4 yếu tố lợi ích là “Món ăn thơm ngon, hài hòa”, “Ăn được nhiều”, “Tiết kiệm”, “Tính tiện 
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dụng” và 2 yếu tố giá trị là “Có lợi cho sức khỏe “ và “Giữ gìn đặc trưng, bản sắc văn hóa đất 

nước”. Dễ hiểu khi những đối tượng ở độ tuổi này đa phần là các sinh viên, công nhân kể cả 

người thất nghiệp thì vấn đề giá cả luôn là mối quan tâm hàng đầu, bên cạnh đó họ cũng rất quan 

tâm đến khẩu vị và dù tiết kiệm nhưng lợi ích mà họ hướng đến vẫn là những món ăn thơm 

ngon, hài hòa. Ở nhóm người tiêu dùng độ tuổi 31-50, thành phần trong các liên kết điển hình 

thể hiện cấu trúc nhận thức của họ gồm 1 yếu tố thuộc tính là “Khẩu vị”; 5 yếu tố lợi ích là “Món 

ăn thơm ngon, hài hòa”, “Ăn được nhiều”, “An toàn”, “Tính tiện dụng”, “Hài lòng” và 3 yếu tố 

giá trị là “Có lợi cho sức khỏe “ và “Giữ gìn đặc trưng, bản sắc văn hóa đất nước” và “Ủng hộ, 

tin dùng hàng Việt”. Ở nhóm người tiêu dùng trên 50 tuổi, thành phần trong các liên kết điển 

hình thể hiện cấu trúc nhận thức của họ gồm 4 yếu tố lợi ích là “Món ăn thơm ngon, hài hòa”, 

“Ăn được nhiều”, “An toàn”, “Hài lòng” và 3 yếu tố giá trị là “Có lợi cho sức khỏe “ và “Giữ gìn 

đặc trưng, bản sắc văn hóa đất nước” và “Ủng hộ, tin dùng hàng Việt”. Kết quả này chứng tỏ 

phương pháp tiếp cận này làm cho người tiêu dùng chủ động hơn trong cách trả lời, giúp tìm 

hiểu cấu trúc nhận thức và hiểu rõ hơn bản chất động cơ lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng. 

Kết quả cũng cho thấy động cơ chung của người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm là đặc tính 

cảm quan, giá trị truyền thống, tính tiện dụng và sức khỏe. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả của phương pháp này đã chỉ ra 3 liên kết mạnh nhất được tìm thấy trong cấu trúc 

nhận thức chung của người tiêu dùng và các cấu trúc nhận thức riêng của người tiêu dùng ở các 

độ tuổi khác nhau. Bên cạnh đó việc phân tích cấu trúc nhận thức theo 3 nhóm độ tuổi người tiêu 

dùng, kết quả cho thấy chỉ có sự khác nhau giữa nhóm tuổi trẻ (18-30 tuổi) với 2 nhóm còn lại 

về yếu tố lợi ích “An toàn” và yếu tố giá trị như “Giữ gìn đặc trưng, bản sắc văn hóa đất 

nước”, “Bữa cơm gia đình ấm cúng” và “Có lợi cho sức khỏe”. Cấu trúc nhận thức của người 

tiêu dùng Việt Nam về sản phẩm truyền thống có thể liên quan mật thiết đến các động cơ lựa 

chọn của họ như đặc tính cảm quan, giá trị truyền thống, sức khỏe, sự tiện lợi và niềm tin. Giá trị 

mong đợi của người tiêu dùng đạt được khi sử dụng sản phẩm là yếu tố then chốt trong việc xác 

định động cơ của người tiêu dùng. Những thuộc tính mà người tiêu dùng cảm nhận được sẽ quy 

định thái độ của người tiêu dùng đối với sản phẩm, hình thành nên lợi ích và giá trị mà họ mong 

đợi [12]. Sự hiểu biết về những lý do tiềm ẩn trong việc ra quyết định lựa chọn sản phẩm sẽ giúp 

xây dựng mô hình lựa chọn sản phẩm nước mắm của người Việt Nam đồng thời giúp nhà sản 

xuất hiểu được động cơ người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm để hoạch định đường đi và xây 

dựng chiến lược phát triển. 
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ABSTRACT 

COGNITIVE STRUCTURE OF VIETNAMESE CONSUMERS FOR TRADITIONAL FOOD: 

THE CASE OF FISH SAUCE PRODUCT 

Nguyen Thi My*, Le Thuy Linh 

Faculty of Food Technology, Ho Chi Minh City University of Food Industry  

*Email: nguyenthimy0695@gmail.com  

Consumers' cognition of traditional food is an important factor in determining their food 

choice motives. The objective of this study is to explore the cognitive structure of consumer of 

fish sauce product, a traditional Vietnamese product. A survey was administered with 180 

participants (divided into 3 groups such as group 1: 18-30 year olds, group 2: 31-50 year olds, 

group 3: over 50 year olds) by using soft-laddering technique. Data analysis based on the means 

end chain theory and the limplication matrix creates basis for constructing Hierarchical Value 

Map (HVM) with a chosen threshold level (cut-off = 9). The means end chain is conducted by 

three main categories as attributes, consequences and value. In aggregate, the results show that 

three meaningful links of cognitive structure content 3 attributes as “Good tasty”, “Ingredient”, 

“Appetite”; 8 consequenses as “Quality”, “Safety”, “Saving”, “Convenience”, ”Delicious 

food”, “Eat a lot”, “Pleasure”,  “Nutrition value”, and 3 values as “Healthy”, “Preserve the 

traditional value”, “Trust in Vietnam food”. Analysis of cognitive structure according to 3 age 

groups of consumers, the results show that there is only difference between young age group 

(18-30 years old) with the other two groups. The difference focus on the consequence such as 

“Safety” and the values including “Preserve the traditional value”, “Healthy”, “Family cozy 

meal”. Therefore, the coginitive structure of Vietnamese consumers may be closely related to 

their food choice motives such as sensory appeal, traditional value, health, convenience and trust 

in case of traditional food products. 

Keywords: cognitive structure, consumer, traditional food, fish sauce, laddering interview, 

means end chain theory 
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO TIÊU 

CHUẨN FSSC 22000 

Trần Thị Mỹ Dung1, Ngô Duy Anh Triết1,* 

1Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 

*Email: trietnda@cntp.edu.vn 

Đến tòa soạn: 15/06/2017; Chấp nhận đăng: 04/07/2017 

TÓM TẮT 

Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập với quốc tế.Điều này đồng nghĩa Việt 

Nam đã bước vào một sân chơi lớn mang tính toàn cầu và phải đối mặt với những cơ hội và 

thách thức từ các luật định, công ước, hiệp ước của các tổ chức quốc tế đặt ra. Hơn thế nữa, 

người tiêu dùng và nhà bán lẻ ngày càng yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, đặc biệt là 

vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Để đáp ứng được yêu cầu này, các doanh nghiệp Việt Nam 

phải chứng minh khả năng áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận. Trong những năm 

gần đây, bên cạnh các tiêu chuẩn đã được tổ chức Sáng kiến An Toàn Thực Phẩm Toàn Cầu 

(GFSI) công nhận như BRC, IFS, SQF thì FSSC 22000 là một tiêu chuẩn mới, đang được các 

doanh nghiệp trên toàn thế giới áp dụng phổ biến. FSSC 22000 giúp doanh nghiệp phát triển bền 

vững, giảm thiểu tối đa các rủi ro trong sản xuất thực phẩm đồng thời giúp sản phẩm có thể đạt 

được sự tin cậy của các khách hàng trên toàn thế giới. 

Để độc giả có thêm các thông tin về FSSC 22000, bài viết sẽ giới thiệu tổng quan, phạm vi, 

lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn, tình hình công nhận trên toàn thế giới. Đồng thời bài viết sẽ trình 

bày những khó khăn và đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển trên con đường 

hội nhập với quốc tế.  

Từ khóa: BRC, FSSC 22000, IFS, SQF, PAS 220. 

1. GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN FSSC 22000 

FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) là một cơ chế chứng nhận của Hiệp 

hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm đối với các đơn vị sản xuất thực phẩm, dựa trên sự kết hợp 

các yêu cầu của hai chứng chỉ ISO 22000 và PAS 220. Tiêu chuẩn FSSC 22000 được tất cả các 

tổ chức quốc tế công nhận và được xem là tiêu chuẩn ngang cấp và có thể thay thế cho các tiêu 

chuẩn được công nhận trước đây bởi GFSI như BRC, IFS, SQF[1].Hệ thống quản lý an toàn 

thực phẩm theo tiêu chuẩn FSSC 22000 cung cấp một khuôn khổ để quản lý hiệu quả việc sản 

xuất thực phẩm an toàn và chất lượng. Việc đạt được chứng nhận FSSC 22000 chứng minh 

doanh nghiệp sở hửu một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả và mạnh mẽ,đáp ứng yêu 

cầu của các nhà quản lý, khách hàng kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng[2]. 
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1.1. Sự hình thànhtiêu chuẩnFSSC 22000 

FSSC 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn thực phẩm được ban hành vào 

ngày 15 tháng 05 năm 2009[3]và hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới đã đạt 

được chứng chỉ FSSC 22000. Quá trình hình thành tiêu chuẩn FSSC 22000 [2, 4]: 

 Năm 1938, Good Manufacturing Practices (GMPs) được thực thi bởi Cục Quản lý Thực 

phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) theo yêu cầu của luật thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm 

năm 1938. GMP quy định về các chương trình tiên quyết để đảm bảo sản xuất ra thực phẩm an 

toàn và là cơ sở để hình thành tiêu chuẩn PAS 220 sau này. 

 Năm 1960, các nguyên tắc HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) bắt đầu 

được áp dụng đối với công tác sản xuất thực phẩm. HACCP là nội dung bắt buộc phải có khi 

thực hiện xây dựng bất kỳ một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. 

 Năm 2000, tổ chức GFSI (Global Food Safety Initiative) được thành lập bởi các nhà bán 

lẻ hàng đầu và các công ty thực phẩm. Mục tiêu chính của GFSI là làm hài hòa chứng nhận an 

toàn thực phẩm, bảo vệ niềm tin người tiêu dùng và do đó làm giảm nhu cầu đánh giá các nhà 

cung cấp. 

 Năm 2004, Tổ chức Chứng nhận An toàn Thực phẩm (SCV), chủ sở hữu của HACCP 

Hà Lan, được thành lập. 

 Năm 2005, ISO 22000: 2005 được ban hành nhưng không được công nhận bởi tổ chức 

GFSI bởi vì thiếu các chương trình tiên quyết và quyền sở hữu hợp pháp tiêu chuẩn chứng nhận. 

 Năm 2008, PAS 220 được ban hành nhằm thiết lập đầy đủ các chương trình tiên quyết 

cho ISO 22000: 2005. 

 Năm 2009, FSSC 22000 được ban hành, là sự kết hợp của ISO 22000: 2005 và PAS 

220: 2008 (ISO/TS 22002-1). 

 Tháng 5 năm 2009, nội dung của tiêu chuẩn FSSC 22000 được chấp thuận bởi tổ chức 

GFSI. 

 Tháng 2 năm 2010, FSSC 22000 được hoàn toàn công nhận bởi tổ chức GFSI. 

 Năm 2012, FSSC 22000 bổ sung thêm phạm vi mới cho các nhà sản xuất vật liệu bao bì 

thực phẩm. 

 Năm 2013, FSSC 22000 đạt mốc 5.000 chứng chỉ được cấp trên toàn thế giới. 

 Năm 2014, FSSC 22000 bổ sung thêm phạm vi mới cho các nhà sản xuất thức ăn chăn 

nuôi. 

 Năm 2015, FSSC 22000 đạt mốc 10.000 chứng chỉ được cấp trên toàn thế giới. 

 Năm 2015, FSSC 22000 bổ sung hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm. 

1.2. Phạm vi của FSSC 22000 

Phạm vi của tiêu chuẩn FSSC 22000 xác định các yêu cầu cần thiết để đảm bảo một hệ 

thống quản lý phù hợp với các yêu cầu của cơ quan quản lý, tổ chức kinh doanh thực phẩm và 

người tiêu dùng. Các tổ chức trong suốt chuỗi cung ứng thực phẩm có thể có nhiều lợi ích từ 

việc đạt được chứng nhận FSSC 22000, bất kể quy mô hay độ phức tạp khác nhau. Tiêu chuẩn 

được áp dụng cho các nhà sản xuất sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, vật liệu bao bì 

thực phẩm và thức ăn chăn nuôichủ yếu thuộc các diện sau[2, 4, 5]: 
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 Sản phẩm động vật dễ bị hư hỏng, không bao gồm việc giết mổ và trước khi giết mổ 

(tức là thịt, gia cầm, trứng, sữa và các sản phẩm cá). 

 Sản phẩm thực vật dễ bị hư hỏng (tức là trái cây tươi và nước trái cây tươi, bảo quản trái 

cây, rau quả tươi, rau bảo quản). 

 Sản phẩm có tuổi thọ lâu ở nhiệt độ môi trường xung quanh (tức là sản phẩm đóng hộp, 

bánh quy, đồ ăn nhẹ, dầu, nước uống, đồ uống, mì, bột mì, đường, muối). 

 Nguyên liệu dùng cho sản xuất thực phẩm (tức là vitamin, phụ gia và môi trường nuôi 

cấy vi sinh vật) nhưng không bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ. 

1.3. Lợi ích của việc đạt được chứng nhận FSSC 22000 

FSSC 22000 là tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm toàn diện nhất vì[4]: 

 Dễ dàng kết hợp hệ thống quản lý an toàn thực phẩm với các hệ thống khác như hệ 

thống quản lý an toàn, môi trường, chất lượng. 

 Kết hợp đầy đủ và chặt chẽ tiêu chuẩn ISO 22000: 2005, các chương trình tiên quyết 

(PRPs) theo PAS 220: 2008, HACCP, và các bước áp dụng của CODEX (Codex Alimentarius 

Commission, CAC); 

 Được hoàn toàn công nhận bởi tổ chức Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI); 

 Kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm và khuyến khích cải tiến liên tục các khía 

cạnh an toàn thực phẩm; 

 Đẩy mạnh việc tuân thủ pháp luật; 

 Tăng tính minh bạch trong suốt chuỗi cung ứng thực phẩm;  

 Cho phép các tổ chức vừa và nhỏ triển khai một hệ thống được phát triển bởi các tổ chức 

bên ngoài. 

 Ngoài ra, FSSC 22000 còn kết hợp nhiều nguyên tắc của các tiêu chuẩn an toàn thực 

phẩm khác đã được GFSI chấp thuận. 

 

2. NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA FSSC 22000 VÀ CÁC TIÊU CHUẨN ĐÃ 

ĐƯỢC GFSI CÔNG NHẬN 

Giống như các tiêu chuẩn khác đều được tổ chức GFSI công nhận và phải đáp ứng các yêu 

cầu của GFSI. Bên cạnh đó FSSC còn có những điểm khác biệt, hay nói cách khác là thế mạnh 

của FSSC so các tiêu chuẩn khác như BRC, IFS, SQF[6]:  

1.4. Tiêu chuẩn quốc tế độc lập 

FSSC 22000 sử dụng các tiêu chuẩn ISO quốc tế, độc lập và các yêu cầu bổ sung. Các tiêu 

chuẩn này không thuộc sở hữu của một tổ chức cụ thể như hầu hết các tiêu chuẩn khác đã được 

GFSI công nhận. Các tiêu chuẩn được phát triển và duy trì bởi các chuyên gia an toàn thực phẩm 

từ khắp nơi trên thế giới và cùng làm việc trong một hội đồng ISO. Các chuyên gia được đề cử 

bởi các thành viên ban ISO từ các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia. Họ đến từ tất cả các bên liên 

quan của chuỗi cung ứng thực phẩm như nhà bán lẻ, nhà sản xuất, cơ quan thực phẩm,… 
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1.5. Chứng nhận hệ thống quản lý 

FSSC 22000 là một tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống quản lý. Các tiêu chuẩn như IFS, 

BRC và SQF là các tiêu chuẩn chứng nhận quy trình / sản phẩm.Đây là một sự khác biệt đáng kể 

trong cách tiếp cận đánh giá. 

Trước hết, thời gian đánh giá của FSSC dài hơn và việc đánh giá có chiều sâu hơn. FSSC 

không được đánh giá hàng năm mà có chu kỳ đánh giá là 3 năm. Bắt đầu với việc chứng nhận 

ban đầu bao gồm giai đoạn 1 và 2 của cuộc đánh giá. Đánh giá giai đoạn 1 được xem xét nếu hệ 

thống quản lý an toàn thực phẩm bao gồm tất cả các yêu cầu và được xem xét kỹ lưỡng nếu kế 

hoạch HACCP đã hoàn chỉnh và có hiệu quả. Khoảng 6 tuần sau, tiến hành đánh giá giai đoạn 2- 

đánh giá việc thực hiện có hiệu lực của hệ thống. Điều này bao gồm một xem xét về việc thực 

hiện CCP, oPRP và PRPs. Sau khi đánh giá chứng nhận thành công, một giấy chứng nhận sẽ 

được cấp và có hiệu lực là 3 năm. Hàng năm, một đánh giá giám sát được tiến hành để xem xét 

hệ thống có được thực hiện liên tục, hiệu quả và được cập nhật. Sau 3 năm, tái đánh giá chứng 

nhận, toàn bộ hệ thống sẽ được xem xét lại và nếu thành công, giấy chứng nhận sẽ được gia hạn. 

Một sự khác biệt đáng kể giữa việc đánh giá hệ thống quản lý và đánh giá một quy trình 

hoặc sản phẩm là đánh giá hệ thống quản lý tập trung mạnh hơn vào cam kết quản lý, tính hiệu 

lực và việc cải tiến liên tục.Điều này hỗ trợ tổ chức đạt được kết quả tốt hơn và mức độ tuân thủ 

cao hơn. 

1.6. Tập trung vào an toàn thực phẩm 

Vì ISO 22000 và các đặc điểm kỹ thuật của PRPs bao gồm cả an toàn thực phẩm nên toàn 

bộ việc đánh giá tập trung vào việc quản lý và đảm bảo an toàn thực phẩm. Hầu hết các tổ chức 

đều mong muốn kết hợp hệ thống quản lý chất lượng của họ theo yêu cầu của ISO 9001. Thực 

tếISO 22000 đã bao gồm các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng như các tiêu chuẩn hệ 

thống quản lý khác nên việc kết hợp trở nên dễ dàng hơn.Thậm chí có thể kết hợp với các tiêu 

chuẩn về các lĩnh vực khác như môi trường (ISO 14001) hoặc quản lý trách nhiệm doanh nghiệp 

(SA8000). 

Việc sử dụng các tiêu chuẩn hệ thống quản lý như ISO 22000 cho phép tổ chức xây dựng 

một hệ thống quản lý tổng hợp bao gồm tất cả các khía cạnh liên quan đến tổ chức và khách 

hàng của mình. 

1.7. Quản lý chương trình độc lập 

FSSC 22000 được quản lý bởi Hội đồng các bên liên quan. Hội đồng đại diện cho lợi ích 

của tất cả các bên liên quan trên toàn cầu và có các thành viên từ các tổ chức khác nhau như nhà 

sản xuất, tổ chức dịch vụ ăn uống, nhà bán lẻ,…Tất cả các thành viên đại diện cho một tổ chức 

thương mại. Hội đồng các bên liên quan được quản lý bởi một chủ tịch độc lập.Danh sách đầy 

đủ các thành viên Hội đồng và các tổ chức mà họ đại diện có thể tìm thấy trên trang web của 

FSSC. 

1.8. Phi lợi nhuận 

FSSC 22000 được sở hữu bởi tổ chức phi lợi nhuận có tên là quỹ FSSC 22000, có trụ sở 

hợp pháp tại Hà Lan. Quỹ được quản lý nghiêm ngặt bởi luật nên đảm bảo tính độc lập, phi lợi 

nhuận và công khai.Điều này đảm bảo rằng vấn đề tài chính được quản lý chặt chẽ, tất cả các chi 
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phí của chương trình càng thấp càng tốt và không có kinh phí cho các tổ chức hoặc cá nhân 

khác. 

 

1.9. Tính công khai 

FSSC 22000 là một chương trình công khai. Tất cả các thông tin có thể được tìm thấy trên 

trang web của quỹ FSSC (www.fssc22000.com) và không tốn chi phí để có được thông tin này. 

Trên trang web, có thể tìm thấy tất cả các yêu cầu của chương trình, các quyết định của Hội 

đồng, tên của các tổ chức chứng nhận được cấp phép, tên của các tổ chức kiểm định công nhận 

FSSC 22000, tên các thành viên của Hội đồng các bên liên quan,… 

1.10. Tiếp cận chuỗi cung ứng 

Hiện tại, phạm vi của FSSC 22000 là sản xuất các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu thực 

phẩm, vật liệu đóng gói thực phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi. Nhưng vì ISO và các tổ chức 

trong chuỗi cung ứng đang mở rộng các yêu cầu của các chương trình tiên quyết cho các bộ 

phận khác của chuỗi cung ứng, FSSC có thể mở rộng phạm vi hiện tại của tiêu chuẩn.ISO đã có 

tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 22002-x cho PRP trong từng lĩnh vực của chuỗi cung ứng thực phẩm. 

Điều này làm cho việc chứng nhận FSSC 22000 có thể mở rộng phạm vi và có thể bao hàm toàn 

bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. 

1.11. Hệ thống đảm bảm tính xác thực 

Tính xác thực của việc đánh giá là điều kiện quan trọng nhất để đảm bảo độ tin cậy của 

chứng nhận. Để đạt được điều này, tất cả các tổ chức chứng nhận được cấp phép phải đáp ứng 

được các yêu cầu của FSSC và được công nhận dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 17021bởi tổ chức 

công nhận đã ký để chấp nhận và sử dụng các yêu cầu của FSSC 22000. Bên cạnh đó, FSSC 

22000 có một hệ thống đảm bảo tính xác thực để xem xét việc thực hiện của tất cả các tổ chức 

chứng nhận đã ký hợp đồng.Hệ thống đảm bảo tính xác thực dựa trên rủi ro và bao gồm: 

 Chấp thuận của tổ chức chứng nhận 

 Xem xét đánh giá bởi một chuyên gia độc lập 

 Văn phòng tổ chức chứng nhận và đánh giá bằng chứng 

 Theo dõi bảng tóm tắt dữ liệu đánh giá bao gồm dữ liệu về đánh giá viên 

 Chính sách phê chuẩn 

 Thủ tục phàn nàn và khiếu nại 

3. TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 

THEO TIÊU CHUẨN FSSC 22000 TRÊN TOÀN THẾ GIỚI 

Theo thống kê của quỹ FSSC 22000 vào năm 2013, đã có 5000 chứng chỉ FSSC 22000 

được cấp trên toàn thế giới. Năm 2015, số chứng chỉ FSSC 22000 đã cấp cho các doanh nghiệp 

tăng lên đến 10000 chứng chỉ[2]. Tại thời điểm hiện nay đã có hơn 15000 chứng chỉ FSSC 

22000 đã được cấp[7]. Đây là bằng chứng về sự gia tăng theo cấp số nhân của FSSC 22000 từ 

khi được công bố vào năm 2009 cho đến ngày nay. Với số lượng các công ty đạt được chứng 
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nhận ngày càng tăng và hiện có 103 tổ chức chứng nhận được cấp phép, 1500 đánh giá viên và 

14 tổ chức đào tạo, FSSC 22000 vẫn là kế hoạch chứng nhận phát triển nhanh nhất cho việc 

chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm [8]. 

 

Hình 1. Số lượng các doanh nghiệp đạt được chứng chỉ FSSC 22000 (Nguồn FSSC, 2015). 

FSSC 22000 đã được quốc tế công nhận và hiện nay đã cấp chứng nhậncho các công ty trên 

149 quốc gia (năm 2013 là 144 quốc gia). Chứng chỉ FSSC 22000 được cấp nhiều nhất cho các 

doanh nghiệp ở Châu Âu (37%), tiếp đến là Châu Á (30%) và Bắc Mỹ (13%).FSSC 22000 đang 

dần trở nên phổ biến với các doanh nghiệp tại Bắc Mỹ, mặc dù trước đây việc áp dụng ISO 

22000 tại khu vực này là không phổ biến. Nhưng ưu điểm của FSSC là có thể tích hợp với các 

hệ thống quản lý khác như ISO 9001, 14001, 18001nên việc áp dụng FSSC 22000 ngày càng 

được áp dụng nhiều ởBắc Mỹ[9]. Với sự xuất hiện toàn cầu ngày càng tăng, FSSC 22000 vẫn là 

chương trình quản lý an toàn thực phẩm duy nhất dựa trên tiêu chuẩn ISO 22000 được phê 

chuẩn bởi GFSI. 

 

Hình 2. Tình hình chứng nhận FSSC 22000 trên toàn thế giới (Nguồn FSSC, 2015). 
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Theo dữ liệu tổng hợp được từ trang web www.fssc22000.com, hiện tại ở Việt Nam tính từ  

năm 2014, có 100 nhà máy của 69 doanh nghiệpđạt được chứng nhận FSCC 22000 bao gồm 

việc đã gia hạn chứng nhận. Các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm khác nhau bao gồm sản 

phẩm ở dạng tươi, khó bảo quản và các sản phẩm có thời hạn bảo quản lâu.Nhưng hầu hết các 

doanh nghiệp đạt chứng nhận chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm có thời gian 

bảo quản lâu và vị trí tập trung chủ yếu ở khu vực miền trung và miền nam.Trong đó Vinamilk 

là doanh nghiệp có số nhà máy đạt được chứng nhận FSSC 22000 nhiều nhất (12 nhà máy). 

 

Hình 3. Biểu đồ thể hiện tình hình chứng nhận FSSC 22000 cho các lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam 

4. SỰ ĐÁP ỨNG CỦA FSSC 22000 ĐỐI VỚI NHU CẦU XÃ HỘI 

Với sự phát triển ngày càng hiện đại của công nghệ sản xuất thực phẩm hiện nay, nhu cầu 

của người tiêu dùng không chỉ dừng lại ở việc sản phẩm phù hợp với khẩu vị, đáp ứng tính đa 

dạng, tiện lợi mà hơn cả là vấn đề an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe [10, 11]. 

Đối với nhà bán lẻ và tổ chức kinh doanh thực phẩm, muốn tồn tại và phát triển thì vấn đề 

hàng đầu là phải đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng ở việc cung cấp sản phẩm chất lượng và an 

toàn. Hơn thế nữa, với sự phát triển của thông tin hiện nay, người tiêu dùng ngày càng am hiểu 

sâu hơn về chất lượng và tính an toàn của thực phẩm thể hiện ở việc yêu cầu sản phẩm phải đạt 

các chứng nhận hệ thống quản lý được quốc tế công nhận. Do đó, để đạt được niềm tin người 

tiêu dùng và sản phẩm có thể cạnh tranh trong chuỗi bán lẻ toàn cầu, nhà bán lẻ và tổ chức kinh 

doanh thực phẩm bắt buộc lựa chọn hoặc yêu cầu nhà cung cấp phải đạt được các chứng chỉ hệ 

thống quản lý mang tính quốc tế [12]. 

FSSC 22000 là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phát triển mạnh nhất hiện nay. Tiêu 

chuẩn đã được tổ chức GFSI công nhận do đó sản phẩm thực phẩm được sản xuất theo quy trình 

đạt chứng nhận FSSC 22000 dễ dàng được chấp nhận trong chuỗi bán lẻ toàn cầu. FSSC 22000 

củng cố lòng tin người tiêu dùng trong cam kết sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực 
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phẩm, bảo vệ sức khỏe đồng thời giúp các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của nhà bán lẻ, tổ 

chức kinh doanh thực phẩm khi là một tiêu chuẩn mang tính quốc tế, giúp doanh nghiệp quản lý 

hiệu quả, giảm thiểu tối đa các rủi ro trong quá trình sản xuất, tuân thủ pháp luật và dễ dàng kết 

hợp với các tiêu chuẩn quản lý khác hiện có tại doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, để áp dụng được tiêu chuẩn FSSC 22000 các doanh nghiệp cần bỏ một khoản 

chi phí cho việc thuê đơn vị tư vấn, đánh giá tiêu chuẩn; chi phí cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng, 

dây chuyền công nghệ, đầu tư trang thiết bị mới, phải dự trù chi phí cho việc cải tiến liên tục và 

duy trì hệ thống. Tâm lý không thích thay đổi của lãnh đạo doanh nghiệp là rào cản lớn nhất 

khiến doanh nghiệp không áp dụng các hệ thống quản lý mới. Nhiều doanh nghiệp chưa có đội 

ngũ nhân viên hiểu một cách chuyên sâu về sản phẩm và về vệ sinh an toàn thực phẩm, biết cách 

nhận diện và kiểm soát các mối nguy. Doanh nghiệp chưa có sự phối hợp thống nhất trong công 

tác triển khai hệ thống quản lý mới, thiếu sự nhiệt tình của các cán bộ quản lý cấp trung gian[1]. 

5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

5.1. Kết luận 

Với mong muốn sản xuất ra sản phẩm an toàn, đạt chất lượng và hướng đến hội nhập thị 

trường quốc tế, việc áp dụng một tiêu chuẩn được tất cả các tổ chức quốc tế công nhận ví dụ như 

FSSC 22000 là điều rất cần thiết.Doanh nghiệp sẽ đạt được nhiều lợi ích như phát triển bền 

vững, sản phẩm có tính cạnh tranh mạnh trong nước cũng như ngoài nước nhưng cũng mang đến 

cho doanh nghiệp nhiều khó khăn và thách thức. Do đó, việc hướng đến áp dụng một hệ thống 

quản lý an toàn thực phẩm mang tính quốc tế phải có sự cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng các điều 

kiện thực tế và quyết định một hướng đi đúng đắn cho doanh nghiệp. 

5.2. Đề xuất 

Từ cơ sở những nội dung đã trình bày ở trên, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm giúp 

cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể áp dụng thành công hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

theo tiêu chuẩn FSSC 22000 như sau: 

Doanh nghiệp: 

Ban lãnh đạo các doanh nghiệp có nhận thức đúng đắn và có cam kết về việc áp dụng tiêu 

chuẩn FSSC 22000. 

Doanh nghiệp trang bị đầy đủ về mọi mặt như vốn, máy móc- trang thiết bị, cơ sở hạ tầng. 

Doanh nghiệp có kế hoạch cụ thể về tuyển dụng, đào tạo và tập huấn nhân viên về quy trình 

làm việc khi áp dụng tiêu chuẩn FSSC 22000. 

Nhà nước: 

Hiện tại các tỉnh như Lâm Đồng, Nghệ An, Long An, Bến Tre, Phú Yên, Đà Nẵng, Bà Rịa-

Vũng Tàu, Quảng Nam, Đồng Tháp, Bình Định, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Cà Mau đã có những 

chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh khi áp dụng hệ thống quản lý như ISO 9001, 

ISO/IEC 17025, ISO 22000, HACCP, GMP, OHSAS 18001, SA 8000,…[13]. Các cơ quan nhà 
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nước nên có những chính sách khuyến khích giúp doanh nghiệp áp dụng thành công tiêu chuẩn 

FSSC 22000. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. L. S. Trung, Đ. T. Hường - Áp dụng biện pháp quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng 

ngành đồ uống. Năng suất và chất lượng Công Thương,3(2013).  

2. FSSC 22000 - Global Certification Scheme for Food Safety Management Systems (2016). 

3. https://www.dnvgl.com/services/fssc-22000-food-safety-system-certification-scheme-

5161.  

4. S. Sansawat - Understanding the FSSC 22000 food safety system certification standard 

(2010). 

5. Viện nghiên cứu quản trị kinh doanh UCI - Tiêu chuẩn FSSC 22000 : 2010 (2016).  

6. FSSC 22000 - Strengths and Benefits FSSC 22000 (2016. 

7. http://www.fssc22000.com/documents/news-items/fssc-22000-issues-15-000-

certificate.xml?lang=en.  

8. FSSC 22000, "Exponential growth FSSC 22000 in year of milestones." 

9. https://foodsafetytech.com/tag/fssc-22000/.  

10.http://www.wpro.who.int/foodsafety/documents/docs/English_Guidelines_Food_control.pd

f?ua=1 

11. https://www.oecd.org/env/consumption-innovation/1833503.pdf.  

12. Q. A. Acton, Issue in Food and Health: Scholarly Editions (2013). 

13. Văn phòng NSCL. - Mức hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý và công cụ nâng 

cao Năng suất chất lượng (Phần 2) (2016).  

 

ABSTRACT 

FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO FSSC 22000 STANDARD 

Tran Thi My Dung1, Ngo Duy Anh Triet1,* 

1Food Technology Faculty, Hochiminh City University of Food Industry 

*Email: trietnda@cntp.edu.vn 

The economy of Vietnam is in the process to international integration. This means Vietnam 

turned into a large playing field globally which makes it have many oppotunities but also faces 

challenges from the laws, pacts and conventions of world economic institutions. Futhermore, 

consumers and retailers increasingly demand higher quality products, especially food hygiene 

and safety. To meet these requirements, Vietnamese enterprises must demonstrate their ability to 

apply recognized international standards. In recent years, in addition to the standards recognized 

by the Global Food Safety Initiative (GFSI) such as BRC, IFS, SQF, FSSC 22000 is a new 
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standard, widely adopted by businesses around the world. The FSSC 22000 helps businesses 

grow sustainably, minimizes risks in food production and enables the product to gain the 

confidence of customers around the world. 

For readers with more information on the FSSC 22000, the article will introduce the 

overview, scope, benefits when applying this standard, recognition situation worldwide. At the 

same time,the article will present difficulties and propose solutions to help Vietnamese 

businesses develop on the way to international integration. 

Keywords: FSSC 22000, BRC, IFS, SQF, PAS 220. 
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SO SÁNH HIỆU QUẢ TRÍCH LY CHẤT MÀU BETACYANIN TỪ 

VỎ QUẢ THANH LONG BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI SÓNG VÀ 

SIÊU ÂM 

Mạc Xuân Hòa1, Trần Thị Cúc Phương1, Nguyễn Lâm Nhu1, Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh1 

1Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp Hồ Chí Minh 

Email: hanhnguyen300995@gmail.com 

Ngày nhận bài: 15/6/2017; Ngày chấp nhận đăng: 2/7/2017 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện để so sánh hiệu quả trích ly chất màu betacyanin trong vỏ 

quả thanh long bằng phương pháp vi sóng và siêu âm bằng phương pháp thực nghiệm. Ở cả hai 

phương pháp này, thời gian (10-110 giây đối với vi sóng; 5-25 phút đối với siêu âm) và mức 

năng lượng (200W; 400W; 600W đối với vi sóng; 20%, 25%, 30% đối với siêu âm) được khảo 

sát. Trong phương pháp trích ly có hỗ trợ vi sóng, hiệu quả trích ly betacyanin cao nhất (0,456 ± 

0,004mg/100g) được xác định ở thời gian 30 giây và mức năng lượng 600W. Đối với trích ly có 

hỗ trợ siêu âm, điều kiện trích ly betacyanin tốt nhất (0,409 ± 0,003mg/100g) là 10 phút với mức 

năng lượng 25% (187,5W). Kết quả của nghiên cứu cho thấy trích ly có hỗ trợ vi sóng đã làm 

giảm đến 95% thời gian trích ly so với siêu âm. 

Từ khóa: betacyanin, trích ly có hỗ trợ siêu âm, trích ly có hỗ trợ vi sóng, vỏ thanh long 

1. GIỚI THIỆU 

Thanh long là loại trái thuộc họ Cactacae, bộ Caryophyllales ([1], [2]). Nhiều nghiên cứu 

chỉ ra rằng trái thanh long chín chứa nhiều chất rắn hòa tan, các acid hữu cơ, protein và các chất 

khoáng khác như: K, Mg, Ca…[3]. Ngoài các thành phần kể trên, vỏ thanh long còn chứa nhiều 

betacyanin, là một chất màu tự nhiên và việc thu nhận betacyanin từ vỏ quả thanh long ngày 

càng được quan tâm nghiên cứu [4]. Betacyanin đóng vai trò tạo màu đỏ-tím cho các loại hoa 

quả. Chúng có tác dụng thay thế các chất màu nhân tạo, tạo màu sắc đa dạng cho các loại thực 

phẩm cũng như đóng vai trò là một chất chống oxy hóa. Ngoài ra, theo một số nghiên cứu trước 

đây, betacyanin có nhiều trong củ dền, thanh long ruột đỏ và cả vỏ quả thanh long (theo Sri 

Priatni và Aulia Pradita (2015)) ([2], [3]). 

Chất màu đóng vai trò quan trọng đối với mức độ chấp nhận của khách hàng. Trên thị 

trường hiện nay, việc sử dụng các chất màu nhân tạo ngày càng giảm mạnh do bản chất độc hại 

của nó (Chandrasekara và cộng sự 2012) [5]. Vì vậy, ngày nay, người tiêu dùng ngày càng quan 

tâm hơn đến các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Đây là các sản phẩm đã được khoa học 

chứng minh là an toàn hơn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Với các lý do nêu trên, xu hướng 
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thay thế các chất màu nhân tạo thành các chất màu tự nhiên đã được các nhà sản xuất hướng đến 

mặc dù giá thành của chúng có đắt hơn [2]. Để thu nhận chất màu tự nhiên từ thực vật, phương 

pháp trích ly bằng dung môi được sử dụng. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả quá trình trích ly, 

người ta còn sử dụng một số phương pháp khác để hỗ trợ cho quá trình như phương pháp vi 

sóng, phương pháp siêu âm;… 

Phương pháp trích ly có hỗ trợ vi sóng giúp nâng cao hiệu quả trích ly so với phương pháp 

trích ly truyền thống vì vi sóng tác động đến phân tử bên trong môi trường trích ly, làm chúng 

quay cực và dịch trích sẽ từ từ nóng lên, đồng thời áp suất bên trong của phần tử chất rắn cũng 

sẽ tăng lên. Phương pháp này đã được một số tác giả sử dụng để trích ly hợp chất phenolic ở một 

số loại cây trồng (Beejmohun và cộng sự 2007; Proestos và Komanitis 2008) ([6], [7]). Gallo và 

cộng sự (2010) đã chiết xuất hợp chất phenolic từ 4 loài có tên: Cinnamomum zeylanicum, 

Coriandrumsativum, Cuminumcyminum và Crocus sativus. Họ đã chứng minh được rằng 

phương pháp này làm giảm thời gian trích ly đáng kể [8]. Theo một nghiên cứu khác của 

Tsubaki và cộng sự (2010) cũng chỉ ra điều tương tự với nguyên liệu là bã trà xanh, bã trà o-long 

và bã trà đen ([4], [9]). 

Phương pháp trích ly bằng siêu âm dùng năng lượng của sóng siêu âm hỗ trợ phá vỡ tế bào 

để tăng hiệu quả trích ly. Năng lượng siêu âm làm tăng dao động ở bề mặt, điều này có thể làm 

ảnh hưởng đến lớp ranh giới khuếch tán và tạo ra sự co dãn ở bề mặt vật liệu và từ đó ảnh hưởng 

đến quá trình truyền khối. Nhiều tác giả đã cho rằng, phương pháp siêu âm là một trong những 

phương pháp đầy triển vọng của quá trình trích ly [10]. Trên thực tế, đã có nhiều nhà nghiên cứu 

áp dụng phương pháp này cho việc trích ly các hợp chất phenolic trên các vật liệu khác nhau: hạt 

nho, lá olive ([4], [11], [12]). 

Cho tới nay chưa có nghiên cứu nào được thực hiện để so sánh hiệu quả hỗ trợ trích ly 

betacyanin từ vỏ quả thanh long bằng hai phương pháp trên. Vì vậy, nghiên cứu này được tiến 

hành nhằm khảo sát ảnh hưởng của các thông số đầu vào và so sánh hiệu quả thu hồi 

betacyanincủa hai phương pháp trích ly có hỗ trợ vi sóng và trích ly có hỗ trợ siêu âm. 

 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu 

Trong nghiên cứu này, nguyên liệudùng để trích ly betacyanin là vỏ thanh long ruột trắng 

(Hylocereus undatus) chín hoàn toàn, vỏ không bị sâu hay dập nát, mùi tự nhiên không bị ung 

thối và có khối lượng trung bình 500g/quả. Thanh long có xuất xứ tỉnh Long An. 

Thanh long mua về được rửa dưới vòi nước để loại bỏ bớt đất cát và tách vỏ quả. Vỏ quả 

thanh long được cắt nhỏ bằng dao, xay khô đồng đều bằng máy xay Philips, Indonesia, công suất 

tối đa 600W.  

Mẫu được cân 2,00 ± 0,01g cho vào bao ni-lon (tổng cộng 200 mẫu). Tất cả mẫu này sẽ 

được dùng xuyên suốt quá trình nghiên cứu để đảm bảo tính đồng nhất của nguyên liệu. Trong 

thời gian thực hiện, mẫu được bảo quản lạnh ở nhiệt độ khoảng 4oC, để ở nhiệt độ thường 1 giờ 

trước khi thí nghiệm. 

2.2. Phương pháp 

Mẫu sau khi rã đông sẽ được đổ ra một cốc sạch 100ml và bổ sung chính xác 38,00 ± 0,01g 

nước cất đã chuẩn bị như trên. Bao nylon chứa mẫu sẽ được tráng lại nhiều lần với lượng nước 

cất này. Lúc này, mẫu sẽ được đem trích ly bằng 2 phương pháp hỗ trợ: vi sóng và siêu âm. 
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2.2.1. Trích ly betacyanin bằng phương phápcó hỗ trợ vi sóng 

Thiết bị vi sóng được sử dụng trong nghiên cứu là lò vi sóng SHARP, Nhật Bản, công suất 

tối đa 800W. Mẫu sau khi cho nước cất vào (tỷ lệ 1:19g/ml [13]) sẽ được cho vào lò vi sóng 

ngay, trích ly ở 7 mốc thời gian (0, 10, 30, 50, 70, 90, 110 giây) với ba mức công suất là 200W, 

400W, 600W (Bảng 1). Mẫu sau khi trích ly sẽ được làm nguội bằng nước đá, định mức đến 

50ml trong bình định mức và đem lọc ngay (sử dụng giấy lọc Whatman số 4) vào bình tam giác 

250ml. 

Hiệu quả của quá trình trích ly sẽ được xác định thông qua hàm lượng betacyanin có trong 

dịch lọc. Ngoài ra, nhiệt độ cuối của mẫu cũng được ghi nhận ở mỗi mẻ trích ly bằng nhiệt kế 

thủy tinh 0-100oC. 

Ở mỗi điều kiện trích ly, mẫu đối chứng được tiến hành song song với mẫu có vi sóng. Mẫu 

đối chứng là mẫu không được vi sóng. 

Bảng 1. Hàm lượng betacyanin (mg/100g) ở các điều kiện xử lý vi sóng khác nhau 

Mức năng lượng (W) 

Thời gian xử lý (giây) 

0 10 30 50 70 90 110 

200 
0,294 

(0,007) 

0,314 

(0,003) 

0,361 

(0,007) 

0,388 

(0,002) 

0,445 

(0,007) 

0,318 

(0,006) 

0,271 

(0,019) 

400 
0,294 

(0,007) 

0,348 

(0,001) 

0,387 

(0,004) 

0,456 

(0,010) 

0,287 

(0,007) 

0,255 

(0,007) 
0 

600 
0,286 

(0,001) 

0,373 

(0,001) 

0,456 

(0,003) 

0,356 

(0,005) 
0 0 0 

Giá trị hàm lượng betacyanin (mg/100g) được trình bày dưới dạng trung bình (độ lệch chuẩn). Các giá 

trị bằng 0  được đo ở các mẫu có betacyanin bị phân hủy hoàn toàn bởi nhiệt độ cao. 

2.2.2. Trích ly betacyanin bằng phương pháp có hỗ trợ siêu âm 

Thiết bị siêu âm được sử dụng trong nghiên cứu là máy siêu âm Sonics, tần số 20 kHz, 

công suất cực đại 750W. Mẫu sau khi cho nước cất vào (tỷ lệ 1:19g/ml [13]) sẽ được cho ngay 

vào máy siêu âm, trích ly ở 6 mốc thời gian (0, 5, 10, 15, 20, 25 phút) với ba mức công suất là 

20%, 25%, 30%, tương ứng là 150W, 187,5W, 225W (Bảng 2). Mẫu sau khi trích ly sẽ được làm 

nguội bằng nước đá, định mức đến 50ml trong bình định mức và đem lọc ngay (sử dụng giấy lọc 

Whatman số 4) vào bình tam giác 250ml. 

Hiệu quả của quá trình trích ly sẽ được xác định thông qua hàm lượng betacyanin có trong 

dịch lọc. Ngoài ra, nhiệt độ cuối của mẫu cũng được ghi nhận ở mỗi mẻ trích ly bằng nhiệt kế 

thủy tinh 0-100oC. 

Ở mỗi điều kiện trích ly, mẫu đối chứng được tiến hành song song với mẫu có siêu âm. 

Mẫu đối chứng là mẫu không được siêu âm. 
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Bảng 2. Hàm lượng betacyanin (mg/100g) ở các điều kiện xử lý siêu âm khác nhau 

Mức năng lượng (%) 

Thời gian xử lý (phút) 

0 5 10 15 20 25 

20 
0,289 

(0,004) 

0,305 

(0,003) 

0,328 

(0,003) 

0,350 

(0,002) 

0,378 

(0,003) 

0,302 

(0,012) 

25 
0,289 

(0,001) 

0,327 

(0,002) 

0,409 

(0,004) 

0,304 

(0,006) 

0,293 

(0,003) 

0,280 

(0,002) 

30 
0,287 

(0,003) 

0,388 

(0,003) 

0,275 

(0,005) 

0,262 

(0,003) 

0,249 

(0,001) 

0,237 

(0,002) 

Giá trị hàm lượng betacyanin (mg/100g) được trình bày dưới dạng trung bình (độ lệch chuẩn). 

2.2.3. Phương pháp phân tích hàm lượng betacyanin trong dịch trích ly sau lọc 

Dịch lọc trong bình tam giác sẽ được đem cân 2g cho vào bình định mức 10ml. Độ hấp thu 

được xác định ở bước sóng 538nm bằng máy quang phổ PhotoLab 6100-VIS (thanh bước sóng: 

320 -1100nm) để xác định hàm lượng betacyanin, từ đó xác định hiệu quả quá trình trích ly. 

Hàm lượng betacyanin (mg/100g) sẽ được tính thông qua [2]: 

Betacyanin (mg/100g) = 
𝐴.𝑉.𝐹.𝑀.100

𝜀.𝐿.𝑊
 

Trong đó: 

A: Độ hấp thu 

V: Thể tích bình định mức (10ml) 

F: Hệ số pha loãng 

M: Phân tử lượng của betacyanin (550g/mol) 

𝜀 = 60000l/mol.cm 

L: Chiều dày cuvet (1cm) 

W: Khối lượng (g) 

2.2.4. Phương pháp xử lý thống kê 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm JMP 10.0. Phương pháp phân tích phương sai 2 chiều 

(ANOVA, α= 0,05) được thực hiện để xác định có sự khác biệt hay không giữa các điều kiện 

trích ly bằng vi sóng và siêu âm đến hàm lượng betacyanin. Để tìm ra sự khác biệt có nghĩa giữa 

mức năng lượng và thời gian trích ly, ANOVA 2 biến được sử dụng với p ≤ 0,05. 
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3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của vi sóng lên hiệu quả trích ly betacyanin từ vỏ quả thanh long 

Kết quả thí nghiệm này nhằm để nghiên cứu ảnh hưởng của công suất và thời gian vi sóng 

lên hiệu quả trích ly betacyanin từ vỏ quả thanh long. 

Bảng 3. Kết quả phân tích phương sai 2 nhân tố về ảnh hưởng của công suất (W) và thời gian (giây) lên 

hàm lượng betacyanin thu được đối với phương pháp vi sóng 

Nguồn DF Tổng bình phương F  p 

Công suất (W) 2 0,18353438 2319,026 <,0001 

Thời gian (giây) 6 0,70846416 2983,904 <,0001 

Công suất*Thời gian 12 0,47388917 997,9616 <,0001 

 

Bảng 4. Kết quả phân tích phương sai 2 nhân tố về ảnh hưởng của công suất (W) và thời gian (giây) lên 

nhiệt độ đo được sau khi vi sóng 

Nguồn DF Tổng bình phương F  p 

Công suất (W) 2 3027,175 1513,587 <,0001 

Thời gian (giây) 6 29635,937 4939,323 <,0001 

Công suất*Thời gian 12 2112,159 176,0132 <,0001 

 

Kết quả phân tích phương sai (Bảng 3,4) cho thấy cả thời gian, công suất và tương tác giữa 

thời gian và công suất đều ảnh hưởng có nghĩa lên hàm lượng betacyanin trích ly và nhiệt độ đo 

được (p<0,05). Các yếu tố này giải thích được 99,88% sự thay đổi của hàm lượng betacyanin 

trong dịch trích ly (R2=0,9988) và giải thích được 99,88% sự thay đổi nhiệt độ đo được 

(R2=0,9988) 

Cụ thể, hiệu quả trích ly biến đổi mạnh nhất ở mức công suất cao (600W), và ít nhất ở mức 

thấp (200W). Ảnh hưởng của thời gian là có giới hạn (Hình 1). Theo đó, mức cao (600W): từ 0 

đến 30 giây hàm lượng betacyanin tăng đến cực đại, sau 30 giây giảm dần. Mức trung bình 

(400W): từ 0 đến 50 giây, hàm lượng betacyanin tăng đến cực đại, sau 50 giây giảm dần. Mức 

thấp (200W): từ 0 đến 70 giây, hàm lượng betacyanin tăng đến cực đại, sau 70 giây giảm dần. 
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Hình 1. Hàm lượng betacyanin biến đổi theo thời gian ở các mức công suất vi sóng 

Sự thay đổi hàm lượng betacyanin là do quá trình trích ly đạt hiệu quả trong khoảng thời 

gian nhất định. Khi đó hiệu quả trích ly tăng đến cực đại, nếu thời gian vi sóng vượt qua khoảng 

thời gian đó thì hàm lượng betacyanin giảm do nhiệt độ tăng đến 90oC, đây là nhiệt độ theo 

nghiên cứu trước đó của Lim S. D. và cộng sự (2011) [14] là có khả năng phân hủy mạnh 

betacyanin. 

 

Hình 2. Sự thay đổi nhiệt độ đo được theo thời gian ở các mức công suất vi sóng 

Công suất càng cao thì nhiệt độ tăng càng nhanh, nhiệt độ biến đổi mạnh đồng thời hàm 

lượng betacyanin cũng biến đổi mạnh theo nhiệt độ. Nhiệt độ tăng theo thời gian vi sóng đến 

điểm sôi (93oC) thì dịch sôi trào ra ngoài nên không thể thí nghiệm ở thời gian quá điểm sôi, tại 

nhiệt độ sôi betacyanin bị phân hủy mạnh nên giá trị betacyanin ở các mốc thời gian sau sôi xem 

như bằng 0 mg/100g. 

Bằng phần mềm JMP 10.0, điều kiện tối ưu của phương pháp trích ly có hỗ trợ vi sóng 

được xác định là: thời gian 30 giây, ở mức công suất cao (600W). Khi đó hàm lượng betacyanin 

đạt cao nhất bằng 0,456 ± 0,004mg /100g. Như vậy phương pháp trích ly có hỗ trợ vi sóng cho 

hiệu quả cao hơn gấp 1,6 lần hàm lượng betacyanin trong mẫu đối chứng (0,290 ± 0,006 

mg/100g). 

 



So sánh hiệu quả trích ly chất màu betacyanin từ vỏ quả thanh long bằng phương pháp vi sóng 
và siêu âm 

 

196 
 

3.2. Ảnh hưởng của siêu âm lên hiệu quả trích ly Betacyanin từ vỏ quả thanh long 

Kết quả thí nghiệm này nhằm để nghiên cứu ảnh hưởng của công suất và thời gian siêu âm 

lên hiệu quả trích ly betacyanin từ vỏ quả thanh long. 

Bảng 5. Kết quả phân tích phương sai 2 nhân tố về ảnh hưởng của công suất (W) và thời gian (phút) lên 

hàm lượng betacyanin thu được đối với phương pháp siêu âm 

Nguồn DF Tổng bình 

phương 

F p 

Công suất (W) 2 0,01810604 532,5305 <,0001 

Thời gian (phút) 5 0,03135304 368,8593 <,0001 

Công suất*Thời gian 10 0,06429819 378,2246 <,0001 

 

Bảng 6. Kết quả phân tích phương sai 2 nhân tố về ảnh hưởng của công suất (W) và thời gian (phút) lên 

nhiệt độ đo được sau khi siêu âm 

Nguồn DF Tổng bình 

phương 

F p 

Công suất(W) 2 941,3611 1783,632 <,0001 

Thời gian (phút) 5 3329,9861 2523,779 <,0001 

Công suất*Thời gian 10 228,8611 86,7263 <,0001 

Kết quả phân tích phương sai (Bảng 5 và 6) cho thấy cả thời gian, công suất, tương tác giữa 

thời gian và và công suất đều ảnh hưởng có nghĩa đến hiệu quả trích ly (p<0,05). Hai yếu tố này 

giải thích được 99,46% sự thay đổi của hàm lượng betacyanin trong dịch trích ly (R2=0,9946) và 

99,79% sự thay đổi của nhiệt độ đo được (R2=0,9979). 

Cụ thể, hiệu quả trích ly biến đổi mạnh nhất ở mức công suất cao (30%, 225W), và yếu 

nhất ở mức thấp (20%, 150W). Ảnh hưởng của thời gian là có giới hạn (Hình 3). Theo đó, ở mức 

cao (30%, 225W): từ 0 đến 5 phút, hàm lượng betacyanin tăng đến cực đại, sau 5 phút giảm dần. 

Ở mức trung bình (25%, 187,5W): từ 0 đến 10 phút, hàm lượng betacyanin tăng đến cực đại, sau 

10 phút giảm dần. Ở mức thấp (20%, 150W): từ 0 đến 20 phút hàm lượng betacyanin tăng đến 

cực đại, sau 20 phút giảm dần. 
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Hình 3. Hàm lượng betacyanin (mg/100g) biến đổi theo thời gian ở các mức công suất siêu âm 

Sự thay đổi hàm lượng betacyanin là do quá trình trích ly đạt hiệu quả trong khoảng thời 

gian nhất định. Khi đó hiệu quả trích ly tăng đến cực đại, nếu thời gian vi sóng vượt qua khoảng 

thời gian đó thì hàm lượng betacyanin giảm do nhiệt độ cao (nhiệt độ trung bình trên 50oC, thời 

gian kéo dài, siêu âm hòa tan nhiều oxy) dẫn tới sụt giảm hàm lượng betacyanin [10], [14] 

 

Hình 4. Sự thay đổi nhiệt độ đo được theo thời gian ở các mức công suất siêu âm 

Công suất càng cao thì nhiệt độ tăng càng nhanh, nhiệt độ biến đổi làm hàm lượng 

betacyanin cũng biến đổi theo.  

Bằng phần mềm JMP 10.0, điều kiện tối ưu của phương pháp trích ly có hỗ trợ vi sóng 

được xác định là: thời gian 10 phút, ở mức công suất trung bình (25%, 187,5W). Khi đó hàm 

lượng betacyanin đạt cao nhất bằng 0,409±0,003 mg/100g. Như vậy phương pháp trích ly có hỗ 

trợ siêu âm cho hiệu quả cao hơn gấp 1,4 lần hàm lượng betacyanin trong mẫu đối chứng (0,290 

± 0,006 mg/100g). 

3.3. So sánh hiệu quả trích ly giữa vi sóng với siêu âm  

Hiệu quả trích ly betacyanin ở điều kiện tối ưu của hai phương pháp được so sánh. Kết quả 

phân tích thống kê số liệu thực nghiệm ở Bảng 7 cho thấy có sự khác biệt nghĩa về hiệu quả trích 

ly giữa hai phương pháp (p = 0,0001< 0,05). 
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Bảng 7. Kết quả phân tích phương sai về khác nhau có nghĩa giữa hai hàm lượng betacyanin cao 

nhất thu được giữa hai phương pháp vi sóng và siêu âm 

Nguồn DF Tổng bình phương F p 

Phương pháp 1 0.00340817 288.0141 <.0001 

 

 
Hình 5. So sánh hàm lượng betacyanin (mg/100g) thu được trong điều kiện tối ưu vi sóng với tối 

ưu siêu âm 

Cụ thể, phương pháp vi sóng cho hiệu quả trích ly cao hơn so với siêu âm (Hình 5). Ngoài 

ra, với thời gian trích ly tốt nhất bằng 30 giây thì trích ly có hỗ trợ vi sóng đã làm giảm đến 95% 

thời gian trích ly so với siêu âm (cần đến 10 phút để đạt hiệu quả trích ly cao nhất). 

4. KẾT LUẬN 

Phương pháp trích ly có hỗ trợ vi sóng và phương pháp trích ly có hỗ trợ siêu âm đều cho 

hàm lượng betacyanin thu được cao hơn mẫu trích ly không dùng phương pháp hỗ trợ (truyền 

thống).  

Vi sóng cho hiệu quả trích ly cao hơn siêu âm. Xét về hiệu quả thời gian và năng lượng 

thì vi sóng (30 giây) cho hiệu quả cao hơn siêu âm (10 phút), giảm đến 95% thời gian trích ly 

so với siêu âm.  

Do đó phương pháp vi sóng là phương pháp hiệu quả nhất để trích ly betacyanin từ vỏ 

quả thanh long, ứng dụng trong sản xuất màu thực phẩm tự nhiên và an toàn. 
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ABSTRACT 

COMPARISON OF MICROWAVE AND ULTRASOUND-ASSISTED EXTRACTION FOR 

LEACHING BETACYANIN FROM DRAGON FRUIT PEELS 

Mac Xuan Hoa, Tran Thi Cuc Phuong, Nguyen Lam Nhu, Nguyen Thi Hong Hanh* 

Food Technology Faculty, Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: hanhnguyen300995@gmail.com 

Extraction of betacyanin from dragon fruit peels by microwave and ultrasound was studied 

by experimental method. In both microwave and ultrasound-assisted extractions, effects of 

extraction time (10-110 sec for microwave; 5-25 min for ultrasound) and different powers 

(200W, 400W, 600W for microwave; 20%, 25%, 30% for ultrasound) were investigated. In 

microwave-assisted extraction, the highest betacyanin (0.456mg/100g) was obtained in 30 sec 

and 600W power. For ultrasound-assisted extraction, the condition which acquired the highest 

betacyanin (0.409mg/100g) was 10 min and 25% power. Microwave reduced extraction time by 

95% and betacyanin obtained in this method was higher (0.456mg/100g) compaired with 

0.409mg/100g). 

Key words: microwave, ultrasound, betacyanin, dragon fruit peels 
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TÓM TẮT 

Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của các yếu tố như: pH, nồng độ enzyme và thời gian 

thủy phân đến quá trình thủy phân protein rongCheatomorpha sp. được nghiên cứu. Phương 

pháp bề mặt đáp ứng được sử dụng để tối ưu hóa điều kiện thủy phân nhằm thu được peptide có 

hoạt tính sinh học cao nhất. Kết quả cho thấy, điều kiện thủy phân tối ưu để thu được dịch thủy 

phân có khả năng kháng oxi hóa cao nhất là nồng độ enzyme Alcalase 0,9% và thời gian thủy 

phân 1,9h. Hiệu suất thu hồi protein tối ưu thu được khi nồng độ enzyme là 1% và thời gian thủy 

phân trong 1,8h. Khi đó hiệu suất thu hồi protein và khả năng bắt gốc tự do của dịch thủy phân 

thu được là 84,1% và 38,01 mg TE/g protein. 

Từ khóa: Alcalase 2.4L; Chaetomorpha sp.; phương pháp bề mặt đáp ứng; thủy phân protein. 

1. GIỚI THIỆU 

Gần đây các nhà khoa học trên thế giới quan tâm nhóm rong sống trong vùng nước lợ. Đây 

là vùng thủy vực ở các cửa sông hoặc các vùng nước mặn nhân tạo bên trong vùng châu thổ để 

nuôi thủy hải sản. Do sự giao thoa giữa hai vùng nước nên rong sống trong khu vực này có 

những đặc điểm khác biệt so với các loại rong sống trong hai vùng nước riêng biệt [1]. Khi thủy 

phân protein rong sẽ tạo ra các peptide có hoạt tính sinh họccó khả năng kháng oxi hóa [2]. 

Về cơ bản, các peptide có hoạt tính sinh học có thể được tạo ra từ các protein theo nhiều 

cách như là thủy phân bằng acid mạnh (HCl, H2SO4), kiềm mạnh (NaOH) hay enzyme. Tuy 

nhiên việc thủy phân bằng acid và kiềm gặp phải nhiều trở ngại: oxy hóa một số amino acide, 

gây ra hiện tượng racemic hóa amino acide, xảy ra các phản ứng khử amine. Chính vì thế, hiện 

nay phương pháp thủy phân bằng acid hay kiềm rất hạn chế sử dụng, thay vào đó là phương 

pháp sử dụng enzyme protease [3]. Trong các nghiên cứu khác nhau, hoạt tính kháng oxi hóa 

của dịch thủy phân bằng enzyme Alcalase cao hơn so với các dịch thủy phân bằng các loại 

enzyme khác. Hơn nữa, so với các protease khác, thủy phân bằng Alcalase thu được các peptide 

có hoạt tính kháng oxi hóa cao hơn và các peptide ngắn hơn [4]. Trong nghiên cứu này chúng tôi 

tiến hành tối ưu hóa quá trình thủy phân protein rongCheatomorpha sp. với các yếu tố: pH, nồng 

độ enzyme và thời gian thủy phân theo thiết kế Plackett-Burman và phương pháp bề mặt đáp 
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ứng để thu được dịch thủy phân có khả năng kháng oxi hóa, và hiệu suất thu hồi peptide/protein 

cao nhất. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu 

Nguyên liệu: RongCheatomorpha sp. được thu nhận ở các ao nuôi tôm quảng canh tại xã 

Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Tại phòng thí nghiệm, rong được rửa để loại bỏ các 

tạp chất, sau đó phơi khô tới độ ẩm 9-10%, xay nhỏ và rây qua lưới 0,5mm. Bột rong mền được 

sấy ở nhiệt độ 50 – 60oC đến độ ẩm 5%. Rong sau khi thu nhận được sấy khô và xay mịn. Sau 

đó, nguyên liệu đượcxử lý với enzyme cellulase (nồng độ cơ chất 10%, nồng độ enzyme 117 

UI/g cơ chất, pH 7-8, nhiệt độ 52-53oC trong thời gian 73-74 phút) và sau đó trích ly bằng dung 

môi NaOH 0,1M, tỉ lệ dung môi và nguyên liệu là 20 ml:1g, ở nhiệt độ 500C trong 79 phút. Hỗn 

hợp được khuấy đều, đem đi ly tâm 10.000 vòng trong 15 phút để thu dịch nổi. Dịch nổi thu 

được sau khi trích ly được kết tủa bằng dung dịch muối (NH4)2SO4 bão hòa vớitỉ lệ dịch muối và 

dịch trích là 5:1, thời gian 2 giờ ở nhiệt độ phòng. Dịch tủa thu được đem ly tâm 10.000 vòng 

trong 15 phút để thu kết tủa. Kết tủa thu được sẽ được đem đi thẩm tích bằng màng cellophane 

có kích thước lỗ màng là 14.000A để loại hết (NH4)2SO4. Và cuối cùng sẽ tiến hành sấy đông 

khô để thu bột chế phẩm protein. Chế phẩm protein được sử dụng trong thí nghiệm này có độ 

tinh sạch là 82%. Chế phẩm protein được nghiền nhỏ sao cho kích thước đồng đều và được lưu 

trữ để sử dụng cho tất cả các thí nghiệm. 

Hóa chất: Enzyme alcalase 2,4L của Novozyme, enzyme này đều được mua tại Công ty 

Brenntag Việt Nam, có pH tối ưu là 7 và nhiệt độ tối ưu là 40oC, hoạt tính là 2,4 U/g chế phẩm. 

Hóa chất kiểm tra bao gồm: DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl), Vitamin C của Đức mua tại 

công ty hóa chất Đoàn Lê. Các hóa chất phân tích khác đạt yêu cầu kỹ thuật của phòng thí 

nghiệm. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Chọn lựa các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân protein từ rong Chaetomorpha sp. 

enzyme Alcalase 

Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến hoạt tính kháng oxi hóa của dịch thủy 

phân protein từ rong Chaetomorpha sp. được xác định thông qua mô hình của Plackett–Burman. 

Chế phẩm enzyme thương mại Alcalase được sử dụng để thuỷ phân protein và thu các phân 

đoạn protein thuỷ phân cũng như peptide. Chế phẩm protein rong Chaetomorpha sp. sẽ được tái 

hòa tan với nước sau cho nồng độ protein trong dung dịch là 5%. 

Các yếu tố công nghệ khác nhau của quá trình thủy phân protein từ Chaetomorpha sp. gồm 

có nồng độ enzyme (Z1) (%), pH của dịch protein (Z2) và thời gian thủy phân (Z3) (giờ) sẽ được 

bố trí theo mô hình Plackett–Burman. Mỗi yếu tố công nghệ sẽ được tiến hành tại 2 mức độ thấp 

(-) và cao (+). Bố trí Plackett–Burman được thể hiện trong Bảng 1. 
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Bảng 1. Bố trí thí nghiệm theo mô hình Plackett-Burman 

Thí nghiệm 

Bố trí thí nghiệm theo mô 

hình Plackett–Burman 
Các yếu tố công nghệ 

Z1 Z2 Z3 
Nồng độ 

enzyme (%) 
pH 

Thời gian thủy 

phân (h) 

1 1 -1 -1 2 6 1 

2 1 1 -1 2 8 1 

3 1 1 1 2 8 3 

4 -1 1 1 0 8 3 

5 1 -1 1 2 6 3 

6 -1 1 -1 0 8 1 

7 -1 -1 1 0 6 3 

8 -1 -1 -1 0 6 1 

2.2.2 Tối ưu hóa quá trình thủy phân protein từ rong Chaetomorpha sp. bằngenzyme Alcalase 

Dựa trên các kết quả trong thí nghiệm 2.2.1, hai yếu tố công nghệ ảnh hưởng cao nhất đến 

khả năng kháng oxi hóa của dịch thủy phân được chọn lựa để tối ưu hóa quá trình thủy phân chế 

phẩm protein từ rong Chaetomorpha sp.. Phương pháp đáp ứng bề mặt với mô hình trực giao 

cấp 2 có tâm xoay được sử dụng để tối ưu hóa các điều kiện thủy phân được sử dụng. Trong thí 

nghiệm này, hai yếu tố công nghệ được chọn sẽ được kí hiệu là X1và X2. 

Bảng 2. Bố trí thí nghiệm theo mô hình trực giao cấp 2 có tâm xoay 

Thí nghiệm 

Bố trí thí nghiệm 

theo mô hình trực 

giao cấp 2 

Các yếu tố công nghệ 

 X1 X2 
Nồng độ enzyme 

(%) 

Thời gian thủy phân 

(h) 

1 -1 -1 0 1 

2 1 -1 2 1 

3 -1 1 0 3 

4 1 1 2 3 

5 -√2 0 0 2 

6 √2 0 2.414 2 

7 0 -√2 1 0.586 

8 0 √2 1 3.414 

9 0 0 1 2 

10 0 0 1 2 

11 0 0 1 2 

12 0 0 1 2 

13 0 0 1 2 

2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

2.3.1 Phương pháp phân tích 
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2.3.1.1 Xác định khả năng kháng oxi hoá 

Khả năng bắt gốc tự do của dịch protein thủy phân được xác định dựa theo phương pháp 

của Je và cộng sự (2009) [5]. 100µL dung dịch DPPH 1,5x10-4M được trộn với 100µL dịch thủy 

phân, hỗn hợp được ủ trong tối, ở nhiệt độ phòng trong 30 phút. Sau đó hỗn hợp được đo ở bước 

sóng 517 nm. Mẫu control làm tương tự nhưng thay dịch thủy phân bằng nước cất. Khả năng bắt 

gốc tự do của dịch thủy phân được tính theo công thức sau: 

% ứ𝑐 𝑐ℎế(%) =
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐴𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

× 100 

2.3.1.2 Hiệu suất thu hồi peptide/protein 

Hiệu suất thu nhận peptide/protein tính bằng tỷ lệ phần trăn giữa lượng peptide thu được 

trong dịch thủy phân so với lượng protein trong nguyên liệu ban đầu. 

2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu 

Các thí nghiệm được tiến hành lặp lại 3 lần. Kết quả được trình bày bằng giá trị trung bình 

± SD. Sử dụng phần mềm Statgraphics để phân tích thống kê số liệu thí nghiệm và đánh giá sự 

khác biệt giữa các mẫu (p<0,05). Thiết kế thí nghiệm và xử lý kết quả tối ưu hóa bằng phần 

mềm MODDE 5.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Chọn lựa các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân protein từ rong 

Chaetomorpha sp. enzyme Alcalase 

Các kết quả thí nghiệm của mô hình Plackett-Burman được trình bày trong bảng 3 và kết 

quả phân tích thống kê mức độ ảnh hưởng của các yếu tố được trình bày trong bảng 4. 

Bảng 3. Kết quả của bố trí thí nghiệm theo mô hình Plackett-Burman 

Thí 

nghiệm 

Các yếu tố công nghệ Khả năng kháng oxi hóa 

(mg TE/g protein) Nồng độ enzyme (%) pH Thời gian thủy phân (h) 

1 2 6 1 22,23 

2 2 8 1 27,38 

3 2 8 3 17,32 

4 0 8 3 25,98 

5 2 6 3 11,94 

6 0 8 1 32,07 

7 0 6 3 25,45 

8 0 6 1 29,26 

Bảng 4. Kết quả xử lý thống kê của bố trí thí nghiệm theo mô hình Plackett-Burman 

 

 

Các yếu tố công nghệ Hệ số ảnh hưởng PValue ở mức ý nghĩa 5% 

Nồng độ enzyme (%) -4,236 0,006 

pH 1,733 0,101 

Thời gian thủy phân (h) -3,781 0,009 
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Kết quả cho thấy nồng độ enzyme và thời gian thủy phân là 2 yếu tố ảnh hưởng mạnh đến 

quá trình thủy phân chế phẩm protein từ rong Chaetomorphasp., trong khi đó sự thay đổi của pH 

không làm ảnh hưởng đáng kể đến khả năng kháng oxi hóa của dịch thủy phân. Khả năng kháng 

oxi hóa của dịch thủy phân từ chế phẩm rong Chaetomorpha sp. là do các peptide có hoạt tính 

sinh học gây ra. Do đó, khi thay đổi nồng độ enzyme và thời gian thủy phân làm thay đổi hàm 

lượng các peptide có hoạt tính sinh học được sinh ra trong quá trình thủy phân. Vì vậy, nồng độ 

enzyme và thời gian thủy phân được chọn để tối ưu hóa quá trình thủy phân chế phẩm protein từ 

rong Chaetomorpha sp. 

3.2. Tối ưu hóa quá trình thủy phân protein từ rong Chaetomorphasp. bằng enzyme 

Alcalase 

Nồng độ enzyme Alcalase là 1% và thời gian thủy phân 2h là các giá trị tâm của thí nghiệm 

tối ưu hóa. Kết quả thí nghiệm tối ưu hóa được trình bày trong bảng 5 và kết quả hồi qui đa biến 

được trình bày trong bảng 6 và 7. 

Bảng 5. Kết quả bố trí thí nghiệm tối ưu hóa 

Thí nghiệm 

Các yếu tố công nghệ Khả năng kháng 

oxi hóa (mg TE/g 

protein) 

(Y1) 

Hiệu suất thu hồi 

peptide/protein 

(%) 

(Y2) 

Nồng độ enzyme 

(%) 

(X1) 

Thời gian thủy 

phân (h) 

(X2) 

1 0 1 34,76 0 

2 2 1 34,39 68,78 

3 0 3 35,20 0 

4 2 3 31,22 85 

5 0 2 36,66 0 

6 2,414 2 31,59 73,18 

7 1 0,586 36,20 72,4 

8 1 3,414 32,40 64,8 

9 1 2 37,9 82 

10 1 2 37,86 83 

11 1 2 37,98 82,5 

12 1 2 37,87 81,5 

13 1 2 37,89 82 
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Bảng 6. Kết quả hồi qui đa biến khả năng kháng oxi hóa của dịch thủy phân 

 
Coeff. SC Std. Err. Pvalue Conf. int(±) 

Constant 37,9 0,243856 1,20E-13 0,576635 

X1 -1,44009 0,1928 0,000140898 0,455904 

X2 -1,01305 0,1928 0,00118051 0,455904 

X1*X1 -1,96783 0,206784 2,96E-05 0,488972 

X2*X2 -1,88031 0,206784 3,99E-05 0,488972 

X1*X2 -0,902506 0,272639 0,012937 0,644698 

N = 13 Q2 = 0,805 Cond. no. = 2,8971 

DF = 7 R2 = 0,973 Y-miss = 0 

 
R2 Adj. = 0,953 RSD = 0,5453 

   
Conf. lev. = 0,95 

Bảng 7. Kết quả hồi qui đa biến hiệu suất thu hồi peptide/protein 

 
Coeff. SC Std. Err. Pvalue Conf. int(±) 

Constant 82,2017 4,80443 5,72E-07 11,3608 

X1 32,1619 3,79852 6,33E-05 8,9822 

X2 0,684311 3,79852 0,862137 8,9822 

X1*X1 -26,3491 4,07404 3,45E-04 9,6337 

X2*X2 -10,3392 4,07404 3,88E-02 9,6337 

X1*X2 4,05499 5,37152 0,474932 12,7018 

N = 13 Q2 = 0,599 Cond. no. = 2,8971 

DF = 7 R2 = 0,944 Y-miss = 0 

 
R2 Adj. = 0.903 RSD = 10.743 

   
Conf. lev. = 0.95 

 

Kết quả cho thấy tất cả các hệ số của phương trình hồi qui đều có ý nghĩa (P<0,05) và 

phương trình có hệ số R2 là 0,973 cho thấy sự tương thích giữa phương trình với thực nghiệm 

khá cao. Ảnh hưởng của nồng độ enzyme (X1) và thời gian thủy phân (X2) đến khả năng kháng 

oxi hóa của dịch thủy phân được thể hiện qua phương trình sau: 

𝑌1 = 37,9 − 1,44𝑋1 − 1,01𝑋2 − 1,97𝑋1
2 − 1,88𝑋2

2 − 0,9𝑋1𝑋2 (1) 

𝑌2 = 82,2 − 32,2𝑋1 − 26,3𝑋1
2 − 10,3𝑋2

2  (2) 

Phương trình (1) và (2) cho thấy có sự tương tác nồng độ enzyme (X1) và thời gian thủy 

phân (X2) đến khả năng kháng oxi hóa (Y1) của dịch thủy phân hiệu suất thủy phân của enzyme 

(Y2). Ở cả bậc 1 và bậc 2 của phương trình hồi qui, nồng độ enzyme (X1) và thời gian thủy phân 
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Hieu suat thu hoi

Investigation: Untitled (MLR)
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Response Surface Plot

(X2) đều ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng kháng oxi hóa của dịch thủy phân. Bên cạnh đó, hiệu 

suất thu hồi peptide/protein bị ảnh hưởng mạnh bởi nồng độ enzyme X1 (p=6,33E-05 đối với hệ 

số bậc 1 và p= 2,96E-05 đối với hệ số bậc 2) và hầu như không bị ảnh hưởng bởi thời gian thủy 

phân (p>0,05). Nồng độ enzyme tăng làm tăng hiệu suất thu hồi, trong khi ở vùng thời gian khảo 

sát, thời gian thủy phân thay đổi không làm cải thiện hiệu quả thu hồi protein. 

 

  

Hình 1. Ảnh hưởng của nồng độ enzyme và thời gian thủy phân đến a) khả năng kháng oxi hóa của 

dịch thủy phân và b) hiệu suất thu hồi peptide/protein. 

Kết quả xử lý trên phần mềm Modde 5.0 cho thấy khả năng kháng oxi hóa của dịch thủy 

phân đạt cực đại là 38,1 mg TE/g protein khi nồng độ enzyme là 0,9% và thời gian thủy phân là 

1,9h, hiệu suất thu hồi đạt cực đại là 84,1% khi nồng độ enzyme là 1% và thời gian thủy phân là 

1,8h. Để kiểm chứng độ chính xác của giá trị nhận được từ phương trình hồi quy, một thí 

nghiệm được thực hiện với 3 lần lặp lại sử dụng giá trị nồng độ enzyme và thời gian thủy phân 

tối ưu đã tìm được ở trên.  

Kết quả thực nghiệm thu được hoạt tính chống oxi hóa và hiệu suất thu hồi protein trung 

bình tương ứng là 38,05±0,1 mg TE/g protein và 84,6%. Sự khác biệt giữa giá trị thực nghiệm 

và giá trị dự đoán của phương trình hồi quy chỉ xấp xỉ 0,5%. Hiệu suất thu hồi peptide/protein và 

khả năng bắt gốc tự do của dịch thủy phân từ chế phẩm protein Chaetomorpha sp. thu được ở 

điều kiện xử lý enzyme tối ưu tăng tương ứng là 84,6% và 46,6% so với mẫu đối chứng không 

xử lý enzyme. Kết quả này tương tự với nghiên cứu của Jiaoyan Ren và cộng sự (2007) khi tối 

ưu hóa việc sản xuất peptide có khả năng chống oxi hóa từ protein cá trắm cỏ bằng phương pháp 

bề mặt đáp ứng [6]. 

  

b) a) 
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4. KẾT LUẬN 

Trong ba yếu tố được chọn để khảo sát thì nồng độ enzyme và thời gian thủy phân có ảnh 

hưởng nhiều nhất đến khả năng kháng oxi hóa của dịch thủy phân protein từ rong 

Chaetomorphasp., pH thì không gây ảnh hưởng đáng kể. 

Mô hình trực giao cấp 2 được sử dụng để tối ưu hóa quá trình thủy phân protein từ rong 

Chaetomorpha sp. Điều kiện thủy phân tối ưu để thu được dịch thủy phân có khả năng kháng oxi 

hóa cao nhất là nồng độ enzyme Alcalase 0,9% và thời gian thủy phân 1,9h. Hiệu suất thu hồi 

peptide/protein tối ưu thu được khi nồng độ enzyme là 1% và thời gian thủy phân trong 1,8h. 

Khi đó hiệu suất thu hồi và khả năng bắt gốc tự do của dịch thủy phân thu được là 84,1% và 

38,01 mg TE/g protein, tăng 46,6% và 84,1% so với mẫu đối chứng không xử lý enzyme. 
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ABSTRACT 

OPTIMIZATION OF HYDROLYSIS CHEATOMORPHA SP. SEAWEED PROTEIN USING 

ENZYME ALCALASE 

Phan Thi Yen Nhi, Pham Thi My Tien, Nguyen Bao Toan, Tran Thi Cuc Phuong, Tran 

Chi Hai* 

1Faculty of Food Technology, Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: haitc@cntp.edu.vn 

In this study, the influence of some factors as pH, enzyme concentration and hydrolysis 

time to hydrolysate of Cheatomorpha sp.seaweed protein were investigated. Response surface 

methodology was used to optimize the hydrolysis condition to obtain the most biologically 

active peptide. The optimal hydrolysis conditions for obtaining the highest antioxidant 

hydrolysis were 0.9% of Alcalase enzyme concentration and 1.9h of hydrolysis time. The 

optimal degree of hydrolysis were 1% of Alcalase enzyme concentration and 1.8h of hydrolysis 

time. At that time, Thedegree of hydrolysis and antioxidant activity of the resulting solution 

were 84.1% and 38.01 mg TE/g protein. 

Key words: Alcalase 2.4L; Chaetomorpha sp; Protein hydrolysis; response surface methodology. 
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QUÁ TRÌNH SẤY PHUN BỘT HÒA TAN TỪ LÁ TRÀ GIÀ 

Nguyễn Hải Đăng1, Nguyễn Thị Hồng Thúy1, Nguyễn Ngọc Thọ1, Trần Thị 
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Ngày nhận bài: 15/62017; Ngày chấp nhận đăng: 2/7/2017 

TÓM TẮT 

Trong bài báo này, quá trình sấy phun bột trà hòa tan từ lá trà già được thực hiện trên thiết 

bị: SD 06-AG, xuất xứ Labplant – UK. Nghiên cứu tập trung khảo sát ảnh hưởng các yếu tố 

công nghệ như: nồng độ chất khô, nhiệt độ sấy đến hàm lượng polyphenol và hoạt tính kháng 

oxy hóa của chế phẩm thu được. Kết quả nghiên cứu cho thấy điều kiện sấy phun phù hợp là: 

hàm lượng chất khô hòa tan đạt 25%; nhiệt độ đầu vào khi sấy phun là 160oC (đối với chất mang 

là cyclodextrin) hoặc 170oC (đối với chất mang là maltodextrin). Lúc này, hàm lượng 

polyphenol cao nhất là 203,08 mgGAE/g chế phẩm; Hiệu suất thu hồi là 65,81%. 

Từ khóa: lá trà già, polyphenol, sấy phun.  

1. MỞ ĐẦU 

Trong công nghệ chế biến trà và các sản phẩm từ trà, lá non (1 tôm 2, 3 lá non) là phần 

được sử dụngnhiều nhất, trong khi đó lá trà già hầu như không thu hoạch hoặc chỉ dùng để pha 

nước trà xanh. Bên cạnh đó, những công trình nghiên cứu về hợp chất sinh học trong lá trà già 

hay ứng dụng nó vào sản xuất thâṭ sự không nhiều. Các tác giả đã chỉ ra rằng, dịch chiết hay 

thành phần polyphenol trong trà có tác dụng ngăn ngừa các bệnh về ung thư, tim mạch, cao 

huyết áp và làm châṃ quá trình oxy hóa, kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa, các hợp chất polyphenol 

trong trà còn được sử dụng hiệu quả trong công nghiệp thực phẩm để thay thế các chất chống 

oxy hóa tổng hợp như BHA, BHT. [1, 2]  

Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của một số công nghệ đến quá trình sấy phun như: nhiệt 

độ sấy 140, 150, 160, 170 và 180oC; nồng độ chất khô 10, 15, 20, 25 và 30% để thu được hàm 

lượng polyphenol có trong bột trà hòa tan từ chế phẩm trà và xác định khả năng kháng oxy hóa 

của chúng.  
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2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu 

2.1.1. Nguyên liệu 

Nguyên liệu sử dụng là lá trà già được thu hái từ Bảo Lộc, Lâm Đồng. Lá trà đảm bảo còn 

tươi nguyên, không bị dập nát, không bị sâu hại. Mẫu trà được hấp diệt men bằng hơi nước nóng 

ở 1000C trong 2 phút và được sấy khô ở 500C trong 8 giờ, xay nhỏ thành bột (ø < 3mm).  

2.1.2. Hóa chất 

DPPH (1, 1- diphenyl- 2- picryl hydrazyl), TPTZ (2, 4, 6-tri [2-pyridyl]-s-triazine); Hãng 

sản xuất: Merck (Đức). Maltodexrin được sản xuất từ Nhật, dạng bột mịn, màu trắng, có khả 

năng hòa tan hoàn toàn trong nước, độ ẩm 6 – 7%, chỉ số DE là 12; Cyclodextrin: Sản xuất từ 

Pháp, độ ẩm 5 – 6%. 

2.1.3. Thiết bị sử dụng:  

Thiết bị sấy phun SD 06-AG: Tỷ lệ bốc hơi: 1000 – 1500ml/h; Dãy nhiệt độ: 50 – 250oC ± 

1%; Số lượng khí đưa vào trong một quá trình: 15 – 30m3/hr.  

Thiết bị cô quay chân không: Tốc độ cô quay: 50 đến 280 rpm; Khả năng cô mẫu tối đa: 

23mL/min; Khoảng chân không tối đa: 399.9Pa; Nhiệt độ gia nhiệt: RT+10～H37 độ chính xác 

nhiệt: ±0.3oC.  

2.2. Phương pháp 

2.2.1. Chuẩn bị dịch trà 

Chuẩn bị dịch sấy phun: bột lá trà già được trích ly bằng dung môi nước ở nhiệt độ 50oC 

trong 1 giờ. Dịch trích ly được lọc bằng thiết bị lọc hút chân không và cô đặc bằng nồi cô đặc 

chân không (ở nhiệt độ 60oC trong 50 phút), quá trình cô đặc kết thúc khi dịch cô đặc có hàm 

lượng chất khô hòa tanđạt 8,01,5%.  

2.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ trong quá trình sấy lên hàm lượng 

polyphenol của bột trà 

Dịch lá trà già sau khi cô đặc sẽ tiếp tục phối trộn chất mang với nồng độ chất khô lần 

lượt:10; 15; 10; 25 và 30%. Sau đó, đem đi sấy phun với nhiệt độ lần lượt: 140; 150; 160; 170 và 

180oC; lưu lượng bơm nhập liệu 10 rpm. Trong quá trình này, khảo sát ảnh hưởng nồng độ chất 

khô và nhiệt độ sấy đến hàm lượng polyphenol của bột trà.  

2.2.3. Xác định hàm lượng polyphenol tổng  

Hàm lượng polyphenol tổng có trong bột trà được xác định bằng cách cho phản ứng với 

thuốc thử Folin – Ciocateu rồi đo mật độ đo quang ở bước sóng 765 nm, so sánh với nồng độ 

chất chuẩn là acid galic, đơn vị tính toán là mg GAE/g hay mg GAE/l. 
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2.2.4. Xác định khả năng kháng oxy hóa của các hợp chất có trong bột trà bằng phương pháp 

DPPH và FRAP 

DPPH là phương pháp được thực hiện theo phương pháp của Rakash et al., (2000), sử dụng 

thuốc thử DPPH rồi đo mật độ đo quang ở bước sóng 517 nm, so sánh nồng độ chất chuẩn 

Vitamin C, đơn vị tính toán là mg Vit C/g chất khô [5]. FRAP được thực hiện theo phương pháp 

của Kriengsak et al. (2006) với một số sửa đổi theo Benzie and Strain (1996), sử dụng thuốc thử 

TPTZ (2,4,6-tri [2-pyridyl]-s-triazine) rồi đo mật độ đo quang ở bước sóng 593 nm, so sánh 

nồng độ chất chuẩn FeSO4.7H2O, đơn vị tính toán là mg Fe2+/g chất khô [5]. 

2.2.5. Xác định độ ẩm và hiệu suất thu hồi 

Xác định độ ẩm của bột trà theophương pháp cân đến trong lượng không đổi (trên máy đo 

máy ẩm hồng ngoại Scantex); hiệu suất thu hồi hàm lượng polyphenol: tính bằng % hàm lượng 

polyphenol trong sản phẩm và hàm lượng polyphenol trong dịch lá trà già trước khi sấy phun.  

Hiệu suất thu hồi (%) x 100 

2.2.6. Tối ưu hóa điều kiện sấy phun bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm 

Tối ưu hóa điều kiện sấy phunbằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm với hai yếu tố ảnh 

hưởng là nồng độ chất khô và nhiệt độ sấy theo mô hình trực giao cấp 2 với 11 thí nghiệm, trong 

đó có 3 thí nghiệm tại tâm. Các giá trị ở tâm được chọn theo kết quả của các thí nghiệm trước. 

Hàm mục tiêu là hiệu suất thu hồi hàm lượng polyphenol (Y1).   

2.2.7. Phương pháp xử lý số liệu  

Mỗi thí nghiệm được lặp lại ba lần, kết quả được trình bày ở dạng giá trị trung bình ± sai 

số. Đánh giá sự khác biệt có ý nghĩa giữa các mẫu thí nghiệm được thực hiện bằng phương pháp 

thống kê ANOVA, kiểm định LSD (α = 0, 05) trên phần mềm Statgraphics phiên bản XV và đồ 

thị được vẽ bằng Microsoft Excel 2010.  

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng hàm lượng chất khô đến hàm lượng polyphenol trong bột trà 

Ngược lại, khi hàm lượng chất khô đến 25% thì hàm lượng polyphenol giảm đi 0,8 lần đồng 

thời khả năng kháng oxy hóa DPPH và FRAP giảm 1,2 lần nhưng hiệu suất thu hồi tăng lên 1,5 

lần. Sau đó, hàm lượng chất khô 30% thì hàm lượng polyphenol lại giảm đồng thời hiệu suất thu 

hồi giảm theo. Điều này là do khi bổ sung chất mang thì hàm lượng chất khô tăng, lúc này hàm 

lượng polyphenol so với chất khô sẽ giảm dẫn đến khả năng ức chế gốc tự do giảm và khử Fe2+ 

giảm. Do đó, hàm lượng chất khô 10% là thấp nhất nên hàm lượng polyphenol là cao nhất, khả 

năng kháng oxy hóa cao nhưng khi sấy sẽ dính lại hầu hết trên thành bình dẫn đến hiệu suất thu 

hồi thấp nhất. 
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Hình 1. Ảnh hưởng nồng độ chất khô đến hàm lượng polyphenol trong bột trà 

 

Hình 2. Ảnh hưởng nồng độ chất khô đến khả năng kháng oxy hóa 
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3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến hàm lượng polyphenol trong bột trà 

 

Hình 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến hàm lượng lượng polyphenol trong bột trà 

 

Hình 4. Ảnh hưởng nhiệt độ sấy đến khả năng kháng oxy hóa  

Hiệu suất thu hồi cao nhất được tìm thấy trong mẫu sấy có bổ sung cyclodextrin ở nhiệt độ 

160oC là 58,45%; maltodextrin ở nhiệt độ 170oC là 65, 80%. Khi nhiệt độ sấy tăng từ 140oC đến 

160oC thì hàm lượng polyphenol giảm 0,9 lần; đồng thời khả năng kháng oxy hóa cũng giảm 0,9 
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lần nhưng hiệu suất thu hồi tăng 1,3 lần. Tuy nhiên, khi nhiệt độ tăng quá cao thì hiệu suất thu 

hồi giảm 0,6 lần như ở 170oC và 180oC. Điều này cho thấy, hàm lượng polyphenol của bột phụ 

thuộc vào nhiệt độ sấy. Trong giới hạn nào đó, nhiệt độ sấy tăng thì sự tổn thất hàm lượng 

polyphenol giảm nhưng nhiệt độ sấy thấp hơn thì thời gian sấy dài hơn dẫn đến sự oxy hóa các 

hợp chất polyphenol bởi không khí xảy ra nhanh hơn do đó tổn thất polyphenol tăng làm cho khả 

năng ức chế gốc tự do giảm và khử Fe2+ giảm. Bên cạnh đó, khi nhiệt độ sấy quá cao hàm lượng 

polyphenol giảm có thể do sự biến đổi của các hợp chất polyphenol dưới tác động nhiệt nên làm 

giảm khả năng kháng oxy hóa của chúng. Kết quả này tương tự như các nghiên cứu đã công bố 

trước đây của Shilpi G., Sabrina, C. và các cộng sự [7]. Vì vậy, để thu được hàm lượng 

polyphenol cao thì nhiệt độ sấy 160oC (đối với mẫu sấy bổ sung cyclodextrin) và 170oC (đối với 

mẫu sấy bổ sung maltodextrin) là lựa chọn thích hợp nhất. 

3.3. Tối ưu hóa quá trình sấy phun 

Tối ưu hóa các thông số sấy phun dịch lá trà già đã cô đặc 

Bảng 1. Bảng kết quả của quy hoạch thực nghiệm  

STT 
Nhiệt độ 

(0C) 

Nồng độ chất 

khô 

(mg/g) 

Hiệu suất thu 

hồi 

polyphenol 

(%) 

1 150 20 27,632 

2 150 30 48,058 

3 170 20 40,529 

4 170 30 55,006 

5 160 20 60,537 

6 160 30 66,03 

7 150 25 68,072 

8 170 25 68,941 

9 160 25 69,429 

10 160 25 27,632 

11 160 25 48,058 

Mô hình dạng toàn phương bậc hai được xác định bằng hồi quy đa biến có dạng: 

Y= b0 + b1.X + b2.T + b11.X2 + b22.T2 + b12.X.T (1) 

 Với b0; b1; b2; b11; b22; b12 là hằng số, hệ số W; T; X2; T2; X.T tương ứng. 

Sau đó tiến hành tối ưu hóa các biến thông số của quá trình sấy phun đến hàm lượng 

polyphenol, hàm lượng chất khô ta thu được kết quả bảng 2. 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của các biến độc lập đến hiệu suất thu hồi polyphenol, hàm lượng chất khô 

 Hệ số Sai số P 

Constant 70,5644 1,59207 1,10362e-007 

T 6,48384 1,267 0,00371509 

X 3,5305 1,267 0,0386046 

T*T -25,4225 1,94988 4,7343e-005 

X*X -9,90655 1,94988 0,0038325 

X*T 4,1065 1,55176 0,0456261 

 

 Dựa vào Bảng 2 cho thấy ảnh hưởng của mỗi biến số trong hàm hồi quy ở mức ý nghĩa 

95%. Thay các hệ số của Bảng 2 vào phương trình (1) ta được phương trình hồi quy: 

Y= 70,56+ 6,48.T + 3,53.X – 25.42.T2 – 9,91.X2  + 4,11.X.T  (2). 

Theo Gabrielsson và cộng sự (2002), giá trị R2 trong khoảng 0,8-0,9; giá trị Q2 lớn hơn 0,5 

là những giá trị tốt. Kết quả thực nghiệm có giá trị Q2= 0,965 và R2= 0,995 cho thấy mô hình hồi 

quy là phù hợp và đáng tin cậy. 

Phương trình hồi quy cấp 2 được biểu diễn trên trục tọa độ không gian ba chiều (a) và hai 

chiều (b) như Hình 5 

 

 

  (a) (b) 

Hình 5. Bề mặt đáp ứng và đồ thị đường đồng mức khi tiến hành tối ưu hóa hiệu suất thu hồi 

polyphenol theo nhiệt độ và nồng độ chất khô 
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Bảng 3. Kết quả kiểm tra thực nghiệm với các thông số tối ưu từ phương trình hồi quy của hiệu suất 

thu hồi  hàm lượng polyphenol 

 Hiệu suất thu hồi 

polyphenol 

(%) 

Kết quả sấy phun 65,81 ± 1,35 

Giá trị tối ưu theo phương trình 

hồi quy 
71,39 

Kết quả kiểm tra từ giá trị tối ưu 70,42 ± 1,32 

Dựa vào Bảng 3 ta thấy sự khác biệt giữa kết quả thực nghiệm và kết quả dự đoán của 

phương trình hồi quy là không đáng kể. Giá trị thực nghiệm gần với giá trị dự đoán của phương 

trình hồi quy.  

Sau khi tiến hành tối ưu hóa nhiệt độ sấy  theo phương pháp quy hoạch thực nghiệm thì kết 

quả kiểm tra hiệu suất thu hồi polyphenol là70,42%, gấp 1,07 lần so với kết quả sấy phun chưa 

tối ưu. Như vậy, phương pháp tối ưu hóa bằng quy hoạch thực nghiệm làm tăng hiệu quả thu hồi 

polyphenol. 

4. KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu này, hàm lượng chất khô thấp thì hàm lượng polyphenol so với chất khô 

cao nên khả năng kháng oxy hóa DPPH và FRAP cao nhưng hiệu suất thu hồi giảm. Khi đạt đến 

hàm lượng chất khô nhất định thì hiệu suất thu hồi không tăng. Cụ thể, khi hàm lượng chất khô 

10% thì hàm lượng polyphenol cao nhất nhưng hiệu suất thu hồi thấp (34,66%). Khi hàm lượng 

chất khô 25% thì lúc này hiệu suất thu hồi cao nhất (56,5%) và giảm khi hàm lượng chất khô 

30% (51,61%).  

Nhiệt độ sấy ảnh hưởng đến hàm lượng polyphenol và khả năng kháng oxy hóa. Ở nhiệt độ 

sấy thấp, thời gian sấy kéo dài nên khả năng tiếp xúc giữa nguyên liệu và không khí lâu làm oxy 

hóa các chất trong bột trà; đồng thời, ở nhiệt độ sấy quá cao làm cho các hợp chất có khả năng 

kháng oxy hóa bị phân hủy nên làm giảm khả năng loại bỏ gốc tự do DPPH và khả năng khử 

Fe2+-TPTZ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hàm lượng polyphenol đạt 16,07 mg GAE/g chất khô 

tương ứng khả năng loại bỏ gốc tự do DPPH và khử Fe2+ lần lượt là 1502,96 mg Vit C/g chất 

khô và 159,72 mg Fe2+/g chất khô.  
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ABSTRACT 

AN EFFECT OF SOME TECHNOLOGY IN SOLUBLE POWDER SPRAY DRYING 

PROCESS FROM THE OLD TEA LEAVES 

Nguyen Hai Đang, Nguyen Thi Hong Thuy, Nguyen Ngoc Tho, Tran Thi Cuc Phuong, 

Tran Chi Hai* 

Ho Chi Minh City City University of Food Industry 

*Email: haitc@cntp.edu.vn 

Soluble tea powder from old tea leaves was a product created by the spray drying process 

to translate the old tea leaves condensed extraction. In this paper, we have used the method of 

spray drying on your SD 06-AG, Labplant-UK to create the form of soluble tea powder products 

rich in polyphenol content from old tea leaves are grown in Lam Dong. On the basis of the 

conducted survey research of technological parameters affect the drying process, composition as 

well as mixing rate appropriate for the purpose of carrying substances generated soluble tea 

powder products have higher polyphenol content. Research results show that a high polyphenol 

content to acquire then use the dry substance content extraction solubility solubility is 25%, the 

input temperature when drying spray is 160oC (for nature is cyclodextrin) and 170oC (for nature 

is maltodextrin), input pump flow is 10 rpm for the recovery performance of the polyphenols 

reaching 58.45% respectively and 65.81%.  

Keywords: old tea leaves, polyphenols, spray drying. 
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TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH SẤY CHÂN KHÔNG THU NHẬN CHẾ 

PHẨM PROTEIN TỪ RONG NƯỚC LỢ (CHAETOMORPHA SP.) 

Trương Thị Mỹ Duyên1, Nguyễn Trường Giang1, Trần Chí Hải1,*, Nguyễn Bảo 

Toàn1 

1Khoa Công nghệ Thực Phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh 

*Email: haitc@cntp.edu.vn 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tối ưu hóa các thông số công nghệ của quá trình sấy 

chân không chế phẩm protein concentrate từ rong nước lợ Chaetomorpha sp.. Tiến hành chọn 

thông số công nghệ có ảnh hưởng lớn đến hoạt tính kháng oxy hóa của chế phẩm trong quá trình 

sấy chân không từ các yếu tố như nhiệt độ sấy (40 – 600C); bề dày lớp vật liệu sấy (4 – 8mm) và 

thời gian sấy (7 – 9 giờ). Kết quả cho thấy cả ba yếu tố đều có ảnh hưởng đáng kể lên hoạt tính 

kháng oxy hóa của chế phẩm. Tuy nhiên, hai thông số có mức ảnh hưởng lớn nhất là nhiệt độ 

sấy và chiều dày của lớp vật liệu sấy. Khi tiến hành tối ưu hóa hai yếu tố này bằng mô hình ma 

trận trực giao cấp 2, hoạt tính kháng oxy hóa của mẫu sấy chân không đạt cao nhất 33,48 mg 

Trolox/g chế phẩm, tại nhiệt độ sấy 47,2oC và chiều dày lớp vật liệu sấy là 5,6mm. 

Từ khóa: sấy chân không, protein concentrate, Cheatomorpha sp., hoạt tính kháng oxy hóa, 

phương pháp bề mặt đáp ứng. 

1. GIỚI THIỆU 

Rong nước lợ Chaetomorpha sp. được tìm thấy nhiều ở các ao nuôi tôm quảng canh, có 

hàm lượng protein cao. Khi tiến hành phân tích thành phần sinh hóa trên rong mền, các tác giả 

nhận thấy protein chiếm tới 8,35 – 18,1% so với chất khô, đây được coi là nguồn nguyên liệu có 

giá trị dinh dưỡng nhưng đang bị lãng phí chưa được sử dụng [1]. Trong quy trình thu nhận chế 

phẩm protein, công đoạn sấy chân không được sử dụng với mục đích tăng khả năng bảo quản 

thực phẩm khỏi các hư hại do vi sinh vật gây nên, giảm đáng kể khối lượng và thể tích của các 

sản phẩm thực phẩm, tạo ra các sản phẩm sấy có độ ẩm thấp nên chúng có thể bảo quản được ở 

nhiệt độ thường, đồng thời sản phẩm giữ được chất lượng cảm quan và dinh dưỡng cao [2]. 

Dajing Li và cộng sự đã sử dụng phương pháp sấy thăng hoa  kết hợp với sấy chân không 

để đánh giá hoạt tính chống oxy hóa của sản phẩm okara [3]. Nghiên cứu tương tự, rong biển 

được sấy khô ở nhiệt độ thấp trong nghiên cứu của Mohamad Djaeni và Dessy Agustina Sari. Ở 

nghiên cứu này, nhiệt độ không khí sử dụng là 700C hoặc thấp hơn sẽ giữ được chất lượng của 

rong biển, kết quả cho thấy hàm ẩm trong rong biển từ 95% sau khi sấy giảm còn 15% [4]. Tuy 

nhiên, hiệu suất thu hồi chưa cao.  

Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành đánh giá mức độ ảnh hưởng của các thông 

số công nghệ đến quá trình sấy chân không tủa protein (nhiệt độ sấy, chiều dày vật liệu sấy và 

thời gian sấy), sau đó lựa chọn hai thông số có tác động lớn nhất để tiến hành tối ưu hóa quá 
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trình sấy tạo chế phẩm có hoạt tính kháng oxy hóa cao. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Nguyên liệu 

Nguyên liệu được sử dụng trong quá trình sấy chân không thu nhận chế phẩm protein từ 

rong nước lợ là tủa protein từ dịch trích protein rong mền Chaetomorpha sp. được thu nhận bằng 

phương pháp tủa đẳng điện. Tủa có hàm lượng chất khô 30±1,0%, hàm lượng protein so với chất 

khô 76,5±0,5%.  

Enzyme Cellulase có tên thương mại Crestone Conc. được cung cấp bởi hãng Genecor 

(Mỹ) có hoạt tính riêng 1100 UI/ml, pH và nhiệt độ tối thích lần lượt là 7,0 và 50oC. Các hóa 

chất như Trolox và DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl) có nguồn gốc từ Merck (Đức).  

2.2. Nội dung nghiên cứu 

2.2.1. Lựa chọn thông số công nghệ có ảnh hưởng lớn đến hoạt tính kháng oxy hóa của chế 

phẩm trong quá trình sấy chân không 

Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến hoạt tính kháng oxy hóa của sản phẩm 

sấy chân không được xác định thông qua mô hình của Plackett–Burman với 3 yếu tố: nhiệt độ 

sấy (0C), chiều dày lớp vật liệu (mm), thời gian sấy (giờ). 

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm theo mô hình Plackett-Burman 

Thí nghiệm 

Bố trí thí nghiệm theo mô 

hình Plackett–Burman 

Z1 Z2 Z3 

1 1 -1 -1 

2 1 1 -1 

3 1 1 1 

4 -1 1 1 

5 1 -1 1 

6 -1 1 -1 

7 -1 -1 1 

8 -1 -1 -1 

Các yếu tố công nghệ khác nhau của quá trình sấy chân không tủa protein được thu nhận 

bằng phương pháp kết tủa đẳng điện gồm nhiệt độ sấy (Z1) (oC), chiều dày lớp vật liệu sấy (Z2) 

(mm) và thời gian sấy (Z3) (giờ) sẽ được bố trí theo mô hình Plackett–Burman[5]. Mỗi yếu tố 

công nghệ sẽ được tiến hành tại 2 mức độ thấp (-) và cao (+). 

2.2.2. Tối ưu hóa quá trình sấy chân không bằng phương pháp ma trận trực giao cấp 2 hai yếu tố 

Hai thông số công nghệ có mức độ tác động lớn nhất đến hoạt tính kháng oxy hóa của chế 

phẩm sấy chân không tủa protein được chọn từ thí nghiệm 2.2.1. Phương pháp đáp ứng bề mặt 

với mô hình trực giao cấp 2 hai yếu tố được sử dụng để tối ưu hóa điều kiện sấy chân không. 
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2.3. Phương pháp phân tích 

Hoạt tính kháng oxy hóa của mẫu được xác định bằng phương pháp DPPH với chất chuẩn 

là Trolox, mẫu được đo quang ở bước sóng 517nm [6]. Pha loãng 0,14g mẫu ở pH = 12 rồi chỉnh 

về pH = 8 sao cho nồng độ mẫu nằm trong khoảng đường chuẩn. Tiến hành định mức lên 25ml, 

ủ trong tối 30 phút và đo mật độ quang ở bước sóng 517nm.  

2.4. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu 

Các kết quả thí nghiệm tối ưu hóa được xử lý bằng phần mềm MODDE 5.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các thông số công nghệ trong quá trình sấy chân 

không tủa protein 

Kết quả của thí nghiệm được bố trí theo mô hình Plackett – Burman được thể hiện qua 

bảng 1 và bảng 2. Kết quả cho thấy cả ba yếu tố đều có ảnh hưởng đáng kể lên hoạt tính kháng 

oxy hóa của chế phẩm. Tuy nhiên, hai thông số có mức ảnh hưởng lớn nhất là nhiệt độ sấy và 

chiều dày của lớp vật liệu sấy. Trong đó, yếu tố nhiệt độ tác động mạnh mẽ nhất, điều này có 

nghĩa là nhiệt độ càng cao thì khả năng giảm hoạt tính kháng oxy hóa của chế phẩm càng cao. 

Ngoài ra, chiều dày lớp vật liệu sẽ ảnh hưởng đến rất lớn khả năng bốc ẩm cũng như sự biến đổi 

các thành phần có trong nguyên liệu sấy dưới tác động của nhiệt độ. Bởi những tác động trên, 

hai thông số nhiệt độ sấy và bề dày sấy được lựa chọn để tiến hành các thí nghiệm tối ưu kế tiếp. 

Bảng 2. Kết quả của bố trí thí nghiệm theo mô hình Plackett-Burman 

Thí 

nghiệm 

Các yếu tố công nghệ 
Hoạt tính kháng 

oxy hóa chế 

phẩm (mg 

Trolox/g chế 

phẩm) 

Nhiệt độ sấy 

(oC) (Z1) 

Chiều dày lớp vật 

liệu (mm)  (Z2) 

Thời gian sấy 

(giờ)(Z3) 

1 60 4 7 26,24 

2 60 8 7 27,44 

3 60 8 9 27,89 

4 40 8 9 31,19 

5 60 4 9 26,84 

6 40 8 7 30,74 

7 40 4 9 30,29 

8 40 4 7 29,84 

Bảng 3. Kết quả xử lý thống kê của bố trí thí nghiệm theo mô hình Plackett-Burman 

Yếu tố công nghệ Hệ số ảnh hưởng P value với mức ý nghĩa 5% 

Nhiệt độ sấy (oC) -1,70625 7,85544e-7 

Chiều dày vật liệu sấy (mm) 0,506249 9,88802e-5 

Thời gian sấy (giờ) 0,24375 0,00168612 
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3.2. Tối ưu hóa quá trình sấy chân không tủa protein được thu nhận bằng phương pháp 

kết tủa đẳng điện pI 

Hai thông số nhiệt độ sấy (oC) và chiều dày lớp vật liệu sấy (mm) có giá trị tâm lần lượt là 

50oC và 6 mm. Các kết quả thí nghiệm và kết quả hồi quy được trình bày trong bảng 3 và 4. 

Bảng 4. Kết quả bố trí thí nghiệm tối ưu hóa 

Thí nghiệm 

Các yếu tố công nghệ Hoạt tính kháng 

oxy hóa (mg 

Trolox/g chế phẩm) Nhiệt độ sấy (oC) 
Chiều dày lớp sấy 

(mm) 

1 40 4 31,19 

2 60 4 27,74 

3 40 8 30,44 

4 60 8 26,09 

5 40 6 31,64 

6 60 6 28,19 

7 50 4 32,39 

8 50 8 31,49 

9 50 6 33,29 

10 50 6 33,14 

11 50 6 33,14 

Bảng 5. Kết quả hồi qui đa biến hoạt tính kháng oxy hóa của chế phẩm 

 
Coeff. SC Std. Err. Pvalue Conf. int(±) 

Hằng số 33,1479 0,085152 2,12E-12 0,218891 

X1 -1,875 0,067766 1,15E-06 0,174198 

X2 -0,55 0,067766 0,000461 0,174198 

X1* X1 -3,16974 0,10429 7,23E-07 0,268086 

X2* X2 -1,14473 0,10429 0,000109 0,268086 

X1*X2 -0,225 0,082996 0,042227 0,213349 

N = 11 Q2 = 0,979 Cond. no. = 3,0822 

DF = 5 R2 = 0,998 Y-miss = 0 

 
R2 Adj. = 0,995 RSD = 0,166 

   
Conf. lev. = 0,95 

Với hệ số R2> 0,95 và Q2> 0,80, chứng tỏ mô hình thu được có ý nghĩa và tương thích với 

thực tế cao. Với p<0,05, các hệ số phương trình hầu như đều có ý nghĩa, đặc biệt hệ số X1*X2. 

Điều này chứng tỏ có sự tương tác giữa hai yếu tố nhiệt độ sấy và chiều dày của lớp vật liệu sấy. 

Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy (X1) và chiều dày lớp vật liệu sấy (X2) đến hoạt tính kháng oxy hóa 

của chế phẩm được thể hiện qua phương trình sau: 

𝑌 = 𝑏0 − 𝑏1𝑋1 − 𝑏2𝑋2 − 𝑏11𝑋1
2 − 𝑏22𝑋2

2 − 𝑏12𝑋1𝑋2 
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Thay số: 𝑌 = 33,15 − 1,88𝑋1 − 0,55𝑋2 − 3,17𝑋1
2 − 1,14𝑋2

2 − 0,23𝑋1𝑋2 (1) 

Phương trình này là cơ sở để xác định các giá trị tối ưu của các yếu tố ảnh hưởng nói trên. 

Trong đó: Y là hàm mục tiêu; b1 ,b2 là các hệ số bậc 1, b11, b22 là các hệ số bậc 2, b12 là hệ số 

tương tác của cặp yếu tố; X1, X2, X12 là các biến độc lập [7]. 

Phương trình (1) cho thấy ở cả bậc 1 và bậc 2 của phương trình hồi qui, nhiệt độ sấy (X1) 

và chiều dày lớp vật liệu sấy (X2) đều ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt tính kháng oxy hóa của chế 

phẩm. Ngoài ra, cả hai yếu tố này đều tác động theo quy luật hàm bậc 2 (có đỉnh cực đại). 

 

 

Hình 1. Kết quả bề mặt đáp ứng và đồ thị đường đồng mức khi tối ưu hóa hoạt tính kháng oxy hóa theo 

nhiệt độ sấy và bề dày lớp vật liệu sấy 

Kết quả xử lý trên phần mềm Modde 5.0 cho thấy hoạt tính kháng oxy hóa của chế phẩm 

đạt cực đại là 33,48 mg Trolox/g chế phẩm tại nhiệt độ sấy 47,20oC và chiều dày lớp vật liệu sấy 

là 5,60 mm. Trong điều kiện sấy chân không, những tác động của tia tử ngoại, phân tử oxy và 

các chất oxy hoá đã bị hạn chế đến mức tối thiểu, nhưng khi nhiệt độ sấy tăng lên, hoạt tính 

chống oxy hoá của chế phẩm protein sau khi sấy vẫn bị giảm, chứng tỏ nhiệt độ sấy có tác động 

trực tiếp đến hoạt tính chống oxy hóa của protein. Nhiệt độ sấy càng cao thì hoạt tính chống oxy 

hóa của protein sau khi sấy càng bị giảm. Khi tiến hành kiểm tra độ chính xác của phương trình 

hồi quy, một thí nghiệm kiểm chứng với sự lặp lại 3 lần tại giá trị nhiệt độ sấy và chiều dày lớp 

vật liệu sấy đã tìm được. Kết quả thu được hoạt tính kháng oxy hóa của chế phẩm là 33,54±0,09 

mg Trolox/g chế phẩm. Có một sự chênh lệch giữa kết quả thực tế và kết quả từ phương trình 

hồi quy nhưng rất nhỏ, nên phương trình hồi quy có thể chấp nhận được. Kết quả thu được tăng 

khoảng 1,1% so với tối ưu hóa cổ điển. Chế phẩm bột thu được có độ ẩm nhỏ hơn 5%, hàm 

lượng protein 76,5% so với chất khô và hiệu suất thu hồi chất khô cao đạt trên 95%. 

Zhen-feng Wu và cộng sự [8] cũng sử dụng phương pháp sấy chân không để đánh giá các 

tính chất chức năng và khả năng chống oxy hóa của bột chiết xuất Scutellaria. Trong nghiên cứu 

khác, Thirugnanasambandham và Sivakumar [9] sử dụng phương pháp sấy chân không để loại 

bỏ ẩm, thu nhận vitamin C, hàm lượng chất xơ tổng số từ lá rau mùi; đồng thời sử dụng phương 

pháp bề mặt đáp ứng để đánh giá và tối ưu hóa ba thông số sấy là: nhiệt độ (0C), tỷ trọng 

(kg/m2), áp suất (mm Hg). Kết quả cho thấy các thông số sấy đều ảnh hưởng đến việc tách ẩm 

của chế phẩm, điều kiện tối ưu được tìm thấy là nhiệt độ 750C, tỷ trọng 0,63kg/m2, áp suất 28 



 
Trương Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Trường Giang,Trần Chí Hải, Nguyễn Bảo Toàn 

 

224 
 

mm Hg. Trong điều kiện này, đã loại bỏ được 95% độ ẩm, hàm lượng vitamin C và chất xơ tổng 

số thu nhận được lần lượt là: 527mg/100g và 13g/100g. 

4. KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu cho thấy ba thông số công nghệ: nhiệt độ sấy, chiều dày lớp vật 

liệu sấy và thời gian sấy đều có tác động đến hoạt tính kháng oxy hóa của chế phẩm. Trong đó, 

hai yếu tố nhiệt độ sấy và chiều dày lớp vật liệu sấy có ảnh hưởng nhiều nhất. Kết quả cho thấy, 

ở cùng nhiệt độ sấy nhưng chiều dày lớp vật liệu sấy càng lớn thì hoạt tính kháng oxy hóa của 

chế phẩm càng giảm. Yếu tố nhiệt độ tác động  theo quy luật hàm bậc 2, có đỉnh cực đại. Khi 

tiến hành tối ưu hóa hai yếu tố đó bằng ma trận trực giao cấp 2, hoạt tính kháng oxy hóa của 

mẫu sấy chân không đạt cao nhất 33,48 mg Trolox/g chế phẩm, tại nhiệt độ sấy 47,2oC và chiều 

dày lớp vật liệu sấy là 5,6mm. 
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ABSTRACT 

OPTIMIZE VACUUM DRYING PROCESS ADMISSION THE PROTEIN PREPARATIONS 

FROM CHAETOMORPHA SP. 

Tran Chi Hai 1,*, Nguyen Bao Toan, Truong Thi My Duyen, Nguyen Truong Giang 

1Faculty of Food Technology, Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: haitc@cntp.edu.vn 

This study was conducted to investigate the optimization of technological parameters of 

vacuum drying of concentrate protein from Chaetomorpha sp. seaweed. Proceed to select the 

technology parameters had a great impact on the antioxidant activity of the preparation during 

vacuum drying: the drying temperature of (40-600C); the layer thickness of (4-8mm); the drying 

time (7-9 hours). Results showed that all three factors had a significant effect on the antioxidant 

activity of the composition. However, the two parameters had the greatest impacts were the 

drying temperature and the thickness of the drying layer. When performing optimization 

response surface methodology, the antioxidant activity of vacuum samples reached the highest 

level of 33.48 mg Trolox / g, at 47.20C and the thickness of the material was 5.6mm. 

Key word: Vacuum drying, concentrate protein, Chaetomorpha sp., antioxidant activity, 

response surface methodology. 
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NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT HẠT ĐIỀU DA BÓNG VỊ BBQ Ở QUY MÔ 

PHÒNG THÍ NGHIỆM 

Mạc Xuân Hòa1,*, Nguyễn Thúy Hương1, Nguyễn Thị Thảo Minh1, Lê Vĩnh Thuận1, 

Trần Nguyễn Thu Ngọc1 

Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM 

*Email: hoamx@cntp.edu.vn 

TÓM TẮT 

Điều là một trong những cây công nghiệp mang lại giá trị cao và được trồng nhiều ở Việt Nam. 

Hạt điều chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, được người tiêu dùng sử dụng rộng rãi. Tuy 

nhiên, các sản phẩm về điều còn đơn giản, kém đa dạng, chủ yếu là điều rang, rang muối. Sản phẩm 

hạt điều da bóng vị BBQ được nghiên cứu nhằm tạo ra sản phẩm dinh dưỡng cao từ điều, với hương 

vị, cảm quan mới lạ nhằm đáp ứng người tiêu dùng. Bên cạnh đó, sản phẩm được nghiên cứu để tận 

dụng các loại điều nhân nguyên bị lỗi trên bề mặt, màu sắc kém nhằm nâng cao giá trị của một số 

hạng điều này. Kết quả sau quá trình nghiên cứu, sản phẩm hạt điều da bóng vị BBQ có lớp vỏ áo 

được tạo thành từ tinh bột biến tính E1400 và bột cellulose E460ii với tỷ lệ 80:20, tỷ lệ muối phối trộn 

với sản phẩm là 1,5% và thời gian nướng là 50 phút. Sản phẩm sau nghiên cứu nhận được sự ưa thích 

cao từ người tiêu dùng. 

Từ khóa: hạt điều, da bóng, BBQ 

1. GIỚI THIỆU 

Cây điều tên khoa học là Anacardium occidentale, có nguồn gốc ở dọc theo bờ biển phía Đông 

và Đông Bắc Brazil. Cây điều chủ yếu được trồng ở Châu Á, Châu Phi và Nam Mỹ [1]. Hạt điều có 

chứa lượng calo cao và nhiều chất dinh dưỡng. 100g hạt điều có thể cung cấp 553 calories [2], 47% 

béo chủ yếu là acid béo không no thân thiện với tim mạch, 21% protein và 22% cacbohydrat [3]. 

Ngoài ra, hạt điều còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu cho cơ thể [2]. 

Việt Nam là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu hạt điều lớn nhất trên thế giới. Trong 

năm 2016, Việt Nam là nước có diện tích trồng điều đứng thứ tư Thế giới sau Brazil với 335 nghìn ha 

nhưng sản lượng đứng thứ 3 Thế giới chỉ sau Ấn Độ và Bờ Biển Ngà với 384 nghìn tấn [4]. Sản phẩm 

điều xuất khẩu chủ ở Việt Nam chủ yếu là nhân điều thô điều thô hoặc điều chế biến đơn giản. tuy 

đây là hướng đi truyền thống nhưng không đem lại nhiều giá trị kinh tế. 

Trong tất cả các loại hạt, hạt điều đứng thứ hai trong giao dịch thương mại chỉ sau hạnh nhân 

[5]. Tuy nhiên, các sản phẩm hạt điều trên thị trường hiện nay còn kém đa dạng, chưa đáp ứng được 
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nhu cầu người tiêu dùng. Hạt điều chủ yếu dùng làm các bữa ăn nhẹ hoặc phối trộn với các loại hạt 

khác dùng trong sản xuất bánh kẹo. Qua thống kê, ước tính khoảng 60% nhân hạt điều được tiêu thụ 

dưới dạng các món ăn nhẹ như Snack, trong khi còn lại 40% là điều chế biến dưới dạng bánh kẹo và 

các sản phẩm khác [2]. Trong các sản phẩm snack chế biến từ hạt điều, hạt điều rang muối được sử 

dụng nhiều nhất với lượng tiêu thụ hơn 60% [5]. Ngoài ra hạt điều còn được dùng để sản xuất bơ hạt 

điều hay sữa hạt điều [2]. 

Từ những số liệu và thông tin trên có thể thấy ngành điều Việt Nam có tiềm năng phát triển to 

lớn nhưng chưa được khai thác hết. Vì vậy việc nghiên cứu sản xuất một sản phẩm hạt điều dạng 

snack là một hướng nghiên cứu đúng đắn, góp phần thúc đẩy sự phát triển cho ngành công nghiệp 

thực phẩm, đồng thời tận dụng được nguồn nguyên liệu dồi dào trong nước, đáp ứng nhu cầu thị 

trường tiêu thụ điều trong và ngoài nước, đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm tạo ra sản phẩm hạt điều da bóng vị BBQ, một dạng sản 

phẩm snack mớitừ hạt điều. Vị BBQ là vị của thịt nướng (tiếng Anh là Barbecue-BBQ), một sản phẩm 

có hương, vị rất đặc trưng, được nhiều người ưa thích. Điểm nổi bật của sản phẩm mới là bên cạnh 

việc mang hương vị mới lạ vào sản phẩm hạt điều nhưng vẫn giữ được những mùi vị đặc trưng quen 

thuộc từ điều nhằm tạo cảm giác mới lạ, thu hút người tiêu dùng. Bên cạnh đó, sản phẩm được nghiên 

cứu sản xuất từ các sản phẩm điều nhân nguyên hạt có bề mặt bị lỗi, nám để tận dụng, nâng cao giá 

trị của các sản phẩm nhân điều hạng thấp. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Vật liệu nghiên cứu 

Hạt điều được chia thành nhiều loại, nhiều thứ hạng khác nhau. Vật liệu nghiên cứu ở đây là điều 

nhân thuộc các hạng SW, SSW, LBW, BW, DBW (theo TCVN 4850:2010) được thu mua ở Đồng 

Nai. Hạt điều nhân được bảo quản trong bao PE hút chân không, giữ ở môi trường khô ráo thoáng mát 

ở nhiệt độ thường. 

Nguyên liệu phụ: tinh bột biến tính (E1400, E1404, E1451), bột cellulose (E460ii), hương BBQ 

(hương Barbecue-BBQ có dạng bột mịn, màu cam, mùi thịt nướng đặc trưng), muối ăn, nước. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Quy trình sản xuất 

Hạt điều nhân 

Áo dịch 

Áo dịch bóng 

Áo BBQ 

Làm nguội 

Chiên 

Áo bột 

Nướng 

Hạt điều da bóng 

vị BBQ 

Nước 

Muối 

Phối trộn 

E1451 

E1404 

Bột BBQ 

Phối trộn 

Dầu chiên 

Muối 

E460ii 

Phối trộn 

E1400 

Nước 

Làm ráo 

Làm nguội 

Hình 1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất hạt điều da bóng vị BBQ 
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Hạt điều nhân được nhúng dịch áo (hỗn hợp dịch gồm 10% tinh bột biến tính E1404, 10% muối 

và 80% nước được đun đến 900C để hòa tan hoàn toàn). Sau đó hạt điều được phủ lớp bột áo và đem 

chiên 2 lần liên tiếp nhau. Lần 1 hạt được chiên ở 1700C trong 30 giây, lần 2 hạt được chiên ở 1500C 

trong 90 giây. Hạt điều sau chiên được đem đi làm nguội và phối trộn với muối, hương BBQ. Hạt tiếp 

tục được phủ dịch bóng (dịch bóng là hỗn hợp gồm 10% tinh bột biến tính E1451 và 90% nước được 

đun đến 900C để hòa tan bột hoàn toàn). Cuối cùng hạt điều được đem nướng ở 1000C trong khoảng 

thời gian thích hợp để hoàn thiện sản phẩm 

Trong quy trình, các thí nghiệm được tiến hành nghiên cứu ở các công đoạn: áo bột, phối trộn 

muối và BBQ, nướng. 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.2.1. Kiểm tra thành phần hóa học của nguyên liệu và sản phẩm 

Xác định độ ẩm theo tiêu chuẩn AOAC (1995) 

Xác định hàm lượng tro theo tiêu chuẩn AOAC (1995) 

Xác định protein tổng theo phương pháp Kjeldahl 

Xác định hàm lượng chất béo theo phương pháp chiết Sohxlet 

Xác định hàm lượng Afatoxin B1 theo Rè.AOAC 991:31 (LCMS) LOD 1μg/kg 

2.2.2.2. Nghiên cứu tạo lớp vỏ áo cho sản phẩm 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ phối trộn tốt nhất của 2 loại bột gồm tinh bột 

biến tính E1400 và bột cellulose E460ii để tạo thành lớp vỏ áo. Ở thí nghiệm này, hạt điều được tạo 

lớp vỏ áo qua 2 công đoạn, đầu tiên hạt điều nhúng vào dịch áo và để ráo trong 5 phút, sau đó được 

phủ hỗn hợp bột áo theo 5 công thức tương ứng với 5 tỷ lệ khối lượng E1400:E460ii lần lượt là 50:50, 

60:40, 70:30, 80:20, 90:10. Công thức tốt nhất được xác định bằng phương pháp cảm quan thị hiếu. 

2.2.2.3. Nghiên cứu xác định tỷ lệ muối bổ sung vào sản phẩm 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ muối bổ sung vào sản phẩm để phù hợp vớicảm 

quan người tiêu dùng. Ở công đoạn phối trộn, hạt điều sau chiên và làm nguội được phối trộn bột 

BBQ và muối bằng cách trộn khô hạt, BBQ và muối với tỷ lệ bột BBQ là 3% khối lượng điều, tỷ lệ 

muối lần lượt là 1%, 1,5%, 2% khối lượng hạt điều. Công thức tốt nhất được xác định bằng phương 

pháp cảm quan thị hiếu. 

2.2.2.4. Nghiên cứu xác định thời gian nướng của sản phẩm 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định thời gian nướng tối ưu để đảm bảo sản phẩm có cấu 

trúc, màu sắc, mùi, vị thu hút người tiêu dùng đồng thời đảm bảo tính kinh tế trong sản xuất. Ở công 

đoạn nướng, sau khi phối trộn bột BBQ và muối, hạt điều được nhng dịch bóng và nướng bằng lò 
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nướng quy mô gia đình ở 1000C trong 3 khoảng thời gian 40 phút, 50 phút, 60 phút. Công thức tốt 

nhất được xác định bằng phương pháp cảm quan thị hiếu. 

2.2.2.5. Đánh giá mức độ chấp nhận của khách hàng đối với sản phẩm  

Sản phẩm được sản xuất theo công thức tối ưu được đem đánh giá cảm quan bằng phép thử cho 

điểm. Số lượng người thử là 60 người là các tình nguyện viên sống tại TP.HCM gồm 30 nam, 30 nữ 

với 4 nhóm độ tuổi khác nhau (15 – 30 tuổi, 31 – 40 tuổi, 41 – 50 tuổi, trên 50 tuổi) nhằm xác định có 

hay không sự khác nhau về mức độ ưa thích giữa các nhóm tuổi, giới tính. Theo đó, người thử được 

yêu cầu không được ăn uống ngoài nước lọc. Người thử dùng sản phẩm và cho biết mức độ ưa thích 

đối với các tính chất của sản phẩm (màu sắc, độ bóng, độ dính dầu, mùi, độ giòn, vị) bằng cách cho 

điểm trên thang điểm thị hiếu Hedonic từ 1 - 9 (1: cực kỳ ghét; 5: không thích, không ghét; 9: cực kỳ 

thích). 

2.2.3. Phương pháp đánh giá cảm quan  

Phép thử so hàng thị hiếu (xếp dãy- Ranking Test) được sử dụng. Hội đồng đánh giá cảm quan 

gồm 60 người thử chưa qua huấn luyện. Người thử được yêu cầu không được ăn uống ngoài nước lọc. 

Ở mỗi nghiên cứu, các mẫu sản phẩm xuất hiện đồng thời, người thử được yêu cầu sắp xếp các mẫu 

theo chiều mức độ ưa thích tăng dần bằng cách đưa ra thứ hạng cho từng mẫu thử theo thứ tự từ 1 – n 

(1: ít ưa thích nhất, n: ưa thích nhiều nhất), với n là số lượng mẫu thử. Người thử không được xếp 

đồng hạng. 

2.2.4. Phương pháp xử lýthống kê 

Số liệu đánh giá cảm quan: tiến hành xử lý bằng kiểm định Friedman. Nếu có sự khác biệt giữa 

các mẫu tiếp tục sử dụng LSRD (sự khác biệt thứ hạng nhỏ nhất có ý nghĩa) để tìm ra sự khác biệt có 

ý nghĩa giữa các mẫu. Yếu tố của mẫu có thứ hạng cao hơn được lựa chọn cố định để khảo sát các chỉ 

tiêu khác. Số liệu đánh giá mức độ chấp nhận của khách hàng: xử lý bằng phương pháp phân tích 

phương sai ANOVA. Phần mềm thống kê được sử dụng là SPSS 20 và MS Excel 2010. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Kết quả xác định thành phần của nguyên liệu điều nhân 

Bảng 1. Thành phần của điều nhân nguyên liệu 

Ẩm Đạm Béo Glucid tổng Tro Aflatoxin B1 

mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g μg/kg 

5,14 ± 0,089 21,79±0,18 46,45±0,84 29,95±0,71 3,18±0,178 
Không phát 

hiện 
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Độ ẩm trong nguyên liệu xác định được khoảng 5,14% không chênh lệch lớn so với TCVN 

4850:2010 quy định là không lớn hơn 5%. Nguyên liệu có thể đưa vào nghiên cứu sản xuất mà không 

cần công đoạn sấy làm giảm độ ẩm, tiết kiệm được thời gian, chi phí sản xuất.  

Với hàm lượng béo này hạt điều có thể tạo ra vị béo đặc trưng cho sản phẩm nhưng ít gây ngán 

hơn so với đậu phộng và hạnh nhân. Tuy nhiên so với các thực phẩm khác, hàm lượng chất béo trong 

hạt điều nguyên liệu tương đối cao vì vậy nên hạn chế làm gia tăng hàm lượng chất béo trong sản 

phẩm như hạn chế lượng dầu thấm vào trong quá trình chế biến. 

Kết quả Aflatoxin B1 không phát hiện, đạt TCVN 4850:2010 hạt điều an toàn về chỉ tiêu độc tố 

nên có thể đưa vào nghiên cứu sản xuất.  

3.2. Kết quả nghiên cứu công đoạn tạo lớp vỏ áo cho sản phẩm 

Kết quả tổng hạng 5 sản phẩm được áo bằng 5 công thức áo khác nhau sau đánh giá cảm quan 

được tổng hợp ở Bảng 2. 

Bảng 2. Tổng hạng của 5 công thức phối trộn 2 loại bột 

 

Tỷ lệ E1400:E460ii trong thành phần vỏ áo 

(A) 

50:50 

(B) 

60:40 

(C) 

70:30 

(D) 

80:20 

(E) 

90:10 

Tổng hạng (R) 160 137 204 204 195 

Dùng kiểm định Friedman để xử lý số liệu ta tính được Ftest = 24,17. Tra bảng Friedman với độ 

rủi ro 5% ta có Fbảng = 9,49. Ta có: Ftest > Fbảng (24,17 > 9,49). Vậy có bằng chứng chứng minh tồn tại 

sự khác biệt có ý nghĩa giữa các sản phẩm hạt điều da bóng vị BBQ với 5 công thức lớp áo khác nhau. 

Sử dụng LSRD (sự khác biệt thứ hạng nhỏ nhất có ý nghĩa) để quyết định mẫu nào khác nhau có ý 

nghĩa. Ta có LSRD = 33,95. Những mẫu thử có hiệu số giữa các cặp tổng hạng lớn hơn 33,95 được 

xem là khác nhau có nghĩa. Kết quả mức khác biệt ý nghĩa giữa các mẫu được trình bày ở Bảng 3. 

Bảng 3. Tổng kết quả xếp dãy cho 5 công thức lớp vỏ áo của sản phẩm hạt điều da bóng vị BBQ 

Mẫu thử Tổng hạng Mức ý nghĩa 

A (50:50) 

B (60:40) 

C (70:30) 

D (80:20) 

E (90:10) 

160 

137 

204 

204 

195 

ab 

ab 

cde 

cde 

cde 

Những mẫu có cùng ký tự là không khác nhau có ý nghĩa (p = 0,05) 

Qua bảng kết quả bảng 2 ta có bằng chứng kết luận sự khác biệt có ý nghĩa giữa 2 nhóm mẫu 

thử A, B và C, D, E 
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Mẫu sản phẩm A, B ít được ưa thích hơn 3 mẫu C, D, E do ảnh hưởng của tỷ lệ 2 loại bột E1400 

và E460ii trong hỗn hợp bột áo. Ở nhóm sản phẩm A và B do hàm lượng tinh bột biến tính (E1400) 

thấp nên không tạo được độ bong ở lớp áo, lớp áo chủ yếu bám sát hạt vì vậy bột hương BBQ và gia 

vị không bám hết và phủ đều trên bề mặt sản phẩm. Do đó sản phẩm không đồng đều nhau về hương, 

vị dẫn đến cảm quan kém. Bên cạnh đó, hàm lượng bột cellulose E460ii tương đối cao làm sản phẩm 

kém giòn do E460ii có khả năng giữ ẩm tốt. Vì vậy ở cùng điều kiện, cùng thông số ở các công đoạn 

chế biến, hạt điều ở loại A và B kém giòn hơn loại C, D và E. 

Kết luận: chọn công thức lớp áo có hạng cao nhất với tỷ lệ tinh bột biến tính (E1400) và bột 

cellulose (E460ii) là 80:20 là công thức lớp vỏ áo 

3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ muối 

Kết quả tổng hạng 3 sản phẩm được phối trộn bằng 3 tỷ lệ muối khác nhau sau đánh giá cảm 

quan được tổng hợp ở Bảng 4. 

Bảng 4. Tổng hạng của 3 tỷ lệ muối 

 

Hàm lượng muối 

A 

1% 

B 

1,5% 

C 

2% 

Tổng hạng (R) 118 135 107 

Dùng kiểm định Friedman để xử lý số liệu ta tính được Ftest = 6,63. Tra bảng Friedman với độ 

rủi ro 5% ta có Fbảng = 5,99. 

Ta có: Ftest>  Fbảng (6,63 > 5,99). Vậy có bằng chứng chứng minh tồn tại sự khác biệt có ý nghĩa 

giữa các sản phẩm hạt điều da bóng vị BBQ với 3 tỷ lệ muối khác nhau. 

Sử dụng LSRD (sự khác biệt thứ hạng nhỏ nhất có ý nghĩa) để quyết định mẫu nào khác nhau có 

ý nghĩa. Ta có LSRD = 21,47. Những mẫu thử có hiệu số giữa các cặp tổng hạng lớn hơn 21,47 được 

xem là khác nhau có nghĩa. Kết quả mức khác biệt ý nghĩa giữa các mẫu được trình bày ở Bảng 5. 

Bảng 5. Tổng kết quả xếp dãy cho 3 tỷ lệ muối của sản phẩm hạt điều da bóng vị BBQ 

Mẫu thử Tổng hạng Mức ý nghĩa 

A (1%) 

B (1,5%) 

C (2%) 

118 

135 

107 

abc 

ab 

ac 

Những mẫu có cùng ký tự là không khác nhau có ý nghĩa (p=0,05) 

Qua bảng kết quả bảng 6 ta có bằng chứng kết luận sự khác biệt có ý nghĩa giữa 2 mẫu thử B và 

C. trong đó mẫu B là mẫu được ưa thích hơn 
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Kết luận: chọn tỷ lệ muối có tổng hạng cao nhất với tỷ lệ muối là 1,5% so với hạt điều 

3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của của thời gian nướng 

Kết quả tổng hạng 3 sản phẩm được phối trộn bằng 3 thời gian khác nhau sau đánh giá cảm quan 

được tổng hợp ở Bảng 6. 

Bảng 6. Tổng hạng của thời gian nướng 

 

Thời gian nướng 

A 

40 phút 

B 

50 phút 

C 

60 phút 

Tổng hạng (R) 102 132 126 

Dùng kiểm định Friedman để xử lý số liệu ta tính được Ftest =8,4. Tra bảng Friedman với độ rủi 

ro 5% ta có Fbảng = 5,99 

Ta có: Ftest>  Fbảng (8,4> 5,99). Vậy có bằng chứng chứng minh tồn tại sự khác biệt có ý nghĩa 

giữa các sản phẩm hạt điều da bóng vị BBQ với 3 thời gian khác nhau. 

Sử dụng LSRD (sự khác biệt thứ hạng nhỏ nhất có ý nghĩa) để quyết định mẫu nào khác nhau có 

ý nghĩa. Ta có LSRD = 21,47. Những mẫu thử có hiệu số giữa các cặp tổng hạng lớn hơn 21,47 được 

xem là khác nhau có nghĩa. Kết quả mức khác biệt ý nghĩa giữa các mẫu được trình bày ở Bảng 7. 

Bảng 7. Tổng kết quả xếp dãy cho 3 thời gian nướng của sản phẩm hạt điều da bóng vị BBQ 

Mẫu thử Tổng hạng Mức ý nghĩa 

A (40 phút) 

B (50 phút) 

C (60 phút) 

102 

132 

126 

a 

bc 

bc 

Những mẫu có cùng ký tự là không khác nhau có ý nghĩa (p=0,05) 

Qua bảng kết quả bảng 8 ta có bằng chứng kết luận sự khác biệt có ý nghĩa giữa 2 nhóm mẫu 

thử A và B, C. 

2 mẫu B, C được ưa thích hơn mẫu A vì độ giòn mẫu B, C cao hơn. Nguyên nhân do thời gian 

nướng mẫu B, C dài hơn mẫu A, độ ẩm trong sản phẩm ít hơn nên tạo được độ giòn hơn mẫu A. 

Kết luận: chọn thời gian nướng có tổng hạng cao nhất với thời gian nướng là 50 phút để đảm bảo 

độ giòn cho sản phẩm, tiết kiệm thời gian, chi phí sản xuất. 
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3.4. Kết quả đánh giá chất lượng sản phẩm hạt điều da bóng vị BBQ 

Bảng 8. Thành phần dinh dưỡng điều sản phẩm 

Thành phần Đơn vị tính Kết quả 

Ẩm g/100g 3,27±0,377 

Tro g/100g 4,22±0,11 

Đạm g/100g 19,825 ± 0,007 

Béo g/100g 46,01 

Glucid tổng g/100g 30, 56 ± 0,73 

Qua kết quả kiểm tra thành phần sản phẩm ta thấy 

Độ ẩm của sản phẩm giảm rõ rệt so với nguyên liệu từ 5,14% xuống 3,27%, giảm khoảng 1,87%. 

Nguyên nhân do trong quá trình chế biến, các công đoạn chiên, nướng làm giảm lượng ẩm trong hạt 

vì vậy sản phẩm giòn hơn, bảo quản được lâu hơn 

Các thành phần dinh dưỡng cơ bản của hạt điều như béo, đạm, glucid tổng giảm không đáng kể 

so với nguyên liệu ban đầu. Hạt điều sản phẩm hầu như giữ được hàm lượng chất dinh dưỡng như hạt 

điều nguyên liệu ban đầu. 

Điểm trung bình về mức độ ưa thích với các yếu tố cảm quan nằm trong khoảng 6,5 đến 8. Có 

thể kết luận sản phẩm đa số được ưa thích đối với người tiêu dùng. 

Xử lý kết quả bằng phần mềm SPSS ta thấy không có sự khác biệt về mức độ ưa thích sản phẩm 

hạt điều da bóng vị BBQ đối với yếu tố giới tính, nhóm tuổi khảo sát. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu đã xác định được các thông số cần thiết cho quy trình chế biến hạt điều da 

bóng vị BBQ như sau: 

STT Công đoạn Chỉ tiêu Thông số 

1 Tạo lớp vỏ áo 
- Tỷ lệ bột biến tính E1400 và bột 

cellulose E460ii 
80:20 

3 Phối trộn BBQ và muối - Tỷ lệ muối so với điều 1,5% 

4 Nướng - Thời gian nướng 50 phút 

Với các kết quả nghiên cứu ở trên, chúng tôi đã tạo ra sản phẩm hạt điều da bóng vị BBQ là một 

dòng sản phẩm mới từ hạt điều. Ngoài góp phần đa dạng hóa sản phẩm hạt điều trên thị trường, hạt 

điều da bóng vị BBQ còn giúp tận dụng và nâng cao giá trị một số loại hạt điều nguyên vẹn bị lỗi. 

Thêm vào đó, sản phẩm hầu như giữ được các thành phần dinh dưỡng, hương vị đặc trưng của hạt 

điều. 
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Dựa trên nền tảng hạt điều da bóng vị BBQ, có thể nghiên cứu phát triển thêm nhiều dòng sản 

phẩm với nhiều hương vị hoặc sản xuất sản phẩm bằng nhiều hạng hạt điều khác nhau nhằm đa dạng 

hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nâng cao giá trị hạt điều thô. 
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ABSTRACT 

RESEARCHING ON PRODUCTONOF SHINY-SKINCASHEW NUT WITH BBQ FLAVOUR 

Mac Xuan Hoa*, Nguyen Thuy Huong, Nguyen Thi Thao Minh, Le Vinh Thuan, Tran Nguyen Thu 

Ngoc 

Faculty of Food Technology, Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: hoamx@cntp.edu.vn 

Cashews is one of industrial plants are grown in very large plantations in Vietnam. The cashew 

nutscontain many healthy nutrients which arewidely used by consumers. However, the products of 

the cashew are still simple, less diverse, mainly roasted cashew or roasted salt cashew. Shiny-

skincashew nut with BBQ flavour is a product that had been researched to produce high nutritious 

food from cashew nut, with special taste to satisfy consumers. Besides, the product was researched to 

take advantage of the cashew nuts which was poor colors or bad surface to enhance the value of these 

categories cashew. The results after studying, the shiny-skin cashew nut with BBQ flavor had the coat 

were made from modified starch E1400 and cellulose powder E460ii at a ratio of 80:20, a ratio of salt 

content of 1.5% and a baking time of 50 minute. After studying, products were highly preferred by 

consumers. 

Keywords: cashew, Shiny Skin, BBQ flavor. 
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TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH TRÍCH LY POLYPHENOL TỪ LÁ 

HÚNG QUẾ CÓ HỖ TRỢ VI SÓNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ 

MẶT ĐÁP ỨNG 

Nguyễn Thị Tuyết1,*, Trần Thị Hồng Cẩm1 

1Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 

*Email: n.t.tuyet1995cntp@gmail.com 

Ngày nhận bài: 15/6/2017; Ngày chấp nhận đăng: 2/7/2017 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành với mục đích xác định những điều kiện tối ưu trong quá trình 

trích ly polyphenol từ lá húng quế có hỗ trợ xử lý vi sóng. Các yếu tố được khảo sát trong nghiên 

cứu là tỷ lệ dung môi/nguyên liệu và thời gian xử lý vi sóng. Hai hàm mục tiêu được quan sát 

bao gồm hàm lượng polyphenol và hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol thu được. Thí 

nghiệm được thiết kế theo phương pháp pháp bề mặt đáp ứng (RSM) kết hợp với mô hình tâm 

phức hợp (CCD). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: cả hai yếu tố khảo sát đều ảnh hưởng có ý 

nghĩa đến hàm lượng polyphenol và hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol (p<0,05); điều kiện 

tối ưu của quy trình trích ly được đề xuất như sau:  Tỷ lệ dung môi/nguyên liệu: 39,86/1, thời 

gian xử lý vi sóng 6,37 phút; hàm lượng polyphenol và hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol 

tương ứng là là 8,886 mgGEA/g và 74,647%. 

Từ khóa: Húng quế, trích ly, polyphenol, vi sóng, bề mặt đáp ứng. 

1. MỞ ĐẦU 

Cây Húng quế còn gọi là cây Húng giổi, É trắng, É tía, É quế, Hương thái, Pak bua la phe, 

pak y tou (Lào), mreas preou (Campuchia), grand basilic, bacilic commun [1]. Theo Herbarist 

(1936), Húng quế được phát hiện đầu tiên bởi Chrysippus (năm 206 trước Công Nguyên). Cây 

Húng quế chứa nhiều chất chống oxi hóa như hợp chất phenolic và các hợp chất flavonoid (axit 

cinnamic, axit caffeic, axit sinapic, axit ferulic). Các hợp chất trên là những chất chống lại quá 

trình oxy hóa mạnh [2]. Polyphenol trong Húng quế có thể ngăn chặn quá trình oxi hóa gây hại 

cho cơ thể, chẳng hạn như peroxid hóa lipid, và những quá trình liên quan đến ung thư, lão hóa 

sớm, xơ vữa động mạch và bệnh tiểu đường [3]. 

Hiện nay đã có nhiều tác giả nghiên cứu về tác dụng của Húng quế: Culpeper và Gerar đã 

khẳng định Húng quế có thể chữa các vết thương do bò cạp và ong đốt [4]; tinh dầu Húng quế có 

khả năng kháng oxi hóa mạnh, ngoài ra nó còn có tác dụng chống lão hóa, ung thư, kháng 

khuẩn, chống virus [5]; do tác dụng chống oxi hóa, Húng quế được sử dụng để tăng thời gian 

bảo quản của thực phẩm như được sử dụng trong chế biến xúc xích và các sản phẩm từ thịt khác 
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[5]; việc bổ sung Húng quế giúp cho hương vị và màu sắc sản phẩm tốt hơn và giảm vi khuẩn 

gây ô nhiễm [5]. Trích ly polyphenol từ Húng quế có thể sử dụng nhiều phương pháp như: trích 

ly bằng dung môi; trích ly chất lỏng áp suất; trích ly siêu tới hạn; trích ly hỗ trợ vi sóng; trích ly 

hỗ trợ sóng siêu âm. Mỗi kỹ thuật có những ưu điểm và khó khăn riêng của nó, trong sản xuất 

quy mô nhỏ, phương pháp hỗ trợ vi sóng là một phương pháp hợp lý giúp giảm thời gian và tiết 

kiệm năng lượng cho nhà sản xuất. Vi sóng là một sóng điện từ có tần số từ 300 MHz đến 300 

GHz, bước sóng nằm giữa tia X và tia hồng ngoại trong điện từ quang phổ, dạng sóng này có thể 

tạo chuyển động phân tử trong nguyên liệu dựa vào tương tác ion và tương tác lượng cực [6]. 

Các phân tử phân cực, chẳng hạn như polyphenols và các dung dịch ion hấp thụ mạnh năng 

lượng vi sóng, điều này dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng nhiệt độ và làm phản ứng diễn ra 

nhanh, quá trình trích ly diễn ra nhanh [7]. Trong nghiên cứu trích ly polyphenol từ trà xanh cho 

thấy, phương pháp trích ly có hỗ trợ vi sóng hiệu quả hơn phương pháp trích ly thông thường về 

chất lượng, thời gian và chi phí năng lượng [8]. Để tìm điều kiện tối ưu của một quy trình, 

những nghiên cứu cổ điển đề xuất phương pháp tiếp cận từng yếu tố, có nghĩa rằng chỉ một yếu 

tố cố thay đổi những yếu tố khác cố định. Ngoài việc tốn nhiều thời gian và chi phí, phương 

pháp này không đánh giá được sự tương tác của các yếu tố, điều này có thể dẫn đến một kết luận 

không đầy đủ. Phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) được phát triển bởi Box và cộng sự trong 

những năm 50, thuật ngữ này bắt nguồn từ việc dựng lên các hình vẽ từ các mô hình toán học. 

Phương pháp RSM bao gồm một nhóm các kỹ thuật toán và thống kê, các phương pháp này 

dùng để xây dựng mô hình toán từ dữ liệu thực nghiệm và đánh giá sự phù hợp của mô hình so 

với thực nghiệm [9]. 

Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng phương pháp RSM để tìm ra điều kiện tối ưu (thời 

gian xử lý vi sóng và tỉ lệ dung môi/nguyên liệu) cho quy trình trích ly polyphenol từ lá húng 

quế có hỗ trợ vi sóng.  

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu 

 Nguyên liệu: Nguyên liệu dung trong nghiên cứu là lá Húng quế (Ocimum basilicum) được 

trồng tại Bình Chánh, mua từ chợ Sơn Kỳ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, độ ẩm của 

nguyên liệu là 86,7 ± 0,3%. 

Hóa chất: Ethanol 99,7%, nước cất; Acid galic tinh khiết; dung dịch Folin 1N; Natri 

cacrbonat (Na2CO3) ; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl(DPPH). 

Thiết bị: Tủ sấy của Venticell, nhiệt độ: 0-2000C; lò vi sóng của Sharp, tần số: 2450 MHz, 

công suất cực đại: 800W; thiết bị ổn nhiệt của Memmert; máy đo quang phổ PhotoLab 6100 VIS. 

2.2. Phương pháp 

2.2.1. Chuẩn bị dịch trích ly 

Nguyên liệu lựa tươi, loại bỏ vỏ bị hư thối. Sấy nguyên liệu ở 70oC cho đến khi độ ẩm 

nguyên liệu đạt khoảng 5-7%, xay nhỏ nguyên liệu. 

Cân vào mỗi bình tam giác 1g nguyên liệu lá Húng quế khô xay nhỏ, bổ sung dung môi cồn 

70% vào (tỷ lệ dung môi/nguyên liệu theo các mức khảo sát). Tiến hành xử lý vi sóng ở công 

suất 80W, thời gian theo các mức khảo sát. Sau khi xử lý vi sóng cho mẫu vào bể ổn nhiệt 70oC 



Tối ưu hóa quá trình trích ly polyphenol từ lá húng quế có hỗ trợ vi sóng bằng phương pháp bề 

mặt đáp ứng 
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tiến hành ổn nhiệt trong vòng 30 phút. Lấy mẫu đi lọc thu được dịch trích ly và thực hiện khảo 

sát trên dịch trích ly thu được. 

2.2.3. Xác định hàm lượng polyphenol 

Xác định hàm lượng polyphenol tổng số theo ISO 14502-1:2005 [10]. 

Nguyên tắc: Các polyphenol trong dịch chiết được xác định bằng đo màu, dùng thuốc thử 

Folin-Ciocalteu. Thuốc thử này chứa chất oxi hóa là axit phospho-vonframic, trong quá trình 

khử, các nhóm hydroxy phenol dễ bị oxi hóa, chất oxi hóa này sinh ra màu xanh có độ hấp thụ 

cực đại ở bước sóng 765 nm. 

Cách tiến hành: pha loãng dịch trích 10 lần, lắc đều, hút 1ml dung dịch pha loãng cho vào 

ống nghiệm + 5ml thuốc thử Folin pha loãng 10 lần. Sau 4 phút hút 4ml Na2CO3 vào ống 

nghiệm đậy kín nắp, lắc đều. Mẫu trắng thực hiện tương tự nhưng thay dịch mẫu thành nước cất. 

Ủ tối trong vòng 60 phút, tiến hành đo độ hấp thu quang phổ ở bước sóng 765nm. Tính hàm 

lượng theo công thức sau: 

wT =
(Dmẫu - Dgiao điểm) x Vmẫu x d x 100

Schuẩn x mmẫu x 10 000 x wDM,mẫu
  

Trong đó: Dmẫu: là mật độ quang thu được đối với dung dịch mẫu thử; Dgiao điểm: là mật độ 

quang tại điểm đường chuẩn tuyến tính phù hợp nhất cắt với trục y; Schuẩn: là độ dốc thu được từ 

hiệu chuẩn tuyến tính phù hợp nhất; mmẫu: là khối lượng của phần mẫu thử, tính bằng gam 

(g);Vmẫu: là thể tích của dịch chiết; d: là hệ số pha loãng được dùng trước khi xác định phép đo; 

WDM,mẫu: là hàm lượng chất khô của mẫu thử, tính bằng phần trăm khối lượng (%). 

2.2.3. Xác định hoạt tính kháng oxi hóa 

Xác định hoạt tính kháng oxi hóa bằng phương pháp DPPH của Thaipong và cộng sự 

(2006) [11]. 

Nguyên tắc: Những electron lẻ có trong gốc tự do DPPH cho sự hấp thu mạnh nhất ở bước 

sóng 517nm và hợp chất này có màu tím. Khi các electron lẻ này kết hợp với hydro của chất 

kháng oxy hóa để hình thành dạng DPPH-H, hợp chất sẽ chuyển từ màu tím sang vàng tương 

ứng với lượng electron kết hợp với DPPH (Prakash và cộng sự, 2000). Vì vậy, khả năng làm 

sạch gốc tự do của một chất càng cao thì sự hấp thu quang phổ được đo ở bước sóng 517nm của 

phản ứng DPPH có giá trị càng thấp và ngược lại. 

Cách tiến hành: Mẫucontrol: Hút 0,15ml nước cất cho vào ống nghiệm + 2,85ml DPPH. 

Mẫuchiết: Hút 0.15ml dịch trích ly cho vào ống nghiệm + 2,85ml DPPH đậy nắp, lắc đều. Ủ tối 

trong 30 phút, tiến hành đo dộ hấp thu quang phổ ở bước sóng 517nm. Tính % kháng oxi hóa 

theo công thức: 

𝑆(%) =
𝐴𝑐 − 𝐴𝑠
𝐴𝑐

× 100 

Trong đó: Ac: Độ hấp thu quang học của mẫu đối chứng không chứa dịch trích ly; As: Độ hấp 

thu quang học mẫu phân tích chứa dịch trích. 
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2.2.4. Phương pháp tối ưu hóa 

Thí nghiệm gồm 2 phần: phần 1 là thí nghiệm thăm dò nhằm xác định các biên của các yếu 

tố khảo xác. Trong phần này, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi  được khảo sát ở các mức 25/1; 30/1; 

35/1; 40/1; 45/1 và thời gian xử lý vi sóng được khảo sát ở các mức 0 phút,  2 phút, 4 phút, 6 

phút, 8 phút, 10 phút. Kết quả thí nghiệm ở phần 1 sẽ được áp dụng cho phần 2, phần thí nghiệm 

tìm điều kiện tối ưu của hai biến khảo sát trên. Sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) kết 

hợp với mô hình tâm phức hợp (CCD) với 2 yếu tố là tỷ lệ dung môi/nguyên liệu và thời gian xử 

lý vi sóng. Mỗi yếu tố tiến hành tại 5 mức (-α, -1, 0, 1, +α). Quy hoạch gồm 13 thí nghiệm trong 

đó 5 thí nghiệm lặp lại tại tâm với 2 hàm mục tiêu: hàm lượng polyphenol và hoạt tính kháng oxi 

hóa của polyphenol. Mỗi thí nghiệm được tiến hành lặp lại ba lần và lấy kết quả trung bình. Tiến 

hành xây dựng hàm hồi quy bậc 2 cho các mục tiêu có dạng như sau: 

Y = ao + a1x1+ a2x2 + a12x1x2 + a11x1
2 + a22x2

2 

2.3. Xử lý số liệu 

Trong nghiên cứu này, mỗi thí nghiệm tiến hành lặp lại 3 lần, kết quả được đánh giá sự khác 

biệt có ý nghĩa giữa các mẫu thí nghiệm được thực hiện bằng phương pháp thống kê ANOVA (α 

= 5%). Tối ưu hóa các thông số sử dụng mô hình tâm phức hợp (CCD). 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  

3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ dung môi/nguyên liệu 

Trong nghiên cứu này tiến hành khảo sát mẫu lá Húng quế ở các tỷ lệ lần lượt 25/1; 30/1; 

35/1; 40/1; 45/1 với dung môi là cồn 70%; pH = 2,5; thời gian xử lý vi sóng: 6 phút; công suất 

xử lý vi sóng: 80W; thời gian ủ nhiệt 70oC trong 30 phút. 

Kết quả khảo sát được mô tả ở bảng 1: 

Bảng 1. Kết quả sự khác biệt có ý nghĩa giữa các tỷ lệ 

Tỷ lệ 25/1 30/1 35/1 40/1 45/1 

Hàm lượng polyphenol 

(mgGAE/g) 

7,93±0,04C 8,15±0,13B 9,00±0,06A 9,05±0,07A 9,16±0,07A 

Hoạt tính kháng oxi hóa 

của polyphenol (%) 

67,35±0,56b 72,2±0,90b 74,64±0,44b 76,22±0,17a 77,22±0,33a 

Trong mỗi hàng, những giá trị nào được đánh dấu cùng ký hiệu chữ cái thì khác nhau không có ý 

nghĩa về mặt thống kê với P<0,05. 

Từ bảng 1 cho thấyhàm lượng polyphenol và hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol tăng 

khi tỷ lệ dung môi/nguyên liệu tăng. Hàm lượng polyphenol tăng dần từ tỷ lệ dung môi/nguyên 

liệu 25/1 đến tỷ lệ 35/1, từ tỷ lệ 35/1 đến tỷ lệ 45/1 thì hàm lượng polyphenol không thay đổi và 

đạt giá trị cực đại. Ở khảo sát này cho thấy tỷ lệ dung môi/nguyên liệu 35/1 cho hàm lượng 

polyphenol cao và tiết kiệm chi phí. Tương tự hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol cũng tăng 

dần từ tỷ lệ dung môi/nguyên liệu 25/1 đến tỷ lệ 40/1, và hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol 

không thay đổi và đạt cực đại từ tỷ lệ 40/1 đến 45/1. Ở khảo sát này cho thấy tỷ lệ 40/1 cho hoạt 
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tính kháng oxi hóa của polyphenol cao nhất.Theo Tân và công sự (2011) [12], tỷ lệ dung môi 

cao thì mang lại thuận lợi trong việc trích ly các hợp chất polyphenol, tỷ lệ dung môi cao có thể 

thúc đẩy một gradient nồng độ càng tăng, dẫn đến tăng tốc độ khuếch tán cho phép quá trình 

trích ly chất rắn bằng dung môi được tốt hơn [7, 13]. Ngoài ra, tăng lượng dung môi còn dẫn đến 

việc tăng khả năng tiếp xúc giữa các thành phần hoạt tính sinh học với dung môi trích ly, điều 

này dẫn đến việc tăng hiệu suất trích ly [14]. Tuy nhiên, sản lượng thành phần hoạt tính sinh học 

sẽ không tiếp tục tăng khi đã đạt được sự cân bằng [15]. 

Kết hợp 2 yếu tố hàm lượng polyphenol thu được và hoạt tính kháng oxi hóa ta thấy: Tuy ở 

tỷ lệ 35/1 thu được hàm lượng polyphenol cao (9,00mg/g) nhưng hoạt tính kháng oxi hóa của 

polyphenol chưa tốt nhất (74,64%). Ở tỷ lệ 40/1 và 45/1 vừa cho hàm lượng cao vừa hoạt tính 

tốt. Xét về mặt kinh tế ta chọn tỷ lệ 40/1 (thu được sản phẩm chất lượng tốt như tỷ lệ 45/1 nhưng 

tỷ lệ 40/1 sử dụng lượng dung môi ít hơn). Vì vậy chọn tỷ lệ 40/1 làm tâm cho thí nghiệm tối ưu. 

Tại điểm được chọn làm tâm thí nghiệm cho hàm lượng polyphenol là 9,05mg/g và hoạt tính 

kháng oxi hóa của polyphenol là 76,55%. 

3.2. Ảnh hưởng của thời gian xử lývi sóng 

Để đánh giá sự ảnh hưởng của thời gian xử lý vi sóng, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 

thời gian xử lý vi sóng ở các mức 0 phút, 2 phút, 4 phút, 6 phút, 8 phút, 10 phút. 

Kết quả khảo sát được mô tả ở bảng 2: 

Bảng 2. Sự ảnh hưởng của thời gian xử lý vi sóng 

Thời gian 0 phút 2 phút 4 phút 6 phút 8 phút 10 phút 

Hàm lượng 

Polyphenol 

(mgGAE/g) 

 

6,05±0,08D 

 

6,70±0,15C 

 

7,46±0,07B 

 

9,05±0,07A 

 

9,15±0,05A 

 

9,24±0,07A 

Hoạt tính 

kháng oxi 

hóa của 

polyphenol 

(%) 

 

63,46±0,1d 

 

70,73±0,32b 

 

76,01±0,16a 

 

75,82±0,27a 

 

67,49±0,28c 

 

58,01±0,22e 

Trong mỗi hàng, những giá trị nào được đánh dấu cùng ký hiệu chữ cái thì khác nhau không có ý nghĩa về 

mặt thống kê với P<0,05. 

 Từ bảng 2 cho thấy hàm lượng polyphenol tăng dần theo thời gian xử lý vi sóng từ 0 phút 

đến 6 phút, hàm lượng này không thay đổi và đạt cực đại từ 6 phút đến 10 phút. Ở khảo sát này 

cho thấy 6 phút là thời gian cho hàm lượng polyphenol cao nhất. Tương tự hoạt tính kháng oxi 

hóa của polyphenol cũng tăng dần theo thời gian từ 0 phút đến 4 phút, hoạt tính không thay đổi 

và đạt cực đại từ 4 phút đến 6 phút sau đó giảm dần theo thời giantừ 6 phút đến 10 phút. Ở khảo 

sát này cho thấy thời gian từ 4 đến 6 phút cho hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol cao nhất. 

Kết quả tương tự cũng đã được công bố bởi các tác giả khác nhau như: Katalinic và cộng sự 

(2004) trong nghiên cứu hoạt tính kháng oxi hóa của các loại rượu vang [16]; Maksimovic và 

cộng sự (2005) trong nghiên cứu hoạt tính chống oxi hóa của Stigma Maydis [17]; Miliauskas và 

cộng sự (2004) trong nghiên cứu về polyphenol của gốc rễ một số loại thực vât, dược liệu [18]; 

Yu và cộng sự (2005) trong nghiên cứu hoạt tính kháng oxi hóa của đậu phộng [19]. 
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Trong khảo sát mẫu trích ly không xử lý vi sóng cho kết quả hàm lượng polyphenol: 

6,05mg/g, hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol: 63,47%, kết quả này thấp hơn hẳn so với các 

mẫu khác cả về hàm lượng polyphenol và hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol. Nghiên cứu 

này đã cho thấy phương pháp hỗ trợ vi sóng là một phương pháp tốt trong trích ly, nhưng không 

phải thời gian hỗ trợ vi sóng càng cao càng cho dịch trích ly tốt, phương pháp đã chứng minh 

được thời gian xử lý vi sóng từ 4 phút đến 6 phút cho hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol 

cao nhất. Thời gian xử lý từ 6 phút trở đi cho hoạt tính oxi hóa giảm dần theo thời gian. Kết quả 

tương tự nghiên cứu của Tong Van Hang và công sự trong nghiên cứu dịch trích trà xanh [8]. 

Kết hợp giữa hàm lượng polyphenol thu được và hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol 

ta thấy ở 6 phút, 8 phút, 10 phút đều cho hàm lượng cao, nhưng chỉ ở 6 phút polyphenol mới có 

được hoạt tính tốt nhất nên chọn 6 phút làm tâm cho thí nghiệm tối ưu. Điểm được chọn làm tâm 

thí nghiệm tối ưu cho hàm lượng polyphenol là 9,05mg/g, hoạt tính kháng oxi hóa của 

polyphenol là 75,82%. 

3.3. Tối ưu hóa điều kiện trích ly 

Chọn miền khảo sát thí nghiệm tối ưu 

Hàm lượng polyphenol và hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol chịu ảnh hưởng bởi 

nhiều yếu tố, trong bài nghiên cứu 2 yếu tố là tỷ lệ dung môi/nguyên liệu và thời gian xử lý vi 

sóng. Sau khi khảo sát ta đã chọn được tâm của khảo sát là tỷ lệ dung môi/nguyên liệu 40/1 và 

thời gian xử lývi sóng 6 phút. Vì vậy chúng tôi chọn miền khảo sát các yếu tố như bảng sau: 

Bảng 3. Giá trị mã hóa và thực nghiệm của các yếu tố thực nghiệm 

 

Biến số 

 

Kí hiệu 

 

Đơn vị 

Mức 

-α -1 0 1 +α 

Tỷ lệ dung môi/nguyên liệu 

Thời gian xử lý vi sóng 

x1 

x2 

ml/g 

phút 

25,9 

3,2 

30 

4 

40 

6 

50 

8 

54,1 

8,8 

Trong ngiên cứu này, miền khảo sát trong thí nghiệm tối ưu như sau: Tỷ lệ dung 

môi/nguyên liệu (25,9 ml/1g  – 54,1 ml/1g), thời gian xử lý vi sóng (3,2 phút – 8,8 phút). 

Thí nghiệm tối ưu theo phương pháp quy hoạch thực nghiệm bậc hai, cấu trúc có tâm với 

hai yếu tố ảnh hưởng: tỷ lệ dung môi/nguyên liệu (U1), thời gian xử lý vi sóng (U2) với hai hàm 

mục tiêu: hàm lượng polyphenol (Y1), hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol (Y2). Ma trận 

thực nghiệm được trình bày trong bảng 4. 

Bảng 4. Ma trận kế hoạch thực nghiệm và kết quả thực nghiệm 

Thí 

nghiệm 

Biến thực Biến mã hóa Hàm lượng  

polyphenol 

(mgGAE/g) 

Hoạt tính kháng 

oxi hóa của 

polyphenol (%) 
x1 x2 Z1 Z2 

1 

2 

3 

4 

30 

40 

54,1 

40 

8 

6 

6 

8,8 

-1 

0 

1,41 

0 

1 

0 

0 

1,41 

8,978 

8,988 

9,201 

9,09 

71,419 

76,241 

64,52 

64,238 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

30 

50 

25,9 

40 

50 

40 

40 

40 

40 

4 

4 

6 

3,2 

8 

6 

6 

6 

6 

-1 

1 

-1,41 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

-1 

-1 

0 

-1,41 

1 

0 

0 

0 

0 

8,48 

6,642 

6,637 

7,388 

9,1 

8,915 

9,06 

9,061 

8,915 

67,406 

77,156 

78,247 

70,679 

58,641 

75,748 

76,135 

77,966 

77,156 

Từ kết quả thực nghiệm ta có thể thực hiện phân tích hồi quy, tìm ra phương trình hồi quy 

có ý nghĩa và thiết lập bề mặt đáp ứng cho các hàm mục tiêu. 

3.3.1. Hàm mục tiêu là hàm lượng polyphenol 

Các hệ số của phương trình hồi quy thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 5a. Kết quả phân tích mô hình hồi quy với hàm mục tiêu là hàm lượng polyphenol (Y1) 

Hệ số Giá trị hệ số Giá trị T Giá trị P 

ao 

x1 

x2 

x1x2 

x1
2 

x2
2 

-4,868 

0,404 

0,905 

0,015 

-0,005 

-0,101 

-3,618 

8,286 

4,140 

4,059 

-8,714 

-7,457 

0,009 

0,000 

0,004 

0,005 

0,000 

0,000 

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy, tất cả các hệ số trong phương trình hồi quy đều có ý 

nghĩa (P<0,05). Hệ số R2=99,06 cho thấy mô hình hồi quy giải thích được 99,06 phần trăm dữ 

liệu. Kết quả phân tích mô hình quy cho thấy mô hình hồi quy có ý nghĩa (p<0,05). Như vậy 

hàm lượng polyphenol và hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol được biểu diễn bằng mô hình 

bậc 2 như sau:  

Y1 = - 4,869 + 0,404x1 + 0,905x2 + 0,015x1x2 – 0,005x1
2 – 0,101x2

2 

Tỷ lệ dung môi/nguyên liệu ảnh hưởng đáng kể tới hàm lượng polyphenol trích ly được: tỷ 

lệ dung môi/nguyên liệu càng cao càng trích ly được hàm lượng polyphenol lớn, thời gian xử lý 

vi sóng càng dài thì hoạt hàm lượng polyphenol càng tăng. Điều này có thể do sự chênh lệch 

nồng độ polyphenol trong nguyên liệu và dung môi, polyphenol sẽ khuếch tán từ nơi có nồng độ 

cao (nguyên liệu) đến nơi có nồng độ thấp (dung môi). Thời gian càng dài thì polyphenol càng 

khuếch tán được nhiều đến khi lượng polyphenol bão hòa quá trình khuếch tán sẽ ngưng làm cho 

hàm lượng polyphenol không thay đổi [20]. 

Sự ảnh hưởng của tỷ lệ dung môi/nguyên liệu và thời gian xử lý vi sóng đến hàm lượng 

polyphenol được thể hiện rõ trong hình 1: 
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Hình 1. Ảnh hưởng của tỷ lệ dung môi/nguyên liệu và thời gian xử lý vi sóng đến hàm lượng polyphenol 

Hình trên cho thấy bề mặt tối ưu cho hàm lượng polyphenol nằm trong khoảng màu xanh 

đậm (hàm lương polyphenol > 9mgGAE/g). 

3.3.2 Hàm mục tiêu là hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol 

Các hệ số của phương trình hồi quy thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 5b. Kết quả phân tích mô hình hồi quy với hàm mục tiêu là hoạt tính kháng oxi hóa của  polyphenol 

(Y2) 

Hệ số Giá trị hệ số Giá trị T Giá trị P 

ao 9,125 0,845 0,426 

x1 1,962 5,017 0,002 

x2 14,398 8,213 0,000 

x1x2 -0,038 -1,317 0,229 

x1
2 -0,028 -6,480 0,000 

x2
2 -1,197 -10,982 0,000 

 

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy, các hệ số trong phương trình hồi quy đều có ý nghĩa 

(P<0,05) trừ hệ số tự do và hệ số của x1x2. Điều này có nghĩa rằng, không có sự tương tác giữa 

hai yếu tố khảo sát lên khả năng kháng oxi hóa của polyphenol thu được. Hệ số R2=98,13 cho 

thấy mô hình hồi quy giải thích được 98,13 phần trăm dữ liệu. Kết quả phân tích mô hình quy 

cho thấy mô hình hồi quy có ý nghĩa (p<0,05). Như vậy hàm lượng polyphenol và hoạt tính 

kháng oxi hóa của polyphenol được biểu diễn bằng mô hình bậc 2 như sau:  

Y2 =1,962x1 + 14,398x2  – 0,028x1
2 -1,197x2

2 

Tỷ lệ dung môi/nguyên liệu ảnh hưởng đáng kể tới hàm lượng trích ly: tỷ lệ dung 

môi/nguyên liệu càng cao càng trích ly được hàm lượng polyphenol lớn. Tương tự hoạt tính 

chống oxi hóa cũng tăng khi tỷ lệ dung môi/nguyên liệu tăng. Thời gian xử lý vi sóng ảnh hưởng 

đáng kể tới hoạt tính kháng oxi hóa: thời gian xử lý vi sóng càng dài thì hoạt tính kháng oxi hóa 

càng giảm, và hàm lượng polyphenol càng tăng. Kết quả này có thể được giải thích bằng định 
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luật thứ hai của Fick về sự khuếch tán khi dự đoán trạng thái cân bằng cuối cùng giữa nồng độ 

chất tan trong ma trận chất rắn trong dung môi [21]. Ảnh hưởng của thời gian đến khả năng 

trung hòa gốc tự do DPPH cho thấy rằng polyphenol có khả năng đóng góp vào các hoạt động 

quét gốc tự do [22]. 

Sự ảnh hưởng của tỷ lệ dung môi/nguyên liệu và thời gian xử lý vi sóng đến hoạt tính 

kháng oxi hóa của polyphenol được thể hiện rõ trong hình 2: 

 

Hình 2. Ảnh hưởng của tỷ lệ dung môi/nguyên liệu và thời gian xử lý vi sóng đến hoạt tính kháng oxi hóa 

của polyphenol 

Hình 2 cho thấy bề mặt tối ưu cho hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol nằm trong 

khoảng màu xanh đậm (hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol > 75%).  

3.3.3. Tối ưu hóa hai hàm mục tiêu 

Tiến hành tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly để cho ra sản phẩm vừa có 

hoạt tính kháng oxi hóa tốt vừa cho hàm lượng polyphenol cao. Kết quả quá trình tối ưu hóa hai 

hàm mục tiêu được thể hiện ở bảng 6. 

Bảng 6. Kết quả xác định các điều kiện trích ly tối ưu theo lý thuyết 

Hàm mục tiêu Tỷ lệ dung môi/ nguyên liệu (ml/g) Thời gian xử lý vi sóng (phút) 

Y1max = 9,092mgGAE/g 
39,86 6,37 

Y2max = 76,012% 

Bảng 6 cho thấy ở điều kiện tối ưu (tỷ lệ dung môi/nguyên liệu 39,86/1 và 6,37 phút xử lý 

vi sóng) cho hàm lượng polyphenol là 9,092mgGAE/g và hoạt tính kháng oxi hóa của 

polyphenol là 76,012%. Để kiểm chứng lại kết quả của quá trình tối ưu hóa, tiến hành thí 

nghiệm tại điều kiện trích ly như trên. 

Tiến hành thí nghiệm lặp lại 3 lần tại điều kiện: pH = 2,5; tỷ lệ dung môi/nguyên liệu: 

39,86/1; thời gian xử lý vi sóng: 6,37 phút; công suất xử lý vi sóng: 80W; thời gian ủ nhiệt 70oC: 

30 phút, kết quả được thể hiện trong bảng 7. 
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Bảng 7. Kết quả thí nghiệm kiểm chứng 

 Lý thuyết Thực nghiệm 

Hàm lượng polyphenol 

(mgGAE/g) 

9,092A 8,886 ± 0,0126A 

Hoạt tính kháng oxi hóa của 

polyphenol (%) 

76,012a 74,647 ± 0,154a 

Trong mỗi hàng, những giá trị nào được đánh dấu cùng ký hiệu chữ cái thì khác nhau không có ý 

nghĩa về mặt thống kê với P<0,05 

Kết quả trên cho thấy, hàm lượng polyphenol và hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol 

theo mô hình và theo thực nghiệm không khác nhau (p>0,05), do đó có kết luận rằng mô hình 

thu được có khảng năng dự đoán tốt. Hàm lượng polyphenol tối ưu và hoạt tính kháng oxi hóa 

của polyphenol tối ưu thu được theo thực tế là: 8,886 (mgGAE/g) và 74,647 (%). 

4. KẾT LUẬN 

Quá trình trích ly polyphenol từ lá Húng quế chịu ảnh hưởng mạnh của 2 yếu tố là tỷ lệ 

dung môi/nguyên liệu và thời gian xử lý vi sóng. Các giá trị tối ưu để chiết polyphenol từ lá 

Húng quế như sau: Tỷ lệ dung môi/nguyên liệu là 39,86/1 và thời gian xử lý vi sóng là 6,37 

phút. Tại điều kiện chiết tối ưu, hàm lượng polyphenol thu được là 8,886 mgGAE/g và 74,647% 

kháng oxi hóa. Những phát hiện của chúng tôi chỉ ra tiềm năng sử dụng lá Húng quế như một 

nguồn chiết xuất chất chống oxi hóa tự nhiên để ứng dụng trong lĩnh vực thực phẩm chức năng. 

Quá trình ứng dụng phương pháp trích ly hỗ trợ vi sóng vào quy mô sản xuất công nghiệp khó 

khăn. Phương pháp chỉ thích hợp với quy mô nhỏ. Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu thực 

nghiệm, chúng tôi cũng rút ra được các mô hình toán học thể hiện quy luật biến đổi của hai hàm 

mục tiêu; hàm mục tiêu là hàm lượng polyphenol: Y1 = - 4,869 + 0,404x1 + 0,905x2 + 0,015x1x2 

– 0,005x1
2 – 0,101x2

2; hàm mục tiêu là hoạt tính kháng oxi hóa: Y2 = 1,962x1 + 14,398x2  – 

0,028x1
2- 1,197 x2

2 
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ABSTRACT 

OPTIMIZATION F MICROWAVE-ASSISTED EXTRACTION OF POLYPHENOL FROM 

BASIL LEAVES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGYO 

Nguyen Thi Tuyet*, Tran Thi Hong Cam 

1Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: n.t.tuyet1995cntp@gmail.com 

The study was conducted to determine the optimal conditions for the extraction of 

polyphenols from basil leaves treated with microwave treatment. The factors studied in the study 

were the solvent/material ratio and microwave treatment time. The two objective functions 

observed include the polyphenol content and the antioxidant activity of the polyphenols 

obtained. The experiment was designed according to the Surface Response Surface Method 

(RSM) combined with the Composite Complex Model (CCD). The results indicate that both 

factors significantly affected the polyphenol content and antioxidant activity of polyphenols (p 

<0.05) and the optimal conditions of the extraction procedure were proposed. The 

solvent/material ratio: 31/1, microwave treatment time 5.514 min. Polyphenol content and 

antioxidant activity of polyphenols respectively were 8.886 mgGEA/g and 74.647%. 

Keywords: basil, extracts, polyphenols, microwaves, response surface. 
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NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SẤY PHUN THU NHẬN BỘT MÀU TỰ 

NHIÊN TỪ TRÁI THANH LONG RUỘT ĐỎ (HYLOCEREUS 
POLYRHIZUS) 

Trần Phan Mỹ Duyên1, Nguyễn Thị Thanh Thảo1, Đồng Thị Thùy1, Nguyễn Thúy Hương1, 

Mạc Xuân Hòa1, Nguyễn Thị Thảo Minh1,* 

1Khoa công nghệ thực phẩm, Trường đại học Công nghệ Thực phẩm Tp.HCM 

*Email: minhntt@cntp.edu.vn 

Ngày nhận bài: 15/6/2017; Ngày chấp nhận đăng: 2/7/2017 

TÓM TẮT 

Ảnh hưởng của phương pháp vi bao lên khả năng giữ màu của betacyanin trong thanh long 

ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus) được khảo sát bằng thực nghiệm 2 yếu tố. Ảnh hưởng của thành 

phần vật liệu vi bao (Maltodextrin:Guar Gum=100:0; 99,75:0,25; 99,5:0,5; 99,25:0,75; 99:1) và 

nhiệt độ sấy (160oC, 170oC, 180oC) trong quá trình sấy phun lên khối lượng betacyanin tổng thu 

được đã được khảo sát. Kết quả thực nghiệm cho thấy, thành phần Guar Gum làm giảm khối 

lượng betacyanin tổng thu được; thành phần vật liệu vi bao hoàn toàn từ maltodextrin cho khối 

lượng betacyanin tổng đạt cao nhất. Có đủ cơ sở cho thấy khối lượng betacyanin thu được càng 

tăng khi nhiệt độ không khí đầu vào càng tăng, nhiệt độ sấy 170oC cho hiệu quả thu hồi 

betacyanin cao nhất. 

Từ khóa: betacyanin, maltodextrin, guar gum, thanh long ruột đỏ, sấy phun, vi bao. 

1. MỞ ĐẦU 

Thanh long có tên khoa học là Hylocereus spp., thuộc họ Xương rồng (Cactaceae). Việt 

Nam là một trong những nước có diện tích và sản lượng thanh long lớn nhất châu Á và cũng là 

nước xuất khẩu thanh long hàng đầu thế giới. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam [1], hiện nước ta 

có 35.665 ha diện tích trồng thanh long với tổng sản lượng đạt khoảng 614.246 tấn. Trong đó, 

thanh long hiện đang được trồng ở 32 tỉnh thành, nhưng phát triển mạnh thành các vùng chuyên 

canh quy mô lớn tập trung ở các tỉnh như Bình Thuận, Tiền Giang và Long An; trong đó, diện 

tích thanh long của ba tỉnh này chiếm 93% tổng diện tích và 95% sản lượng của cả nước. Tuy có 

vùng nguyên liệu rộng lớn nhưng ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm từ trái thanh long 

chưa phát triển. 

Trái thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus) chứa nhiều chất dinh dưỡng và Vitamin, 

đặc biệt có chứa betacyanin, là họ màu phổ biến trong một số loại rau, hoa, quả có màu từ đỏ 

đến tím như: củ cải đỏ, quả xương rồng, rau dền đỏ, quả thanh long... Ngoài tác dụng là chất 

màu thiên nhiên được sử dụng an toàn trong thực phẩm, betacyanin còn là hợp chất có hoạt tính 

sinh học giúp chống oxy hóa ([2], [3], [4]). So với đa số các chất màu thiên nhiên, betacyanin là 
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chất màu có độ bền kém hơn, nó chỉ thể hiện tính bền trong môi trường acid ([5], [6], [7]). Độ 

bền của các betacyanin phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: pH, nhiệt độ, ion kim loại, oxy, ánh 

sáng, enzyme.  

Vi bao là kỹ thuật bao gói vật lý giúp bảo vệ các hợp chất nhạy cảm (dạng giọt lỏng hoặc 

dạng hạt rắn) trong một ma trận bảo vệ hoặc vật liệu bao gói để bảo vệ các thành phần và vật 

liệu cốt lõi này khỏi các tác nhân gây phân hủy [8]. Kỹ thuật bao hoặc vi bao được nhiều nhà 

nghiên cứu sử dụng đối với chất màu betacyanin ([9], [10], [11], [12], [13]). Những vật liệu 

thường được dùng làm tác nhân vi bao bao gồm lactose, maltodextrin, cyclodextrin, sucrose, 

gum, cellulose, và maltose [14]. Trong đó, maltodextrin là vật liệu vi bao thường được sử dụng 

nhất. Để nâng cao khả năng vi bao, một số nghiên cứu đã sử dụng kết hợp maltodextrin và một 

số loại gum như: gum Arabic, guar gum, xanthan gum để nâng cao khả năng bảo vệ vật liệu 

nghiên cứu khỏi các tác nhân oxy hóa ([15], [16], [17]). 

Vì vậy, nghiên cứu này được tiến hành nhằm khảo sát ảnh hưởng của phương pháp vi bao 

bằng sấy phun lên khả năng thu nhận betacyanin từ thịt quả thanh long ruột đỏ. Với vật liệu vi 

bao là hỗn hợp maltodextrin và guar gum. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus) được mua ở siêu thị Aeon Mall Tân Phú 

(Tp.HCM) do công ty Nhật Điền phân phối. Thanh long sử dụng trong nghiên cứu là những trái 

thu hoạch tại thời điểm 30 – 32 ngày sau khi ra hoa, khối lượng trái đạt từ 400 – 500g, vỏ trái 

chín đỏ đều không bị sâu hay dập nát, tai trái có màu xanh tươi không bị gãy nát, mùi tự nhiên 

không bị ung thối.  

Maltodextrin (MD) có xuất xứ Trung Quốc, dạng bột màu mịn, màu trắng, không mùi, tan 

hoàn toàn trong nước, độ ẩm 6÷7%, chỉ số DE là 15÷20. 

Guar Gum (GG) có xuất xứ Trung Quốc, dạng bột mịn, màu trắng ngà, độ ẩm 3÷5%. 

2.2. Phương pháp phân tích 

2.2.1 Phương pháp kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý 

2.2.1.1 Dịch thanh long trước khi sấy phun 

 Hàm lượng chất khô hòa tan tổng (oBrix) được đo bằng khúc xạ kế cầm tay Atago 

Master 20M (thang đo 0 – 30oBrix; Nhật Bản) theo AOAC 932.12. 

 Độ nhớt được đo bằng nhớt kế mao quản. Cụ thể, 10ml dịch thanh long được hút chính 

xác bằng pipet bầu được cho vào phần không có mao quản của nhớt kế. Thời gian dịch thanh 

long chảy trong mao quản (Tdd) được xác định bằng đồng hồ bấm giờ để xác định độ nhớt của 

dịch. 

𝜂𝑑𝑑 = 𝜂𝑑𝑚.
𝑇𝑑𝑑

𝑇𝑑𝑚
 

Trong đó:  

ηdd: Độ nhớt của dung dịch thanh long (mPa.s) 
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ηdm: Độ nhớt của nước cất (1.002 mPa.s) 

Tdd: Thời gian chảy của dung dịch thanh long (s) 

Tdm: Thời gian chảy của nước cất (s) 

2.2.1.2 Kiểm tra sản phẩm bột màu 

 Độ ẩm: được xác định bằng phương pháp sấy đến khối lượng không đổi ở 100oC theo 

AOAC 934.01 trên tủ sấy Ecocell (Mỹ). 

 Hàm lượng betacyanin: được xác định theo phương pháp của Lim và công sự (2011). 

Theo đó, cân 2,0000g mẫu trên cân 4 số vào bình định mức 10ml và định mức tới vạch. Độ hấp 

thu (A) được xác định ở bước sóng 538 nm bằng máy quang phổ PhotoLab 6100-VIS (thang 

bước sóng: 320 -1100nm) để xác định hàm lượng betacyanin, từ đó xác định hiệu quả quá trình 

trích ly. 

Betacyanin (mg/100g) = 
𝑨.𝑽.𝑭.𝑴.𝟏𝟎𝟎

𝜺.𝑳.𝑾
 [18] 

Trong đó: 

A: Độ hấp thu 

V: Thể tích bình định mức (10ml) 

F: Hệ số pha loãng 

M: Phân tử lượng của betacyanin (550g/mol) 

𝜀 = 60000l/mol.cm 

L: Chiều dày cuvet (1cm) 

W: Khối lượng mẫu cân trên cân 4 số (g) 

2.3. Phương pháp vi bao chất màu betacyanin bằng sấy phun 

Thanh long được xử lý loại bỏ vỏ và hạt, phần thịt trái được đem xay nhuyễn thu puree. 

Betacyanin trong puree được trích ly bằng nước cất. Lượng nước bổ sung đủ để chuẩn hóa dịch 

sấy phun về nồng độ chất khô hòa tan bằng 10oBx. Thời gian trích ly là 1 giờ, khuấy thủ công 

được thực hiện gián đoạn bằng đũa thủy tinh. Phần dịch trong sau đó được lọc thô qua rây 

0.3mm và lọc tinh qua vải lọc nhiều lớp ở điều kiện áp suất chân không. Dịch sau lọc được bảo 

quản trong tủ đông. 

Dịch trích ly sau lọc được chuẩn hóa về nồng độ chất khô hòa tan bằng 7oBx và được bổ 

sung maltodextrin DE15-20 và guar gum với vai trò chất mang, lượng maltodextrin và guar gum 

bổ sung chiếm 13% khối lượng dịch đem sấy phun. Dịch sấy phun được đồng nhất hóa ở 10.000 

vòng/phút trong 5 phút trên máy khuấy Turbine (IKA T25, Đức) 

Ở mỗi mẻ sấy, 200g dịch sấy phun được đưa vào sấy phun trên thiết bị Lab Plant SD-06 

(Lab Plant UK Ltd) với áp lực khí nén đầu phun bằng 3 bar, lưu lượng nhập liệu bằng 10 rpm. 

2.4. Phương pháp thiết kế thí nghiệm cho quá trình vi bao 

Khảo sát đồng thời ảnh hưởng của thành phần vật liệu vi bao (tỷ lệ Maltodextrin:Guar 

Gum=100:0; 99,75:0,25; 99,5:0,5; 99,25:0,75; 99:1 %w:w) và nhiệt độ không khí đầu vào 

(160oC, 170oC, 180oC) lên khối lượng betacyanin tổng; mỗi tổ hợp được lặp lại 2 lần. Theo đó, 
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có 15 tổ hợp (công thức thí nghiệm) và 15x2=30 thí nghiệm. Thiết kế thí nghiệm được thể hiện ở 

Bảng 2.1. 

Bảng 1. Thiết kế thí nghiệm khảo sát quá trình vi bao betacyanin 

Nhiệt độ Tỷ lệ Maltodextrin:Guar Gum 

 100:0 99,75:0,25 99,5:0,5 99,25:0,75 99:1 

160oC (1) (2) (3) (4) (5) 

170oC (6) (7) (8) (9) (10) 

180oC (11) (12) (13) (14) (15) 

(1)÷(15) là tổ hợp các công thức thí nghiệm 

Lượng bột thu được sau đó được đem đi kiểm tra độ ẩm và khối lượng betacyanin thu 

được. 

Hiệu quả quá trình vi bao được đánh giá bằng khối lượng betacyanin tổng chứa trong bột 

màu chế phẩm thu hồi được (mg). Khi đó, khối lượng betacyanin tổng được tính từhàm lượng 

betacyanin vàkhối lượng bột sau sấy. 

2.5. Phương pháp xử lý thống kê 

Phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) và kiểm định hậu tố (LSD) được sử dụng để 

phân tích sự khác biệt giữa các công thức thí nghiệm. Phần mềm qui hoạch thực nghiệm 

JMP10.0 được sử dụng với α = 0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Độ nhớt của dịch trước sấy phun 

Bảng 2. Ảnh hưởng của thành phần vật liệu vi bao lên độ nhớt dịch sấy phun 

Tỷ lệ 

MD:GG 
100:0 99,75:0,25 99,5:0,5 99,25:0,75 99:1 

Độ nhớt 
2,457a 

±0,071 

2,970b 

±0,031 

4,076c 

±0,059 

5,715c 

±0,155 

7,421d 

±0,099 

Dữ liệu được trình bày dưới dạng xtb±SD. Các giá trị được đánh dấu bằng chữ cái thường khác nhau (a-d) thể hiện sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Ảnh hưởng của thành phần vật liệu vi bao lên độ nhớt của dịch sấy phun được thể hiện ở 

Bảng 3.1. Có đủ bằng chứng để kết luận rằng, khi phối trộn càng nhiều guar gum sẽ càng làm 

tăng độ nhớt của dịch sấy phun.Theo đó, sự thay đổi của độ nhớt dịch sấy phun tăng có ý nghĩa 

thống kê (p<0,05) ở hầu hết các thành phần vật liệu vi bao. Cụ thể, ở mẫu có tỷ lệ 

Maltodextrin:Guar Gum (MD:GG) bằng 100:0 độ nhớt là thấp nhất và khác biệt ý nghĩa (p<0,05) 

so với các mẫu còn lại; mẫu có thành phần vật liệu vi bao MD:GG = 99:1 khác biệt ý nghĩa 

(p<0,05) so với tất cả các mẫu còn lại và có độ nhớt là cao nhất. Tuy nhiên, ở 2 mẫu có công thức 

MD:GG là 99,5:0,5 và 99,25:0,75 không có khác biệt ý nghĩa (p>0,05). Với R2 = 0,9988, nghĩa là 
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sự thay đổi của thành phần vật liệu vi bao giải thích được 99,88% sự thay đổi về độ nhớt của 

dịch sấy phun. 

3.2. Ảnh hưởng của vi bao lên hiệu quả thu nhận Betacyanin 

Độ ẩm của bột sấy ở tất cả các công thức thí nghiệm đều nhỏ hơn5%; đạt tiêu chuẩn theo 

TCVN 7979:2013. Kết quả phân tích ANOVA cho thấy cả nhiệt độ sấy, tỷ lệ MD:GG, tương tác 

giữa nhiệt độ và tỷ lệ MD:GG ảnh hưởng có nghĩa lên khối lượng betacyanin thu được (p<0,05). 

Ba ảnh hưởng trên giải thích được 99,75% sự khác biệt về khối lượng betacyanin thu được ở các 

công thức thí nghiệm. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của thành phần vật liệu vi bao và nhiệt độ sấy phun lên khối lượng betacyanin 

Nhiệt độ Tỷ lệ MD:GG 

 100:0 99,75:0,25 99,5:0,5 99,25:0,75 99:1 

160oC 
6,75aA 

±1,11 

5,67bA 

±0,59 

4,44cA 

±0,21 

3,26dA 

±0,06 

2,91dA 

±0,06 

170oC 
9,28aB 

± 0,01 

7,18bB 

±0,11 

4,87cB 

±0,07 

3,02dA 

±0,05 

2,75dA 

±0,01 

180oC 
7,77aC 

±0,96 

7,11bB 

±0,01 

4,91cB 

±0,10 

3,14dA 

±0,13 

2,85dA 

±0,01 

Khối lượng betacyanin (mg) được trình bày dưới dạng xtb± Độ lệch chuẩn; các ký tự đánh dấu bằng 

chữ cái thường khác nhau (a-d) thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa trong cùng một hàng; các giá trị đánh 

dấu bằng chữ cái in khác nhau (A-C) thể hiện sự khác biệt trong cùng một cột. 

3.2.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy 

Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy lên khối lượng betacyanin tổng thu được được thể hiện ở Bảng 

3.2. Theo đó, ở hẩu hết các thành phần vật liệu vi bao, nhiệt độ sấy càng cao thì khối lượng 

betacyanin thu được càng nhiều. Cụ thể là, nhiệt độ sấy ảnh hưởng có nghĩa (p<0.05) lên khối 

lượng betacyanin tổng thu được ởthành phần vật liệu vi bao 100:0. Ở thành phần vật liệu vi bao 

99,75:0,25, 99,5:0,5, có sự khác biệt ý nghĩa (p<0,05) về khối lượng betacyanin tổng thu được ở 

mức nhiệt độ sấy 160oC so với 2 mức nhiệt sấy còn lại; ở 2 nhiệt độ sấy 170oC và 180oC, sự 

khác biệt về khối lượng betacyanin thu được là không có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Ở 2 mức 

thành phần vật liệu vi bao 99,25:0,75 và 99:1 ảnh hưởng của nhiệt độ sấy lên khối lượng 

betacyanin thu được không có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Điều này có thể được giải thích là do 

nhiệt độ càng cao khả năng tách ẩm càng tốt, vì vậy khối lượng bột thu được tăng do giảm thiểu 

được hiện tượng dính bột ở buồng sấy ([19], [20], [21]). 

Nhìn chung, ở mức nhiệt độ sấy 170oC cho hiệu quả thu nhận khối lượng betacyanin cao 

nhất. Kết quả này đồng nhất với kết quả nghiên cứu của Y Cai và công sự (2000) [12]. 

3.2.2 Ảnh hưởng của tỷ lệ MD:GG 

Ảnh hưởng của tỷ lệMD:GG lên khối lượng betacyanin tổng thu được được thể hiện ở 

Bảng 3.2. Theo đó, ở nhiệt độ 160oC, có sự ảnh hưởng ý nghĩa (P<0,05) về khối lượng 

betacyanin thu được ở 3 công thức phối trộn 100:0, 99,75:0,25, 99,5:0,5. Ở2 thành phần vật liệu 

vi bao 99,25:0,75 và 99:1, không có sự khác biệt ý nghĩa (p<0,05) về khối lượng betacyanin thu 
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được. Quy luật tương tự cũng được quan sát thấy ở 2 mức nhiệt độ sấy 170oC và 180oC. Kết quả 

này có thể được giải thích là do, khi thành phần vật liệu vi bao có tỷ lệ gum càng cao thì độ nhớt 

dịch đem sấy phun càng tăng [22]. Điều này gây khó khăn cho quá trình phun tạo sương tại đầu 

phun áp lực của thiết bị sấy phun, hạt sương phun ra có kích thước và khối lượng lớn do đó khả 

năng tách ẩm tạo bột và khả năng thu hồi bột giảm.  

Nhìn chung, ở tỷ lệ MD:GG bằng 100:0 hiệu quả thu nhận betacyanin là cao nhất. 

3.2.3 Tương tác giữa tỷ lệ MD:GG và nhiệt độ sấy  

 

 Hình 1. Tương tác giữa tỷ lệMD:GG và nhiệt độ sấy   

Có sự tương tác giữa thành phần vật liệu vi bao và nhiệt độ sấy trong quá trình sấy phun. 

Trong đó, ảnh hưởng của thành phần vật liệu vi bao lên khối lượng betacyanin thu được ở các 

mức nhiệt độ sấy là không giống nhau. Cụ thể, thành phần vật liệu vi bao ảnh hưởng lên khối 

lượng betacyanin thu được ở 170oC là cao nhất; thành phần vật liệu vi bao ảnh hưởng lên khối 

lượng betacyanin thu được ở 160oC là thấp nhất. 

Tóm lại, hiệu quả thu nhận betacyanin đạt cao nhất ở nhiệt độ sấy phun là 170oC, với thành 

phần vật liệu vi bao có tỷ lệ MD:GG là 100:0. Khi đó, khối lượng bột thu được bằng 9,28mg 

betacyanin. 

4. KẾT LUẬN 

Việc bổ sung gum vào dịch thanh long đem đi sấy phun làm giảm khối lượng bột sau sấy, 

do đó làm giảm khối lượng betacyanin thu hồi được. Ở thành phần vật liệu vi bao có tỷ lệ 

MD:GG=100:0 khối lượng betacyanin thu hồi được là cao nhất. Nhiệt độ sấy phun càng tăng thì 

khối lượng betacyanin càng tăng. Tuy nhiên, quá trình tăng này là có giới hạn. Nhiệt độ 170oC là 

tốt nhất để thu được khối lượng betacyanin cao nhất. Kết quả của nghiên cứu này có thể được 

ứng dụng để xây dựng quy trình tối ưu trong sản xuất bột màu từ thanh long hoặc bột trái cây 

hòa tan từ thanh long. 
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ABSTRACT 

STUDY ON SPRAY DRYING PROCESS TO OBTAIN NATURAL COLOR POWDER 

FROM RED FLESH DRAGON FRUIT (HYLOCEREUS POLYRHIZUS) 

Tran Phan My Duyen1, Nguyen Thi Thanh Thao1, Đong Thi Thuy1, Nguyen Thuy Huong1, Mac 

Xuan Hoa1, Nguyen Thi Thao Minh1,* 

Faculty of Food Technology, Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: minhntt@cntp.edu.vn 

The effect of microencalsulation process on betacyaninretention from Hylocereus 

polyrhizus was investigated by experimental two factors. The effect of ratio of maltodextrin:guar 

gum (100:0; 99.75:0.25; 99.5:0.5; 99.25: 0.75; 99: 1) and drying temperature (160oC, 170oC, 

180oC) on total betacyanin mass was surveyed. Experimental results showed that the guar gum 

component reduced the total betacyanin mass obtained; maltodextrin:guar gum of 100:0 was the 

best ratio for highest total betacyanin mass. There was enough evidence to show that the amount 

of betacyanin increased as the temperature of the inlet air increased, the drying temperature of 

170oC gave the highest efficiency of betacyanin recovery. 
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TÓM TẮT 

Sản phẩm sữa điều được thử nghiệm sản xuất ở quy mô phòng thí nghiệm. Ảnh hưởng của 

quá trình thủy phân bằng α-amylase lên hiệu suấtthu hồi chất khô từ hạt điều được nghiên cứu. 

Hai thông số của quá trình được khảo sát là nồng độ enzyme (0,1 – 0,3% w/w) và thời gian thủy 

phân (30 – 70 phút); hiệu quả của quá trình được đánh giá thông qua khối lượng chất khô tổng 

thu được trong dịch sữa hạt điều sau lọc. Kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu quả quá trình thuỷ 

phân đạt cao nhất ở 0,2%w/w tỷ lệ enzyme và thời gian 60 phút. Ở điều kiện này khối lượng 

chất khô đạt được cao nhất 14,01% (w/w). Phương pháp thủy phân với α-amylase giúp nâng cao 

lượng chất khô thu hồi được lên 2,6 lần so với phương pháp không sử dụng enzyme (đối chứng). 

Từ khóa: Sữa điều, thủy phân, α – amylase. 

1. GIỚI THIỆU 

Trong những năm gần đây, cùng với lối sống ngày càng cao của con người thì mối quan 

tâm về sức khỏe và sự thay đổi về những lựa chọn nước uống dinh dưỡng ngày càng cao. Các 

loại thức uống không còn đơn thuần để giải khát và ngon miệng mà còn phải đáp ứng giá trị dinh 

dưỡng cao, giảm bệnh tật và đáp ứng cả nhu cầu thị hiếu. Xu hướng sử dụng sữa thực vật một 

phương án thay thế sữa bò đang là một phân khúc phát triển nhanh trong thị trường các loại 

nước giải khát dinh dưỡng trên toàn cầu. Do sữa thực vật có một số ưu điểm thay thế sữa bò 

dành cho người bị dị ứng casein, không dung nạp lactose, tăng lượng calorie và mắc bệnh 

cholesterol trong máu. Sự ưa chuộng chế độ ăn chay đã ảnh hưởng đến người tiêu dùng hướng 

tới việc lựa chọn sữa từ thực vật thay thế sữa bò [1]. 

Sữa từ hạt điều, một loại sữa thực vật có tiềm năng phát triển mang lại giá trị dinh dưỡng 

cao.Hạt điều (Anacardium occidentale L.) có thành phần dinh dưỡng tốt và chứng minh lợi ích 

sức khỏe. Hạt điều chứa 47% chất béo, nhưng 82% trong số này là acid béo chưa bão hòa, và tỷ 

lệ các acid béo chưa bão hòa đơn và acid béo chưa bão hòa đa là 4:1 rất có lợi [2]. 

Các chất béo chưa bão hòa không làm tăng Cholesterol mà còn có tác động điều hòa và làm 

giảm lượng Cholesterol trong máu giúp tránh được các bệnh về tim mạch. Một số nghiên cứu 
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cho thấy rằng các chất chống oxi hóa có trong hạt cũng có hiệu ứng sinh học tốt liên quan đến 

bệnh tim mạch [3, 4]. 

 Hydrat carbon trong nhân điều chiếm tỷ lệ thấp khoảng 20% trong đó đường hòa tan chỉ 

chiếm 1% để tạo ra mùi vị, vị ngọt thanh dễ chịu hấp dẫn của nhân điều mà không bị béo phì.  

Nhân điều chứa trên 20% các chất đạm thực vật. Về số lượng tương đương với đậu nành và 

đậu phộng nhưng về chất thì tương đương với sữa, trứng và thịt. Protein của nhân điều hầu như 

có đầy đủ các acid amin cần thiết, tuy số lượng không nhiều, nhưng nhờ có mặt cùng lúc, cân 

đối nên có đủ hiệu quả cho dinh dưỡng [2]. 

Ngoài ra trong hạt điều còn có các sterol giúp chống viêm, có lợi cho tim mạch như 

Campesterol - Các phân tử campesterol cạnh tranh với cholesterol, do đó làm giảm sự hấp thu 

cholesterol trong ruột của người [5], stigmasterol có thể hữu ích trong việc phòng ngừa một 

số bệnh ung thư, bao gồm: buồng trứng, tuyến tiền liệt, vú và ung thư ruột kết. Là nguồn giàu 

các chất khoáng như: Calcium, Selenium, Magnesium, kẽm, phospho, đồng, sắt dưới dạng hữu 

cơ có tác dụng bảo vệ sức khỏe và hệ thống thần kinh của con người. Hạt điều chứa 

proanthocyanidins - được chứng minh là loại flavanol có thể ngăn chặn các tế bào ung thư tái 

sản xuất và tiêu diệt tế bào ung thư. Trong thực tế, các nghiên cứu cho thấy hàm lượng đồng cao 

trong hạt điều cũng giúp tránh khỏi các gốc tự do cũng như cung cấp nguồn phytochemical và 

chất chống oxi hóa có lợi cho cơ thể.  

Bên cạnh giá trị dinh dưỡng phong phú, hạt điều còn là nguồn nguyên liệu Việt Nam xuất 

khẩu đứng nhất nhì thế giới, trong quá trình hạt chế biến xuất khẩu sẽ có nhiều kích thước bể của 

hạt như bể tư, bể tám nếu được tận dụng làm thức uống mang lại giá trị kinh tế cao. 

Mục tiêu nghiên cứu sản xuất sữa hạt điều nhằm phát triển sản phẩm mới giá trị dinh dưỡng 

cao, tận dụng nguồn hạt điều vỡ trong quá trình sản xuất, phương án thay thế sữa bò hạn chế 

nguy cơ có thể mắc bệnh từ động vật sang người. 

Trong quá trình sản xuất sữa từ thực vật, quá trình trích ly dịch sữa có tính quyết định đến 

hiệu quả kinh tế và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm. Tuy nhiên, nếu như chỉ trích ly thông 

thường bằng việc nấu để hòa tan các chất thì không thu hồi được hết hàm lượng chất khô có 

trong nhân điều, mặc khác tinh bột bị hồ hóa làm tăng độ nhớt ảnh hưởng đến hiệu suất lọc.  

Mục tiêu phương án sử dụng enzyme α – amylase hỗ trợ quá trình thu hồi chất khô, tinh 

bộtsẽ không bị hồ hóa ở nhiệt độ cao, làm giảm độ nhớt và tăng sản lượng sữa điều bằng cách 

tạo điều kiện cho quá trình lọc [6].  

Mục tiêu của nghiên cứu này khảo sát thành phần hóa học trong hạt điều vỡ tư (LWP) có 

đáp ứng thành phần dinh dưỡng để đưa vào sản xuất sữa điều, khảo sát hiệu quả của quá trình 

thủy phân bằng enzyme α - amylase lên tinh bột để hiệu suất thu hồi chất khô là tốt nhất. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Hạt điều được sử dụng cho nghiên cứu là loại hạt điều vỡ tư LWP (Large White Pieces) 

được cung cấp từ cơ sở chế biến nông sản Thành Công ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc tỉnh 

Đồng Nai. Hạt điều được làm sạch bằng cách ngâm nước muối 25 phút để rửa sạch nhựa điều 

nếu như còn sót trong quá trình tách bỏ vỏ lụa. 
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Enzyme α – amylase có tên thương mại Termamyl SC sử dụng được cung cấp từ công ty 

Boenntag địa chỉ 202B Hoàng Văn Thụ, TP. Hồ Chí Minh, có hoạt tính tối ưu: pH 5,5 – 5,7; 

nhiệt độ: 90 – 95oC, bất hoạt ở nhiệt độ 100oC/30 phút. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp sản xuất sữa điều 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Quy trình sản xuất sữa điều bán thành phẩm 

Hạt điều nhân được xử lý để loại bỏ nhựa điều bằng cách ngâm trong dịch nước muối 5% 

trong thời gian 25 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch rồi đem rang ở nhiệt độ 120oC ở 20 phút 

bằng chảo để cấu trúc hạt giòn dễ dàng cho quá trình nghiền. 

Nghiền khô bằng máy xay Philips, Indonesia, công suất tối đa 600W trong 2 phút nhằm 

giảm kích thước hạt tạo thuận lợi cho quá trình nghiền ướt. Quá trình nghiền ướt được thực hiện 

với lượng nước được bổ sung theo tỷ lệ điều/nước là 1/7 để thu huyền phù.  

Huyền phù tiếp theo được hồ hóa ở nhiệt độ 100oC trong 10 phút. Sau khi gia nhiệt tiến 

hành phân phối 100g hỗn hợp nước điều vào cốc thủy tinh để tiến hành thủy phân theo kế hoạch 

thực nghiệm (Bảng 1). Sau thủy phân hỗn hợp được lọc qua qua rây 0,1mm để thu dịch sữa (mỗi 

mẫu sẽ được lọc với thời gian 5 phút). Dịch sữa sau lọc được đem đi kiểm tra hàm lượng chất 

khô tổng để đánh giá hiệu quả của quá trình thủy phân. 
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2.2.2. Phương pháp phân tích  

2.2.2.1. Thành phần hóa học của hạt điều 

 Xác định protein tổng bằng cách xác định Nito tổng theo phương pháp Kjeldahl theo 

TCVN 10034:2013. 

 Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp chiết Sohxlettheo TCVN 3703 - 90. 

 Xác định hàm lượng glucide theo TCVN 4074:2009. 

 Xác định hàm lượng Afatoxin B1 theo Rè.AOAC 991:31 (LCMS) LOD 1 g/kg. 

2.2.2.2 Hàm lượng chất khô trong sữa điều sau lọc 

Phương pháp xác định hàm lượng chất khô dựa theo TCVN 8082:2013, theo đó dịch sữa 

sau lọc được sấy đến khối lượng không đổi bằng thiết bị sấy Ecocell, USA. 

Hàm lượng chất khô được tính theo công thức:  

 

 

Khối lượng chất khô tổng được tính thông qua hàm lượng chất khô 

 

Trong đó: 

m: hàm lượng chất khô tính % (g). 

: khối lượng chất khô (g). 

: khối lượng dung dịch sau thủy phân (g) 

: khối lượng mẫu sữa còn lại sau khi phân bố mẫu vào giấy lọc, pipet, giá pipet (g) 

: khối lượng mẫu sữa, pipet, giá pipet (g) 

: khối lượng giấy nhôm có giấy lọc sau sấy (g) 

: khối lượng giấy nhôm có giấy lọc, mẫu sữa sau sấy (g) 

2.2.3. Nghiên cứu ứng dụng enzyme α- amylase để nâng cao hiệu quả thu hồi chất khô  

Mục đích của thí nghiệm này là xác định điều kiện của quá trình thủy phân để khối lượng 

chất khô của dịch sữa sau lọc đạt cao nhất. Theo đó, phân phối 100 g dịch điều sau khi gia nhiệt 

vào cốc thủy tinh 250ml với các tỷ lệ enzyme sử dụng (0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3 %w/w), ứng với 

mỗi nồng độ enzyme là khoảng thời gian thủy phân (30, 40, 50, 60, 70 phút) được thực hiện cố 

định ở nhiệt độ 90oC là nhiệt độ tối ưu của enzyme. Thí nghiệm được xây dựng theo phương 

pháp thực nghiệm yếu tố toàn phần (Full Factorial Design), mỗi tổ hợp được lặp lại 3 lần. Theo 

đó, có 25 tổ hợp (công thức thí nghiệm) và 25 x 3 = 75 thí nghiệm. 
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Hiệu quả quá trình thủy phân được đánh giá dựa trên hiệu suất thu hồi chất khô (%,w/w); 

trong đó hiệu suất thu hồi chất khô bằng tỷ số giữa khối lượng chất khô so với so với khối lượng 

huyền phù trước thủy phân. 

Thiết kế thí nghiệm được thể hiện ở bảng 1. 

Bảng 1. Thiết kế thí nghiệm khảo sát hiệu suất thu hồi chất khô 

Tỷ lệ enzyme 

(%w/w) 

Thời gian (phút) 

30 40 50 60 70 

0,1 (1) (2) (3) (4) (5) 

0,15 (6) (7) (8) (9) (10) 

0,2 (11) (12) (13) (14) (15) 

0,25 (16) (17) (18) (19) (20) 

0,3 (21) (22) (23) (24) (25) 

(1) ÷ (25) là tổ hợp các công thức thí nghiệm 

Song song với mỗi công thức thí nghiệm ở trên; một mẫu đối (không dùng enzyme thủy 

phân) được thực hiện để đánh giá tính hiệu quả của quá trình thủy phân. 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Sự khác biệt về hiệu suất thu hồi chất khô được kiểm định bằng phương pháp phân tích 

phương sai (AVOVA) và kiểm định LSD. Phần mềm quy hoạch thực nghiệm và phân tích thống 

kê được sử dụng là JMP 10. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khảo sát thành phần hóa học của hạt điều 

Bảng 2. Bảng thành phần hóa học nhân điều 

Chỉ tiêu Trung bình Độ lệch chuẩn (SD) 

Độ ẩm 5,25 0,02 

Glucide tổng (g/100g) 22,37 0,34 

Đạm tổng (g/100g) 18,14 0,56 

Chất béo (g/100g) 47,90 0,04 

 

Có sự tương đồng giữa kết quả của nghiên cứu này với các tài liệu nghiên cứu trước đó của 

Gobert được Tkatchenko trích dẫn (1949) về thành phần hóa học của hạt điều. Cụ thể, độ ẩm 

trung bình của hạt điều qua quá trình khảo sát là 5,25%, chênh lệch cao hơn với độ ẩm của hạt 

điều theo tài liệu của Globert là 4,4%. Tuy vậy độ ẩm của hạt vẫn nằm trong giới hạn 5 – 6% có 

sự tương đồng với một số nghiên cứu trước cụ thể là của Woodroof (1970) độ ẩm 5,9%, hạn chế 

phát triển của các loại nấm mốc. Hàm lượng protein và glucide lần lượt là 18,14; 47,9% thấp 
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hơn so với tài liệu Globert về protein và glucide là: 18,45 và 47,98%. Như vậy, có thể thấy rằng 

chất lượng của điều trong nghiên cứu này thấp hơn một chút so với các tài liệu của các nghiên 

cứu trước đó. Nguyên nhân ở đây có thể là do loại điều sử dụng trong đề tài là loại bể tư (LWP) 

là thứ phẩm trong quá trình sản xuất hạt điều nguyên xuất khẩu nên chất lượng sẽ không bằng 

được loại hạt nguyên. Tuy vậy, hàm lượng các chỉ tiêu chất lượng của loại điều trong nghiên cứu 

không quá chênh lệch so với các loại điều trong các nghiên cứu khác, cho thấy giá trị tiềm năng 

về mặt phát triển một sản phẩm sữa từ hạt điều bể tư vẫn đáp ứng được về mặt giá trị dinh 

dưỡng. 

Kết quả Aflatoxin B1 không phát hiện, đạt TCVN 4850:2010 hạt điều an toàn về chỉ tiêu 

độc tố nên có thể đưa vào nghiên cứu sản xuất.  

3.2. Hiệu quả của quá trình thủy phân bằng enzyme α- amylase  

Kết quả thí nghiệm này nhằm để nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ và thời gian lên hiệu quả 

thủy phân của enzyme. 

Bảng 3. Kết quả phân tích phương sai 2 nhân tố về ảnh hưởng của tỷ lệ và thời gian lên khối lượng chất 

khô thu được sau thủy phân 

Nguồn DF Tổng bình phương F p 

Tỷ lệ 

Thời gian 

Tỷ lệ*Thời gian 

4 

4 

16 

102,87383 

10,63266 

5,42753 

2250,740 

232,6282 

29,6867 

<,0001* 

<,0001* 

<,0001* 

Kết quả phân tích phương sai (Bảng 3) cho thấy cả tỷ lệ, thời gian, tương tác giữa tỷ lệ và 

thời gian thủy phân cùng ảnh hưởng có nghĩa đến khối lượng chất khô thu được (p<0,05). Ba 

ảnh hưởng trên giải thích được 99,52% sự khác biệt về khối lượng chất khô thu đượcở các công 

thức thí nghiệm (R2= 0,9952). 

Bảng 4. Hiệu suất thu hồi chất khô(%,w/w) ở các mức tỷ lệ enzyme và thời gian thủy phân 

Tỷ lệ enzyme 

(%w/w) 

Thời gian (phút) 

30 40 50 60 70 

0,1 9,37aA±0,36 9,98bA± 0,18 10,50cA± 0,08 11,03dA± 0,05 10,68cA± 0,04 

0,15 11.24aB± 0,08 11,94bB± 0,19 12,74cB± 0,12 13,37dB± 0,14 12,79cB± 0,09 

0,2 13,10aC± 0,04 13,24abC±0,07 13,39bC±0,03 14,01cC± 0,04 13,40bC± 0,08 

0,25 13,10aC± 0,03 13,20abC±0,02 13,28bC±0,04 13,72cD± 0,06 13,72cC± 0,05 

0,3 13,09aC± 0,03 13,20abC±0,03 13,28bC±0,07 13,37bB±0,02 12,92cB± 0,07 

Hiệu suất thu hồi chất khô được trình bày dưới dạng xtb ± Độ lệch chuẩn; các ký tự đánh dấu bằng chữ cái 

thường khác nhau (a-d) thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa trong cùng một hàng; các giá trị đánh dấu bằng chữ cái in 
khác nhau (A-D) thể hiện sự khác biệt trong cùng một cột. 

3.2.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ enzyme 

Ảnh hưởng của tỷ lệ enzyme lên hiệu suất thu hồi chất khô được thể hiện ở bảng 4. Theo 

đó, ở các mức thời gian được khảo sát, tỷ lệ enzyme càng tăng thì hiệu suất thu hồi chất khô 
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càng tăng. Cụ thể ở 30 phút,  tỷ lệ enzyme ở các mức 0,1 và 0,15% (w/w) có sự khác biệt ý 

nghĩa (p<0,05) về hiệu suất thu hồi chất khô so với các tỷ lệ còn lại. Ở mức 0,25 và 0,3% (w/w) 

hiệu suất thu hồi chất khô không khác nhau có nghĩa (p<0,05). Quy luật này được thể hiện tương 

tự ở các thời gian 40, 50 và 70. Hiệu suất thu hồi chất khôtăng khi tăng tỷ lệ từ 0,1 đến 0,2% 

(w/w), bắt đầu không tăng nữa và có xu hướng giảm ở tỷ lệ 0,25 đến 0,3% (w/w). Riêng ở thời 

gian 60 phút, hiệu suất thu hồi chất khô khác nhau có ý nghĩa (p<0,05) ở tỷ lệ 0,1 đến 0,25% 

(w/w) và cao nhất ở 0,2% (w/w). Vì vậy, ở tỷ lệ enzyme bằng 0,2%w/w là mức tỷ lệ enzyme 

phù hợp nhất lên hiệu suất thu hồi chất khô. 

Kết quả này phù hợp với lý thuyết, có sự tăng giảm hiệu suất thu hồi chất khô chất khô khi 

tỷ lệ enzyme khác nhau. Điều này được giải thích là do trong điều kiện nồng độ cơ chất thích 

hợp thì vận tốc phản ứng tuyến tính với nồng độ enzyme. Tuy nhiên khi nồng độ enzyme tăng 

đến một giới hạn thì tốc độ phản ứng không tăng lên nữa [7]. Giai đoạn đầu khi nồng độ cơ chất 

thừa, vận tốc phản ứng tỷ lệ thuận với nồng độ enzyme, hàm lượng chất khô hòa tan tăng. Càng 

về sau sản phẩm tạo thành tăng lên, vừa đóng vai trò chất ức chế không cạnh tranh, vừa làm cho 

lượng cơ chất trong môi trường giảm nên khi tiếp tục tăng nồng độ enzyme thì vận tốc phản ứng 

tăng không đáng kể. 

Có đủ bằng chứng để kết luận rằng, khi tỷ lệ enzyme càng tăng thì khối lượng chất khô thu 

được càng tăng, nhưng đến một mức nhất định thì dù nồng độ enzyme có tăng bao nhiêu thì khối 

lượng cơ chất vẫn không tăng nữa. 

3.2.2 Ảnh hưởng của thời gian xử lý bằng enzyme 

Theo Choi và cộng sự, 2010 [8], thời gian xử lý cũng là một tham số quá trình quan trọng 

bởi nó ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa tinh bột thành dextrin và khối lượng chất khô tổng 

của dịch sữa, tức là enzyme có thể phản ứng lâu hơn với chất nền sự chuyển đổi tinh bột thành 

dextrin sẽ lớn hơn và đến một giới hạn nhất định. 

Trong sản xuất việc xác định được thời gian thủy phân hợp lý có ý nghĩa quan trọng về mặt 

kỹ thuật. Quá trình thủy phân tinh bột bởi -amylase gồm nhiều giai đoạn. Ban đầu cơ chất bị 

thủy phân tạo lượng lớn dextrin phân tử thấp, độ nhớt hồ tinh bột giảm nhanh. Sau đó các 

dextrin này bị phân cách tiếp tục tạo các mạch ngắn dần và bị phân giải chậm đến glucose và 

maltose [9]. 

Ảnh hưởng của thời gian thủy phân lên hiệu suất thu hồi chất khô được thể hiện ở Hình 3. 

Theo đó, ứng với mỗi tỷ lệ enzyme sự thay đổi hiệu suất thu hồi chất khô có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05) ở các mức thời gian khác nhau. Cụ thể ở tỷ lệ enzyme 0,1 và 0,15% (w/w), hiệu suất 

thu hồi chất khô có sự khác biệt ý nghĩa (p< 0,05) ở các mức thời gian 30, 40, và 60 phút, riêng 

ở thời gian 50 và 70 phút không có sự khác biệt ý nghĩa về hiệu suất thu hồi chất khô. Ở tỷ lệ 

0,2% (w/w) hiệu suất thu hồi chất khô cao nhất ở 60 phút và khác biệt có ý nghĩa với các thời 

gian còn lại. 

Hiệu suất thu hồi chất khô tăng ở mức thời gian 30 phút đến 60 phút và cao nhất ở 60 phút, 

đến 70 phút hiệu suất thu hồi chất khô có xu hướng cân bằng và giảm ở hầu hết các tỷ lệ. Kết 

quả này có thể được giải thích là do khi thởi gian thủy phân càng lâu, enzyme có nhiều thời gian 

phản ứng với cơ chất tạo ra sản phẩm, hiệu suất thu hồi chất khô càng tăng, nhưng khi thời gian 

quá lâu, enzyme tạo ái lực với cả sản phẩm tạo thành của phản ứng và cơ chất, các sản phẩm 

sinh ra đóng vai trò như chất kìm hãm không cạnh tranh và kìm hãm hoạt động của enzyme [9], 

do đó hiệu suất thu hồi chất khô không tăng nữa. 
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Có đủ bằng chứng để kết luận rằng ở thời gian 60 phút, hiệu suất thu hồi chất khô là cao 

nhất. 

3.2.3. Tương tác giữa tỷ lệ enzyme và thời gian thủy phân 

 

Hình 2. Tương tác giữa tỷ lệ enzyme và thời gian thủy phân 

Có sự tương tác giữa tỷ lệ enzyme và thời gian thủy phân trong quá trình sử dụng enzyme  

α –amylase để nâng cao hiệu suất thu hồi chất khô. Trong đó, hiệu suất thu hồi chất khô ở các tỷ 

lệ enzyme khác nhau ứng với mức thời gian khác nhau là không giống nhau. Cụ thể, hiệu suất 

thu hồi chất khô cao nhất ở tỷ lệ enzyme 0,2% (w/w) ứng với thời gian 60 phút và thấp nhất ở tỷ 

lệ enzyme 0,1% (w/w) thời gian 30 phút. 

Tóm lại, hiệu suất thu hồi chất khô là tốt nhất ở tỷ lệ 0,2% (w/w) thời gian 60 phút. Khi đó, 

hiệu suất thu hồi chất khô là 14,01% (w/w). 

3.3. So sánh hiệu quả thủy phân bằng enzyme với mẫu đối chứng. 

So sánh khối lượng chất khô thu được ở mẫu có xử lý enzyme tỷ lệ tốt nhất được chọn 

0,2% (w/w) và mẫu đối chứng (mẫu không dùng enzyme thủy phân) cả hai đều được thực hiện ở 

thời gian 60 phút. 

Bảng 5. Kết quả phân tích phương sai hai nhân tố về khác nhau có nghĩa giữa mẫu có sử dụng enzyme và 

mẫu đối chứng (không dùng enzyme thủy phân) 

 

Nguồn DF Tổng bình phương F p 

Phương pháp 1 112.8401 423150.3 <.0001* 
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Hình 3. So sánh hiệu quả thủy phân bằng enzyme với mẫu đối chứng 

Thủy phân có enzyme cho thấy hiệu quả thu hồi chất khô cao hơn so với không có enzyme 

(14,01% (w/w) > 5,34 % (w/w), sự khác biệt có nghĩa (α=0,05). 

Phương pháp thủy phân với α-amylase giúp nâng cao lượng chất khô thu hồi được lên 2,6 

lần so với phương pháp không sử dụng enzyme (đối chứng). 

4. KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu thấy rằng trong quá trình trích ly dịch sữa, việc sử dụng enzyme α-amylase 

để thủy phân tinh bột làm tăng khối lượng chất khô thu được trong dịch sữa trích ly. Quá trình 

thủy phân được thực hiện ở 90oC (nhiệt độ hoạt động tối ưu của enzyme), tỷ lệ enzyme α-

amylase 0,2% trong thời gian thủy phân 60 phút, khối lượng chất khô thu được là cao nhất 

14,01% (w/w). Tuy nhiên tỷ lệ enzyme và thời gian tác dụng lên cơ chất là có giới hạn, đến mức 

hạn định của enzyme thì khối lượng chất khô không tăng nữa. Kết quả của nghiên cứu này có 

thể được ứng dụng nâng cao hiệu quả thu hồi chất khô trong quá trình thủy phân dịch sữa điều. 
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ABSTRACT 

 

APPLICATION OF ENZYMES α- AMYLASE TO INCREASE DRY MATTER RECORVERY 

IN PRODUCTION OF CASHEW MILK 

Huynh Tran Thao Hien*, Huynh Thi Mong Hang, Nguyen Thi Hai Hoa, Nguyen Thi Thao Minh 

1Food technology Faculty, Ho Chi Minh City University of Food Industry  

*Email: thaohien0304@gmail.com  

In this study, the effects enzyme concentration (%w/w) and hydrolyzing time (minutes) on 

hydrolysis efficiency of extracting liquid milk from cashew nutwere investigated. Two 

parameters of the process studied were enzyme concentration (0.1 - 0.3 %w/w) and hydrolysis 

time (30 - 70 minutes), the efficiency of the process was determined by the efficiency filter, the 

dry matter content in cashew milk. Experimental results showed that the extraction efficiency 

was highest at 0.2% and 60 minutes.In this conditions the maximum dry matter content is 

14.01% (w/w). Results of data processing are supported by GMP software influenced by 

independent and dependent variables. 

Key words: Cashew milk, hydrolysis, α- amylase. 

 



 

Kỷ yếu hội thảo khoa học – Phân ban công nghệ thực phẩm 

268 

BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG QUY TRÌNH MULTIPLEX PCR 

PHÁT HIỆN THỊT HEO VÀ THỊT BÒ TRONG THỰC PHẨM 

DỰA TRÊN GEN CYTOCHROME - B 
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TÓM TẮT 

Kỹ thuật PCR ngày càng được sử dụng phổ biến trong những nghiên cứu về phát hiện các 

loại mô động vật bằng phản ứng khuếch đại những trình tự DNA mong muốn. Ứng dụng phương 

pháp PCR, bước đầu chúng tôi đã nghiên cứu xây dựng thành công quy trình phân biệt thịt heo 

và thịt bò bằng kỹ thuật multiplex PCR (m-PCR) dựa trên sự khuếch đại gen Cytochrome - B 

bằng các cặp mồi đặc hiệu. Các thông số tối ưu cho quy trình gồm: nhiệt độ bắt cặp giữa các cặp 

mồi và DNA khuôn trong quy trình khuếch đại DNA để phân biệt thịt heo và thịt bò bằng m-

PCR là 59ºC, nồng đô ̣ tối ưu của từng cặp mồi là 0,4µM và độ nhạy của phương pháp là 

0,1ng/µl. Chúng tôi đã ứng dụng quy trình m-PCRtrên 12 mẫu đồ hộp thịt bò được dán nhãn 

không có thịt heo. Kết quả qúa trình khảo sát ghi nhận có 4 mẫu đồ hộp có thành phần thịt heo 

(33,33%), 8 mẫu còn lại không có thành phần thịt heo (66,67%). Vì vậy, quy trình này có đủ cơ 

sở khoa học để triển khai trên một số loại thực phẩm được chế biến từ thịt bò khác, với lượng 

mẫu lớn hơn. 

Từ khóa: multiplex PCR, phát hiện, thịt heo, thịt bò, Cytochrome - B. 

1. GIỚI THIỆU 

Xác định loài của các động vật trong các sản phẩm thịt là một vấn đề quan trọng trong việc 

bảo vệ người tiêu dùng khỏi sự pha trộn bất hợp pháp hoặc không mong muốn, vì những lý do 

kinh tế, tôn giáo và y tế [1]. Vì thế, việc phát triển và ứng dụng các phương pháp phát hiện 

nhanh và chính xác các loại thịt trong sản phẩm chế biến từ thịt gia súc, gia cầm là cần thiết [2]. 

Sản phẩm thịt chế biến thường có nguồn gốc từ một hay nhiều loại thịt khác nhau. Do sự đa 

dạng về hình thức, chất lượng và giá thành của các sản phẩm thịt chế biến đã gây ra vấn đề gian 

lận thương mại. Trên thị trường có nhiều sản phẩm thịt thành phần trên nhãn hiệu, công thức chế 

biến lệch với thực tế nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm. Đặc biệt, sự gian lận này có thể ảnh 

hưởng đến việc kiêng sử dụng một hay một vài loại thịt nào đó vì lý do sức khỏe (ví dụ bị dị 

ứng) hay vì lý do tôn giáo (ví dụ, đạo Hindu không ăn thịt bò, đạo Hồi và đạo Do Thái không ăn 

thịt heo) [2]. Những đổi mới gần đây trong công nghệ đóng gói sản phẩm đã làm cho việc xác 
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định các thành phần thực phẩm dựa trên các thuộc tính vật lý rất khó hoặc không thể xác định 

được [3], [4]. Các kế hoạch xác định thịt hiện có sẵn dựa trên công thức sinh học lipid, protein 

và nucleic acid [5]. Các phương pháp phát hiện dựa vào protein hoặc chậm hoặc không thể ứng 

dụng cho các sản phẩm thịt đã xử lý nhiệt, protein sinh học rất dễ biến đổi dưới những tác động 

mạnh của các yếu tố hóa lý và cả loại và lượng chất béo (lipid biomarkers) có thể được thay đổi 

trong quá trình chế biến thực phẩm [6], [7]. Mặt khác, DNA sinh học là sự ổn định theo các điều 

kiện khác nhau, do đó các phương pháp dựa vào DNA thường được sử dụng hơn, đặc biệt là các 

phương pháp PCR đặc trưng cho loài [6], [8]. Trong đó, các phương pháp Realtime PCR, PCR – 

RFLP, PCR sequencing, PCR – SSCP đòi hỏi máy móc, trang thiết bị, hóa chất phức tạp, giá 

thành cao, còn phương pháp m-PCR dễ thực hiện nên được sử dụng rộng rãi trong việc phân biệt 

loài của thịt [6]. Trong phương pháp m-PCR, các trình tự gen Cytochrome-B được sử dụng rộng 

rãi trong các nghiên cứu về phát hiện loài, về khoa học pháp y và kiểm tra thực phẩm. Đây là 

một trong những khu vực gen được bảo tồn chứa thông tin cụ thể về loài và là một gen chức 

năng nằm giữa các gen chịu trách nhiệm sản sinh ra tRNAGlu và tRNAThr mã hóa một phần 

enzyme Cytochrome – C xúc tác cho phản ứng oxi hóa khử, cũng là một enzyme phức hợp trong 

quá trình phosphoryl oxy hóa [9]. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Hóa chất 

Hóa chất dùng chotách chiết DNA, phương pháp PCR và điện di được cung cấp bởi công ty 

Top Biotechnology Research (TBR). 

2.2. Mồi trong phản ứng khuếch đại PCR 

Các cặp mồi nhân bản DNA bò và heo được tham khảo từ các nghiên cứu trước đây. Một 

cặp mồi chung F và R dùng để phát hiện các loại thịt có nguồn gốc động vật, hai mồi PR và CR 

đặc hiệu cho thịt heo và bò tương ứng [10], [11]. Chi tiết về trình tự các cặp mồi được trình bày 

ở bảng 1. Tất cả mồi sử dụng trong nghiên cứu đượctổng hợp bởi Integrated DNA Technologies 

(IDT) - Hoa Kỳ. 

Bảng 1. Các mồi được sử dụng trong nghiên cứu. 

TT Tên Trình tự (5’ – 3’) 
Kích thước đoạn 

khuếch đại 
Vị trí 

1 F ATCCGACACAACAACAGCATTCTCCT 
609 bp 168-776 

2 R GCTGGGGTGTAGTTGTCTGGGTCTC 

3 PR GCTGATAGTAGATTTGTGATGACCGTA 288bp 168-455 

4 CR CTAGAAAAGTGTAAGACCCGTAATATAAG 164bp 168-331 

2.3. Phương pháp 

2.3.1. Thu thập mẫu 
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Mẫu chứng dương bao gồm mẫu động vật là thịt bò và thịt heo. Mẫu chứng âm là mẫu tôm, 

mực, cá, gà. Mẫu thực tế là các mẫu đồ hộp thịt bò thu mua ngẫu nhiên từ các hãng sản xuất 

khác nhau ở các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.3.2. Tách chiết DNA 

Phương pháp tách cột: Bước 1 - Thu mẫu: Lấy 30mg mẫu thịt cho vào eppendorf 1,5ml. 

Bước 2 - Ly giải mẫu: Cho 350μl dung dịch LB vào eppendorf 1,5ml thu cặn tế bào. Lắc đều. 

Cho tiếp 10μl protein K vào, lắc nhẹ và ủ ở 56ºC trong 60 phút hoặc đến khi tế bào ly giải hoàn 

toàn. Lưu ý: Lắc thường xuyên trong thời gian ủ (khoảng 5 -10 phút). Bước 3 - Gắn DNA lên 

cột: Cho 350μl Isopropanol vào, đảo đều và để ở nhiệt độ phòng 1-2 phút. Có thể ly tâm tốc độ 

thấp để lắng bớt cặn tế bào (khoảng 4000xg trong 10s). Chuyển toàn bộ dung dịch trong 

eppendorf vào cột silica. Ly tâm ở 11000xg trong 2 phút. Đổ bỏ dịch lọc qua, tái sử dụng ống 

chứa dung dịch (phía dưới cột silica) và giữ lại cột silica. Lưu ý: DNA lúc này đã được gắn vào 

silica bên trong cột. Bước 4 - Rửa cột lần 1: Cho 600μl WB1 vào cột silica. Ly tâm ở 11000xg 

trong 2 phút. Đổ bỏ dịch lọc qua, tái sử dụng ống chứa dung dịch (phía dưới cột silica) và giữ lại 

cột silica. Bước 5- Rửa cột lần 2: Cho 600μl WB2 vào cột silica. Ly tâm ở 11000xg trong 2 

phút. Đổ bỏ dịch lọc qua, tái sử dụng ống chứa dung dịch (phía dưới cột silica) và giữ lại cột 

silica. Bước 6: Làm khô cột silica. Ly tâm ở 11000xg trong 2 phút. Bỏ ống chứa dung dịch (phía 

dưới cột silica) và giữ lại cột silica. Bước 7: Thu DNA: Chuyển cột silica vào eppendorf 1,5ml. 

Cho 100μl dung dịch EB (đã ủ 70ºC) vào cột silica. Ly tâm ở 11000xg trong 2 phút. Giữ 

eppendorf 1,5ml và bảo quản ở -20ºC nếu chưa sử dụng. 

Phương pháp tách nhanh: Bước 1 - Thu mẫu: Lấy 30mg mẫu thịt cho vào eppendorf 

1,5ml. Bước 2 - Ly giải mẫu: Cho tiếp 10μl protein K vào. Cho 350μl dung dịch LB vào 

eppendorf 1,5ml thu cặn tế bào. Lắc đều. Ủ ở 70ºC trong 30 phút và 95ºC trong 10 phút. Lưu ý: 

Lắc thường xuyên trong thời gian ủ (khoảng 5 -10 phút). Trước khi đem đi thực hiện phản ứng 

PCR thì mẫu được pha loãng với tỷ lệ 1:10 (Pha loãng 20μl mẫu với 180μl nước). 

2.3.3. Tối ưu hóa điều kiện phản ứng m-PCR 

Các mồi sử dụng trong nghiên cứu của chúng tôi được tham khảo từ những bài báo khoa 

học trước đây nhưng tiến hành trong điều kiện phản ứng khác với điều kiện thực tế tại Việt Nam. 

Vì vậy, chúng tôi tiến hành phân tích, khảo sát các đặc tính, các thông số vật lý và tính đặc hiệu 

của các cặp mồi để tối ưu hóa các thông số phù hợp với điều kiện thực tiễn. Để kiểm tra sự 

chuyên biệt của các cặp mồi, tiến hành đặt phản ứng monoplex PCR với DNA của hai mẫu 

chứng dương đại diện cho các cặp mồi là thịt bò và thịt heo và phản ứng multiplex PCR với 

DNA của mẫu chứng dương đồng thời hai loại thịt. Kiểm tra hiện tượng ngoại nhiễm bằng một 

mẫu chứng âm với những thành phần phản ứng không đổi nhưng thay nguồn DNA hai loài trên 

thành những DNA của các loài khác (tôm, mực, cá, gà). 

Thành phần phản ứng m-PCR: Tất cả các thí nghiệm khuếch đại phản ứng m-PCR được 

thực hiện với dung tích phản ứng là 25µl, thành phần như sau: 12,5µlMyTaq Mix (5mM dNTP, 

15mM MgCl2 và Taq polymerase); 1µl mỗi mồi 0,4M (10 pmol cho mỗi mồi); 5µlmỗi DNA 

khuôn; thêm nước cất cho đủ thể tích 25µl. 

Chương trình phản ứng m-PCR: Tiền biến tính các chuỗi DNA ở 95ºC trong 1phút, sau đó 

thực hiện 35 chu kỳ phản ứng nhiệt, mỗi chu kỳ nhiệt gồm: biến tính 95ºC trong 15 giây, bắt cặp 

ở nhiệt độ tương ứng cho từng cặp mồi và được khảo sát trong 15 giây, kéo dài ở 72ºC trong 10 

giây. 
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Phân tích sản phẩm: Điện di sản phẩm PCR trên gel agarose 2% với chất nhuộm GelRed 

và kết quả hình ảnh được ghi nhận bằng máy Gel.doc. 

2.3.4. Kiểm tra độ tinh sạch của sản phẩm m-PCR 

Chúng tôi đã sử dụng phương pháp đo quang phổ để tiến hành xác định hàm lượng và kiểm 

tra độ tinh khiết của phân tử DNA có trong dung dịch mẫu sau quá trình m-PCR. Phương pháp 

này dựa vào sự hấp thu mạnh ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 260nm của các base Purine và 

Pyrimidine, độ hấp thụ này tỷ lệ với nồng độ DNA. Dựa vào tính chất này, chúng ta có thể xác 

định được hàm lượng các nucleic acid bằng phương pháp đo quang phổ hấp thụ ở bước sóng 

260nm (OD260nm). Để đánh giá độ tinh sạch của dung dịch DNA, tiến hành đo dung dịch ở bước 

sóng 280nm là mức hấp thụ cực đại của protein, nhưng các protein cũng hấp thụ ánh sáng ở 

bước sóng 260nm như các nucleic acid do đó làm sai lệch giá trị thật của nồng độ acid nucleic. 

Phương pháp tính nồng độ DNA: 

Các trình tự nucleotide (DNA, RNA và Oligo) có nồng độ khác nhau có khả năng hấp thu 

ánh sáng ở những bước sóng khác nhau. Khi bước sóng là 260nm, độ hấp thụ ánh sáng và nồng 

độ acid nucleic được tính như sau:  

C = A/(e * l) 

Trong đó  

C: nồng độ acid nucleic (μg/ml) 

A: Độ hấp thụ (giá trị OD260). 

l: chiều rộng cuvette dùng để giữ dung dịch, bằng cm, thường là 1cm. 

e: Hệ số pha loãng của DNA, RNA hoặc oligo với: e (OD260)= 50ug/ml (đối với DNA mạch 

kép) 

Nếu tỉ lệ OD260nm/OD280nm = 1,8 – 2,0 thì có thể xem dịch chiết DNA là tinh sạch. Nếu giá 

trị này thấp hơn, cần xem xét sự nhiễm protein. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1.  Kết quả kiểm tra lý thuyết các đặc tính của các cặp mồi 

Các đặc tính vật lý mồi (nhiệt độ nóng chảy, kích thước, thành phần GC…) được đánh giá 

bằng phần mềm IDT. Kết quả kiểm tra cho thấy các giá trị vật lý về chiều dài, %GC, nhiệt độ 

nóng chảy và sự chênh lệch nhiệt độ nóng chảy đều thỏa mãn các yêu cầu trong thiết kế mồi. Về 

ΔG đều thỏa mãn lớn hơn -9 kcal.mole-1. (Kết quả không được trình bày). 

Tính đặc hiệu của mồi được tiến hành kiểm tra bằng chương trình BLAST và Annhyb đều 

cho thấy khả năng bắt cặp đặc hiệu trên Cytochrome - B ở các loài heo và bò với mức độ tương 

đồng đạt 100% và không bắt cặp trên trình tự Cytochrome - B ở các loài động vật khác. Đồng 

thời khi kiểm tra bằng phần mềm ClustalX, kết quả cho thấy các cặp mồi đặc hiệu với các trình 

tự Cytochrome - B từ heo và bò (kết quả không được trình bày). Dựa trên những kết quả thu 

nhận được, các cặp mồi được chọn để sử dụng cho các thực nghiệm về sau. 

3.2.  Xây dựng quy trình m-PCR 

Sáu mẫu thực nghiệm (bò, heo, gà, tôm, cá, mực) được tách chiết theo phương pháp cột của 

hãng Bioline. Kết quả tách chiết được kiểm tra bằng giá trị OD và tỷ số OD260/OD280 (bảng 2). 
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Bảng 2. Giá trị OD và tỷ số A260/A280 của các mẫu tách chiết. 

Mẫu OD260 OD260/OD280 CDNA (µg/ml) 

Bò 0,55 1,98 27,3 

Heo 0,27 2,0 13,3 

Gà  2,38 2,0 119,1 

Cá 0,4 2,05 19,9 

Tôm 0,21 1,98 10,3 

Mực 0,42 2,02 21,1 

Giá trị OD260/OD280 của các mẫu tách đều có giá trị nằm trong khoảng 1,8 đến 2,0. Điều 

này có nghĩa là sản phẩm tách chiết DNA ở các mẫu này không bị nhiễm protein. 

Bảng 3. Đánh giá tính chuyên biệt của các cặp mồi sử dụng trong nghiên cứu. 

Mẫu 
Mồi 

F + R F + PR F + CR 

Heo + + - 

Bò + - + 

Gà + - - 

Tôm - - - 

Cá - - - 

Mực - - - 

Kết quả nghiên cứu khảo sát tính chuyên biệt trong điều kiện phản ứng đơn mồi của các 

cặp mồi F, R, PR, CRcho thấy các cặp mồi được sử dụng trong nghiên cứu này chuyên biệt cho 

đối tượng DNAcủa heo và bò. 

 

 

Hình 1. Khảo sát độ đặc hiệucủa các mồi 

Giếng 1: DNA cá, tôm, mực, gà; giếng 2: DNA tôm; giếng 3: DNA cá; giếng 4: DNA mực; giếng 

5: Thang DNA; giếng 6: DNA gà; giếng 7: DNA heo; giếng 8: DNA bò; giếng 9: DNA heo+bò; 

giếng 10: nước cất. 
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Phản ứng m-PCR đươc̣ tiến hành sau khi chúng tôi đã thử nghiệm thành công trong phản 

ứng đơn mồi. Kết quả khuếch đại được trình bày ở hình 1 cho thấy xuất hiêṇ 2 vac̣h sản phẩm 

với kích thước mong đợi vạch heo là 288bp, vạch bò là 164bp và vạch sản phẩm động vật là 

609bp phù hợp với kết quả khảo sát trên lý thuyết. Như vâỵ có thể kết luâṇ về sư ̣bắt căp̣ hiêụ 

quả và đăc̣ hiêụ của các mồi trên DNA trình tư ̣đích trong các phản ứng monoplex và m-PCR. 

Từ đây, chúng tôi tối ưu hóa hai thông số là nồng độ các cặp mồi và nhiệt độ lai của phản ứng 

m-PCR. Kết quả khảo sát nhiệt độ cho phép xác định nhiệt độ lai để khuếch đại đồng thời DNA 

heo và DNA bò bằng m-PCR là 59ºC và kết quả khảo sát nồng độ mồi của mỗi cặp mồi tối ưu là 

0,4µM (kết quả không được trình bày). 

3.3. Độ nhạy của phương pháp m-PCR 

Độ nhạy của m-PCR được xác định bằng cách sử dụng hỗn hợp 2 DNA của heo và bò có 

nồng độ 10ng/µl, pha loãng bậc 10 đến nồng độ thấp nhất là 0,001ng/µl. Kết quả ở hình 2 cho 

thấy, tín hiệu dương tính vẫn ổn định ở nồng độ 0,1ng/µl. Như vậy, việc tách chiết DNA và sử 

dụng 2µl DNA cho phản ứng m-PCR để xác định độ nhạy của phương pháp m-PCR có thể phát 

hiện được DNA của heo và bò là 0,1ng/µl. 

Năm 2014, Abdul Hassan và Tauma cũng đã sử dụng phương pháp m-PCR để xác định 

một số loại thịt dựa trên gen Mitochondrial Cytochrome - B, tác giả đã xây dựng thành công 

phương pháp kiểm tra nhanh, dễ dàng và đáng tin cậy để kiểm soát các sản phẩm thịt bị pha trộn. 

Kết quả của nghiên cứu cho thấy độ nhạy quy trình ≤ 1µg/µl DNA [10]. 

Từ các kết quả trên lý thuyết và thực nghiệm cho thấy, chúng tôi đã bước đầu thành công 

trong việc xây dựng quy trình thực nghiệm khuếch đại gen Cytochrome - B nhằm mục đích phát 

hiện thịt heo hiện diện trong các sản phẩm thực phẩm được chế biến từ thịt bò. 

3.4. Kết quả thử nghiệm quy trình m-PCR trên các mẫu thực tế 

Thử nghiệm trên 12 mẫu đồ hộp thịt bò của các hãng sản xuất khác nhau và khác ngày sản 

xuất được thu mua từ các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn TP. HCM với thành phần ghi trên nhãn 

Hình 2. Kết quả m-PCR từ hỗn hợp 2 DNA heo và bò ở các nồng độ khác nhau 

Giếng 1: Thang chuẩn 100 bp; Giếng 2: 10ng/µl; giếng 3: 1ng/µl; giếng 4: 0,1ng/µl; 

giếng 5: 0,01ng/µl; giếng 6: 0,001ng/µl. 
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bao bì không chứa thịt heo. Chúng tôi tiến hành tách chiết DNA từ các mẫu đồ hộp thịt bò bằng 

cả 2 phương pháp tách chiết cột và tách chiết nhanh. 

Hình 3. Kết quả khảo sát trên 12 mẫu đồ hộp thịt bò sử dụng phương pháp tách chiết cột 

Giếng 1-12: mẫu đồ hộp thịt bò, giếng 13: thang chuẩn 

Đối với phương pháp tách cột, kết quả điện di được thể hiện ở hình 3cho thấycó 4 mẫu đồ 

hộp thịt bò (33,33%) có thành phần thịt heo (gồm mẫu ở giếng 1, giếng 2, giếng 4 và giếng 5) 

mặc dù thành phần ghi trên nhãn bao bì không chứa thịt heo, 8 mẫu đồ hộp thịt bò (66,67%) 

không phát hiện có thành phần thịt heo. 

Đối với phương pháp tách nhanh (hình 4)cũng cho kết quả các mẫu có thành phần thịt heo 

và các mẫu không phát hiện thành phần thịt heo tương tự với kết quả khi sử dụng phương pháp 

tách cột, tuy nhiên có sự xuất hiện các vạch ký sinh chứng tỏ sản phẩm DNA bị tạp nhiễm nhưng 

điều này không ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. Độ sáng không đồng đều ở các vạch điện di 

là do nồng độ DNA và hàm lượng protein động vật nhiễm trong các mẫu tách chiết không giống 

nhau, do đó sự khuếch đại các vạch điện di có độ sáng khác nhau. 

609 bp 

288 bp 

164 bp 

600bp 

300bp 

200bp 

609 bp 

288 bp 

164 bp 

600bp 

300bp 

200bp 

Hình 4. Kết quả khảo sát trên 12 mẫu đồ hộp thịt bò sử dụng phương pháp tách chiết nhanh 

Giếng 1-12: mẫu đồ hộp thịt bò, giếng 13: thang chuẩn 
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Phương pháp tách chiết cột cho độ tinh sạch DNA cao hơn phương pháp tách chiết nhanh, 

tuy nhiên tách chiết cột lại tốn nhiều thời gian, hóa chất hơn. Đối với nghiên cứu nhằm phát hiện 

thành phần các loại thịt, độ tinh sạch các mẫu DNA không ảnh hưởng nhiều đến kết quả định 

tính, vì vậy, sử dụng phương pháp tách chiết nhanh sẽ rút ngắn thời gian kiểm tra và cho kết quả 

đáng tin cậy. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã cho thấy sự đặc hiệu của 3 cặp mồi dùng để phát hiện DNA heo và bò, nhiệt 

độ lai giữa mồi và DNA khuôn là 59ºC; nồng độ mỗi mồi là 0,4µM và độ nhạy của quy trình m-

PCR là 0,1ng/µl. Qua khảo sát 12 mẫu thực tế, kết quả cho thấy kỹ thuật m-PCR có thể phát 

triển thành một phương pháp kiểm tra nhanh để phát hiện thịt heo được trộn lẫn với thịt bò trong 

các sản phẩm thực phẩm được chế biến từ thịt bò. 
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ABSTRACT 

THE FIRST STEP IN ESTABLISHING THE MULTIPLEX PCR PROCESS DETECTED 

PORK AND BEEF IN PROCESSED FOOD BASED ON CYTOCHROME - B GENE 

Nguyen Thi Kim Oanh, Le Khanh Linh, Nguyen Thi Net*, Nguyen Thi Phuong Thao 

Food Technology Faculty, Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: netnguyen1120@gmail.com 

PCR technique is getting more and more popular used in researchses of detection the type 

of animal tissues by amplifying the desired DNA sequences. The first step in the application of 

the PCR method that we have studied and successfully established the process distinguished 

between pork and beef by multiplex PCR technique (m-PCR) based on Cytochrome B gene 

amplification through using specific primer pairs. The optimal parameters for the process 

include: the mating temperature between the primer pairs and the DNA template in the DNA 

amplification process to distinguish pork and beef by m-PCR is 59ºC, the optimum 

concentration of each primer is 0,4 μM and the sensitivity of the method is 0.1ng/μl. We have 

applied the m-PCR process to 12 canned beef samples which are labeled without pork. The 

pork’s ingredient of samples involve 4 samples (33.33%); the one that don’t have pork’s 

ingredient of samples contain 8 samples (66.67%). Therefore, this process has the scientific 

basis to develop on some processed beef, with a larger sample. 

Keywords: multiplex PCR, detection, beef, pork, Cytochrome - B. 
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HÚNG QUẾ, BẠC HÀ VÀ TÁC DỤNG KẾT HỢP CỦA CHÚNG TỚI 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE VÀ ASPERIGILLUS NIGER 
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Ngày nhận bài 15/6/2017; Ngày chấp nhận đăng: 02/07/2017 

TÓM TẮT 

Trong nghiên cứu này, hoạt tính kháng nấm Saccharomyces cerevisiae và Asperigillus 

nigercủa các loại tinh dầu (quế, sả chanh, húng quế, bạc hà) và hỗn hợp của chúng được đánh 

giá bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch và phương pháp ức chế hệ sợi. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, khi tác động riêng lẻ cả bốn loaị tinh dầu (ở các nồng đô ̣5; 10; 20; 50; 75; 100 

µl/ml) đều cho hiêụ quả kháng nấm với đường kińh vòng kháng khuẩn từ 5,33±0,58 đến 

59,33±3,06 mm. Tinh dầu quế cho hiêụ quả kháng nấm tốt nhất so với các loaị tinh dầu khác 

trong khảo sát với nồng đô ̣ ức chế tối thiểu là 5µl/ml ở nấm mốc và nấm men. Ở khảo sát tác 

dụng kết hợp của tinh dầu, hỗn hợp tinh dầu quế-sả chanh cho hiệu quả cao hơn sự kết hợp các 

loại tinh dầu còn lại nhưng vẫn thấp hơn tinh dầu quế khi tác động riêng lẻ. Trong khảo sát ức 

chế sư ̣phát triển hê ̣sơị nấm, ở các nồng đô ̣khác nhau (50 ppm và 100 ppm) đã ảnh hưởng đến 

sư ̣phát triển hê ̣sơị của A.niger trong đó tinh dầu quế, sả chanh và hỗn hợp của chúng với các 

tinh dầu còn lại trong khảo sát ở nồng đô ̣100 ppm đã ức chế hoàn toàn sư ̣phát triển hê ̣sơị, hỗn 

hợp húng quế-bạc hà ức chế 96% sự phát triển hệ sợi nấm hiêụ quả hơn so với tinh dầu húng 

quế, bạc hà ức chế ở dạng đơn. 

Từ khóa: Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger, tinh dầu, kháng nấm, tác dụng hiệp lực. 

1. MỞ ĐẦU 

Nấm mốc và nấm men là một trong những nguyên nhân chính gây hư hỏng thực phẩm như 

hoa quả và ngũ cốc trong thời gian bảo quản, làm giảm chất lượng và giá trị dinh dưỡng của thực 

phẩm do sự tăng trưởng của chúng hoặc do sản xuất các hợp chất độc hại [1, 2]. Hiện nay, nấm 

mốc và nấm men thường được kiểm soát bởi thuốc diệt nấm tổng hợp [3]. Tuy nhiên, các tác 

nhân này thường ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường [4]. Ngoài ra, việc sử dụng 

liên tục các thuốc diệt nấm dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ của các chủng kháng nấm làm phức tạp 

việc quản lý các bệnh ở hoa quả sau thu hoạch [5]. Vì vậy, trong những năm gần đây sự quan 

tâm trong việc sử dụng các chất tự nhiên ngày càng gia tăng và một số câu hỏi liên quan đến sự 

an toàn của các hợp chất tổng hợp đã khuyến khích các nghiên cứu chi tiết hơn về tài nguyên 

thực vật. Việc áp dụng các tinh dầu và chiết xuất thực vật để kiểm soát các mầm bệnh



 

 Liêu Thùy Linh, Ngô Nguyễn Nhật Hà, Liêu Mỹ Đông 

278 
 

sau thu hoạch là một chủ đề quan tâm với xu hướng phát triển. Tinh dầu, các sản phẩm có mùi 

và dễ bay hơi có ứng dụng rộng rãi trong  thực phẩm, y học… [6]. Một số nghiên cứu về khả 

năng kháng khuẩn của tinh dầu đã được công bố. Chao và cộng sự (2000) đã nghiên cứu tác 

dụng ức chế vi sinh vật của 45 loại tinh dầu trong lên vi khuẩn, nấm men, nấm mốc và thấy rằng 

tinh dầu quế thể hiện khả năng kháng vi sinh vật cao đồng thời có phổ kháng khuẩn rộng rồi đến 

tinh dầu sả chanh, tinh dầu bạc hà cho thấy một loạt các ức chế, nhưng không ức chế mọi sinh 

vật thử nghiệm [7]. Hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu là do sự hiện diện của một số phenol, 

terpen và aldoketones có trọng lượng phân tử thấp, những chất này cũng có hoạt tính kháng 

khuẩn ở dạng tinh khiết [8, 9]. Mỗi loại tinh dầu đều chứa các thành phần kháng khuẩn, khả 

năng kháng khuẩn của chúng không tương đồng trên các chủng khác nhau [10, 11]. Trong tinh 

dầu có các thành phần hóa học phức tạp [12]. Vì vậy sự kết hợp giữa các loại tinh dầu sẽ làm 

tăng sự phức tạp của các thành phần kháng khuẩn dâñ đến hiêṇ tươṇg kháng laị tinh dầu ở các 

chủng vi sinh vâṭ se ̃diêñ ra châṃ hơn. Điều này giúp cho hợp chất kháng khuẩn tự nhiên từ sự 

kết hợp của các loại tinh dầu khi ứng dụng trong bảo quản thực phẩm sẽ hiệu quả và bền vững 

hơn. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu được công bố hiện nay khảo sát tác động hiệp lực trong việc 

kháng lại nấm của tinh dầu quế, sả chanh, húng quế và bạc hà. Vì vậy, nghiên cứu này được thực 

hiện với mục đích khảo sát khả năng kháng nấm của tinh dầu quế, sả chanh, húng quế, bạc hà ở 

dạng đơn và tác động hiệp lực của chúng trong việc ức chế nấm men Saccharomyces cerevisiae 

và nấm mốc Aspegilus niger. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Tinh dầu, chủng vi sinh vật và môi trường nuôi cấy 

Tinh dầu sử dụng trong nghiên cứu này là tinh dầu quế (Oleum cinnamomum), tinh dầu sả 

chanh (Cymbopogon flexuosus), bạc hà (Mentha Arvensis) và húng quế (Ocimum basilicum) 

cónguồn gốc từ Việt Nam được cung cấp bởi công ty cổ phần tinh dầu Việt Nam.  

Chủng vi sinh vật Saccharomyces cerevisiae M1 được phân lập từ nho đỏ Ninh Thuận và 

Aspergillus niger L2 được phân lập từ bơ Đắk Lắk. Chủng vi sinh vật được giải trình tự và định 

danh tại công ty Nam Khoa. S.cerevisiae được hoạt hóa và tăng sinh trong môi trường Hansen, 

sinh khối đươc̣ thu nhận sau 26 giờ nuôi cấy. A.niger được hoạt hóa và tăng sinh trong môi 

trường PDA trong 7 ngày ở nhiệt độ 28oC cho đến khi các bào tử hình thành. 

Xanthan gum (Himedia) (0,3% v/v) được hấp vô trùng ở 121oC/15 phút và chuẩn bị cho 

việc pha loãng tinh dầu. Tinh dầu  được pha loãng trong xanthan gum ở các nồng độ 100; 75; 50; 

20; 10 và 5µl/ml và được khuấy đều cho đến khi hệ nhũ tương hình thành. Các tinh dầu đã pha 

loãng được kiểm tra hiệu quả kháng nấm ở bước tiếp theo. 

2.2. Khảo sát hoạt tính kháng nấm bằng phương pháp khuếch tán trên thạch 

Khảo sát đánh giá hoạt tính kháng nấm được tiến hành theo mô tả của Sheeladevi và cộng 

sự, 2012 [13] với vài thay đổi đươc̣ tóm tắt như sau: sinh khối S.cerevisiae và A.niger sau quá 

trình nuôi cấy được kiểm tra mật độ trên buồng đếm hồng cầu và hiêụ chỉnh đến nồng độ 6 log 

(tế bào/ml hoặc bào tử/ml). Huyền phù thu được sẽ được trải lên môi trường thạch Hansen đối 

với S.cerevisiae và môi trường thạch PDA đối với A.niger để khô trong 10 phút. Sau đó, tinh dầu
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ở các nồng độ pha loãng được nhỏ lên (10µl) lên bề mặt thạch, các dung môi không chứa tinh 

dầu được dùng làm đối chứng. Các đĩa petri sau đó được ủ ở 28oC. Sau 24 giờ ủ, các đĩa petri 

được lấy ra kiểm tra bằng cách đo đường kính vòng kháng nấm (mm). 

2.3. Khảo sát ảnh hưởng của tinh dầu lên sự sinh trưởng của hệ sợi A. niger 

Ảnh hưởng của tinh dầu lên sự sinh trưởng và phát triển của hệ sợi nấm mốc được tiến 

hành theo mô tả của Boubaker và cộng sự (2016) [14]. Tinh dầu pha loãng trong xanthan gum 

(0,3% v/v) được bổ sung vào môi trường PDA để đạt nồng độ tinh dầu 50 ppm và 100 ppm. Bào 

tử A.niger được cấy vào giữa mỗi đĩa và được ủ ở 28oC. Đường kính của khuẩn lạc được đo sau 

mỗi 24 giờ. Các thí nghiệm được đánh giá khi khuẩn lac̣ mẫu đối chứng phát triển đến mép của 

đĩa. Chỉ số kháng nấm (MGI) được tính dựa trên công thức: MGI (%)=(C-T)/T x100%. Trong 

đó T là kích thước của khuẩn lạc trong đĩa thí nghiệm, C là kích thước của khuẩn lạc trong đĩa 

đối chứng. 

2.4. Xử lý thống kê  

Các nghiêṃ thức của thí nghiệm đươc̣ lăp̣ laị ba lần nhằm xác định giá trị trung bình, độ 

lệch chuẩn và kiểm định Student–Newman–Keuls, dùng để so sánh sự khác biệt giữa các nhóm. 

Số liêụ đươc̣ xử lý thông qua phần mềm JMP phiên bản 10 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  

3.1. Khả năng kháng nấm của các loại tinh dầu lên S.cerevisiae và A. niger 

Khả năng kháng nấm của bốn loaị tinh dầu ở dạng đơn tới S.cerevisiae và A.niger đươc̣ 

trình bày ở hình 1 và hình 2. Kết quả thu đươc̣ cho thấy, các loaị tinh dầu trong khảo sát đều cho 

hiêụ quả kháng nấm tốt với đường kính vòng kháng khuẩn từ 5,33±0,58 đến 59,33±3,06 mm và 

không có vòng kháng nấm đươc̣ ghi nhâṇ ở điã đối chứng. Hiêụ quả kháng nấm có sư ̣khác biêṭ 

giữa các loaị tinh dầu và chủng vi sinh vâṭ trong khảo sát (hình 1 và 2). Tinh dầu quế cho hiêụ 

quả kháng nấm tốt nhất (p<0,05) so với các tinh dầu còn laị với nồng đô ̣ức chế tối thiểu ở nấm 

men và nấm mốc là 5µl/ml (hình 1 và 2). Chủng nấm mốc A.niger cho thấy nhaỵ cảm với tinh 

dầu hơn so với nấm men S.cerevisiae khi sử duṇg tinh dầu ở nồng đô ̣cao. Kết quả khảo sát trên 

nấm men cho thấy, tinh dầu sả và tinh dầu húng quế cho hiêụ quả ức chế nấm men tương đương 

nhau (p>0,05) và tốt hơn (p<0,05) so với tinh dầu bac̣ hà (hình 1). Tuy nhiên, ở khảo sát trên 

nấm mốc, hiêụ quả ức chế của tinh dầu bac̣ hà và húng quế không có sư ̣khác biêṭ (p>0,05) và 

thấp hơn (p<0,05) so với tinh dầu sả chanh (hình 2). 

Do tính chất kỵ nước của tinh dầu, các dung môi hữu cơ khác nhau như ethanol, methanol, 

dimethyl sulfoxide (DMSO) được sử dụng để hòa tan [15, 16]. Trong nghiên cứu này xanthan 

gum 0,3% (v/v) được sử dụng để hòa tan tinh dầu và phương pháp khuếch tán trên thạch để kiểm 

tra nồng độ ức chế tối thiểu của các loại tinh dầu và hỗn hợp tinh dầu trong khảo sát. Nghiên cứu 

của Lopez và cộng sự (2005) cho thấy, tinh dầu quế có khả năng ức chế hiệu quảlên ba loại nấm 

(nấm men Candida albicans, và hai loại nấm mốc Penicillium islandicum và Aspergillus flavus) 

[17]. Tượng tự, kết quả từng nghiên cứu này cho thấy, tinh dầu quế đã ức chế mạnh đến nấm 

men S.cerevisiae và và nấm mốc A.niger so với các tinh dầu còn lại (hình 1 và 2). Do sư ̣khác 

biêṭ về số lươṇg và thành phần tinh dầu nên đăc̣ tińh kháng nấm của tinh dầu không phải do một 

cơ chế cụ thể mà tác động bởi nhiều cơ chế khác nhau ở mức đô ̣ tế bào [18]. Cơ chế báo cáo 
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thường xuyên nhất đối với hành động kháng khuẩn của tinh dầu được gọi là "cơ chế gián đoạn" 

[3]. Do tính chất kỵ nước của chúng, tinh dầu có thể tấn công màng tế bào và phá vỡ nó, chúng 

cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống enzyme dẫn đến ức chế hô hấp và gây chết tế bào.

 

Hình 1. Hoạt tính kháng nấm của bốn loaị 

tinh dầu lên S.cerevisiae ĐC: dung dịch nhũ hóa 

không chứa tinh dầu 

 

Hình 2. Hoạt tính kháng nấm của bốn loaị 

tinh dầu lên A.niger ĐC: dung dịch nhũ hóa 

không chứa tinh dầu 

Các nghiên cứu trước đây cho thấy, thành phần chính trong tinh dầu bao gồm phenol, 

terpen, aldehyde và xeton [8] và nhìn chung tinh dầu  chủ yếu tác động lên màng tế bào chất của 

vi sinh vật. Hoạt tính kháng nấm chính của tinh dầu quế được cho là do cinnamaldehyde [19]. 

Xing và cộng sự  (2014), kết luận rằng tác dụng kháng nấm của cinnamaldehyde là do nó có tác 

dụng ức chế enzym tổng hợp tế bào (β-(1,3)-glucan synthase và synthase chitin) do đó làm mất 

tế bào chất, vỡ màng tế bào, phá hủy ty thể và mấtsự ổn định của thành tế bào nên ảnh hưởng 

đến hình thái và sự phát triển của nấm [20]. Các thành phần aldehyde của citral là hỗn hợp của 

hai đồng phân là geranial và neral có trong tinh dầu sả đã được chứng minh hoạt tính kháng nấm 

đáng kể chống lại các loaị nấm gây tổn thất sau thu hoạch [21]. Tương tư,̣ Amit và côṇg sư ̣

(2010) cho rằng hoaṭ tính kháng mốc của tinh dầu sả chanh do sư ̣hiêṇ diêṇ của monoterpenes 

(78,2%) đươc̣ hình thành bởi α-citral và β-citral [11]. Trong tinh dầu húng quế chứa eugenol 

(62,60%), sau đó là caryophyllene (21,51%) và α-caryophyllene (4,85%) được cho là có hiệu 

quả ức chế lên các chủng Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis và 

Saccharomyces cerevisiae [ 22]. Điều này cho thấy các thành phần kháng khuẩn trong tinh dầu 

có vai trò rất quan troṇg trong viêc̣ ức chế vi sinh vâṭ gây haị. Kết quả thu được từ nghiên cứu 

này cho thấy, tinh dầu quế cho hiêụ quả kháng nấm tốt hơn các tinh dầu khác trong khảo sát 

(hình 1 và 2). Điều này cho thấy cinnamaldehyde và các thành phần khác có trong tinh dầu quế 

cho hiêụ quả ức chế nấm hiêụ quả hơn. 

3.1 Khả năng kháng nấm của sự kết hợp các loại tinh dầu lên S.cerevisiae và A. niger 

Khả năng kháng nấm của hỗn hợp tinh dầu tới S.cerevisiae và A.niger đươc̣ triǹh bày ở 

hình 3 và hình 4. Kết quả thu đươc̣ cho thấy, hỗn hợp từng cặp loaị tinh dầu được khảo sát đều 

cho hiêụ quả kháng nấm tốt với đường kính vòng kháng khuẩn từ 5±1,6 đến 52±0,1mm và 
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không có vòng kháng nấm đươc̣ ghi nhâṇ ở điã đối chứng. Hiêụ quả kháng nấm có sư ̣khác biêṭ 

giữa các loại tinh dầu ở dạng đơn và dạng kết hợp tinh dầu với nhau lên các chủng vi sinh vâṭ 

trong khảo sát (hiǹh 1, 2, 3 và 4). Hỗn hợp tinh dầu quế-sả chanh và quế-húng quế cho hiêụ quả 

kháng nấm tốt nhất (p<0,05) (hiǹh 3 và 4). Kết quả khảo sát trên nấm men cho thấy, sự kết hợp 

tinh dầu quế-sả chanh, quế-bạc hà cho hiệu quả kháng nấm cao hiệu quả hơn khi sử dụng tinh 

dầu sả chanh, bạc hà ở dạng đơn nhưng lại thấp hơn tinh dầu quế khi tác động ở dạng đơn (hình 

3). Còn đối với sự kết hợp quế-húng quế và húng quế-bạc hà cho hiêụ quả ức chế nấm men đều 

thấp hơn từng loại tinh dầu của chúng khi tác động ở dạng đơn (hình 1 và 3) sự kết hợp tinh dầu 

sả chanh-húng quế, sả chanh-bạc hà có hiệu quả tương đương từng loại tinh dầu ở dạng đơn. Tuy 

nhiên, ở khảo sát trên nấm mốc, hiêụ quả ức chế của hỗn hợp tinh dầu quế-sả chanh, quế-húng 

quế, quế-bạc hà đều cho hiệu quả kháng mốc thấp hơn tinh dầu quế khi tác động riêng lẻ và cao 

hơn so với tinh dầu sả chanh, húng quế, bạc hà tác động ở dạng đơn (hình 2 và 4), sự kết hợp 

tinh dầu húng quế-bạc hà lại cho hiệu quả kháng mốc cao hơn khi chúng tác động riêng lẻ ( hình 

2 và 4). 
        

 

Hình 3. Hoạt tính kháng nấm của hỗn hợp 

các loaị tinh dầu theo tỉ lệ 1:1 lên S.cerevisiae 

ĐC: dung dịch nhũ hóa không chứa tinh dầu. 

 

Hình 4. Hoạt tính kháng nấm của hỗn hợp 

các loaị tinh dầu lên A.niger ĐC: dung dịch nhũ 

hóa không chứa tinh dầu.

Nghiên cứu của Fu và cộng sự (2007) cho thấy, sự kết hợp của cây đinh hương và cây 

hương thảo đã cho thấy những tác động kháng khuẩn khác nhau, tùy thuộc vào vi sinh vật tương 

ứng [23]. Lu và cộng sự (2011) đã nghiên cứu và kết luận rằng tinh dầu quế là một tác nhân 

kháng khuẩn mạnh nên sự kết hợp tinh dầu quế với các tinh dầu khác sẽ cho thấy hiệu quả kháng 

khuẩn khác biệt làm tăng hiệu quả kháng khuẩn bảo quản thực phẩm, do đó nâng cao chất lượng 

thực phẩm và an toàn thực phẩm [24]. Tinh dầu quế và sả chanh có khả năng kháng khuẩn mạnh 

so với tinh dầu khác trong khảo sát (hình 1 và 2) do đó sự kết hợp của chúng với tinh dầu khác 

sẽ cho hiệu quả tác dụng hiệp lực khi áp dụng từng loại riêng lẻ (sả chanh, húng quế, bạc hà) 

đồng thời giảm được nồng độ tinh dầu xuống mức thấp không ảnh hưởng đến mùi vị cảm quan 

sản phẩm và làm tăng sự phức tạp các thành phần trong hỗn hợp tinh dầu giúp tinh dầu có phổ 

kháng khuẩn bền vững đối với vi sinh vật.  
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Nghiên cứu của Edris và Farrag cho thấy rằng các thành phần chính linalool, eugenol (tách 

ra từ tinh dầu húng quế), menthol và menthone (tách ra từ tinh dầu bạc hà), và sự kết hợp hiệp 

đồng của chúng cho thấy hoạt tính kháng nấm mạnh hơn so với tinh dầu húng quế và tinh dầu 

bạc hà trên Penicillium, Botrytis cinerea và Monilia fructigena [25]. Kết quả thu được từ khảo 

sát này cho thấy, sự kết hợp tinh dầu húng quế-bạc hà cũng có hoạt tính kháng nấm mạnh hơn so 

với tinh dầu húng quế và bạc hà ờ dạng đơn trên nấm mốc A.niger (hình 2 và 4). Tuy nhiên, trên 

đối tượng nấm men S.cerevisiae tác dụng hiệp đồng của tinh dầu húng quế-bạc hà lại thấp hơn 

từng loại ở dạng đơn. Tương tự, tinh dầu quế khi sử dụng dạng đơn cũng cho thấy hiệu quả ức 

chế nấm tốt hơn so với khi kết hợp và hiệu quả hơn đáng kể ở trường hợp của S.cerevisiae (hình 

1 và 3).  

3.3. Hiệu quả ức chế của các loại tinh dầu ở dạng đơn và kết hợp lên sự phát triển của hệ 

sợi A. niger 

Khả năng ức chế sư ̣phát triển hê ̣ sơị của A.niger của các loaị tinh dầu đươc̣ trình bày ở 

hình 5. Kết quả thu đươc̣ cho thấy sau 5 ngày ủ trên môi trường PDA, kích thước khuẩn lac̣ mốc 

trên điã đối chứng đaṭ 90 mm trong khi ở các mẫu có tinh dầu, đường kính khuẩn lac̣ giảm đáng 

kể thông qua chỉ số MGI (%) (hình 5). Ở nồng đô ̣50 ppm chỉ số MGI (%) của tinh dầu quế, sả 

chanh, bac̣ hà và húng quế lần lươṭ là 72.77±1.63; 51.11±2.22; 46.11±2.11 và 42.11±1.99 trong 

khi ở nồng đô ̣ 100 ppm chỉ số MGI (%) của các loaị tinh dầu tương ứng đaṭ 100; 100; 

94.12±1.41 và 92.11±2.13 (hình 5). Tinh dầu quế và sả chanh cho hiêụ quả khả năng ức chế hê ̣

sơị tốt nhất so với hai  loaị tinh dầu còn lại trong khảo sát. Trong khảo sát kết hợp các loại tinh 

dầu theo tỷ lệ 1:1, ở nồng đô ̣50 ppm chỉ số MGI (%) của hỗn hợp tinh dầu quế-sả chanh, húng 

quế-bac̣ hà, quế-húng quế, quế-bạc hà, sả chanh-húng quế và sả chanh-bạc hà lần lươṭ là 

60.11±1.16; 56.11±1.89; 58.12±1.99; 59.11±2.17; 58.50±1.5 và 56.50±2.5 trong khi ở nồng đô ̣

100 ppm chi ̉số MGI (%) của các hỗn hợp tinh dầu tương ứng đaṭ 100; 96.21±1.14; 100; 100; 

100 và 100 (hình 6). Kết quả khảo sát cho thấy sự kết hợp các cặp tinh dầu trong khảo sát ở nồng 

dộ 100ppm cho hiệu quả ức chế hệ sợi nấm mốc A.niger hoàn toàn (MGI=100%) chỉ có hỗn hợp 

tinh dầu húng quế-bạc hà ức chế 96% sự phát triển hệ sợi nhưng cao hơn so với tinh dầu húng 

quế và bạc hà khi ức chế ở dạng đơn. 

Sư ̣phát triển hê ̣sơị nấm có thể bi ̣ tác đôṇg đáng kể bởi tinh dầu. Nghiên cứu của Alizadeh-

Salteh và công sự (2010) tinh dầu zataria ở nồng độ 360ppm có khả năng ức chế tối đa (96%) 

trên sự phát triển hệ sợi Rhizopus stolonifer [26]. Tương tự, nghiên cứu của Boubaker và cộng 

sự (2016) cho thấy, tinh dầu xạ hương (Thymus satureioides) ở nồng độ 1000 ppm hiệu quả ức 

chế sự phát triển hệ sợi của ba chủng nấm P.digitatum, P.italicum và mốc G.citriaurantii lần 

lượt là 75%, 100% và 80% sau 7 ngày ủ [14]. Theo Nikos và cộng sự (2007), tinh dầu sả chanh 

ở nồng độ 25ppm đã ức chế đến 70% nấm sinh bào tử khi tăng nồng độ 500ppm thì ức chế hoàn 

toàn. Tinh dầu sả cho thấy tác động làm giảm nảy mầm bào tử và chiều dài ống mầm với 

Colletotrichum coccodes, Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, Rhizopus stolonifer và 

Aspergillus niger với hiệu quả phụ thuộc vào nồng độ tinh dầu [27]. Trong nghiên cứu của 

chúng tôi, ở nồng độ tinh dầu 100ppm của các loại tinh dầu trong khảo sát đã ức chế tối đa sự 

phát triển hệ sợi (MGI ≥ 92%). Sư ̣khác biêṭ này theo chúng tôi là do nguồn tinh dầu và chủng vi 

sinh vật trong khảo sát. Mặt khác, sự kết hợp tinh dầu với nhau đã làm tăng sự ức chế hệ sợi nấm 

A.niger cụ thể là ở nồng độ 100ppm, hỗn hợp húng quế - bạc hà (MGI = 96%) so với tinh dầu 
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húng quế và bạc hà ức chế ở dạng đơn, hỗn hợp các cặp tinh dầu còn lại đã ức chế hoàn toàn sự 

phát triển hệ sợi (MGI= 100%).  

 

Hình 5. Ảnh hưởng của các loaị tinh dầu 

lên sư ̣phát triển hê ̣sơị nấm A.niger 

 

Hình 6. Ảnh hưởng của sự kết hợp các loaị 

tinh dầu lên sư ̣ phát triển hê ̣ sơị nấm A.niger

Môṭ trong những cản trở chính của việc ứng duṇg tinh dầu trong bảo quản thực phẩm là 

chúng thường không đạt hiệu quả như các hơp̣ chất đơn và khi bổ sung với liều lượng để đạt 

được hiệu quả kháng khuẩn thì chúng thường gây ra ảnh hưởng lớn về mặt cảm quan [28]. Vi ̀

vâỵ, viêc̣ tìm ra nồng đô ̣tinh dầu thấp nhất mà vẫn ức chế đươc̣ sư ̣phát triển của vi sinh vâṭ se ̃

giúp haṇ chế đáng kể ảnh hưởng của tinh dầu đến cảm quan của sản phẩm. Trong nghiên cứu 

của chúng tôi cho thấy, tinh dầu quế và sả chanh ở nồng đô ̣100 ppm cho khả năng ức chế sư ̣

phát triển hê ̣sơị nấm tốt nhất so với các loaị tinh dầu khác trong khảo sát. Ngoài ra, một biện 

pháp giảm nồng độ tinh dầu để giảm hiệu ứng cảm quan là sự kết hợp các loại tinh dầu tạo nên 

hỗn hợp có tác dụng hiệp lực kháng khuẩn tốt [29]. Kết quả thu được trong nghiên cứu này cho 

thấy các tinh dầu sả chanh, húng quế, bạc hà khi kết hợp với nhau cho hiệu quả ức chế hệ sợi 

nấm tốt nhất và cao hơn so với khi tác động ở dạng đơn (hình 5 và 6). Tuy nhiên, kết quả nghiên 

cứu cũng cho thấy, tinh dầu quế khi kết hợp với tinh dầu khác đều cho hiệu quả kháng nấm thấp 

hơn so với dạng đơn (hình 1, 2, 3, 4, 5 và 6). Điều này có thể do hai tinh dầu kết hợp có cùng cơ 

chế tác động kháng nấm nên hiệu quả hiệp lực không diễn ra và trong trường hợp này hoạt động 

khác nấm phụ thuộc vào số lượng và hoạt lực kháng nấm của các thành phần có trong hỗn hợp 

tinh dầu. Tinh dầu quế cho hiệu quả kháng khuẩn rất cao khi ở dạng đơn và khi kế hợp với tinh 

dầu khác, một phần lượng tinh dầu quế bị thay thể bởi thành phần phần kháng nấm khác với hiệu 

quả thấp hơn nên đã làm giảm khả năng kháng nấm của hỗn hợp (hình 1, 2, 3, 4, 5 và 6). Trong 

các nghiên cứu kế tiếp cần tìm kiếm các tinh dầu kháng nấm có cơ chế tác động khác nhau để 

tìm ra thành phần hỗn hợp có các cơ chế tác động kháng nhau làm tăng hiệu quả kháng khuẩn ở 

nồng độ thấp. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu cho thấy các loaị tinh dầu quế, sả chanh, húng quế và bac̣ hà ở dạng đơn và kết 

hợp đều cho khả năng ức chế S.cerevisiae và A.niger hiệu quả. Tinh dầu có thể ức chế sư ̣phát 

triển của hê ̣sơị nấm A.niger. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy trong các loại tinh dầu khảo sát 

trên hai chủng nấm, tinh dầu quế cho hiệu quả kháng khuẩn cao nhất và sự kết hợp tinh dầu quế 

với các tinh dầu khác cho thấy khả năng ức chế nấm cao hơn tinh dầu sả chanh, húng quế, bạc hà 
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ở dạng đơn. Tuy nhiên, khả năng ức chế nấm của những kết hợp này vẫn thấp hơn tinh dầu quế 

tác động dạng đơn có thể là do hai tinh dầu kết hợp có cùng cơ chế tác động kháng nấm nên hiệu 

quả hiệp lực không diễn ra và trong trường hợp này hoạt động khác nấm phụ thuộc vào số lượng 

và hoạt lực kháng nấm của các thành phần có trong hỗn hợp tinh dầu. Hỗn hợp tinh dầu sả 

chanh-húng quế và húng quế-bạc hà có hiệu quả hơn khi từng loại tinh dầu của chúng tác động ở 

dạng đơn. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy sự kết hợp các loại tinh dầu với nhau có thể giúp 

giảm nồng đô ̣tinh dầu thấp nhất ít gây ảnh hưởng đến cảm quan và tăng sự phức tạp các thành 

phần tinh chống lại việc kháng lại của vi sinh vật cho thấy tiềm năng ứng duṇg trong bảo quản 

nông sản sau thu hoạch. 
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ABSTRACT 

INVESTIGATE THE EFFECT OF CINNAMON, LEMONGRASS, SWEET BASIL, 

PEPPERMINT OILS AND THEIR COMBINED PROCESSES ON SACCHAROMYCES 

CEREVISIAE AND ASPERILLUS NIGER 

Lieu Thuy Linh, Ngo Nguyen Nhat Ha, Lieu My Dong 

1Food Technology Faculty, Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: lieuthuylinh95@gmail.com 

The aim at this study was evaluate the influence of essential oils (cinnamon, lemongrass, 

sweet basil andpeppermint oils) and their combination against Saccharomyces cerevisiae and 

Aspergillus niger was assessed by diffusion method on agar plates and inhibited mycelial 

growth. The results showed that, four essential oils acting alone (at different concentrations 2.5; 

5; 10; 20; 50; 75; 100 µl/ml) had antifungal activity with antifungal diameters from 

5.33±0.58mm to 59.33±3.06 mm. Cinnamon essential oil has the best antifungal effect compared 

to other essential oils in the survey with a minimum inhibitory concentration of 5 μl / ml on 

mold and yeast.In the experimentsynergy of essential oils, the combination of essential oils 

cinnamon-lemongrass for more effective combination of essential oils remaining but still lower 

than individual cinnamon essential oil. In the study of antifungal effects of four essential oils and 

their combination (50 ppm and 100 ppm) on mycelial growth. The cinnamon oil, lemongrass and 

their combination with the essential oil remaining in the survey at a concentration of 100 ppm 

was completely inhibited mycelial growth, mixed basil-peppermint inhibited 96% growth of 

mycelial more effective than essential oils of basil, peppermint inhibitor acting alone.  

Keywords: Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger, essential oil, antifungal activity, 

combination 
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HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG CỦA NẤM MỐC LÊN QUÁ TRÌNH BẢO 

QUẢN XOÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP MÀNG BAO ĂN 

ĐƯỢC VÀ TINH DẦU SẢ CHANH 

Ngô Nguyễn Nhật Hà1,*, Liêu Thùy Linh1, Liêu Mỹ Đông1 

1Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm Tp. HCM 

*Email: ngonguyennhatha95@gmail.com 

Ngày nhận bài: 15/62017; Ngày chấp nhận đăng: 2/7/2017 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của tinh dầu sả chanh (Cympopogon 

citratus L.), sả java (Cymbopogon winterianus Jowitt) và tràm (Melaleuca 

alternifolia) tới Aspergillus niger bằng phương pháp khuếch tán qua thạch. Tinh dầu được lựa 

chọn sẽ được kết hợp vào màng bao (chitosan (1%) và Ca-alginate (0.5%)) và ứng dụng trong 

bảo quản trái xoài Cát Chu đã gây nhiễm A.niger. Nghiên cứu cho thấy, tất cả các loại tinh dầu 

đều cho thấy hoạt động chống lại Aspergillus niger, trong đó tinh dầu sả chanh cho hiệu quả ức 

chế Aspergillus niger hiệu quả nhất với nồng độ ức chế tối thiểu là 5 µl/mL, so với tinh dầu sả 

java và tinh dầu tràm là 20 µl/mL. Ở khảo sát bảo quản xoài, kết quả cho thấy toàn bộ trái ở mẫu 

đối chứng bị thối hỏng hoàn toàn sau 10 ngày bảo quản trong khi mẫu sử dụng màng bao duy trì 

thời gian bảo quản dài hơn. Tinh dầu ở nồng độ cao (1÷2%) đã gây tác động tiêu cực đến quá 

trình bảo quản xoài, gây ra vết thâm trên bề mặt trái và thối hỏng sớm. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy, màng bao Alginate 0.5%, kết hợp với tinh dầu sả chanh 5 µl/mL cho thấy hiệu quả chống 

nấm mốc, trái không bị thối hỏng sau 14 ngày bảo quản. 

Từ khóa: Aspergilus Niger, hoạt động kháng nấm, màng bao ăn được, tinh dầu sả chanh, tinh dầu 

sả java, tinh dầu tràm… 

1. MỞ ĐẦU 

Tình trạng tổn thất sau thu hoạch là một trong những nguyên nhân chính làm thất thoát rau 

củ quả tươi trong quá trình cung ứng sản phẩm [1]. Lượng thất thoát này có thể đe dọa an ninh 

lương thực thế giới. Điển hình, lượng lương thực đã bị tổn thất vào năm 1995 có thể đáp ứng 

nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu cho 200 triệu người (tương đương dân số Mỹ hay Indonesia) [2]. Ở 

nước ta, tổn thất sau thu hoạch với các sản phẩm hạt khoảng 10%, củ 10-20%, rau quả 15-30% 

[2]. Bên cạnh đó, việc sử dụng rộng rãi thuốc trừ sâu lên việc bảo quản nông sản có những hạn 

chế đáng kể như là chi phí tăng lên, xử lý các mối nguy, lo ngại về dư lượng thuốc trừ sâu đối 

với thực phẩm, và mối đe dọa đối với sức khoẻ và môi trường của con người [3]. Trong những 

năm gần đây sự quan tâm trong việc sử dụng các chất tự nhiên ngày càng gia tăng cũng như là
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các hạn chế nêu trên đã khuyến khích các nghiên cứu chi tiết hơn về tài nguyên thực vật. Đặc 

biệt, sự quan tâm đã được tập trung vào việc áp dụng tiềm năng của các loại tinh dầu thực vật. 

Rất nhiều các nghiên cứu trước đây đã chứng minh hiệu quả kháng nấm của tinh dầu [4-6]. 

Với A. niger, sự tăng trưởng của nó đã được ức chế hoàn toàn khi có nồng độ 0,94% tinh dầu 

chanh (Citrus lemon L.), quýt (Citrus reticulata L.), bưởi (Citrus paradisi L.) và cam (Citrus 

sinensis L.) [7]. Theo Nikos và công sự (2007), tinh dầu sả chanh (Cympopogon citratus L.) ở 

nồng độ 25ppm đã ức chế đến 70% nấm sinh bào tử khi so sánh với việc không sử dụng tinh dầu 

[5]. Tinh dầu có thể được coi là các chất thay thế phù hợp cho các chất phụ gia hóa học để sử 

dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm [7]. Các đặc tính kháng khuẩn của tinh dầu và các chất 

chiết xuất từ nhiều loại thực vật gần đây được quan tâm rất nhiều trong ngành công nghiệp thực 

phẩm bởi vì chúng có thể được sử dụng làm chất phụ gia tự nhiên từ khuynh hướng thay thế các 

chất chống vi khuẩn và vi nấm tổng hợp bằng các chất tự nhiên hơn [6].Vì vậy, tinh dầu, các sản 

phẩm có mùi và dễ bay hơi có ứng dụng rộng rãi trong y học dân gian, hương liệu thực phẩm 

cũng như là bảo quản [8]. Áp dụng các hợp chất thiên nhiên này trong ngành công nghiệp thực 

phẩm có thể là một lựa chọn tiềm năng, nhưng chi phí ứng dụng và các vấn đề khác, như mùi 

hương mạnh đã hạn chế việc sử dụng chúng trong lĩnh vực bảo quản thực phẩm. Một giải pháp 

để giảm lượng tinh dầu thiết yếu trong khi vẫn duy trì hiệu quả của chúng có thể là sự kết hợp 

của các hợp chất tự nhiên này vào các loại màng ăn được [9]. Việc tạo lớp màng bọc ăn được 

chứa tinh dầu là sự nghiên cứu cần thiết để kéo dài thời hạn bảo quản nông sản trong khi vẫn giữ 

được sự quan tâm về chất lượng. Màng bao ăn được là các lớp mỏng của vật liệu được tạo ra từ 

các thành phần có khả năng phân hủy sinh học có thể được tiêu thụ như là một phần của sản 

phẩm thực phẩm và có thể đóng vai trò như một rào cản hô hấp [10]. Một lợi thế lớn khác của 

loại màng bao này là sự thân thiện với sinh thái vì không gây ra các vấn đề về môi trường như là 

các vật liệu đóng gói có nguồn gốc từ các nguồn năng lượng không tái tạo được [10]. Theo 

Muzzarelli và cộng sự (1999), các loại màng bao ăn được như Chitosan đã được chứng minh là 

không độc và dễ phân huỷ sinh học với khả năng hình thành gel ở pH thấp [11]. Nhưng các loại 

màng bao ăn được lại không mang lại tác dụng kháng nấm [10]. Vì vậy các nghiên cứu trước đã 

cho thấy, các chất chống oxy hoá và các chất kháng khuẩn, kháng nấm cũng có thể được kết hợp 

vào các dung dịch tạo màng để bảo vệ các sản phẩm thực phẩm khỏi sự oxy hóa và sự hư hỏng 

do vi khuẩn, nấm mốc dẫn đến cải thiện chất lượng và tăng cường tính an toàn [10]. Trong 

nghiên cứu này, các loại tinh dầu sả chanh, sả java và tinh dầu tràm được đánh giá hiệu quả 

kháng nấm A.niger bằng phương pháp khuếch tán qua thạch. Tinh dầu cho hiệu quả kháng 

khuẩn tốt nhất sẽ được kết hợp với màng bao Chitosan và Alginate trong ứng dụng kéo dài thời 

gian bảo quản xoài Cát Chu ở điều kiện 28-32oC. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Tinh dầu sử dụng trong nghiên cứu này là tinh dầu sả chanh (Cympopogon citratus L), tinh 

dầu sả java Cymbopogon winterianus Jowitt) và tràm (Melaleuca alternifolia) có nguồn gốc từ 

Việt Nam. 

Chủng mốc Aspergillus niger được phân lập từ quả xoài mốc được nuôi cấy trên môi 

trường PDA. 

Xoài được sử dụng trong nghiên cứu là giống xoài Cát Chu được lấy từ huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp. 
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2.2. Phương pháp 

2.2.1. Pha loãng tinh dầu 

Xanthan gum (Himedia) được pha cùng với nước cất với các nồng độ 0.3% (w/v), sau đó 

được hấp tiệt trùng ở 1210C/15 phút và chuẩn bị cho việc pha loãng tinh dầu. 

Các loại tinh dầu được pha loãng trong nhũ tới các nồng độ cần thiết và được đồng nhất 

cho đến khi hệ nhũ tương hình thành. Các tinh dầu đã pha loãng được kiểm tra hiệu quả kháng 

nấm cho các bước tiếp theo. 

2.2.2. Kiểm tra hoạt tính kháng nấm bằng phương pháp khuếch tán trên thạch 

Thí nghiệm được tiến hành dựa theo nghiên cứu của Tyagi và cộng sự (2010) với một số 

thay đổi được trình bày như sau [12]. Môi trường PDA đã được hấp khử trùng ở 1210C/15 phút 

được đỗ vào đĩa petri đã được hấp tiệt trùng, mỗi đĩa 16ml. Các đĩa môi trường này được chuẩn 

bị trước 24 giờ để loại bỏ những đĩa bị nhiễm. Bào tử mốc có nồng độ 105 bào tử/ml được cấy 

lên đĩa thạch và để khô trong 5 phút. Hút 10 µl nhũ có tinh dầu với các nồng độ được lựa chọn 

nhỏ vào giữa mỗi đĩa. Ủ ở 25oC. Mẫu đối chứng là mẫu được nhỏ 10 µl nhũ không chứa tinh 

dầu. Sau 24 giờ ủ, đo đường kính vòng kháng nấm ở mỗi đĩa. Các giá trị MIC được xác định là 

nồng độ thấp nhất của tinh dầu ngăn ngừa sự phát triển có thể nhìn thấy của Aspergillus niger. 

2.2.3. Đánh giá khả năng bảo quản xoài bằng màng bao ăn được kết hợp với tinh dầu sả 

Xoài đã loại bỏ trái hư hỏng được rửa với nước muối sinh lý 0,9g/l trong 2 phút, và làm 

khô trong không khí ở nhiệt độ môi trường xung quanh. Mỗi loại màng bao được thực hiện với 2 

mẫu. Các hóa chất được sử dụng trong thí nghiệm: Chitosan 1%, Na_ alginate 1%, CaCl2 0.2N, 

xanthan 0.1% được hấp tiệt trùng ở 121oC trong 15 phút. Trái đối chứng là mẫu được phun dịch 

bào tử mốc với nồng độ 105 tế bào/ml. Các mẫu xử lý chỉ với màng bao được nhúng trong các 

dung dịch tạo màng trong ba phút. Với các mẫu xử lý màng bao kết hợp tinh dầu, tinh dầu ở các 

nồng độ lựa chọn được đồng hóa trước cùng với nhũ trong dung dịch tạo màng sau đó thực hiện 

nhúng tạo màng với mỗi mẫu. Và phun tinh dầu ở các nồng độ lựa chọn đối với các mẫu được 

xử lý chỉ với tinh dầu. Tất cả các mẫu được phun dịch bào tử mốc với nồng độ 105 tế bào/ml. 

Sau khi tạo màng và gây nhiễm mốc, xoài được để khô tự nhiên ở nhiệt độ phòng. Để tránh thay 

đổi không khí xung quanh trái cây, sáu lỗ có đường kính 7 mm đã được cắt trên những túi nylon, 

và sau đó quả được lưu giữ trong các túi này và quan sát ở điều kiện nhiệt độ 28o-32o. Các dữ 

liệu được thu thập trước khi xử lý (ngày 0) và cách mỗi 2 ngày trong quá trình bảo quản 14 

ngày. 

2.2.4. Xử lý số liệu thống kê 

Tất cả các nghiêṃ thức đươc̣ lăp̣ laị hai đến ba lần để tính giá trị trung bình, độ lệch chuẩn 

và kiểm định Student–Newman–Keuls dùng để so sánh sự khác biệt giữa các nhóm, có ý nghĩa 

với độ tin cậy p< 0.05. Số liêụ đươc̣ xử lý thông qua phần mềm JMP 10 và Excel. 



 

Ngô Nguyễn Nhật Hà, Liêu Thùy Linh, Liêu Mỹ Đông 

 

290 

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hoạt tính kháng nấm của các loại tinh dầu ở phương pháp khuếch tán trên thạch 

Hoạt tính kháng nấm của tinh dầu sả chanh, sả java và tràm lên A.Niger được trình bày ở 

Hình 1. Kết quả cho thấy, ở mẫu đối chứng không xuất hiện vòng kháng nấm. Điều đó chứng tỏ, 

nhũ không có khả năng kháng nấm. Trong thí nghiệm này, vòng kháng nấm xuất hiện ở nồng độ 

tinh dầu sả chanh 0.5%, trong khi ở tinh dầu sả java và tràm là 2%. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

MIC của tinh dầu sả chanh là 0.5% và với tinh dầu sả java, tinh dầu tràm là 2%. Như vậy, do 

MIC của tinh dầu sả chanh bé nhất nên có thể kết luận rằng tinh dầu sả chanh có khả năng ức 

chế A.Niger hiệu quả hơn khi so sánh với 2 loại tinh dầu còn lại. Bên cạnh đó, kết quả cho thấy 

hiệu quả của tinh dầu phụ thuộc vào nồng độ. Ở tất cả các loại tinh dầu, đường kính vòng kháng 

nấm tăng lên khi tăng nồng độ tinh dầu. 

Tinh dầu sả java tuy cho hiệu quả thấp hơn sả chanh nhưng những nghiên cứu trước cũng 

cho thấy tác dụng kháng nấm hiệu quả của tinh dầu sả java, khả năng kháng nấm của tinh dầu sả 

java được so sánh là mạnh hơn so với thuốc bifonazole thương mại [4]. Tinh dầu sả chanh cũng 

đã cho thấy hiệu quả kháng nấm trong các nghiên cứu trước đây. Baratta và cộng sự (1998) báo 

cáo rằng khi được xử lý với 1000ppm tinh dầu sả chanh, 91% sự phát triển của A. niger trong 

môi trường nuôi cấy lỏng bị ức chế [13]. Tương đồng với kết quả bài nghiên cứu của tôi, khi so 

sánh với tinh dầu khác, sả chanh vẫn cho thấy hiệu quả ức chế trội hơn. Geotrichum 

candidumnhạy cảm với tinh dầu sả chanh hơn so với tinh dầu húng tây và tinh dầu oregano được 

báo cáo bởi Plotto và cộng sự, (2003) [14]. Các nghiên cứu cũng cho thấy, mức độ nhạy cảm của 

nấm mốc cũng tùy thuộc vào từng loại tinh dầu. Theo M. Viuda-Martos và cộng sự (2007), tinh 

dầu cam chống lại A. niger hiệu quả nhất, tinh dầu quýt có hiệu quả nhất trong việc làm giảm sự 

phát triển của Aspergillus flavus trong khi đó bưởi là chất ức chế tốt nhất của nấm mốc P. 

chrysogenum và P. verrucosum [7]. 

Khả năng kháng nấm của tinh dầu đã được chỉ ra ở rất nhiều các nghiên cứu trước đây. 

Trong trường hợp A. niger, sự tăng trưởng của nó đã được ức chế hoàn toàn khi có nồng độ 

0,94% của bất kỳ loại tinh dầu nào được sử dụng như tinh dầu chanh (Citrus lemon L.), cam 

(Citrus sinensis L.), quýt (Citrus reticulata L.) và bưởi (Citrus paradisi L.) [7]. Tinh dầu sả 

Hình 1. Đường kính vòng kháng nấm của tinh dầu lên A.Niger. ĐC: 

dung dịch nhũ không chứa tinh dầu. 

Đường kính vòng kháng nấm 

Nồng độ tinh dầu (𝜇𝑙/𝑚𝑙) 
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chanh (Cympopogon citratus L.) (khoảng 25 đến 500 ppm) đã được kiểm tra về hoạt tính kháng 

nấm chống lại Colletotrichum, Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, Rhizopus stolonifer và 

Aspergillus niger [5]. Do thành phần hóa học đa dạng của tinh dầu, cơ chế tác động của tinh dầu 

lên nấm là phức tạp và tinh dầu tồn tại nhiều cơ chế kháng nấm khác nhau. Kết quả phân tích 

hóa học của các tinh dầu được kiểm tra, trong tinh dầu của C. winterianus đã xác định được 23 

hợp chất, các thành phần chủ yếu là citronellal (27,00%), trans-geraniol (22,78%) và citronellol 

(10,09%) [4]. Theo Djilani và cộng sự (2012) thì tinh dầu sẽ phá vỡ thành tế bào và làm tổn thất 

tế bào chất của vi sinh vật [10].  

Kết quả thu được từ nghiên cứu này cho thấy, Aspergillus Niger nhạy cảm hơn với tinh dầu 

sả chanh khi so sánh với tinh dầu sả java và tràm được dùng trong khảo sát (hình 1). Với khả 

năng ức chế nấm ở nồng độ thấp, tinh dầu sả chanh được lựa chọn cho khảo sát bảo quản xoài 

với màng bao Chitosan và Alginate. 

3.2. Bảo quản xoài bằng màng bao ăn được kết hợp với tinh dầu 

Kết quả xác định tỉ lệ thối hỏng của các mẫu xoài trong quá trình bảo quản được thể hiện ở 

hình 2, 3, 4 và hình 5. Kết quả nghiên cứu cho thấy mẫu xoài có xử lý màng bao cho hiệu quả 

bảo quản tốt hơn hẳn mẫu đối chứng (hình 2), mẫu đối chứng sau 6 ngày bảo quản đã thối đến 

50% và đến ngày thứ 10 thì hư hỏng toàn bộ. Trong khi đó, với các mẫu được bảo vệ bởi màng 

bao Chitosan và Alginate vẫn chưa hư hỏng sau 8 ngày bảo quản ở nhiệt độ 28-32oC. Và sau 14 

ngày bảo quản, tỷ lệ hư hỏng của mẫu được bọc màng Alginate ít hơn đến 30% so với mẫu bọc 

màng Chitosan. Trong trường hợp phun tinh dầu, các mẫu được xử lý tinh dầu ở MIC đã thể 

hiện khả năng kháng mốc, mẫu chỉ thối 40% sau 14 ngày bảo quản trong điều kiện 28-32oC 

(hình 4). Ở kết quả thể hiện trên hình 5, các công thức kết hợp tinh dầu sả chanh vào màng bao 

ăn được đã cho thấy hiệu quả bảo quản ưu việt.  

Hình 2. Tỉ lệ hư hỏng (%)của xoài xử lý màng bao 

ăn được gây nhiễm bằng bào tử mốc A.Niger với 

nồng độ 105 bào tử/ml sau 14 ngày bảo quản 

Hình 3. Tỉ lệ hư hỏng (%) của xoài xử lý màng bao 

ăn được kết hợp tinh dầu1% và 2% gây nhiễm bằng 

bào tử mốc A.Niger với nồng độ 105 bào tử/ml sau 

14 ngày bảo quản 
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Hình 4. Tỉ lệ hư hỏng (%)của xoài xử lý phun tinh 

dầu được gây nhiễm bằng bào tử mốc A.Niger với 

nồng độ 105 bào tử/ml sau 14 ngày bảo quản 

Hình 5. Tỉ lệ hư hỏng (%) của xoài xử lý màng bao 

ăn được kết hợp tinh dầu 0.5% và 0.25% gây nhiễm 

bằng bào tử mốc A.Niger với nồng độ 105 bào tử/ml 

sau 14 ngày bảo quản 

Các mẫu Chitosan và Alginate kết hợp tinh dầu 0.25%, mẫu Chitosan kết hợp tinh dầu 

0.5% không bị thối hỏng sau thời gian 10 ngày bảo quản, cũng cùng thời gian và điều kiện bảo 

quản đó, mẫu đối chứng đã thối hỏng hoàn toàn. Đặc biệt, công thức màng bao Alginate kết hợp 

với tinh dầu sả chanh nồng độ 0.5% không xảy ra hiện tượng thối hỏng nào dù là sau thời gian 

bảo quản 14 ngày. 

Các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra hiệu quả bảo quản của các loại màng bao. Savagebáo 

cáorằng táo bọc bằng Chitosan giảm tỷ lệ nấm mốc xảy ra trong 12 tuần khi bảo quản lạnh ở 5oC 

[15]. Một nghiên cứu thực hiện trên màng bao Chitosan nhằm ức chế Sclerotia Rot trên cà 

rốtcho thấy tỷ lệ thối giảm đáng kể từ 88% đến 28% bằng cách phủ rễ cà rốt với 2% hoặc 

4%Chitosan [16]. Cheah LH và cộng sự (1997) cũng đã chỉ ra, Chitosan ở mức 1, 2, và 4% (w/v) 

làm giảm đáng kể sự tăng trưởng Sclerotinia sclerotiorum trên môi trường PDA, dưới kính 

hiểnvi nấm tiếp xúc với Chitosan dường như bị biến dạng và chết [16]. Và theo Po-Jung Chien 

cùngcộng sự, lớp màng Chitosan bọc trên xoài cắt lát có hiệu quả ức chế sự phát triển của vi sinh 

vật, và dù tăng nồng độ chitosan từ 0.5% đến 2% không ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh 

vật [17]. Hiệu quả bảo quản của các loại màng bao đến từ khả năng làm giảm tốc độ hô hấp của 

trái cây tươi, làm chậm quá trình mất nước trên bề mặt, giảm hấp thụ độ ẩm và oxy hóa các 

thành phần, tránh mất đi hương vị, và ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn đối với thực phẩm 

[10], từ đó kéo dài thời gian bảo quản trái cây tươi. 

Các loại màng bao ăn được thuộc 3 nhóm polysaccharides, protein và lipid đã có những ưu điểm 

rất lớn [10]. Và khi kết hợp với tinh dầu, công nghệ này cho hiệu quả làm chậm lại tốc độ bốc 

hơi chất kháng nấm, do đó giữ được nồng độ cao các hợp chất hoạt tính trên bề mặt quả (nơi 

xâm nhiễm chủ yếu của vi sinh vật lên quả) trong thời gian dài. Điều này làm cho phương pháp 

hiệu quả hơn trong việc giảm mức độ vi sinh vật so với khi áp dụng trực tiếp trên bề mặt của sản 

phẩm thông qua phương pháp phun dung dịch tinh dầu [9]. Đó là do nồng độ tinh dầu 2% quá 

cao, sư ̣có mặt quá cao của tinh dầu cũng làm ảnh hưởng đến tế bào vỏ quả [9], gây tổn thương 
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xoài khiến trái bị thâm ngay khi vừa xử lý màng, sau đó là bị úng và thối sớm. Màng bao 

Alginate kết hợp tinh dầu 1% cho hiệu quả bảo quản tốt hơn nhưng vẫn chưa phải là công thức 

tối ưu nhất. Ở ngày bảo quản thứ 6, các mẫu Chitosan + sả 2%, chitosan + sả 1%, Alginate + sả 

2% đã thối 100%, 40%, 20% theo thứ tự. Mẫu Alginate + sả 1% vẫn chưa thối sau 6 ngày bảo 

quản. Những kết quả từ 3 thí nghiệm chứng tỏ, phương pháp màng bao Alginate cho hiệu quả 

bảo quản xoài tốt hơn so với màng Chitosan kể cả khi kết hợp tinh dầu hoặc không. 

Các loại màng bao ăn được kết hợp với tinh dầu đã cho thấy hiệu quả trong các nghiên cứu 

trước đây. Việc kết hợp tinh dầu quế vào màng bao ăn được_màng Alginate đã kéo dài thời hạn 

bảo quản những lát dưa hơn 21 ngày ở 5oC [18]. Trong nghiên cứu của Nima Azarakhsh và cộng 

sự (2014), các kết quả chỉ ra rằng màng bao ăn được tạo thành bởi Alginate kết hợp với tinh dầu 

sả 0.3% (w/v) có tiềm năng kéo dài thời hạn sử dụng và duy trì chất lượng của dứa cắt tươi [19]. 

Tuy nhiên, nhìn vào kết quả thể hiện trong hình 2 và hình 3, khi so sánh màng bao Alinate với 

màng bao Alginate kết hợp với tinh dầu sả 1%, 2% thì hiệu quả cao, chưa tương đồng với nghiên 

cứu của Nima Azarakhsh và cộng sự (2013). Những mẫu xử lý màng bao Alginate kết hợp tinh 

dầu 1% tuy cho kết quả tốt hơn khi kết hợp tinh dầu 2% nhưng vẫn bị thối hỏng sau 14 ngày bảo 

quản. Trong khi đó, kết quả thu được trong nghiên cứu của Nima Azarakhsh và cộng sự cũng chỉ 

ra rằng tỷ lệ thối của các mẫu được bọc màng bao Alginate kết hợp với tất cả các nồng độ của 

tinh dầu sả thì thấp hơn đáng kể so với các mẫu màng bao mà không có tinh dầu sau 8 ngày lưu 

trữ [19]. Điều này có thể lý giải bởi việc nồng độ tinh dầu sả sử dụng trong thí nghiệm quá cao 

(1% và 2%), gây tổn thương vỏ trái dẫn đến tình trạng hỏng nhanh so với nồng độ 0.1%, 0.3%, 

0.5% mà tác giả Nima đã sử dụng. Kết quả của Rojas-Graü và cộng sự (2007) cũng đã cho thấy 

sự tương đồng, rằng tinh dầu sả ở nồng độ 1.0 và 1.5% (w/w) có ảnh hưởng đến kết cấu của táo 

cắt tươi khi kết hợp Alginate, gây hiện tượng thâm vỏ và thối sớm [20]. Như vậy, việc tăng nồng 

độ tinh dầu trên mức MIC không những không tăng hiệu quả kháng nấm, ngược lại còn gây tổn 

thương các mẫu. Kết luận này cũng được chứng minh rõ ràng trong thí nghiệm khảo sát tỷ lệ 

thối của các mẫu xử lý tinh dầu ở các nồng độ 0.25%, 0.5%, 1% và 2% (hình 4). Ở MIC tìm 

được là 0.5%, mẫu vẫn không thối sau 8 ngày bảo quản. Trong khi đó mẫu xử lý nồng độ 1% đã 

thối 30% ở ngày bảo quản thứ 8 và mẫu xử lý nồng độ 2% thối rất sớm, thối hoàn toàn ở ngày 

Hình 6. Hình trái thối hỏng sau 10 ngày bảo quản (dưới). (1: đối chứng, 2: 

Chitosan, 3: Alginate) 

                1                                           2                                             3 
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bảo quản thứ 6 (hình 3). Là do ở nồng độ cao, tinh dầu gây hỏng quả [20], trong khi ở nồng độ 

thấp sự bay hơi của tinh dầu đã làm giảm đi hiệu quả kháng mốc.  

Ở thí nghiệm tiếp theo, để tìm ra công thức màng bao hiệu quả trong việc kéo dài thời gian 

bảo quản trái xoài tươi, nghiên cứu được tiếp tục với công thức 2 loại màng bao Alginate và 

Chitosan kết hợp tinh dầu sả chanh với nồng độ tinh dầu 0.25% và 0.5%. Kết quả sau 14 ngày 

bảo quản cho thấy hiệu quả bảo quản rất cao, và công thức màng bao hiệu quả nhất là màng 

Alginate kết hợp tinh dầu sả chanh ở 0.5%, mẫu không hề thối hỏng trong khi mẫu Chitosan kết 

hợp tinh dầu sả chanh 0.5% thối 15%, mẫu Alginate kết hợp tinh dầu sả chanh 0.25% thối 20%, 

mẫu Chitosan kết hợp tinh dầu sả chanh 0.25% thối đến 30%. Màng bao Alginate cho hiệu quả 

cao đã được chứng minh ở thí nghiệm trên (hình 2). Khi kết hợp với tinh dầu, nồng độ 0.5% sả 

chanh chính là MIC giúp tạo ra tính kháng nấm cho lớp màng ăn được từ đó cải thiện hiệu quả 

khả năng bảo quản. Việc tăng nồng độ tinh dầu cao hơn chỉ làm tổn thương mẫu mà không đem 

lại tác dụng kéo dài thời gian bảo quản, cũng như nồng độ tinh dầu ở mức thấp hơn MIC không 

mang đến hiệu quả kháng nấm đáng kể. 

4. KẾT LUẬN 

Tinh dầu sả có khả năng ức chế sự sinh trưởng của A.Niger cao trong điều kiện phòng thí 

nghiệm. Nghiên cứu cho thấy nấm A.Niger nhạy cảm với tinh dầu sả chanh nhất so với tinh dầu 

sả java và tinh dầu tràm. Tinh dầu sả cho hiệu quả kháng nấm ở nồng độ từ 0.5% đến 10% thì có 

đường kính vòng kháng nấm từ 4 ± 1.13 mm đến 34 ± 4.08 mm. Tinh dầu sả chanh với nồng độ 

0.5% có tác dụng hạn chế sự ảnh hưởng của chủng nấm mốc A.niger trong quá trình bảo quản 

xoài bằng phương pháp kết hợp với màng bao ăn được. Phương pháp này dễ thực hiện đồng thời 

có thể thay thế các loại thuốc hóa học trong việc bảo quản trái cây nhằm mục đích bảo vệ sức 

khỏe người tiêu dùng. Quả xoài sau khi được tạo màng bao tinh dầu sả chanh 0.5% kết hợp với 

màng bao Ca_Al đã duy trì được chất lượng và không bị thối hỏng do nấm mốc trong suốt 14 

ngày bảo quản ở nhiệt độ thường. 

Hình 7. Hình mẫu kết hợp tinh dầu thối hỏng sau 8 ngày bảo quản (dưới) 

(1: Chitosan+sả 2%, 2: Chitosan+sả 1%, 3: Alinate+sả 2%, 4: Alinate+sả 1%) 

1                                  2                              3                                4 
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 ABSTRACT 

LIMIT THE EFFECT OF MOULD ON THE PRESERVATION MANGO BY 

COMBINATION OF CYMPOPOGON CITRATUS L. ESSENTIAL OIL AND EDIBLE 

COATINGS METHOD 

Ngo Nguyen Nhat Ha*, Lieu Thuy Linh, Lieu My Đong 

1Food Technology Faculty, Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: ngonguyennhatha95@gmail.com 

The aim of this study was to examine the effect of citronella lemongrass (Cympopogon 

citratus L.), Java lemongrass (Cymbopogon winterianus Jowitt) and Melaleuca alternifolia on 

the growth of mold associated with food spoilage: Aspergillus niger with diffuse method agar. 

From that, we chose the essential oil with a suitable concentration to combine with the edible 

films (Chitosan (1%) and Alginate (1%)) and applied in preservation of Cat Chu mango infected 

Aspergillus niger. A research showed that all essential oils show activity against A. niger. 

Minimum Inhibitory Concentration of Cympopogon citratus L. was 5 μl/mL, Minimum 

Inhibitory Concentration of Cymbopogon winterianus Jowitt and Melaleuca alternifolia is 20 μl 

/ml. At the mango preservation survey, the whole fruit in the control samples was totally 

decayed after 10 days of storage while the samples used the films was significantly better 

preserved. Essential oils with high concentrations (1÷2%) had a negative impact on mango 

preservation. The results showed that 0.5% Alginate combined with Cympopogon citratus L. (5 

μl / mL) effectively against mold, without decay after14 days of storage. 

Keywords: Aspergillus Niger, Antimicrobial activity, edible coatings, Cympopogon citratus L, 

Cymbopogon winterianus Jowitt… 
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ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG HIỆP LỰC GIỮA TINH DẦU SẢ CHANH 

VÀ ETHANOL TỚI ESCHERICHIA COLI 

Trần Đăng Khôi1,*, Hồ Thị Thanh Thủy1, Liêu Mỹ Đông1 

1Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường đại học Công nghiệp thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh 

*Email: Dkhoi1995@gmail.com 

Ngày nhận bài: 15/06/2017; Ngày chấp nhận đăng: 02/07/2017 

TÓM TẮT 

Mục đích của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả kháng khuẩn đơn lẻ của ethanol (từ 500 ÷ 

800µl/ml) và tinh dầu sả chanh (ở các nồng độ khác nhau 400, 350, 200, 100, 50, 30, 10, 5 và 

2.5 µl/ml) và kết hợp cả hai chất kháng khuẩn này chống lại vi khuẩn Escherichia coli 250913 

bằng phương pháp khuếch tán thạch và xông hơi đĩa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở phương 

pháp khuếch tán qua thạch, nồng độ ức chế tối thiểu của tinh dầu sả chanh sử dụng chất nhũ hóa 

tween 80 0.5% là 5 µl/ml, trong khi đối với ethanol là 550µl/ml. Hiệu quả kết hợp tinh dầu 5 

µl/ml, tween 80 0.5%và ethanolở các nồng độ 10% và 30% lần lượt tương đương kháng sinh 

ampicillin và acid nalidixic. Trong phương pháp xông hơi đĩa, kết hợp 250 µl/ml tinh dầu và 150 

µl/ml ethanol cho hiệu quả diệt khuẩn tương đương nồng độ tinh dầu 400 µl/ml. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy kết hợp tinh dầu sả chanh và ethanol kháng E. coli cho hiệu quả tương đương ở 

cùng nồng độ tinh dầu tự do, hứa hẹn tiềm năng ứng dụng trong bảo quản thực phẩm thay thế 

các chất kháng sinh hóa học độc hại với hiệu quả kinh tế cao. 

Từ khóa: ethanol, Escherichia coli, hiệp lực, tinh dầu sả 

1. MỞ ĐẦU 

Escherichia coli là một loại vi khuẩn đường ruột thông thường của người và động vật máu 

nóng [1].Bên cạnh các chủng có lợi tồn tại song song một số chủng gây bệnh, trong đó E.coli là 

một trong những nguyên nhân gây ra các nhiễm trùng nghiêm trọng ở người và động vật như 

tiêu chảy, viêm đại tràng tan huyết và hội chứng urê huyết tán [2]. Do nhiệt độ phát triển tối ưu 

tương đương nhiệt độ cơ thể người (37.4oC) và thời gian thế hệ để tăng sinh chỉ khoảng 20 phút 

[3] nên E. coli được xem là mối nguy sinh học phổ biến nguy hiểm đối với sức khỏe con người. 

Đáng lo ngại hơn, tình trạng kháng kháng sinh của các chủng vi sinh vật nguy hiểm đang ngày 

càng gia tăng đòi hỏi nhu cầu cấp thiết phải tìm ra các loại kháng sinh mới có nguy cơ kháng 

thấp [4]. 

Tinh dầu sả chanh được xem là tinh dầu tiêu biểu cho chất bảo quản tự nhiên an toàn và 

hiệu quả [5], với cơ chế tác động ảnh hưởng đến nhiều mục tiêu tế bào vi sinh vật trong cùng 

một thời điểm nên không có sự đề kháng cụ thể nào hoặc sự thích ứng với tinh dầu đã được mô 

tả [6] và đã có nhiều nghiên cứu chứng minh hiệu quả kháng khuẩn của tinh dầu sả chanh đối 
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với Escherichia coli [5], [7], [8]. 

Tinh dầu là sản phẩm tự nhiên bao gồm hỗn hợp phức tạp của nhiều phân tử dễ bay hơi [9], 

chúng tồn tại ở dạng lỏng, hòa tan trong dung môi hữu cơ và không hòa tan trong nước [10]. 

Trên thực tế, để có được đánh giá phù hợp về hoạt tính kháng khuẩn thì lượng tinh dầu sử dụng 

nghiên cứu thường được pha loãng ở các nồng độ khác nhau bằng chất nhũ hóa [7]. Gần đây J. 

Hilbig cùng cộng sự (2016) đã đặt ra nghi vấn về sự ảnh hưởng tiêu cực của các chất tạo nhũ đến 

hiệu quả kháng khuẩn của tinh dầu [11]. Trong khi việc kết hợp ethanol ở nồng độ từ 10% với 

các chất kháng khuẩn khác (chitosan, potassium sorbate…) cho hiệu quả kết hợp tốt hơn so với 

sử dụng chất kháng khuẩn đơn lẻ [12] [13]. Tuy nhiên, hiệu quả kết hợp giữa tinh dầu và ethanol 

ở nồng độ từ 10% vẫn chưa được công bố một cách đầy đủ. Ở các nồng độ này, ethanol có thể 

đóng vai trò hòa tan các thành phần kỵ nước của tinh dầu đồng thời cũng đóng vai trò là chất 

kháng khuẩn. Trong nghiên cứu này, hỗn hợp dễ bay hơi giữa tinh dầu sả chanh (có nguồn gốc 

Việt Nam) và ethanol đã được nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn Escherichia coli bằng phương 

pháp khuếch tán đĩa thạch và xông hơi. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Chủng vi sinh vật và chất kháng khuẩn 

Tinh dầu sử dụng trong nghiên cứu này là tinh dầu sả chanh (Cymbopogon citratus) có 

nguồn gốc từ Yên Bái, Việt Nam được cung cấp bởi công ty cổ phần tinh dầu Việt Nam. Ethanol 

với độ tinh khiết 99.7% được cung cấp bởi công ty TNHH giải pháp hóa học Vi Na (VN-

CHEMSOL CO.). 

Vi khuẩn E.coli 250913 (từ Viêṇ Pasteur Tp.HCM) được hoạt hóa trong môi trường 

nutrient broth (NB) và tăng sinh trong môi trường nutrient agar (NA) trong 24 giờ ở nhiệt độ 

37oC. 

Tinh dầu sả chanh được pha loãng trong tween 80 (0.5% v/v) ở các nồng độ 400, 350, 200, 

100, 50, 30, 10, 5 và 2.5 µl/ml và được khuấy đều cho đến khi hệ nhũ tương hình thành. 

Ethanolđươc̣ pha loãng trong nước cất ở các nồng đô ̣50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 µl/ml. Tinh dầu 

và ethanol đã pha loãng được kiểm tra hiệu quả kháng khuẩn ở bước tiếp theo. 

2.2 Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn 

2.2.1 Phương pháp khuếch tán thạch 

Khảo sát hoạt tính kháng E.coli được thực hiện bằng phương phápkhuếch tán trên thạch, 

kế thừa mô tả của A. A. Dobre cùng và cộng sự (2011) [14] với một số thay đổi nhỏ được tóm 

tắt như sau. E.coli được nuôi cấy trên môi trường NA ở 37oC trong 24 giờ. Khuẩn lạc sau đó 

được cấy truyền sang môi trường NB để thu nhận sinh khối, tiến hành đo mật độ quang và hiệu 

chuẩn để đạt nồng độ 6 log (CFU/mL). Huyền phù thu được sẽ được trải lên môi trường thạch 

TSA (Tryptic Soy Agar) và để khô trong 5 phút. Sau đó tinh dầu hoăc̣ ethanol ở các nồng độ 

pha loãng được nhỏ (10µl) lên bề mặt thạch, dung môi không chứa tinh dầu và ethanol được 

dùng làm đối chứng. Các đĩa petri sau đó được ủ ở 37oC sau 24 giờ ủ, các đĩa petri được lấy ra 

kiểm tra đường kính vòng kháng khuẩn. 
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2.2.2. Phương pháp xông hơi đĩa 

Để đánh giá hiệu quả kháng khuẩn với phương phápkhuếch tán thạch, phương pháp xông 

hơi đĩa được tiến hành theo mô tả của A. A. Dobre cùng cộng sự (2011) [14] với một số thay 

đổi được tóm tắt như sau. Môi trường PCA đã khử trùng được bổ sung 1ml sinh khối vi khuẩn 

E.coli (106 CFU/ml) trải trên bề mặt đĩa bằng que cấy rồi để khô. Sau đó, 10 μl mỗi dung dịch 

kháng khuẩn từ tinh dầu và ethanol ở các nồng độ khác nhau được thêm vào giấy lọc vô trùng 

đường kính 6 mm đã được đặt sẵn ở giữa nắp đĩa petri. Các đĩa được úp ngược và bao kín bằng 

màng bao thực phẩm để tránh rò rỉ hơi. Sau đó được ủ ở 37oC trong 24 giờ, đo đường kính 

vòng kháng khuẩn. 

Các chất kháng sinh tổng hợp ampicillin và nalidixic acid được sử dụng làm mẫu so sánh 

đối chiếu hiệu quả kháng E.coli. 

2.3 Xử lý thống kê 

Các nghiêṃ thức của thí nghiệm đươc̣ lăp̣ laị ba lần nhằm xác định giá trị trung bình, độ 

lệch chuẩn và kiểm định Student–Newman–Keuls, Tukey HSD dùng để so sánh sự khác biệt 

giữa các nhóm. Số liêụ đươc̣ xử lý thông qua phần mềm Statgraphics centurion phiên bản 15.1. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Hiệu quả độc lập của các chất kháng E.coli trong phương pháp khuếch tán thạch 

Khả năng kháng E.coli của tinh dầu sả chanh và ethanol đươc̣ trình bày ở hiǹh 1. Kết quả 

khảo sát cho thấy, tinh dầu sả chanh (nồng độ 2.5÷ 50 µl/ml) ảnh hưởng đáng kể (p<0.05) đến 

hiệu quả kháng E.coli với đường kính vòng kháng khuẩn vào khoảng 4.67±0.58 mm đến 

14.33±1.53 mm, trong đó tinh dầu sả chanh ở nồng đô ̣50 µl/ml cho đường kính vòng kháng 

khuẩn lớn nhất so với các nồng độ còn lại (p<0.05). Vòng kháng khuẩn không xuất hiêṇ ở nồng 

đô ̣tinh dầu sả chanh 2.5 µl/ml, trong khi ethanol không cho vòng kháng khuẩn ở các nồng độ 

tương đương, cũng như ở mẫu đối chứng Tween 80 0.5% trong nghiên cứu này. 

Kết quả nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của tinh dầu sả chanh kháng lại E. coli trong 

nghiên cứu này là 5 𝜇l/ml với đường kính vòng kháng khuẩn là 4.67 ± 0.58 mm (hình 1). Còn 

trong nghiên cứu trước đây của Grau cùng cộng sự (2006) cho thấy, tinh dầu sả chanh cho 

đường kính vòng kháng E. coli là 1.2 mm ở nồng độ tương đương [8]. Sự khác biệt kết quả 

kháng khuẩn của tinh dầu sả chanh với các nghiên cứu khác là do hàm lượng các thành phần 

trong tinh dầu có sự chênh lệch vì thế ảnh hưởng đến kết quả thu được [5]. Đồng quan điểm với 

nhận định này, Ozogul cùng cộng sự (2015) khẳng định hiệu quả kháng khuẩn của tinh dầu 

thay đổi tùy thuộc vào các thành phần hoá học của tinh dầu và các vi sinh vật cụ thể được thử 

nghiệm [15]. Để có được các loại tinh dầu có thành phần không đổi thì chúng phải được chiết 

xuất cùng một phương pháp, từ cùng một cơ quan của cây trồng, đã được trồng trên cùng một 

đất, trong cùng một khí hậu và cùng một mùa [10].  

Ampicillin vàacid nalidixic cho đường kính vòng kháng khuẩn 5.00±1.00 mm và14.00 ± 

0.5 mm so với 14.33 ± 1.53 mm của tinh dầu sả chanh ở nồng độ 50 µl/ml. Kết quả cho thấy, 

tinh dầu sả chanh cho hiệu quả kháng E. coli tương đồng acid nalidixic (p>0.05), trong khi đối 

với kháng sinh còn lại là ampicillin thì hiệu của tinh dầu cao hơn hẳn. Có thể nói tinh dầu cho 

hiệu quả kháng vi khuẩn E. coli không thua kém các loại kháng sinh tổng hợp được sử dụng đối 

chứng. 
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Hình 1. Hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu sả chanh và ethanol đối với E. coli (2.5÷50 𝜇l/ml) 

Đối chứng: kháng sinh tổng hợp ampicillin và nalidixic acid. 

Cơ chế tác đôṇg kháng khuẩn của tinh dầu đã đươc̣ công bố trong các nghiên cứu trước 

đây. Với thành phần hóa học phức tạp, tinh dầu thường bao gồm hơn 100 hợp chất terpenic 

khác nhau, vì thế chúng có phổ hoạt động sinh học và hoạt tính kháng khuẩn rộng [9]. Các tính 

chất sinh học của một loại tinh dầu chủ yếu là do các hợp chất chính của nó tạo thành, bên cạnh 

đó các thành phần nhỏ cũng đóng góp những hiệu ứng tương tác hoặc đối kháng tác động đến 

hoạt tính kháng khuẩn chung của tinh dầu [15]. Nhìn chung, hoạt tính kháng khuẩn của tinh 

dầu chủ yếu do sự hiện diện của các hợp chất chính như phenol, aldehyde và alcohols [16] gây 

tổn hại màng tế bào chất và cản trở việc sinh tổng hợp ATP [17], thay đổi tính thấm của màng 

dẫn đến rò rỉ ion và các chất thiết yếu khác [7], làm tổn thương ty thể [10] từ đó gây chết tế 

bào. Qua ảnh chụp S.E.M của Burt và Reinders (2003) cho thấy, sau khi xử lý bằng tinh dầu 

oregano 625ppm đã phá hủy hoàn toàn cấu trúc màng tế bào vi khuẩn E. coli, làm rò rỉ các 

thành phần bên trong tế bào [18]. 

500 550 600 650 700 750 800

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 

Hình 2. Hoạt tính kháng khuẩn của ethanol đối với vi khuẩn E. coli 

Tương tự như tinh dầu, ethanol thường được sử dụng trong ức chế vi sinh vật. Trong các 

Nồng độ tinh dầu sả, ethanol, ampicillin, nalidixic acid (𝜇l/ml) 
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nghiên cứu trước đây, ethanol ở nồng độ 50% bắt đầu thể hiện hoạt tính kháng E.coli [19]. Kết 

quả thu được từ nghiên cứu này cho thấy, ở nồng độ ethanol 55% cho hiệu quả kháng vi khuẩn 

E.coli (hình 2). Điều này cho thấy, khác với tinh dầu sả thể hiện hoạt tính kháng E.coli từ nồng 

độ 5𝜇l/ml (tương đương 0.5%), ethanol cần có nồng độ cao hơn 100 lần để thể hiện khả năng 

kháng E.coli. Tuy nhiên, ethanol được sử dụng ở nồng độ cao (30÷50%) sẽ dẫn đến gia tăng 

chi phí sản xuất và nguy cơ mất an toàn trong cháy nổ [13]. Điều này đã gây trở ngại trong việc 

ứng dụng hoạt tính kháng khuẩn của ethanol trong sản xuất công nghiệp và bảo quản thực 

phẩm. 

3.2. Hiệu quả kết hợp của tinh dầu sả chanh và ethanol kháng E.coli trong phương pháp 

khuếch tán thạch 

Đã có nhiều nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá hiệu quả kết hợp của tinh dầu với 

những chất kháng khuẩn khác nhằm nâng cao hoạt tính kháng khuẩn và nhằm giảm lượng tinh 

dầu sử. Nghiên cứu của L. Ghellai và Y. Beral (2015) kết hợp tinh dầu 0.5% với 0.25% acid 

lactic và 0.25% acid acetic kháng E. coli ứng dụng trong bảo quản thịt gà cho hiệu quả tương 

đương tinh dầu 1% sử dụng riêng lẻ [20], giúp cắt giảm một nữa lượng tinh dầu sử dụng mà vẫn 

đảm bảo hiệu quả kháng khuẩn. Hoặc sự kết hợp tinh dầu và chiết xuất cồn từ cây Verbascum 

thapsusgiúp cải thiện đáng kể hàm lượng tinh dầu sử dụng kháng E. coli [21]. 

Hiệu quả kháng khuẩn E. coli khi kết hợp tinh dầu sả chanh và ethanol bằng phương pháp 

khuếch tán thạch được trình bày trong hình 3. Ở tất cả các thử nghiệm, khi tăng nồng độ tinh dầu 

và ethanol thì hiệu quả kháng E. coli cũng tăng. Việc kết hợp tinh dầu sả chanh và ethanol cho 

hiệu quả khác biệt rõ rệt khi lần lượt tăng nồng độ hai chất kháng khuẩn trên. Trong trường hợp 

có sử dụng thêm chất nhũ hóa tween 80 0,5% hiệu quả tăng cao so với khi không sử dụng chất 

tạo nhũ, tuy nhiên trong trường hợp này không có sự khác biệt đáng kể giữa nồng độ cồn 30% 

và 50% trong hỗn hợp. 

 

Hình 3. Hoạt tính kháng E. coli khi kết hợp tinh dầu sả chanh và ethanol (2A: kết hợp đơn tinh dầu và 

ethanol, 2B: kết hợp tinh dầu và ethanol có sử dụng chất nhũ hóa Tween 80 0.5%) 

So sánh với 2 chất kháng sinh ampicillin và acid nalidixic. Kết hợp tinh dầu sả chanh ở 

cùng nồng độ 5 𝜇l/mlvới ethanol 10% và chất nhũ hóa cho đường kính vòng kháng 8.33 ± 1.15 

mm với sự khác biệt không có nghĩa so với kháng sinh ampicillin, trong khi đối với kháng sinh 

acid nalidixic cho đường kính vòng kháng khuẩn 14.00 ± 0.5 mm kết quả cũng không cho sự 

khác biệt có nghĩa với cùng nồng độ tinh dầu kết hợp ethanol 30% và chất nhũ hóa 12.00 ± 1 

mm. So với hiệu quả kháng khuẩn của tinh dầu đơn ở nồng độ 50 𝜇l/ml, hoạt tính kháng khuẩn 
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của tinh dầu sả chanh5 𝜇l/ml kết hợp với ethanol (10% và 30%) và chất nhũ hóa tween 80 cho 

hiệu quả tương đương hai hợp chất kháng sinh được sử dụng, đồng nghĩa với việc cắt giảm 

khoảng 90% lượng tinh dầu khi kết hợp so với sử dụng tinh dầu riêng lẽ. 

Trong các thí nghiệm tiếp xúc trực tiếp ở pha lỏng, hoạt tính phụ thuộc vào độ khuếch tán 

và độ hòa tan của các hợp chất tinh dầu vào môi trường [22], trong khi các hợp chất phenolic 

trong tinh dầu rất ít tan trong nước dẫn đến hoạt tính kháng khuẩn giảm khi pha loãng tinh dầu 

[23]. Đồng thời, do sự tồn tại cả hai tính chất kỵ nước và ưa nước nên chất nhũ hóa có su hướng 

tích tụ tại giao diện tạo thành một lớp bề mặt định hướng theo kiểu mà chỉ các đầu ưa nước được 

tiếp xúc với nước [24], chính vì thế nồng độ chất nhũ hóa càng cao thì hiệu quả kháng khuẩn 

càng giảm. 

3.1 Hiệu quả kháng E.coli trong phương pháp xông hơi 

Theo khảo sát của chúng tôi, đối với hai mẫu sả đơn 400 𝜇l/ml có và không có sử dụng 

chất nhũ hóa tween 80 cho hiệu quả kháng khuẩn tuyệt đối (95mm) và không có sự khác biệt về 

mặt ý nghĩa (p>0.05) giữa hai mẫu này, trong khi đối với ethanol không thể hiện hiệu quả 

kháng khuẩn ở nồng độ này.Việc khảo sát kết hợp nồng độ tinh dầu và ethanol đảm bảo tổng 

nồng độ 400 𝜇l/ml để tiến hành đánh giá tác động hiệp lực của cả hai chất trên là hợp lý (kết 

quả thu được thể hiện trong hình 4). 

Đối với các mẫu kết hợp không sử dụng tween 80, ở nồng độ kết hợp 200 𝜇l/ml tinh dầu 

sả chanh và 200 𝜇l/ml ethanol cho hiệu quả kém hơn hai mẫu còn lại với đường kính vòng 

kháng khuẩn 83.33 ± 5.03 mm, trong khi nếu tăng nồng độ tinh dầu lên 250 và 300 𝜇l/ml 

không có sự khác biệt về mặt ý nghĩa với đường kính vòng kháng khuẩn lần lượt 93.00±3.46 

mm và 95±0mm, hai kết quả này không khác biệt với nồng độ tinh dầu 400 𝜇l/ml (hình 4). Kết 

quả trên đồng nghĩa với việc hoàn toàn có thể thay thế từ 25% đến 37.5% hàm lượng tinh dầu 

bằng ethanol mà vẫn duy trì hiệu quả diệt khuẩn E. coli. 

 

Hình 4. Hiệu quả kết hợp tinh dầu sả chanh và ethanol trong phương pháp khuếch tán thạch. 

Còn đối với mẫu kết hợp tinh dầu và ethanol có sử dụng dung môi pha loãng tween 80 

nồng độ 0.5%, các kết quả thu được có sự biến động tương đối lớn giữa các nồng độ. Điều này 

được giải thích là do dung dịch tween 80 0.5% chứa một lượng nước rất lớn. Việc sử dụng 

nước không phải là một phương pháp hiệu quả để phân tán hơi tinh dầu vì các hợp chất 

phenolic ít tan trong nước dẫn đến hoạt tính kháng khuẩn giảm [23]. Theo Sato cùng cộng sự 

(2006), nước sẽ làm giảm tính bay hơi vì các hợp chất với các nhóm hydroxyl có thể hòa tan 
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hơn và vẫn ở trong nước [25]. Trong khi ở phương pháp xông hơi đĩa, cơ chế kháng khuẩn dựa 

vào sự bốc hơi của các thành phần, việc pha loãng tinh dầu bằng chất nhũ hóa sẽ cản trở sự bốc 

hơi từ đó làm giảm lượng chất kháng khuẩn bốc hơi gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả 

kháng khuẩn. 

Phương pháp xông hơi được xem là phương pháp hữu hiệu cho việc sàng lọc đơn giản về 

hoạt tính kháng khuẩn của hơi tinh dầu [14]. Theo K. Laird và C. Phillips (2011) vấn đề gặp 

phải khi xem xét tác động kháng khuẩn của tinh dầu là tốc độ bốc hơi tự nhiên của các thành 

phần [23]. Sở dĩ tinh dầu có hoạt tính kháng khuẩn cao là do sự tương tác cộng hưởng của toàn 

bộ các thành phần chứa trong tinh dầu [7]. Tương tự tinh dầu, ethanol được biết đến như là một 

chất sát khuẩn dễ bay hơi [12]. Trong nghiên cứu này cho thấy, sự kết hợp ethanol với tinh dầu 

đã giúp gia tăng hiệu quả kháng khuẩn, giảm bớt lượng tinh dầu sử dụng (hình 4). Điều này cho 

thấy, việc kết hợp ethanolđã tăng cường sự lôi cuốn các thành phần dễ bay hơi trong tinh dầu, 

từ đó nhanh chóng phát huy hiệu quả kháng khuẩn. 

4. KẾT LUẬN 

Hoạt tính kháng khuẩn đạt hiệu quả khi kết hợp tinh dầu sả và ethanol kháng Escherichia 

coli thông qua hai phương pháp kiểm tra cơ bản là khuếch tán thạch và xông hơi đĩa so với khi 

sử dụng riêng lẻ. Ethanol không cho hiệu quả kháng khuẩn ở tất cả các nồng độ khảo sát, trong 

khi tinh dầu sả với thành phần đa dạng các hợp chất có hoạt tính kháng khuẩn khác nhau cho 

thấy hiệu quả kháng khuẩn nhưng không cao. Trong phương pháp khuếch tán thạch, kết hợp 5 

µl/ml tinh dầu sả cùng với tween 80 0.5% và ethanol ở nồng độ 10% và 30% cho vòng kháng 

khuẩn lần lượt tương đương kháng sinh ampicillin và acid nalidixic, trong khi để có được hiệu 

quả tương tự cần phải sử dụng nồng độ 50 µl/ml tinh dầu đơn, hiệu quả kết hợp giúp cắt giảm 

90% lượng tinh dầu so với việc sử dụng tinh dầu riêng lẻ. Kết hợp 250 𝜇l/ml tinh dầu sả và 150 

𝜇l/ml (tương đương 47ppm trên thể tích không khí) ethanol cho hiệu quả không khác tinh dầu 

sả 400 𝜇l/ml (p=0.05) trong phương pháp xông hơi đĩa, giúp cắt giảm 37.5% lượng tinh dầu sử 

dụng. Việc sử dụng kết hợp tween 80 0.5% trong phương pháp khuếch tán thạch và không sử 

dụng trong phương pháp xông hơi đĩa là cần thiết cho hiệu quả kháng Escherichia coli cũng đã 

được chứng minh. Nghiên cứu cho thấy tiềm năng ứng dụng kết hợp giữa tinh dầu sả chanh và 

ethanol kháng Escherichia coli trong ngành công nghiệp thực phẩm là rất lớn thay thế các loại 

kháng sinh tổng hợp độc hại và tránh nguy cơ kháng kháng sinh của vi sinh vật, đồng thời 

mang ý nghĩa về mặt kinh tế khi một lượng tinh dầu được thay thế bằng ethanol. 
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ABSTRACT 

EFFECT OF LEMONGASS ESSENTIAL OIL IN COMBINATION ALCOHOLIC 
AGAINST ESCHERICHIA COLI 

Tran Đang Khoi*, Ho Thi Thanh Thuy, Lieu My Dong 

*Faculty of Food Technology, Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: Dkhoi1995@gmail.com 

The purpose of this work was to evaluate the antibacterial efficiency of ethanol (500 ÷ 800 

µl/ml)and lemongrass essential oilat the different concentrations (400, 350, 200, 50, 30, 10, 5 

and 2.5 µl/ml), alone and in combination both against Escherichia coli ATCC 250913 using two 

preliminary methods: the agar disc diffusion method and the disc volatilization method. The 

results showed that, the minimum inhibition concentrations of lemon grass oil combined with 

tween 80 in agar disk diffusion method was 5 µl/ml, while ethanol was 55%. The combination 

effect of essential oil 5 µl/ml, tween 80 0.5% and ethanol 10% and 30% comparable antibiotics 

ampicillin and acid nalidixic, white. In disc volatilization method, combination 250 µl/ml 

essential oil with 150 µl/ml ethanol show index of bactericidal effect was comparable to 400 

µl/ml lemongrass employed alone.The results of the study showed that the combination effect of 

lemongrass essential oil and ethanol against E.coli comparable concentrations of free essential 

oil and could be potential agent which applied to preservation on food instead of toxic chemical 

antibiotics with high economic effect. 

Key words: ethanol, combination, Escherichia coli, Lemongrass essential oil. 

 



 

Kỷ yếu hội thảo khoa học – Phân ban công nghệ thực phẩm 

307 

KHẢO SÁT HIÊỤ QUẢ KHÁNG KHUẨN CỦA TINH DẦU QUẾ, 

ACID ACETIC, ACID LACTIC Ở DẠNG ĐƠN VÀ KẾT HỢP TỚI 

ESCHERICHIA COLI 

Hồ Thị Thanh Thủy1,*, Trần Đăng Khôi1, Liêu Mỹ Đông1 

1Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh 

Email: thanhthuyho1601@gmail.com 

Ngày nhận bài: 15/62017; Ngày chấp nhận đăng: 2/7/2017 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu đươc̣ thưc̣ hiêṇ với muc̣ tiêu là đánh giá khả năng kháng khuẩn của tinh dầu 

Quế (Oleum Cinnamomum), các acid hữu cơ, kết hợp tinh dầu quế và các acid hữu cơ bằng 

phương pháp khuếch tán trên thạch và phương pháp tìm nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC). 

Tinh dầu Quế được pha loãng với dung môi tạo nhũ tương: xanthan gum (0,3% w/v) và đánh giá 

hoạt tính kháng khuẩn lên chủng vi khuẩn là Escherichia coli. Hiêụ quả kháng khuẩn của tinh 

dầu quế (có nguồn gốc Viêṭ Nam) và acid hữu cơ (acid acetic và acid lactic)  được đánh giá ở 

các nồng đô ̣ khác nhau (2,5; 5; 10; 20; 50; 75 và 100 µL/mL) tới vi khuẩn Escherichia coli. 

Nghiên cứu cho thấyđường kính vòng kháng khuẩn E.coli ở các mẫu khảo sát vào khoảng 

5,0±1,26mm đến 29,25±0,71mm trong đó tinh dầu quế cho đường kính vòng kháng khuẩn lớn 

nhất (p<0,05) so với acid hữu cơ ở nồng đô ̣từ 2.5÷100 µl/ml. Hiệu quả sử dụng acid acetic và 

acid lactic không có sự khác biệt đáng kể. Ở nồng độ 5 µl/ml chỉ có tinh dầu quế xuất hiện vòng 

kháng khuẩn. Ở nồng đô ̣10 µl/ml sư ̣khác biêṭ giữa các nghiệm thức không có ý nghiã và vòng 

kháng khuẩn không xuất hiêṇ ở nồng đô ̣2,5 µL/mL cũng như ở mẫu đối chứng. Kết quả khảo 

sáttinh dầu quế, tinh dầu kết hợp acid acetic, tinh dầu kết hợp acid  lactic cho thấy, đường kính 

vòng kháng khuẩn E.coli ở các mẫu khảo sát vào khoảng 4,0±1,53mm đến 29,25±0,71mm trong 

đó tinh dầu quế cho đường kính vòng kháng khuẩn lớn nhất so với tinh dầu kết hợp với các acid 

hữu cơ ở nồng đô ̣từ 5÷100 µl/ml. Sử dụng tinh dầu quế kết hợp acid lactic hiệu quả hơn sử dụng 

tinh dầu quế kết hợp acid acetic. Việc sử dụng kết hợp tinh dầu và acid hữu cơ tương đối không 

có sự khác biệt đáng kể ở nồng độ thấp. Kết quả khảo sát nồng độ diệt khuẩn thấp nhất cho thấy 

tinh dầu quế hiêụ quả hơn acid hữu cơ ở các nồng đô ̣khảo sát. 

Từ khóa: Escherichia coli, tinh dầu quế, acid acetic, acid lactic, tinh dầu kết hợp acid hữu cơ, 

kháng khuẩn 

1. MỞ ĐẦU 

Trong nhiều thập kỷ qua, việc gia tăng sử dụng các chất bảo quản trong thực phẩm để tăng 

thời gian bảo quản thực phẩm được xem là giải pháp hữu hiệu nhưng bên cạnh đó còn tồn tại 
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những hậu quả tiêu cực về sức khỏe con người và việc sử dụng các hợp chất bảo quản tổng hợp 

còn có những nhược điểm đáng lưu ý khác, như việc gia tăng chi phí, lo ngại về lượng dư trong 

thực phẩm và đe dọa đến môi trường [1]. Do đó, ngày nay người tiêu dùng ngày càng quan tâm 

trong việc thay thế các chất bảo quản tổng hợp bằng các hợp chất kháng khuẩn tự nhiên [2]. 

Tinh dầu từ lâu đã được công nhận có các đặc tính kháng khuẩn [3] và đã có nhiều nghiên 

cứu để ứng dụng tinh dầu trong bảo quản các sản phẩm thực phẩm kể từ khi các chất phụ gia 

tổng hợp cho thấy các tác động tiêu cực [4]. Tinh dầu đã chứng minh được hoạt tính kháng 

khuẩn đối với một số vi sinh vật gây hư hỏng thịt, bao gồm cả vi khuẩn gram âm và gram dương 

[5]. Acid hữu cơ là thành phần tự nhiên của mô thực vật và động vật. Chúng thể hiện hoạt tính 

kháng khuẩn và nhiều loại acid hữu cơ đãđược công nhận là an toàn [GRAS] [6].Tuy nhiên, tác 

dụng kháng khuẩn của các loại tinh dầu không giống nhau, điều này tùy thuộc vào thành phần 

hóa học của tinh dầu được sử dụng và vi sinh vật được kiểm nghiệm [4]. Bên cạnh đó, tác động 

về mặt cảm quan cũng cần được xem xét bởi việc sử dụng tinh dầu, acid hữu cơ trong bảo quản 

thực phẩm có thể sẽ có tác động tích cực tăng thêm hương vị cho sản phẩm hoặc cũng có thể sẽ 

gây ra tác động tiêu cực vượt quá ngưỡng chấp nhận [1]. Vì nồng độ tinh dầu để bảo quản thực 

phẩm thường được yêu cầu cao hơn so với thí nghiệm để đảm bảo hoạt tính kháng khuẩn của 

chúng, ứng dụng của tinh dầu lên thực phẩm có thể hạn chế do những thay đổi về chất lượng 

cảm quan và chất lượng thực phẩm hoặc tương tác của tinh dầu với các thành phần thực phẩm 

[7]. Đó là lý do tại sao hiện nay, một số nghiên cứu tập trung vào đánh giá kết hợp kháng khuẩn 

của tinh dầu với các chất kháng sinh khác. Việc kết hợp này sẽ tăng cường hiệu quả kháng 

khuẩn của tinh dầu, giảm đi nồng độ của tinh dầu so với lượng thường dùng do đó sẽ hiệu quả về 

kinh tế. Các nghiên cứu về việc tìm ra nồng độ thích hợp cũng như phương pháp sử dụng các 

loại tinh dầu; các acid hữu cơ; tinh dầu kết hợp với các acid hữu cơ đến nay vẫn chưa được công 

bố đầy đủ. Vì vậy, nghiên cứu tập trung vào việc tìm ra nồng độ đủ thấp để tinh dầu, acid hữu 

cơ, hỗn hợp kết hợp tinh dầu và acid hữu cơ đạt hiệu quả kháng khuẩn mà không vượt quá mức 

chấp nhận về cảm quan. Trong nghiên cứu này, hiệu quả kháng loại vi khuẩn gram âm là 

Escherichia coli bởi tinh dầu quế (nguồn gốc Việt Nam), acid hữu cơ, hỗn hợp kết hợp tinh dầu 

và acid hữu cơ được thực hiện dựa trên  hai phương pháp: khuếch tán trên thạchvà phương pháp 

tìm nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC). 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Tinh dầu, chủng vi sinh vật và môi trường nuôi cấy 

Tinh dầu sử dụng trong nghiên cứu này là tinh dầu quế (Oleum cinnamomum) có nguồn gốc 

từ Yên Bái, Việt Nam được cung cấp bởi công ty cổ phần tinh dầu Việt Nam. 

Xanthan gum (Himedia) được pha cùng với nước cất với các nồng độ 3 µl/ml. Sau đó được 

hấp tiệt trùng ở 121oC/15 phút và chuẩn bị cho việc pha loãng tinh dầu.  

Chủng vi sinh vật Escherichia coli được hoạt hóa trong môi trường Nutrient broth lỏng 

(NB) và tăng sinh trong môi trường Nutrient agar (NA) trong 24 giờ ở nhiệt độ 37oC. 

Tinh dầu được pha loãng trong dung môi có chứa 3µl/ml xanthan gum ở các nồng độ: 100; 

75; 50; 20; 10; 5 và 2,5 µl/ml và được đồng nhất cho đến khi hệ nhũ tương hình thành. Acid 

acetic và acid lactic (Merk) đươc̣ pha loãng trong nước cất ở các nồng đô ̣tương tư ̣như tinh dầu 

quế.  

Hỗn hợp tinh dầu, acid acetic được pha ở các nồng độ như bảng 1:  
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Bảng 1. Cách phatheo dãy nồng độ của hỗn hợp tinh dầu quế và các acid hữu cơ 

Hỗn hợp 

tinh dầu 

và acid 

hữu cơ 

Nồng độ tinh 

dầu quế 

Quế 

50µl/ml 

Quế 

25µl/ml 

Quế 

10µl/ml 
Quế 5µl/ml 

Quế 

2.5µl/ml 

Nồng độ 

acid lactic 

Acid acetic  

50µl/ml 

Acid acetic  

25µl/ml 

Acid acetic 

10µl/ml 

Acid acetic 

5µl/ml 

Acid 

acetic 

2.5µl/ml 

Hỗn hợp tinh dầu quế và 

acid được so sánh với 

Tinh dầu quế 

Quế 

100µl/ml 

Quế 

50µl/ml 

Quế 

20µl/ml 

Quế 

10µl/ml 

Quế 

5µl/ml 

Hỗn hợp tinh dầu, acid lactic, được pha ở các nồng độ tương tự. Tinh dầu, acid acetic, acid 

lactic, hỗn hợp tinh dầu và các acid hữu cơ đã pha loãng được kiểm tra hiệu quả kháng khuẩn ở 

bước tiếp theo. 

2.2. Kiểm tra hoạt tính kháng khuẩn bằng phương pháp khuếch tán trên thạch 

Khảo sát đánh giá hoạt tính kháng E.coli được tiến hành theo mô tả củaSheeladevi và đồng 

tác giả (2012) [8] với vài thay đổi đươc̣ tóm tắt như sau. E.coli được nuôi cấy trên môi trường 

NA ở 37oC trong 24 giờ. Sinh khối sau đó được thu nhận bằng cách rửa khuẩn lạc bằng môi 

trường NB, tiến hành đo mật độ quang và hiệu chuẩn để đạt nồng độ 6log(CFU/mL). Đổ môi 

trường NA đã được hấp khử trùng ở 121oC/15 phút vào đĩa petri đã được hấp tiệt trùng, mỗi đĩa 

15ml. Hút 1ml sinh khối vi khuẩn có nồng độ 6 log(CFU/mL) tráng đều để dịch sinh khối làm 

thấm ướt bề mặt thạch. Hút phần dịch lỏng dư ra khỏi đĩa. Thấm khô bằng giấy lọc (đã hấp vô 

trùng). Chờ bề mặt đĩa khô. Sau đó tinh dầu hoăc̣ acid hữu cơ hoặc hỗn hợp kết hợp tinh dầu và 

các acid hữu cơ ở các nồng độ pha loãng được nhỏ lên (10µL) chính giữa bề mặt thạch, các chất 

nhũ hóa không chứa tinh dầu và acid hữu cơ được dùng làm đối chứng. Bao kín đĩa bằng màng 

bao thực phẩm, Ủ ở nhiệt độ 37oC. Quan sát và đo vòng kháng khuẩn sau 24 giờ. Các thí nghiệm 

được lặp lại 2 lần. 

2.3. Phương pháp xác định nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) 

Các thử nghiệm MBC xác định nồng độ thấp nhất mà tại đó một chất kháng khuẩn sẽ giết 

chết E.coli. 

Để thực hiện thí nghiệm này tinh dầu sẽ được pha loãng bằng Xanthan 3µl/ml vô trùng, các 

acid sẽ được pha loãng bằng nước cất vô trùng thành dãy Stock. Dãy nồng độ tinh dầu cần thử 

là: 300ppm, 250ppm, 200ppm, 150ppm, 100ppm, 50ppm và dãy 4000ppm, 3500ppm, 3000ppm, 

2500ppm, 2000ppm, 1000ppm, 700ppm, 300ppm. Dãy nồng độ acid acetic,  acid lactic cần thử 

là: 200000ppm, 150000ppm, 100000ppm, 70000ppm, 50000ppm, 30000ppm, 10000ppm, 

5000ppm. Dùng micropipette hút 100 µl vi khuẩn vào các ống nghiệm NB lỏng đã chuẩn bị. Sau 

đó hút 1000 µl dung dịch tinh dầu (acid) đã pha loãng đưa vào các ống nghiệm NB (trừ ống đối 

chứng) để đạt nồng độ cuối cần thử. Lắc đều dung dịch bằng máy votex. Ủ ở 37oC trong 24h, 

đọc kết quả của từng nồng độ tinh dầu. 
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2.4. Xử lý số liệu thống kê 

Các số liệu thí nghiệm được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excell, JMP, xác định sự sai 

khác trung bình bằng phân tích phương sai ANOVA, có ý nghĩa với độ tin cậy p < 0.05. 

3. KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khả năng kháng E.coli của tinh dầu quế, acid acetic và acid lactic 

Khả năng kháng E.coli của tinh dầu quế, acid acetic và acid lactic đươc̣ trình bày ở hình 1. 

Kết quả khảo sát cho thấy, đường kính vòng kháng khuẩn E.coli ở các mẫu khảo sát vào khoảng 

5,0±1,26mm đến 29,25±0,71mm trong đó tinh dầu quế cho đường kính vòng kháng khuẩn lớn 

nhất so với acid hữu cơ ở nồng đô ̣từ 2.5÷100 µl/ml. Hiệu quả sử dụng acid acetic và acid lactic 

không có sự khác biệt đáng kể. Ở nồng độ 5µl/ml chỉ có tinh dầu quế xuất hiện vòng kháng 

khuẩn. Ở nồng đô ̣10 µl/ml sư ̣khác biêṭ giữa các mẫu không có ý nghiã và vòng kháng khuẩn 

không xuất hiêṇ ở nồng đô ̣2,5 µL/mL cũng như ở mẫu đối chứng (hình 1). 

Một số acid hữu cơ (acetic, lactic, benzoic, sorbic) có lịch sử sử dụng lâu dài trong ngành 

công nghiệp thực phẩm như là chất bảo quản [9]. Cơ chế tác đôṇg kháng khuẩn của tinh dầu và 

acid hữu cơ đã đươc̣ công bố trong các nghiên cứu trước đây. Các acid hữu có tác dụng diệt 

khuẩn bằng cách gây ảnh hưởng đến tính nguyên veṇ của màng tế bào hoặc các phân tử lớn của 

tế bào hoặc làm gián đoạn sự vận chuyển các chất dinh dưỡng và trao đổi năng lượng [10]. 

Trong khi đó Jay và cộng sự (2005) cho rằng hoạt tính kháng khuẩn của acid hữu cơ là do giảm 

pH, làm giảm pH nội bộ của các tế bào vi khuẩn bằng sự ion hóa các phân tử acid và  làm gián 

đoạn sự vận chuyển chất nềnbằng cách thay đổi độ thẩm thấu của màng tế bào [11]. Nghiên cứu 

của Park và đồng tác giả (2011) cho thấy khi ứng dụng trong bảo quản táo với acid acetic và 

lactic ở nồng độ 1÷2% cho hiệu quả ức chế vi khuẩn Escherichia coli O157:H7 tốt, đối với acid 

Hình 1. Hoaṭ tính kháng khuẩn của tinh dầu quế, acid acetic và acid lactic tới vi khuẩn E.coli. 
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acetic mật độ giảm từ 0,52÷2,78 log, đối với acid lactic mật độ giảm từ 1,69÷3,42log so với đối 

chứng [12]. 

Theo nghiên cứu của Djilani và đồng tác giả (2012) cho rằng tinh dầu quế là có hiệu quả 

nhất như một chất kháng khuẩn [13]. Chao và cộng sự (2000) đã kiểm tra hoạt tính kháng khuẩn 

của 45 loại tinh dầu trên vi khuẩn, nấm men và phát hiện ra rằng dầu quế đã thể hiện hoạt tính 

kháng khuẩn cao và phổ kháng khuẩn rộng. Hoạt tính kháng khuẩn là do sự hiện diện của một số 

thành phần hoạt tính trong dầu [14]. Nghiên cứu GC-MS cho thấy Cinnamaldehyde là thành 

phần chủ yếu của tinh dầu [13]. Cinnamaldehyde là hợp chất hoạt động chủ yếu được tìm thấy 

trong dầu quế [15]. Đặc tính quan trọng của tinh dầu và các thành phần của chúng là tính kị 

nước, điều này giúp chúng phân cách màng tế bào vi khuẩn và ti thể, làm ảnh hưởng đến cấu 

trúc và tính thấm của màng [8]. 

3.2. Khả năng kháng E.coli của tinh dầu quế, tinh dầu quế kết hợp acid acetic và tinh dầu 

quế kết hợp acid lactic 

Khả năng kháng E.coli của tinh dầu quế, tinh dầu kết hợp acid acetic, tinh dầu kết hợp acid 

lactic đươc̣ trình bày ở hình 2. Kết quả khảo sát cho thấy, đường kính vòng kháng khuẩn E.coli ở 

các mẫu khảo sát vào khoảng 4,0±1,53mm đến 29,25±0,71mm trong đó tinh dầu quếcho đường 

kính vòng kháng khuẩn lớn nhất so với acid hữu cơ ở nồng đô ̣từ 5÷100 µl/ml. Sử dụng tinh dầu 

quế kết hợp acid lactic hiệu quả hơn sử dụng tinh dầu quế kết hợp acid acetic. Không có sự khác 

biệt đường kính vòng kháng khuẩn ở các nồng độ 5 µl/ml, 10 µl/ml, 100 µl/ml, có sự khác biệt 

đường kính vòng kháng khuẩn ở các nồng độ 20 µl/ml, 50 µl/ml. Kết quả đó cho thấy việc sử 

dụng kết hợp tinh dầu và acid hữu cơ tương đối không có sự khác biệt đáng kể ở nồng độ thấp. 

 

 
Việc sử dụng các loại tinh dầu với các thành phần khác như natri clorua, đường và acid hữu cơ 

có thể tăng cường hiệu quả kiểm soát sự phát triển của vi sinh vật trong thực phẩm [16]. Nhiều 

báo cáo về hiệu quả kết hợp của tinh dầu húng tây với các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh 

học khác đã được công bố trong các nghiên cứu trước đây [17-19]. Các chỉ số FIC của việc kết 

hợp việc sử dụng dầu và acid lactic là 0,5 cho thấy một tương tách hiệp lực. Tinh dầu và acid 

lactic cho thấy tương tự (p> 0,05) chống S. Aureus trong nước dùng thịt trên 96 giờ phơi nhiễm. 

Hình 2. Hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu quế, tinh dầu kết hợp acid acetic, 

tinh dầu kết hợp acid lactic tới vi khuẩn Ecoli 
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Việc nghiên cứu bằng tinh dầu hoặc acid lactic đã cho thấy tác dụng chống Staphylococcus ở thịt 

so với nước dùng thịt. Không có sự khác biệt đáng kể (p> 0,05) đối với số lượng vi khuẩn trong 

thịt được nghiên cứu với mỗi đơn chất kháng khuẩn hoặc trong hỗn hợp [20]. Trong nghiên cứu 

của Jayasena và Jo (2013) kết hợp sử dụng acid lactic và dầu đinh hương làm giảm số lượng tế 

bào vi khuẩn mà không ảnh hưởng chất lượng cảm quan như màu sắc và mùi vị so với mẫu đối 

chứng [21]. Trong nghiên cứu của Lotfi Ghellai và cộng sự (2015) sự kết hợp 0,5% tinh dầu, 

0,25% acid axetic và 0,25% acid lactic đã cho thấy đó là một hợp chất kháng khuẩn hiệu quả 

trên E. coli so với mẫu đối chứng, kết quả này giống với kết quả thu được khi chỉ sử dụng tinh 

dầu 1% [22]. Điều đó cho thấy việc sử dụng kết hợp tinh dầu và acid hữu cơ có tác dụng hiệp 

lực. 

3.3. Phương pháp xác định nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) 

Sau khi ủ ở 37oC trong 24h, đọc kết quả của từng nồng độ tinh dầu, acid acetic, acid lactic bằng 

cách dùng phương pháp hộp đổ. Khả năng diệt E.coli của tinh dầu quế, acid acetic, acid lactic 

đươc̣ trình bày ở các bảng 2-5. (+) thể hiện rằng ở nồng độ đó vẫn còn E.coli sống sót, (-) thể 

hiện ở nồng độ đó không còn E.coli sống sót. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tinh dầu quế hiêụ 

quả hơn acid hữu cơ ở các nồng đô ̣trong khảo sát. Ở nồng độ 2000 ppm tinh dầu quế thì đã tiêu 

diệt hết E.coli nhưng ở nồng độ đó ống chứa acid acetic, acid lactic vẫn chưa tiêu diệt hết E.coli 

(thấp hơn 5000 ppm acid aceticmới tiêu diệt hết E.coli, 10000ppm acid lactic mới tiêu diệt hết 

E.coli). Điều đó cho thấy khả năng diệt khuẩn của quế tốt nhất đến acid acetic, khả năng diệt 

khuẩn của acid lactic thấp nhất. 

Bảng 2. Khảo sát nồng độ diệt khuẩn tối thiếu của tinh dầu quế từ 50-300ppm đối với vi khuẩn E.coli 

Chất kháng 

khuẩn 
50 ppm 100ppm 150 ppm 200ppm 250ppm 300ppm 

Tinh dầu 

quế 
(+) (+) (+) (+) (+) (+) 

Vì nồng độ tinh dầu quế từ 50-300ppm chưa tiêu diệt được hết E.coli do đó ta khảo sát tiếp 

tinh dầu quế ở các nồng độ 300-4000ppm 

Bảng 3. Khảo sát nồng độ diệt khuẩn tối thiếu của tinh dầu quế 300-4000ppm đối với vi khuẩn E.coli 

Chất kháng 

khuẩn 

300pp

m 

700pp

m 

1000 

ppm 

2000pp

m 
2500ppm 

3000pp

m 

3500pp

m 
4000ppm 

Tinh dầu quế (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) 
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Bảng 4. Khảo sát nồng độ diệt khuẩn tối thiếu của acid lactic từ 5000-200000ppm đối với vi khuẩn E.coli 

Chất 

kháng 

khuẩn 

5000ppm 
10000pp

m 

30000p

pm 

50000p

pm 

70000pp

m 

100000

ppm 

150000

ppm 

200000p

pm 

Acid 

lactic 
(+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Bảng 5. Khảo sát nồng độ diệt khuẩn tối thiếu của acid acetic từ 5000-200000ppm đối với vi khuẩn E.coli 

Chất 

kháng 

khuẩn 

5000ppm 
10000pp

m 

30000p

pm 

50000p

pm 

70000pp

m 

100000

ppm 

150000

ppm 

200000p

pm 

Acid 

acetic 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Theo nghiên cứu của Lotfi Ghellai và cộng sự (2015) cho thấy khi ứng dụng bảo quản thịt 

nếu chỉ áp dụng acid axetic ở nồng độ 0,25-1% không dẫn đến bất kỳ sự ức chế E. coli đáng kể 

so với mẫu đối chứng. Còn khi áp dụng acid lactic ở mức 1% có khả năng ức chế tương đối sự 

tăng trưởng của vi sinh vật này, làm giảm 2,03 log CFU/ml. Trong khi lượng vi sinh vật giảm 

dao động từ 0,32 đến 2,22 log CFU/ml, tại nồng độ 0,25-1% của tinh dầu T. capitatus [22]. Điều 

đó lần nữa cho thấy tinh dầu quế có khả năng kháng khuẩn cao hơn acid acetic và acid lactic.

4. KẾT LUẬN 

Tinh dầu quế, acid acetic và acid lactic đã cho thấy hiêụ quả ức chế vi khuẩn E.coli tốt 

trong điều kiêṇ in vitro. Tinh dầu quế ở điều kiêṇ in vitro cho hiêụ quả kháng E.coli tốt hơn các 

acid acetic và acid lactic khi khảo sát ở nồng đô ̣cao. Ở nồng độ 5 µl/ml chỉ có tinh dầu quế xuất 

hiện vòng kháng khuẩn. Acid lactic thể hiện hiệu quả kháng khuẩn tốt hơn acid acetic tuy nhiên 

hiệu quả sử dụng acid acetic và acid lactic không có sự khác biệt đáng kể và trong khảo sát tìm 

nồng độ diệt khuẩn tối thiểu thì MBC của acid lactic là 10000ppm còn MBC của acid acid acetic 

là nhỏ hơn 5000ppm.Tinh dầu quế có MBC là 2000ppm. Tinh dầu quế cho khả năng diệt khuẩn 

cao hơn acid acetic và acid lactic. Sử dụng kết hợp tinh dầu và acid hữu cơ tương đối không có 

sự khác biệt đáng kể ở nồng độ thấp. Do đó việc kết hợp sử dụng tinh dầu và acid hữu cơ dường 

như là một hợp chất kháng khuẩn tự nhiên hứa hẹn, cho thấy tiềm năng ứng duṇg để kháng 

E.coli thay thế cho việc chỉ sử dụng đơn tinh dầu giúp giảm ảnh hưởng cảm quan do mùi của 

tinh dầu và acid hữu cơ và có hiệu quả về kinh tế. 
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ABSTRACT 

ANTIMICROBIAL EFFECT OF CINNAMON OIL, ACID ACETIC AND ACID LACTIC 

ALONE OR IN COMBINATION ON ESCHERICHIA COLI 

Hồ Thị Thanh Thủy*, Trần Đăng Khôi, Liêu Mỹ Đông 

1 Faculty of Food Technology, Ho Chi Minh CityUniversity of Food Industry 

*Email: thanhthuyho1601@gmail.com 

The study was conducted with the aim of evaluating the antimicrobial properties of Oleum 

Cinnamomum, organic acids and cinnamon, organic acids by agar diffusion method and 

Minimum bactericidal concentration (MBC) method.Cinnamon essential oil was added into the 

emulsifier’s agents: xanthan gum (0.3% w/v) and evaluate the antibacterial activity on the 

bacteriumEscherichia coli. The antimicrobial activity of cinnamon oil (Vietnamese origin) and 

organic acids (acetic acid and lactic acid) was assessed at different concentrations (2.5, 5, 10, 20, 

50, 75 and 100 μL/mL) to Escherichia coli.The result showed that cinnamon oil, acid acetic and 

acid lactic were high effective in anti E.coli with antibacterial diameters of 5.0±1.26mm  to  

29.25±0.71mm , inside, the cinnamon oil was better efficiency than organic acids.The effect of 

using acetic acid and lactic acid was not differrent. At concentration of 5 μl / ml only cinnamon 

essential oil appears antibacterial diameter. At 10 μl/ml, the difference between treatments was 

not significant and the antibacterial diameter did not appear at 2.5 μL/mL as well as in the 

control. The results of the investigations of cinnamon oil, acetic acid, Cinnamon combines 

organic acids showed that the antibacterial diameter was 4.0 ± 1.53 mm to 29.25 ± 0.71mm in 

which cinnamon essential oil had the largest antibacterial diameter. Using cinnamon oil 

combines with lactic acid are more effectively than using cinnamon oil combines with acetic 

acid. The combined use of essential oils and organic acids had no significant difference at 

thelow concentrations. The minimum bactericidal concentration showed that cinnamon oil was 

more effective than organic acid at investigated concentrations. 

Key words: Escherichia coli, cinnamon oil, acetic acid, lactic acid, organiccombined 

withessential oils, antimicrobial 

 


