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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài: Hiện nay phần lớn các chất màu sử dụng trong 

thực phẩm đều là chất màu tổng hợp, chưa thực sự an toàn về sức 

khỏe cho người tiêu dùng. Khoai lang tím (KLT) chứa hàm lượng 

chất màu anthocyanin (antho) cao. Ngoài việc tạo màu sắc đẹp và an 

toàn cho thực phẩm, antho còn là hợp chất có nhiều hoạt tính sinh 

học quý. KLT hiện đang được trồng phổ biến ở Việt Nam và chủ yếu 

là giống KLT HL491. Tuy nhiên, cho đến nay các nghiên cứu về 

antho của giống KLT HL491 còn rất hạn chế. Xuất phát từ những lý 

do trên, chúng tôi lựa chọn hướng nghiên cứu của đề tài là nghiên 

cứu chiết tách, xác định hàm lượng, thành phần và hoạt tính sinh học 

của antho từ giống KLT HL491. Đồng thời, xây dựng quy trình thu 

nhận chất màu antho từ KLT và ứng dụng trong chế biến thực phẩm. 

Điều này không chỉ tạo ra được chế phẩm màu tự nhiên mang đến 

màu sắc đẹp và nhiều hoạt tính sinh học quý cho thực phẩm, mà còn 

nâng cao giá trị sử dụng của giống KLT HL491 của Việt Nam.  

2. Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng quy trình công nghệ thu nhận 

chất màu antho và xây dựng tiêu chuẩn cho chất màu thu được; đồng 

thời ứng dụng chất màu antho từ KLT trong chế biến thực phẩm. 

3. Nội dung nghiên cứu: lựa chọn, xử lý nguyên liệu KLT để thu 

nhận chất màu antho; xây dựng quy trình công nghệ thu nhận chất 

màu antho và xây dựng tiêu chuẩn cho chất màu thu được; xác định 

đặc tính, thành phần của antho từ giống KLT HL491; ứng dụng chất 

màu antho từ KLT trong chế biến một số sản phẩm thực phẩm. 

4. Ý nghĩa khoa học: Đưa ra phương pháp lựa chọn, xử lý nguyên 

liệu KLT cho hàm lượng chất màu antho cao; xác định điều kiện 

chiết tách antho từ KLT cho hàm lượng cao và độ màu lớn; xác định 

độ bền màu, thành phần của các antho và hoạt tính sinh học của antho 
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từ giống KLT HL491; thiết lập quy trình thu nhận chất màu antho từ 

KLT tạo thành chế phẩm màu tự nhiên nhằm ứng dụng trong công 

nghệ thực phẩm; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho chất màu antho từ 

KLT với vai trò phụ gia tạo màu trong công nghệ thực phẩm. 

5. Ý nghĩa thực tiễn: Nâng cao được giá trị của KLT HL491 được 

trồng nhiều ở Việt Nam, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân; 

thu nhận chất màu tự nhiên antho từ KLT và ứng dụng trong công 

nghệ thực phẩm nhằm thay thế chất màu nhân tạo luôn tiềm ẩn nguy 

cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng; tạo ra chế phẩm màu tự 

nhiên từ nguồn nguyên liệu dồi dào, rẻ tiền; tạo ra một số sản phẩm 

thực phẩm giàu hợp chất màu antho như một dạng thực phẩm chức 

năng có tác dụng chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư, v.v...    

6. Cấu trúc của luận án: Luận án gồm 143 trang, trong đó có 38 

bảng và 68 hình. Phần mở đầu 04 trang, kết luận và kiến nghị 03 

trang, các công trình đã công bố 01 trang, tài liệu tham khảo 13 trang. 

Nội dung chính của luận án gồm 122 trang chia làm 03 chương: 

Chương 1. Tổng quan 29 trang; chương 2. Nội dung và phương pháp 

nghiên cứu 18 trang và chương 3. Kết quả và thảo luận, 75 trang. 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Tổng quan về hợp chất màu antho 

Antho là những hợp chất của anthocyanidin (cation flavylium, 

hay bộ khung aglycon) với đường (có thể liên kết với các acid hữu cơ 

trong trường hợp antho bị acyl hóa).  

 

Hình 1.1. Cấu trúc cơ bản của gốc aglycon của antho 
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Sự khác nhau giữa các antho được xác định bởi sự khác nhau 

giữa số lượng và vị trí của nhóm hydroxyl trong phân tử; mức độ 

methyl hóa của nhóm hydroxyl; bản chất, vị trí của các nhóm đường 

gắn vào phân tử; bản chất, số nhóm acid gắn vào phân tử. Antho là 

nhóm các chất màu tự nhiên tan trong nước lớn nhất trong thế giới 

thực vật. Antho có khả năng hấp thụ các tia sáng trong vùng nhìn 

thấy, có độ hấp thụ cực đại ở bước sóng 510-540nm. Độ bền màu của 

antho phụ thuộc vào cấu trúc, pH, nhiệt độ, oxy, ánh sáng, enzyme, 

hiện tượng cộng hợp màu, v.v... Antho là hợp chất đã được chứng 

minh có nhiều hoạt tính sinh học và tác dụng phòng ngừa một số 

bệnh như: chống lão hóa, phòng chống ung thư, giảm nguy cơ của 

bệnh tim mạch, v.v... Tuy nhiên, tùy thuộc vào loại antho mà các 

hoạt tính sinh học thể hiện ở mức độ khác nhau. Hiện nay antho được 

ứng dụng trong chế biến thực phẩm chủ yếu trên 2 lĩnh vực là sản 

xuất thực phẩm chức năng và phụ gia tạo màu cho thực phẩm. 

1.2. Tổng quan về khoai lang tím  

KLT có tên khoa học là Ipomoea batatas L, loại khoai lang này 

khác với các giống khoai lang khác là ruột khoai có màu tím. Trên 

thế giới có nhiều giống KLT khác nhau, ở Việt Nam hiện nay có 2 

giống KLT được trồng phổ biến là HL491 và Murasakimasari. Các 

giống KLT khác nhau có thành phần và hàm lượng các antho khác 

nhau, KLT màu càng đậm thì hàm lượng antho càng cao.  

 

Hình 1.9. Cấu trúc antho của KLT 
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Các antho khác nhau của KLT do sự khác nhau của các nhóm 

R1, R2, R3 quyết định.  

1.3. Chiết tách antho từ thực vật  

Dung môi thích hợp nhất để chiết antho từ thực vật là hỗn hợp 

ancol/nước và được acid hóa để tăng tính phân cực. Phương pháp làm 

sạch dịch chiết antho thường được sử dụng trong các nghiên cứu là 

tách bằng sắt ký cột.  

1.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu về antho từ KLT    

Trên thế giới các nghiên cứu về antho từ KLT chủ yếu tập 

trung vào điều kiện chiết tách, hàm lượng, độ bền màu, cấu trúc, hoạt 

tính kháng oxy hóa, chống ung thư của antho từ nhiều giống KLT. 

Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào về quy trình thu nhận antho từ 

KLT nhằm ứng dụng trong thực phẩm. Ở Việt Nam, các nghiên cứu 

về antho chủ yếu từ dâu tằm, bắp cải tím; các nghiên cứu về KLT còn 

hạn chế, chủ yếu là chế biến sản phẩm từ KLT. Các nghiên cứu về 

thành phần, đặc tính của antho từ giống KLT HL491 của Việt Nam 

còn rất hạn chế. 

CHƯƠNG 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu: Nguyên liệu chính sử dụng là KLT, có tên khoa 

học Ipomoea batatas L, nghiên cứu này sử dụng giống KLT HL491. 

Ngoài ra còn một số nguyên liệu phụ như: chế phẩm enzyme dịch 

hoá Spritase HiTaA 17105 L, đường hoá Spritase GA 14400 L của ty 

Celina Choynowska - Ba Lan; nấm men S. cerevisiae RV100 của tập 

đoàn Angel - Trung Quốc; maltodextrin của hãng Roquette - Pháp; 

các vi sinh vật S. aureus, E. coli, A. niger và S. cerevisiae của Trung 

tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2.  

2.2. Hoá chất và thiết bị nghiên cứu 

2.2.1. Hoá chất: Các hóa chất dùng trong nghiên cứu như: DPPH, 
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Acid galic, Folin-Ciocalteu, Vitamin C, Na2HPO4.12H2O, Acid citric, 

HCl, Acid acetic, KCl, Etyl axetat, v.v... đều đạt tiêu chuẩn phân tích.  

2.2.2. Thiết bị: Các thiết bị dùng trong nghiên cứu như: Sấy phun 

Mini B-290, Hệ thống LC-MS LCQ-Duo-Thermo, thiết bị cô quay 

chân không BUCHI 200, máy quang phổ kế UV – Vis Cary 60, máy 

xác định độ ẩm MX50, máy lắc Vortex IKA, máy đo màu sắc 

Minolta-CR400, tủ sấy chân không Vacuum drying oven, v.v... 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

- Các phương pháp hóa lý: xác định độ ẩm bằng máy đo nhanh 

hồng ngoại MS 70, xác định hàm lượng kim loại nặng bằng phương 

pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), xác định hàm lượng 

đường khử, tinh bột bằng phương pháp Bertrand, xác định hàm lượng 

protein bằng phương pháp Kjeldahl, xác định hàm lượng acid tổng số 

bằng phương pháp chuẩn độ, xác định hàm lượng phenol tổng số theo 

số mg acid galic/100g nguyên liệu, xác định hàm lượng antho bằng 

phương pháp pH vi sai; xác định hoạt tính kháng oxy hoá bằng 

phương pháp DPPH, làm sạch dịch chiết antho bằng sắc ký cột, xác 

định thành phần antho bằng LC-MS, v.v...  

- Các phương pháp sinh học: xác định hoạt tính kháng vi sinh 

vật bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch, xác định hoạt tính gây 

độc tế bào ung thư theo phương pháp SRB. 

- Các phương pháp toán học: phương pháp quy hoạch thực 

nghiệm quay cấp II theo Box và Hunter, tối ưu hoá hàm đa mục tiêu 

bằng phương pháp thoát ly vùng cấm, phương pháp giải bài toán tìm 

cực đại hàm mục tiêu bằng chương trình Excell-solver, phương pháp 

xử lý số liệu thực nghiệm. 

- Phương pháp đánh giá cảm quan sản phẩm: sử dụng phương 

pháp đánh giá cảm quan thị hiếu là lựa chọn mẫu có màu ưa thích 

nhất. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nghiên cứu lựa chọn, xử lý nguyên liệu KLT 

3.1.1. Khảo sát chọn vùng nguyên liệu KLT: Để lựa chọn vùng KLT 

HL491 cho hàm lượng antho cao, tiến hành khảo sát hàm lượng 

antho của 3 vùng nguyên liệu là: Bình Giang, Thăng Bình, Quảng 

Nam; Bình Hòa, Krông Ana, Đắk Lắk và Thành Đông, Bình Tân, 

Vĩnh Long. Kết quả KLT giống HL491 trồng ở Vĩnh Long có hàm 

lượng antho cao nhất, tiếp đến là Đắk Lắk, KLT ở Quảng Nam có 

hàm lượng antho thấp nhất. 

3.1.2. Khảo sát ảnh hưởng của độ lớn nguyên liệu: KLT HL491 

của Vĩnh Long được phân thành 3 loại: lớn, trung bình và nhỏ. Tiến 

hành xác định hàm lượng antho của 3 loại KLT trên và kết quả không 

có sự khác biệt đáng kể về hàm lượng antho. Như vậy khối lượng 

KLT không ảnh hưởng đáng kể hàm lượng antho. 

3.1.3. Khảo sát một số thành phần hóa học của nguyên liệu KLT  

Bảng 3.1. Một số thành phần hoá học của KLT HL491 ở Vĩnh Long 

TT Thành phần Hàm lượng  

1 Độ ẩm (% khối lượng nguyên liệu) 67,83 ± 0,11 

2 Hàm lượng protein (% khối lượng NL) 1,01 ± 0,04 

3 Hàm lượng tinh bột (% khối lượng NL) 26,46 ± 0,14 

4 Hàm lượng đường khử (% khối lượng NL) 1,87 ± 0,08 

5 Hàm lượng cellulose (% khối lượng NL) 1,17 ± 0,08 

6 Hàm lượng tro (% khối lượng NL) 1,13 

7 Hàm lượng kim loại 

nặng© (mg/kg) 

As KPH (<0,05) 

Hg KPH (<0,05) 

Pb KPH (<0,05) 

Cd KPH (<0,05) 

8 Chỉ số màu sắc  L* 32,13 ± 0,92 

a* 8,69 ± 0,50 

b* 1,01 ± 0,08 
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3.1.4. Khảo sát sự tổn thất của KLT sau thu hoạch: Kết quả KLT 

sau thu hoạch sự tổn thất xảy ra mạnh. Sự tổn thất antho cao hơn sự 

tổn thất về khối lượng và tinh bột cụ thể: KLT đổ đống tự nhiên ở 

nhiệt độ phòng 20-30°C, sau 6 tuần tồn trữ khối lượng còn 75,74%, 

tinh bột còn 97,74% và antho còn 51,67%;  KLT đựng trong thùng 

giấy có đục lỗ ở nhiệt độ phòng 20-30°C đã giảm được sự tổn thất 

sau thu hoạch so với phương pháp đổ đống tự nhiên, sau 6 tuần khối 

lượng giảm còn 85,67%, tinh bột còn 98,01% và antho còn 61,65%; 

phương pháp tồn trữ lạnh trong các bao PE có lỗ hạn chế đáng kể sự 

tổn thất của KLT sau thu hoạch, sau 6 tuần khối lượng còn 96,07%, 

tinh bột còn 99,10% và  antho còn 90,96%. 

3.1.5. Nghiên cứu xử lý nguyên liệu KLT  để chiết tách antho 

a) Khảo sát phương pháp xử lý nguyên liệu KLT: Tiến hành xử lý 

KLT theo 3 cách sau: (1) KLT tươi được xay nhỏ trước khi chiết 

antho (M1), (2) KLT tươi được ngâm trong dung môi vừa xay nhỏ 

vừa chiết antho (M2), (3) KLT được nấu chín, đánh nhỏ tạo thành 

dạng paste (M3) sau đó chiết antho. Kết quả mẫu M3 cho hàm lượng 

antho nhiều nhất, tiếp đến là mẫu M2 và mẫu M1 là ít nhất.  

b) Nghiên cứu sản xuất bột KLT để chiết tách antho: KLT sau khi 

được nấu chín được làm khô. Tiến hành khảo sát phương pháp làm 

khô và nhiệt độ làm khô. Kết quả KLT có độ bền màu khá cao, sau 

khi sấy bằng không khí nóng ở 70°C và phơi nắng hàm lượng antho 

không có sự khác biệt đáng kể và chỉ thấp hơn phương pháp sấy chân 

không khoảng 4%. Để khảo sát nhiệt độ làm khô, KLT sau khi nấu 

chín được tiến hành sấy bằng không khí nóng sấy ở 60-100°C, kết 

quả nhiệt độ thích hợp để sấy KLT là 80°C.  

3.2. Nghiên cứu chiết tách antho từ KLT  

3.2.1. Nghiên cứu chiết antho từ paste KLT  

a) Khảo sát điều kiện chiết tách antho từ paste KLT: Tiến hành khảo 
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sát một số điều kiện chiết tách antho từ paste KLT như: loại dung 

môi, loại và nồng độ acid dùng để acid hóa dung môi, tỷ lệ giữa các 

dung môi, nhiệt độ chiết, thời gian chiết, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi. 

Kết quả điều kiện thích hợp để chiết chất màu antho từ paste KLT 

cho hàm lượng cao là: dung môi ethanol/nước là 75/25 acid hóa bằng 

1% (v/v) HCl đậm đặc (36-38%), nhiệt độ 80°C, thời gian 180 giây, 

tỷ lệ nguyên liệu/dung môi 1/16. Phương pháp chiết antho từ paste 

KLT với các điều kiện này đã rút ngắn thời gian chiết và hàm lượng 

antho thu được tăng lên khoảng 11% so với phương pháp chiết sử 

dụng theo nghiên cứu của Bridgers và cộng sự (2010) ở mục 3.1.1. 

b) Tối ưu hóa điều kiện chiết antho từ paste KLT:  

Tiến hành tối ưu hóa điều kiện chiết tách antho từ paste KLT 

với hai mục tiêu là hàm lượng antho cao và độ màu của antho lớn. 

Các khoảng ảnh hưởng của các yếu tố được chọn và điều kiện thực 

hiện thí nghiệm theo phương pháp quay cấp II của Box và Hunter 

được trình bày ở Bảng 3.6. Tiến hành xây dựng ma trận thực nghiệm 

đối với biến mã và thí nghiệm theo ma trận, kết quả Bảng 3.7. 

Trong đó: y1 là hàm mục tiêu hàm lượng antho, mg/100g chất 

khô và y2 là hàm mục tiêu độ màu của antho. Tiến hành xây dựng mô 

tả toán học cho hàm mục tiêu y1 và y2, kết quả thu được phương trình 

hồi quy hàm lượng antho và độ màu như sau: 

y1=207,186+3,661x1+2,315x2-4,838x3-2,276x1x3-2,102x1
2-1,888x2

2-7,101x3
2  

y2 = 4,193+0,196x1-0,692x3-0,174x1
2- 0,181x2

2-0,218x3
2                      

Chương trình Excel-Solver được sử dụng để tìm nghiệm tối ưu 

cho từng hàm mục tiêu, kết quả:  

y1max = 211,283 mg/100g chất khô khi Z1 = 81,6°C; Z2 = 198,4 

giây; Z3 = 69,7% (v/v)  

y2max = 4,797 khi Z1 = 75,6°C; Z2 = 180 giây; Z3 = 59,1% (v/v). 
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Bảng 3.6. Điều kiện thí nghiệm quy hoạch thực nghiệm quay cấp II 

Yếu tố Các mức Khoảng 

biến 

thiên () + 
Mức trên 

+ 

Mức cơ sở 

0 

Mức dưới 

- - 

Z1, °C 86,8 80 70 60 53,2 10 

Z2, giây 230,5 210 180 150 110,5 30 

Z3, % v/v 91,8 85 75 65 58,2 10 
 

Bảng 3.7. Ma trận  phương án quay cấp II và kết quả thực nghiệm 

N x1 x2 x3 y1 y2 

2k 

1 + + + 192,464 4,058 

2 - + + 205,038 4,549 

3 + - + 197,592 4,081 

4 - - + 209,293 4,514 

5 + + - 186,826 2,772 

6 - + - 189,829 3,076 

7 + - - 192,011 2,798 

8 - - - 195,074 3,012 

2k 

9 - 0 0 195,653 3,353 

10 + 0 0 207,347 4,086 

11 0 - 0 198,595 3,739 

12 0 + 0 205,614 3,661 

13 0 0 - 194,929 4,757 

14 0 0 + 179,797 2,434 

n0 

15 0 0 0 206,088 4,111 

16 0 0 0 207,534 4,237 

17 0 0 0 208,216 4,140 

18 0 0 0 208,424 4,215 

19 0 0 0 207,638 4,183 

20 0 0 0 206,775 4,295 

Điểm không tưởng có tọa độ Ykt (y1max, y2max) là Ykt (211,283; 

4,797). Chọn giới hạn dưới của hàm y1 là 205 (1 = 205), giới hạn 

dưới của hàm y2 là 4,4 (2 = 4,4). Từ 2 hàm mục tiêu y1 và y2 xây 

dựng hàm mục tiêu tổ hợp R(X) = [r1 (y1) . r2 (y2)]1/2 = [(y1 - 205) / 
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(211,283 - 205) * (y2  - 4,4) / (4,797 - 4,4)]1/2. Sử dụng Excel-Solver 

để tìm nhiệm tối ưu để hàm mục tiêu tổ hợp R(X) đạt cực đại, với các 

điều kiện: - 1,682  x1; x2; x3  1,682; y1 > 205 và y2 > 4,4. Kết quả Z1 

= 76,7°C; Z2 = 192,5 giây; Z3 = 66,2% (v/v). Khi đó y1 = 209,174 đạt 

99,0% so với lượng antho cực đại và y2 = 4,422 đạt 92,2% so với độ 

màu cực đại. Vậy điều kiện tối ưu chiết tách antho từ paste KLT là 

nhiệt độ 77°C; thời gian 193 giây và hàm lượng ethanol trong hệ 

dung môi ethanol: nước là 66% (v/v). 

* Thí nghiệm kiểm chứng: Từ điều kiện tối ưu tìm được tiến hành thí 

nghiệm kiểm chứng. Kết quả hàm lượng antho là 208,035mg/100g 

chất khô và độ màu là 4,403, kết quả này gần bằng so với tính toán.  

3.2.2. Nghiên cứu chiết antho từ bột KLT    

Một số điều kiện chiết antho từ bột KLT như: nhiệt độ chiết, 

hệ dung môi chiết có thể tham khảo theo điều kiện chiết từ paste 

KLT, nhưng cần khảo sát thời gian chiết và tỷ lệ nguyên liệu/dung 

môi do quá trình làm khô, tế bào nguyên liệu mất nước nên thời gian 

chiết và tỷ lệ dung môi/nguyên liêu có thể thay đổi. Kết quả điều kiện 

để chiết tách antho từ bột KLT là: nhiệt độ 77°C; thời gian 8 phút, 

dung môi ethanol:nước là 66:34 với 1% HCl đậm đặc và tỷ lệ nguyên 

liệu/dung môi (g/ml) là 1/33 

3.2.3. So sánh quá trình chiết antho từ paste KLT và bột KLT:  

Thời gian chiết anthocyanin từ bột KLT dài hơn paste KLT, 

tuy nhiên hàm lượng antho chênh lệch không đáng kể. Tiến hành so 

sánh hoạt tính kháng oxy hóa của antho từ dịch chiết paste và bột 

KLT. Kết quả nồng độ ức chế một nửa (IC50) của dịch chiết antho từ 

paste và bột KLT khác nhau không có nghĩa (IC50 của paste KLT là 

5,841μg/ml và của bột KLT là 5,830μg/ml). Như vậy quá trình chiết 

antho từ paste KLT và bột KLT cho hàm lượng antho tương đương 

nhau và hoạt tính kháng oxy hóa cũng khác nhau không đáng kể.  
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3.2.4. Xác định hàm lượng anthocyanin trong KLT: Để xác định 

hàm lượng anthocyanin trong KLT tiến hành chiết nhiều lần cho đến 

khi hết chất màu trong bã, với paste KLT số lần chiết là 3 lần và với 

bột KLT số lần chiết là 4 lần. Kết quả tổng lượng antho trong KLT 

HL491 được trồng tại Bình Tân, Vĩnh Long là 243mg/100g chất khô 

(73mg/100g nguyên liệu), đạt mức tương đối cao so với một số giống 

KLT khác ở các nước.  

3.2.5. Nghiên cứu làm sạch dịch chiết giàu antho từ KLT 

a) Trung hòa dịch chiết 

Sau quá trình chiết và cô đặc tách dung môi, tiến hành trung 

hòa HCl còn lại trong dịch chiết bằng dung dịch Na2CO3 20% cho 

đến khi dịch chiết chuyển từ màu đỏ sang màu tím thì dừng thu dịch 

chiết anthocyanin thô (CT). Lượng Na2CO3 20% dùng để trung hòa 

100ml dịch chiết giàu anthocyanin từ KLT 30°Bx là 11,2ml. 

b) Tinh sạch dịch chiết 

Dịch chiết CT được tinh sạch bằng sắc ký cột để thu dịch chiết 

anthocyanin sạch (LS). Tiến hành phân tích một số chỉ tiêu của dịch 

chiết CT và LS. Kết quả được trình bày ở Bảng 3.10. 

Bảng 3.10. Một số chỉ tiêu của dịch chiết CT và LS 

STT Các chỉ tiêu Dịch chiết CT Dịch chiết LS 

1 Tổng lượng anthocyanin, 

mg/100g chất khô  

208,04a ± 2,03 169,66b ± 2,43 

2 Phenol tổng số, mg 

AG/100g nguyên liệu KLT 

923,87a ± 14,22 315,18b ± 

10,43 

3 Độ màu 11,45a ± 0,31 8,66b ± 0,25 

4 Phần trăm màu polyme, % 15,30a ± 0,13 10,46b ± 0,76 

5 Chỉ số màu sắc  L* 21,98b ± 0,94 25,79a ± 4,70 

a* 1,00 ± 0,48 0,33 ± 0,20 

b* 1,12 ± 0,64 0,71 ± 0,39 
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Kết quả dịch chiết sau khi làm sạch LS có lượng phenol tổng 

số và phần trăm màu polyme giảm. Điều này chứng tỏ quá trình tinh 

sạch đã loại bỏ được nhiều các thành phần không phải anthocyanin ra 

khỏi dịch chiết. Tuy nhiên, quá trình tinh sạch làm giảm hiệu suất thu 

hồi chất màu anthocyanin và độ màu của anthocyanin giảm.  

3.3. Nghiên cứu đặc tính, thành phần antho của KLT  

3.3.1. Nghiên cứu đặc tính quang phổ của antho từ KLT  

Dịch chiết LS được tinh sạch bằng sắc ký cột và quét phổ trong 

khoảng bước sóng từ 260-760nm.  

Kết quả trong vùng tử 

ngoại (260-400nm) độ hấp thụ 

ở pH 1 và 4,5 gần như trùng 

nhau. Tuy nhiên, trong vùng 

khả kiến (λ>400nm) độ hấp 

thụ ở pH 1 và 4,5 khác nhau 

rõ rệt, bước sóng hấp thụ cực 

đại ở pH 1 là 522nm. 

 
Hình 3.27. Phổ đồ của antho trong 

dung dịch đệm pH 1 và pH 4,5 

3.3.2. Nghiên cứu xác định thành phần antho của KLT 

Dịch chiết LS sau khi tinh sạch bằng sắc ký cột được phân tích 

trên hệ thống HPLC-MS-DAD của Agilent-Mỹ. 

 

Hình 3.28. Sắc ký đồ HPLC của antho từ KLT  
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Kết quả trên Hình 3.28 cho thấy có ít nhất 11 peak có độ hấp 

thụ quang lớn ở bước sóng hấp thụ cực đại của anthocyanin. Để kiểm 

định các peak này có phải là antho hay không tiến hành phân tích MS 

các peak thu được. Dựa vào cấu trúc chung của anthocyanin từ KLT, 

phổ khối lượng MS cùng với sự hỗ trợ của phần mềm ChemSketch 

đã xác định được  11 loại antho từ KLT HL491 (Bảng 3.12). 

Bảng 3.12. Thành phần chất màu antho của KLT  

Peak 

Thời 

gian 

lưu 

(phút) 

m/z 

Hợp chất 

Hàm 

lượng,

%  MH+ aglycon 
Các mảnh 

ion khác 

1 9,686 773 287 449, 611 
Cyanidin 3-sophoroside-5-

glucoside 

4,76 

2 10,530 787 301 463, 625 
Peonidin 3-sophoroside-5-

glucoside 

17,18 

3 12,059 893 287 449, 731 
Cyanidin 3-p-hydroxybenzoyl 

sophoroside-5-glucoside 

1,68 

4 13,120 907 301 463, 745 
Peonidin 3-p-hydroxy 

benzoylsophoroside-5-glucoside 

11,58 

5 13,627 949 287 449, 787 
Cyanidin 3-(6''-feruloyl 

sophoroside)-5-glucoside 

3,40 

6 14,541 963 301 463, 801 
Peonidin 3-(6''-feruloyl 

sophoroside)-5-glucoside 

17,09 

7 15,242 949 301 463, 787 
Peonidin 3-caffeoyl sophoroside-

5-glucoside 

15,00 

8 15,752 1111 287 449, 949 
Cyanidin 3-(6''-caffeoyl-66'''-

feruloylsophoroside)-5-glucoside 

1,03 

9 16,043 1111 301 463, 949 
Peonidin-dicaffeoyl sophoroside-

5-glucoside 

2,90 

10 16,331 1069 301 463, 907 
Peonidin 3-caffeoyl-p-hydroxy 

benzoyl-sophoroside-5-glucoside 

8,27 

11 16,838 1125 301 463, 963 
Peonidin-caffeoyl-feruloyl 

sophoroside-5-glucoside 

17,07 

3.3.3. Ảnh hưởng của pH và nhiệt độ đến độ bền màu  

a) Ảnh hưởng của pH đến độ bền màu của antho từ KLT: Kết quả 

trên hình 3.37 cho thấy tại pH = 3 các antho có độ bền màu lớn, còn 

tại pH 5-6 các antho kém bền. Vậy khi ứng dụng antho của KLT với 
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vai trò phụ gia tạo màu trong chế biến thực phẩm nên dùng cho các 

sản phẩm có pH khoảng 3. 

  

Hình 3.36. Ảnh hưởng của pH đến 

bước sóng hấp phụ cực đại 

Hình 3.37. Ảnh hưởng của pH đến 

độ bền màu 

b) Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ bền màu của antho từ KLT: Tiến 

hành ở hai mức nhiệt độ thường dùng trong bảo quản, chế biến thực 

phẩm là 30°C và 90°C, đồng thời ở giá trị pH 3, 5 và 7. Kết quả theo 

thời gian bảo quản ở 30°C và gia nhiệt 90°C, antho từ KLT ở pH 3 

bền hơn so với pH 5 và 7. Đồng thời, dịch chiết CT có độ bền màu 

cao hơn LS.  

  

Hình 3.38. Độ bền màu antho 

theo thời gian ở nhiệt độ 30°C 

Hình 3.39. Độ bền màu của 

antho theo thời gian ở 90C 

3.3.4. Nghiên cứu một số hoạt tính sinh học antho từ KLT  

a) Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của antho từ KLT 

Tiến hành xác định hoạt tính kháng oxy hóa của dịch chiết CT 

và LS thu được với đối chứng dương được chọn là vitamin C, kết quả 

500

520

540

560

580

600

1 2 3 4 5 6 7 8

B
ư

ớ
c
 s

ó
n

g
 h

ấ
p

 t
h

ụ
 

c
ự

c
 đ

ạ
i 

(n
m

)

pH

CT LS

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8P
h

ầ
n

 t
r
ă

m
 A

B
S

 (
%

)

pH

CT LS

40

50

60

70

80

90

100

0 7 14 21 28 35 42

P
h

ầ
n

 t
r
ă

m
 m

à
u

 c
ò

n
 l

ạ
i 

(%
)

Thời gian (ngày)

CT3 LS3 CT5

LS5 CT7 LS7

40
50
60
70
80
90

100
110
120

0 15 30 45 60 75 90P
h

ầ
n

 t
r
ă

m
 m

à
u

 c
ò

n
 l

ạ
i 

(%
)

Thời gian (phút)

CT3 LS3 CT5

LS5 CT7 LS7



15 

 

 

khả năng bắt gốc tự do DPPH được trình bày ở Hình 3.42 

  

Hình 3.40. Màu sắc của dịch 

chiết CT sau khi pha loãng 

Hình 3.41. Sự đổi màu DPPH 

theo nồng độ antho 

Giá trị IC50 của dịch 

chiết CT là 5,841μg/ml,  

LS là 7,107μg/ml và 

vitamin C là 5,332 μg/ml. 

Như vậy, hoạt tính kháng 

oxy hóa của dịch chiết CT 

cao hơn LS và cao gần 

bằng vitamin C. 

 
Hình 3.42. Khả năng bắt gốc tự do của 

dịch chiết CT, LS và vitamin C 

b) Nghiên cứu hoạt tính kháng vi sinh vật của antho từ KLT  

    

Hình 3.43. Hoạt tính kháng VSV 

của antho từ KLT đối với E. coli 

Hình 3.44. Hoạt tính kháng VSV 

của antho đối với S. aureus 

    

Hình 3.45. Hoạt tính kháng VSV 

của antho từ KLT đối với A. niger 

Hình 3.46. Hoạt tính kháng VSV 

của antho đối với S. cerevisiae 
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Kết quả cả 2 dịch chiết CT và LS đều có hoạt tính kháng vi 

sinh vật mạnh, mạnh nhất là E. Coli, tiếp đến là S. aureus và cuối 

cùng là A. niger. Tuy nhiên, không thể hiện hoạt tính kháng nấm men 

S. cerevisiae. Nồng độ tối thiểu có khả năng ức chế ≥ 90% lượng vi 

sinh vật kiểm định (MIC) của dịch chiết CT thấp hơn dịch chiết LS. 

c) Nghiên cứu hoạt tính kháng ung thư của antho từ KLT: Dịch chiết 

CT được thử hoạt tính gây độc tế bào ung thư gan và ung thư biểu 

mô phổi. Kết quả dịch chiết antho KLT có hoạt tính gây độc đối với 

2 dòng tế bào ung thư này khi nuôi cấy in vitro và hoạt tính gây độc 

tế bào ung thư biểu mô phổi lớn hơn ung thư gan (Bảng 3.15). 

Bảng 3.15. Hoạt tính gây độc tế bào ung thư của dịch chiết CT 

TT KH mẫu 

Giá trị IC50 (g/ml) 

Dòng tế bào Hep-G2 

(ung thư gan) 

Dòng tế bào LU-1 (ung thư 

biểu mô phổi) 

 Chứng (+) 0,29 0,31 

 CT 10,61 8,76 

3.4. Tạo phẩm màu giàu antho và xây dựng tiêu chuẩn cho chế 

phẩm màu anthocyanin từ KLT 

3.4.1. Nghiên cứu tạo chế phẩm màu giàu antho từ dịch chiết KLT 

Dịch chiết CT có độ màu, độ bền màu, hoạt tính kháng oxy hóa 

và kháng khuẩn đều cao hơn dịch chiết LS nên được chọn để nghiên 

cứu tạo thành chế phẩm màu. Từ dịch chiết CT, chúng tôi nghiên cứu 

tạo thành 2 dạng chất màu là chế phẩm màu dạng lỏng và dạng bột. 

a) Tạo chế phẩm màu dạng lỏng: Dịch chiết CT được cô đặc nâng 

cao nồng độ nhằm thuận lợi cho quá trình đóng gói, vận chuẩn và bảo 

quản. Tiến hành cô đặc chân không ở nhiệt độ 60°C và áp suất 

72mmHg cho đến khi nồng độ ≥ 60°Bx thì dừng, thu được chất màu 

dạng lỏng (ký hiệu LĐ). 

b) Nghiên cứu chế độ sấy phun để thu chất màu dạng bột: Tiến hành 
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khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sấy phun như: lượng 

maltodextrin làm chất mang, nhiệt độ không khí sấy phun, tốc độ 

bơm nhập liệu. Kết quả điều kiện sấy phun thích hợp đối với dịch 

chiết antho từ KLT là: tỷ lệ maltodextrin 30%, nhiệt độ 160-180°C, 

lưu lượng phun 20-30ml/phút. 

c) Đề xuất quy trình thu nhận phẩm màu giàu antho từ KLT:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.47. Quy trình thu nhận phẩm màu giàu antho từ KLT  

Paste KLT 

Chiết anthocyanin 
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Nguyên liệu KLT 
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Làm khô 

Cắt lát 
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3.4.2. Nghiên cứu lên men ethanol bã KLT sau khi chiết antho  

a) Xác định một số chỉ tiêu của bã KLT: Bã KLT sau khi chiết chất 

màu antho có độ ẩm 66,54% và hàm lượng tinh bột 26,23%.  

b) Nghiên cứu điều kiện thủy phân tinh bột KLT  

* Khảo sát tỷ lệ nước sử dụng: Bã KLT được dịch hóa bằng enzyme 

α-amylase (Spritase HiTaA 17105 L) với tỷ lệ bã KLT/nước là 1/2, 

1/3 và 1/4. Kết quả tỷ lệ bã KLT/nước = 1/3 dễ thủy phân và dịch thu 

được có nồng độ 10,2°Bx thích hợp cho quá trình lên men ethanol. 

* Kháo sát thời gian thủy phân tinh bột KLT:  

Tiến hành dịch hóa tinh 

bột KLT bằng enzyme α-

amylase, kết quả sau 40 phút 

quá trình dịch hóa kết thúc. Sau 

đó, tiến hành đường hóa bằng 

enzyme glucoamylase, kết quả 

sau 150 phút hàm lượng đường 

khử đạt cực đại là 8,35%. 

 

Hình 3.48. Sự biến đổi Bx và 

đường khử khi đường hóa 

c) Khảo sát thời gian lên men ethanol từ bã KLT: Tiến hành hoạt hóa  

nấm men S. cerevisiae dạng 

bột, sau đó bổ sung vào dịch 

thủy phân với lượng 10% (v/v) 

để lên men. Kết quả sau 72 giờ 

lên men thì hàm lượng ethanol 

đạt được tối đa trong dấm chín 

là 6,82% (v/v).  

 

Hình 3.49. Sự biến đổi của Bx và 

ethanol theo thời gian lên men 

Như vậy thời gian dịch hóa là 40 phút, đường hóa là 150 phút 

và thời gian lên men là 72 giờ. Sau quá trình lên men tiến hành chưng 

cất, tinh chế thu ethanol thành phẩm 
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3.4.3. Thử nghiệm sản xuất phẩm màu và lên men ethanol bã KLT 

Thử nghiệm sản xuất 2 loại phẩm màu dạng lỏng và dạng bột, 

lượng nguyên liệu dùng cho mỗi loại là 3kg. Bã KLT sau khi chiết 

antho được lên men ethanol. Tiến hành tính chi phí tiêu hao nguyên 

vật liệu cho quá trình sản xuất phẩm màu và lên men ethanol bã 

KLT. Kết quả đơn giá nguyên liệu của chất màu dạng lỏng là 15.216 

đồng/100ml và chất màu dạng bột là 22.270 đồng/100g.  

Tiến hành xác định một số chỉ tiêu chất lượng của phẩm màu 

thu được, kết quả phẩm màu dạng bột có độ ẩm 5,76%, hàm lượng 

antho 478,24mg/100g, acid tổng số 2,82mg/100g. Phẩm màu dạng 

lỏng có nồng độ 60,03%, hàm lượng antho 407,21mg/100g, acid tổng 

số 2,48mg/100ml. Hai loại phẩm màu tan hoàn toàn nước và hàm 

lượng kim loại nặng không phát hiện. 

3.5. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn phẩm màu từ KLT 

Các chỉ tiêu chất lượng của phẩm màu giàu antho từ KLT được 

đề xuất ở Bảng 3.24 trên cơ sở: phải đảm bảo các chỉ tiêu về an toàn 

thực phẩm; kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng ban đầu và sau 6 

tháng bảo quản; và đặc tính, thành phần của antho từ KLT.  

Bảng 3.24. Yêu cầu kỹ thuật của phẩm màu giàu antho từ KLT 

YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI 

CHẤT MÀU KHOAI LANG TÍM 

1. Tên khác, chỉ số Purple sweet potato extract 

INS 163 (vi) 

ADI = 0-2,5mg/kg thể trọng. 

2. Định nghĩa Chất màu thu được từ dịch chiết củ KLT, chứa 

các thành phần của KLT.  

Tên hóa học Các chất màu chính là antho, là glucosid của 

anthocyanidin là peonidin và cyanidin. 

Công thức hóa học Cyanidin 3-sophoroside-5-glucoside: C33H41O21X 

Peonidin 3-sophoroside-5-glucoside: C34H43O21X  
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X là H, acid caffeic, acid ferulic, acid p-

hydroxybenzoic 

Công thức phân tử 

 

R1 = OH: cyanidin, R1 = OCH3: peonidin 

R2, R3: H, acid caffeic, acid ferulic, acid p-

hydroxybenzoic 

3. Cảm quan Chất màu dạng lỏng hoặc bột màu đỏ 

4. Chức năng Phẩm màu 

5. Yêu cầu kỹ thuật 

5.1. Định tính  

Độ tan Tan trong nước 

Quang phổ Dịch chiết ở pH 1 cho bước sóng hấp thụ cực đại 

tại 522nm 

Phản ứng màu Đạt yêu cầu  

5.2. Độ tinh khiết 

Các chất màu kiềm Đạt yêu cầu  

Các chất màu  acid 

khác 

Đạt yêu cầu  

Chì Không được quá 2 mg/kg 

5.3. Hàm lượng  

Hàm lượng antho Không dưới 340mg/100ml với chất màu dạng 

lỏng và 350mg/100g với chất màu dạng bột. 

Độ ẩm Đối với chất màu dạng bột không quá 10% 

Nồng độ Đối với chất màu dạng bột không dưới 60% 
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Chúng tôi đã tiến hành gửi mẫu phẩm màu và bảng đề xuất 

tiêu chuẩn cho phẩm màu giàu anthocyanin từ KLT đến Công ty cổ 

phần Warrantek thẩm định. Kết quả thẩm định của Công ty là những 

yêu cầu kỹ thuật trong tiêu chuẩn cơ sở đúng với kết quả phân tích 

trên mẫu phẩm màu.  

3.6. Nghiên cứu ứng dụng phẩm màu giàu antho từ KLT trong 

chế biến thực phẩm 

3.6.1. Nghiên cứu ứng dụng phẩm màu giàu antho từ KLT làm 

phụ gia tạo màu trong sản xuất kẹo dẻo: Tiến hành sản xuất các 

mẫu kẹo dẻo và bổ sung chất màu LĐ vào cuối giai đoạn nấu với 

hàm lượng 0,4%, 0,6%, 0,8% và 1,0%. Các sản phẩm kẹo dẻo được 

tiến hành đánh giá cảm quan về màu sắc bằng phép thử thị hiếu trên 

50 người. Kết quả mẫu bổ sung 0,8% chất màu LĐ là mẫu có số 

lượng người yêu thích nhất. Kẹo dẻo có ứng dụng antho từ KLT có 

màu đỏ đẹp, độ ẩm 11,23% và hàm lượng đường khử 36,81% đạt tiêu 

chuẩn chất lượng theo TCVN 5908:2009. Đặc biệt có chứa hàm 

lượng antho là 2,21mg/100g. Tiến hành phân tích antho trong mẫu 

kẹo dẻo, kết quả bước sóng hấp thụ cực đại (max) của dịch chiết 

antho từ kẹo dẻo trùng với max của dịch chiết antho từ KLT. Điều 

này chứng tỏ quá trình sản xuất kẹo dẻo không làm thay đổi cấu trúc 

của antho và như vậy antho vẫn giữ được các hoạt tính sinh học quý 

của chúng. 

3.6.2. Nghiên cứu sản xuất bột uống hòa tan giàu antho từ KLT 

như một dạng thực phẩm chức năng: Chọn hàm lượng đường 

saccharose bổ sung vào thức uống hòa tan giàu antho từ KLT 10% và 

hàm lượng acid citric trong mẫu thức uống hòa tan là 1,0g/lít. Tiến 

hành phối trộn chất màu SP với acid citric và đường saccharose tạo 

thành các mẫu thức uống có hàm lượng antho 10, 15, 20 và 

25mg/100ml, sau đó bổ sung đường saccharose 10% và acid citric 
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1,0g/lít. Tiến hành đánh giá cảm quan gồm 50 thành viên. Kết quả 

mẫu thức uống có hàm lượng antho 20mg/100ml được nhiều người 

lựa chọn (27/50 người đánh giá). Từ 100g chất màu SP có hàm lượng 

antho 478,24 ± 3,07mg/100g sẽ pha được 2.391ml thức uống có hàm 

lượng antho là 20mg/100ml. Vậy tỷ lệ phối trộn là chất màu SP: 

100g; đường saccharose: 239,1g và acid citric: 2,4g. Tổng khối lượng 

nguyên liệu 341,5g sẽ pha được 2.391ml nước uống. Dự kiến mỗi gói 

bột uống hòa tan khi dùng sẽ được hòa vào khoảng 150ml nước. Vậy 

để các gói bột uống khi hòa vào khoảng 150ml nước có hàm lượng 

antho khoảng 20mg/100ml thì khối lượng nguyên liệu đóng cho mỗi 

gói là 21g/gói.  

Quy trình sản xuất bột uống hòa tan giàu antho từ KLT được 

đề xuất ở Hình 3.55. 

Hình 3.55. Sơ đồ quy trình sản xuất bột uống hòa tan giàu antho  

Bột uống hòa tan giàu antho từ KLT được xác định một số chỉ 

tiêu chất lượng. Kết quả cảm quan có điểm chất lượng 16,80 đạt mức 

chất lượng khá. Các chỉ tiêu hóa lý: độ ẩm 3,52%; đường tổng số 

73,33%; acid tổng số  0,92% và hàm lượng antho 140,91mg/100g. 

Các chỉ tiêu vi sinh vật đáp ứng được các yêu cầu theo QCVN 6-

2:2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ 

uống không cồn. Tương tự như sản phẩm kẹo dẻo tiến hành phân tích 

chất màu antho trong sản phẩm bột uống hòa tan giàu antho từ KLT. 

Kết quả bước sóng hấp thụ cực đại (max) của thức mẫu uống hòa tan 

giàu antho từ KLT ở pH 1 trùng với bước sóng hấp thụ cực đại của 

dịch chiết antho từ KLT. 

 

Chất màu 
SP

Phối 
trộn

Đóng 
gói

Bột uống 

KLT 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

A. Kết luận 

1) Đã làm sáng tỏ được ảnh hưởng của một số yếu tố đến hàm 

lượng antho như: kích thước nguyên liệu, sự tổn thất sau thu hoạch, 

quá trình xử lý KLT, v.v... Hàm lượng antho của KLT HL491 ở Việt 

Nam là 243mg/100g chất khô tương đương với 73mg/100g nguyên 

liệu, đạt mức cao so với một số giống KLT ở các nước khác.  

2) Đã xác định được các điều kiện tối ưu để chiết tách chất 

màu antho từ KLT cho hàm lượng cao và độ màu của antho lớn. 

Đồng thời, chất màu chiết tách ở dạng thô có hiệu suất thu hồi 

anthocyanin, độ màu của anthocyanin, hoạt tính kháng oxy hóa và 

kháng vi sinh vật cao hơn chất màu được làm sạch. 

3) Xác định được có ít nhất 11 loại antho trong giống KLT 

HL491. Đồng thời, khẳng định được KLT HL491 được trồng ở Vĩnh 

Long có hoạt tính kháng oxy hóa, kháng vi khuẩn gây bệnh E. Coli, 

S. aureus và kháng ung thư gan và ung thư biểu mô phổi khi nuôi cấy 

in vitro. 

4) Đã xác định được điều kiện tạo hai dạng chế phẩm màu giàu 

anthocyanin dạng lỏng và dạng bột từ dịch chiết KLT. 

5) Đề xuất được quy trình thu nhận phẩm màu và xây dựng 

được tiêu chuẩn cơ sở cho phẩm màu giàu anthocyanin từ KLT. 

Đồng thời đã tính chi phí tiêu hao nguyên vật liệu cho quá trình sản 

xuất chất màu. 

6) Xác định được điều kiện lên men ethanol bã KLT sau khi 

chiết anthocyanin. 

7) Xác định được lượng phẩm màu LĐ từ KLT thích hợp để 

ứng dụng vào sản xuất kẹo dẻo là 0,8%. Sản phẩm kẹo dẻo thu được 

có màu sắc đẹp tự nhiên, các chỉ tiêu lý hóa đạt tiêu chuẩn theo 

TCVN 5908:2009. Đồng thời, chất màu antho không bị thay đổi cấu 

trúc khi ứng dụng vào kẹo dẻo. 

8) Đề xuất được quy trình sản xuất bột uống hòa tan giàu antho 

từ KLT như một dạng thực phẩm chức năng với hàm lượng chất có 

hoạt tính sinh học antho cao (140,91mg/100g); đồng thời các chỉ tiêu 

lý hóa và vi sinh đều đạt yêu cầu, đảm bảo an toàn thực phẩm.  
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B. Những đóng góp mới của luận án 

1) Đề xuất được một phương pháp mới xử lý nguyên liệu KLT 

để chiết tách antho nhằm hạn chế sự tổn thất sau thu hoạch là tạo 

thành paste KLT hoặc bột KLT.  

2) Lần đầu tiên có nghiên cứu về KLT giống HL491 được 

trồng nhiều ở Việt Nam và phát hiện được giống KLT này có hàm 

lượng antho tương đối cao với 11 loại antho phần lớn ở dạng acyl 

hóa, có độ bền màu cao và nhiều hoạt tính sinh học quý. Đặc biệt đây 

là công bố đầu tiên về anthocyanin từ KLT có hoạt tính gây độc tế 

bào ung thư gan và ung thư biểu mô phổi. 

3) Đã nghiên cứu thành công điều kiện tối ưu để chiết tách 

anthocyanin từ KLT cho hàm lượng anthocyanin cao và độ màu của 

anthocyanin lớn. Đồng thời, đề xuất được quy trình thu nhận phẩm 

màu giàu anthocyanin và xây dựng thành công tiêu chuẩn cơ sở cho 

phẩm màu giàu anthocyanin từ KLT với vai trò là phụ gia tạo màu 

hiện chưa có trong danh mục phụ gia màu thực phẩm. 

4) Ứng dụng thành công phẩm màu giàu antho từ KLT để thay 

thế chất màu tổng hợp trong sản xuất kẹo dẻo; đồng thời, xây dựng 

được một sản phẩm mới là bột uống hòa tan giàu antho từ KLT như 

một dạng thực phẩm chức năng có tác dụng chống lão hóa, ngăn 

ngừa ung thư. 

C. Kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo 

1) Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất phẩm màu giàu 

anthocyanin và lên men bã KLT quy mô pilot. 

2) Nghiên cứu triển khai ứng dụng phẩm màu giàu 

anthocyanin từ KLT vào sản xuất kẹo dẻo tại các cơ sở sản xuất kẹo.  

3) Nghiên cứu sản xuất bột uống hòa tan giàu antho từ KLT 

quy mô lớn và xây dựng hồ sơ chứng nhận bột uống hòa tan giàu 

antho từ KLT là thực phẩm chức năng. 

4) Nghiên cứu giải pháp để hạn chế sự hút ẩm của phẩm màu 

giàu antho dạng bột và bột uống hòa tan giàu antho từ KLT. 
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