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TÓM TẮT
Hạt sen đã được chứng minh là có nhiều tính chất dược lý như chất chống oxy hóa, chống viêm, chống mất trí
nhớ và hoạt tính chống khối u. Các nhà khoa học cho rằng, các hợp chất có hoạt tính sinh học hoặc tính chất
dược lý đóng vai trò quan trọng đã được tìm thấy trong hạt sen có bản chất là alkaloid và flavonoid. Mục đích của
nghiên cứu là khảo sát đơn yếu tố: Nồng độ dung môi ethanol, pH dung môi, thời gian siêu âm, tỷ lệ dung
môi/nguyên liệu và nhiệt độ siêu âm ảnh hưởng tới quá trình tách chiết flavonoid toàn phần từ trong hạt sen. Kết
quả chúng tôi thu được hàm lượng flavonoid toàn phần cao nhất theo tính toán lý thuyết trong dịch chiết từ hạt
sen bằng phương pháp siêu âm bể ở thời gian 90 phút; nồng độ dung môi 70%; pH 4; nhiệt độ 50°C và tỉ lệ dung
môi/nguyên liệu 25:1.
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SUMMARY
Lotus seeds have been proved that have many different pharmacological properties such as antioxidants, antiinflammatory, anti-memory loss and anti-tumor activity. Some scientists suggest that the bioactive or medicinal
compounds in lotus seeds play an important role and are naturally alkaloid and flavonoid. The purpose of this
study is to survey some single-factors, cover: ethanol solvent concentration, pH solvent, bath ultrasound time,
solvent/material ratio and bath ultrasound temperature which influence the procedure of total flavonoid extraction
from lotus seed. According to the theoretical calculations, we obtained the highest total flavonoid content in lotus
seed, extracted by bath ultrasound method at 90 minutes; solvent concentration was 70%;
pH solvent was 4; temperature was at 50°C and solvent/material ratio was 25:1.
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