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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm mục đích khảo sát ảnh hưởng đồng thời của thời gian siêu 
âm và mức năng lượng siêu âm đến hiệu quả chiết isoflavone từ hạt  đậu nành với dung môi 
ethanol 80% (v/v). Tổng nồng độ isoflavone được xác định bằng 6 chất chuẩn isoflavone: daidzin, 
glycitin, genistin, daidzein, glycitein và genistein theo phương pháp phân tích sắc ký lỏng hiệu 
năng cao (HPLC). Qua phân tích ANOVA 2 chiều để đánh giá ảnh hưởng thời gian siêu âm và 
mức năng lượng siêu âm đến hàm lượng isoflavone thu nhận đã chọn được điều kiện siêu âm là 
70% mức năng lượng trong 15 phút. So với phương pháp trích ly bằng chiết khuấy thông thường 
(ở 30oC và 70oC) và siêu âm-chiết khuấy kết hợp, phương pháp siêu âm có hiệu quả chiết cao hơn 
phương pháp chiết khuấy ở 30oC nhưng thấp hơn chiết khuấy ở 70oC và siêu âm chiết khuấy kết 
hợp. Bên cạnh đó, quá trình siêu âm không ảnh hưởng đến hiệu quả bắt gốc tự do DPPH chứng tỏ 
các hợp chất chiết ra không bị giảm khả năng kháng oxi hóa.    
   

          Từ khóa: Hạt đậu nành; Chiết hỗ trợ siêu âm; Isoflavone; Mức năng lượng siêu âm; Thời 
gian siêu âm; Khả năng bắt gốc tự do DPPH; Hoạt tính chống oxi hóa.  
 

 
Abstract: 
 

This study aims to investigate the effect of  time and power level of ultrasound on the 
efficiency of isoflavones extraction by 80% ethanol (v/v) from soybean. Total isoflavones 
concentration is determined with 6 isoflavone standards: daidzin, glycitin, genistin, daidzein, 
glycitein and genistein by High-performance liquid chromatography (HPLC) method. Using 
two-way ANOVA to evaluate the effects of ultrasonic timing and ultrasonic energy levels on 
the intake of isoflavones, the ultrasound condition selected is 70% of the power level for 15 
minutes. Compared to stirring extraction (at 30oC and 70oC), and ultrasound in combination 
with stirring extraction, the ultrasonic method has higher extraction efficiency than the stirring 
method at 30oC, but lower than either the stirring method at 70oC or the ultrasound-assisted 
stirring method. In addition, the ultrasonic process does not affect DPPH-free radical capture, 
which demonstrates that the antioxidant activity of extracted compounds is not decreased.  
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