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Ly trích chất béo từ các loại thực phẩm có ít, trung bình, nhiều chất béo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm tắt 

Ly trích chất béo là một khâu quan trọng trong kiểm 
nghiệm và an toàn thực phẩm. Chúng giúp tính toán chính 
xác thành phần, hàm lượng dinh dưỡng và đảm bảo chất 
lượng. Phương pháp trích béo truyền thống là phương 
pháp Soxhlet và thủy phân trước; vốn tốn công, thủ công, 
và mất nhiều thời gian. Do đó, cần có những pháp nhanh 
hơn và tự động hóa. 

EDGE® , một hệ thống ly trích tự động hóa, đã được dùng 
để trích chất béo từ các mẫu thực phẩm khác nhau, bằng 
cách sử dụng một quy trình thủy phân trước bằng axít 
trước khi ly trích. Việc ly trích trực tiếp cho từng mẫu 
thực phẩm cũng đã được hoàn tất. Tất cả các loại thực 
phẩm từ có ít, trung bình, đến nhiều chất béo đều được ly 
trích với độ thu hồi cao và độ lệch chuẩn RSD rất tốt.  
EDGE là sự lựa chọn lý tưởng cho các phòng kiểm nghiệm 
thực phẩm cần ly trích chất béo nguyên vẹn và mong 
muốn kết hợp tự động hóa vào dây chuyền công việc. 

Giới thiệu  

Các nhà sản xuất thực phẩm xem việc ly trích chất béo là 
một yêu cầu trong quá trình phối chế thực phẩm. Các nhà 
sản xuất cũng kiểm nghiệm các chất béo ly trích từ thực 
phẩm nhằm đảm bảo độ tươi và chất lượng sản phẩm. Khi 
người tiêu dùng ngày càng hiểu biết hơn về chất lượng 
cũng như thành phần và hàm lượng các chất trong thực 
phẩm mà họ tiêu dùng, việc báo cáo chính xác thành phân 
và hàm lượng các chất, đặc biệt là chất béo, càng quan 
trọng hơn. Trong quá trình sản xuất, những phương pháp 
kiểm nghiệm nhanh nhất và chính xác nhất luôn được 
mong đợi. Thông thường, các mẫu thực phẩm phải được 
thủy phân trước bằng axit để giải phóng chất béo liên kết. 
Sau đó, hầu hết các chất béo được ly trích từ các mẫu đã 
được thủy phân trước bằng cách dùng phương pháp 
Soxhlet, vốn nhàm chán, thủ công, mất nhiều thời gian và 
tốn vài trăm mL dung môi. 

 

EDGE là một hệ thống ly trích tự động cho phép ly trích chất 
béo nguyên vẹn. EDGE sử dụng công nghệ Q-Cup® để ly trích, 
lọc, và làm nguội chất béo được ly trích từ các mẫu thực phẩm 
khác nhau. Trong tài liệu giới thiệu và khuyến cáo ứng dụng 
này, một số loại thực phẩm có hàm lượng chất béo khác  nhau, 
từ thấp tới cao, đã được ly trích bằng cách dùng EDGE với có 
hoặc không có thủy phân trước. Phương pháp truyền thống 
Soxhlet cũng được áp dụng song song trên các mẫu này, và kết 
quả được đem so sánh. Phương pháp EDGE cho kết quả tương 
đương với giá trị RSD rất tốt. Vì thế, EDGE là sự chọn lựa lý 
tưởng cho các phòng kiểm nghiệm thực phẩm cần ly trích chất 
béo một cách nguyên vẹn từ các mẫu thực phẩm. 

Phương pháp  

Thuốc thử 

Các mẫu thực phẩm đã được mua từ các cửa hàng thực phẩm 
địa phương. Hydrochloric acid (37%) được mua từ Fisher 
Scientific. Petroleum Ether và thủy tinh hạt 3mm được mua từ 
VWR. 

Ly trích bằng EDGE 

Mỗi loại thực phẩm lấy một mẫu cho vào máy trộn thực phẩm 
để đồng nhất hóa mẫu. Mẫu sau khi đồng nhất, trừ trường hợp 
là trứng nguyên, được đem cân trọng lượng (ở cùng một cở như 
tại Bảng 1) trực tiếp trong một Q-cup chứa S1 Q-Disc® 
sandwich, gồm một đĩa G1 Q-Disc được xếp nằm giữa 2 đĩa  
C9 Q-Discs trên và dưới. Cấu hình Q-Cup được trình bày tại 
Hình 1A. Q-Screen® đã không được sử dụng. Mẫu được ly 
trích bằng cách dùng Petroleum Ether cho vào trong lọ vial 60 
mL chứa sẵn 3 hạt thủy tinh 3mm đã cân trước trọng lượng để 
giúp tránh sôi bọt bắn lên trong lúc bốc hơi. Mỗi chu kỳ được 
thu hồi riêng.   
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Phương pháp EDGE (Mẫu không thủy phân) 

Q-Disc: S1 

Chu kỳ 1 

Dung môi ly trích: Petroleum Ether 
Thêm vào trên cùng: 30 mL 
Thêm vào dưới cùng: 0 mL 
Rửa: 10 mL 
Nhiệt độ: 140 °C 
Thời gian duy trì: 5 phút 

Chu kỳ 2 
Dung môi ly trích: Petroleum Ether 
Thêm vào trên cùng: 30 mL 
Thêm vào dưới cùng: 0 mL 
Rửa: 10 mL 
Nhiệt độ: 140 °C 
Thời gian duy trì: 5 phút 

Rửa sạch 
Dung môi rửa sạch: Petroleum Ether 
Thể tích: 20 mL 
Nhiệt độ: 30 °C 

Thời gian duy trì: 15 giây 

Các chất ly trích thu được sau đó được cho bay hơi cho đến 
khi đạt trọng lượng không đổi, bằng cách dùng thiết bị bay 
hơi dung môi Q-Dry™, và được đặt trong tủ sấy ở nhiệt độ 
100 °C trong 30 phút. Các lọ vial ly trích được làm nguội tới 
nhiệt độ phòng và sau đó cân trọng lượng. Hàm lượng chất 
béo được xác định bằng cách lấy trọng lượng vial có chứa 
chất ly trích đã được sấy khô trừ đi trọng lượng riêng của vial 
và hạt thủy tinh. 

Ly trích bằng phương pháp EDGE có thủy phân bằng axit 

Mỗi loại thực phẩm lấy một mẫu cho vào máy trộn thực phẩm 
để đồng nhất hóa mẫu. Mẫu sau khi đồng nhất được đem cân 
trọng lượng (ở cùng một cở mẫu như tại Bảng 1) và cho vào 
trong cốc thủy tinh có mỏ. Thêm vào mỗi mẫu 45 mL nước 
đun sôi và 55 mL 8M HCl. Hỗn hợp được khuấy trộn bằng 
đủa khuấy thủy tinh. Sau đó đậy cốc bằng nắp thủy tinh, đặt 
lên bếp đun và đun sôi trong một giờ. Sau khi đun sôi, mẫu 
được đổ vào trong một phểu nhựa có đặt giấy lọc Whatman 
Grade 1 để thu hồi mẫu. Mẫu được lọc bởi trọng lực. Cốc có 
mẫu được rửa bằng nước để đảm bảo thu hồi mẫu hoàn toàn. 
Giấy lọc sau đó được rửa bằng 100 mL nước và cho vào tủ 
sấy sấy trong  một giờ ở 100 °C. Sau đó đặt các tấm giấy lọc 
này vào trong Q-Cup chứa Q-Support™, được xếp lớp trên 
đĩa G1 Q-Disc. Cấu hình được trình bày trong Hình 1B. Q-
Screen được đặt trực tiếp lên trên mẫu, bằng cách dùng Q-
Screen để giữ cho mẫu nằm chìm dưới mực dung môi. Mẫu 
được ly trích bằng petroleum ether và phương pháp được 
trình bày dưới đây. Mẫu được ly trích vào trong những vial 
60 mL cân trước trọng lượng và chứa ba hạt thủy tinh 3 mm 
nhằm ngăn chặn sôi bọt bắn lên trong quá trình bay hơi. Mỗi 
chu kỳ được thu hồi riêng. 

 

Phương pháp EDGE (Mẫu có thủy phân) 

Q-Disc: G0 

Chu kỳ 1 
Dung môi ly trích: Petroleum Ether 
Thêm vào trên cùng: 30 mL 
Thêm vào dưới cùng: 0 mL 
Rửa: 10 mL 
Nhiệt độ: 140 °C 
Thời gian duy trì: 5 phút 

Chu kỳ 2 
Dung môi ly trích: Petroleum Ether 
Thêm vào trên cùng: 30 mL 
Thêm vào dưới cùng: 0 mL 
Rửa: 10 mL 
Nhiệt độ: 140 °C 
Thời gian duy trì: 5 phút 

Rửa sạch 
Dung môi rửa sạch: Petroleum Ether 
Thể tích: 20 mL 
Nhiệt độ: 30 °C 
Thời gian duy trì: 15 giây 

Kết quả 

Sáu loại mẫu cũng đã được ly trích bằng Soxhlet để xác định 
hàm lượng chất béo theo các phương pháp AOAC như trong 
Bảng 1. Kết quả phân tích hàm lượng chất béo bằng phương 
pháp này được dùng để so sánh với kết quả phân tích bằng 
EDGE. Ngoại trừ mẫu trứng nguyên, các mẫu còn lại được ly 
trích chất béo bằng EDGE. Mức độ thu hồi được trình bày trong 
Bảng 2. Độ thu hồi dao động trong khoảng từ 96-101%, cho 
thấy tỉ lệ thu hồi rất tốt, và tất cả các giá trị RSD đều nhỏ hơn 
2.4%, cho thấy độ lập lại tốt. Tuy nhiên, đối với trứng nguyên, 
không thể ly trích chất béo nếu không thủy phân vì nhiệt độ để 
nấu trứng là 65 °C. Việc thủy phân là yêu cầu bắt buộc để ly 
trích  chất béo từ trứng. Do đó, tất cả sáu nền mẫu đã được cho 
thủy phân trước khi ly trích chất béo. Mức độ thu hồi sau cùng 
được trình bày trong Bảng 2. Độ thu hồi dao động trong khoảng 
từ 95-104%; do đó, độ thu hồi là lý tưởng. Ngoài ra, Các giá trị 
RSD biến động từ 0.1-2.8%, cho thấy độ lập lại rất tốt. 

Kết luận 

EDGE đã được sử dụng thành công, một cách riêng lẽ hoặc kết 
hợp với thủy phân trước bằng axit, để ly trích chất béo từ các 
loại thực phẩm khác nhau với độ thu hồi và RSD rất tốt đối với 
cả hai phương pháp. EDGE ly trích, làm nguội, và thu hồi chất 
béo ly trích trong khoảng thời gian chưa đến 15 phút. 

Tất cả các loại thực phẩm từ ít chất béo, đến trung bình, và 
nhiều chất béo đều đã được ly trích, cho thấy rằng đây là một 
phương pháp linh hoạt có thể sử dụng cho nhiều loại mẫu khác 
nhau.  
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Bảng 2. Độ thu hồi của các phương pháp ly trích Soxhlet, EDGE, và EDGE tiền-thủy phân 

 Phương 
pháp 
Soxhlet  
 

Ly trích 
Soxhlet  
(% chất 
béo) 
 

Ly trích 
EDGE  
(% chất 
béo) 
 

RSD 
(%) 
 

Độ thu 
hồi 
(%) 
 

Ly trích 
EDGE 
thủy phân 
trước  
(% chất 
béo) 

RSD 
(%) 
 

Độ thu 
hồi 
(%) 
 

Trứng nguyên AOAC 925.32 9.4 n/a n/a n/a 9.4 0.1 100.0 
Bột dừa AOAC 922.06 13.3 13.2 0.5 99.2 13.8 0.3 103.8 
Nutella AOAC 922.06 31.3 30.1 0.7 96.2 30.6 0.9 97.8 
Thanh Chocolate AOAC 963.15 29.2 28.7 0.6 98.3 27.7 0.1 94.9 
Hazelnut Paste AOAC 948.22 71.5 72.2 2.4 101.0 69.5 0.2 97.2 
Bơ đậu phọng AOAC 948.22 51.8 49.8 0.8 96.1 50.2 0.8 96.9 

 

Ngoài ra, chất béo được ly trích từ phương pháp EDGE là chất 
béo còn nguyên vẹn, do vậy phục vụ cho việc phân tích xa hơn 
nữa. EDGE cho chúng ta thêm một chọn lựa để ly trích chất 
béo bằng cách dùng các phương pháp thủy phân trước và một 
phương pháp không đòi hỏi thủy phân, do vậy đây là một công 
cụ linh hoạt đáp ứng được yêu cầu của các phòng thí nghiệm 
ly trích chất béo. 

Bảng 1. Cở mẫu đối với từng loại thực phẩm 

Loại mẫu Cở mẫu (g) 
Trứng nguyên 3 

Bột dừa 2 

Nutella 1 

Thanh Chocolate 2 

Hazelnut Paste 1 

Bơ đậu phọng 1 
 

 
Hình 1. Sắp đặt vị trí các đĩa G1 và C9 Q-Disc, dùng cho việc ly 
trích các mẫu không thủy phân (A) và vị trí của Q-Support và G1 
Q-Disc dùng cho việc ly trích các mẫu có thủy phân (B)   
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