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TÓM TẮT 

Nâng cao hiệu quả chiết suất polyphenol từ nguyên liệu chè loại F bằng phương án sử dụng enzyme laccase thô 
tách từ canh trường nuôi cấy nấm G. Lucidum được khảo sát và so sánh với phương pháp chiết nước truyền thống 
không sử dụng enzyme. Kết quả cho thấy việc xử lý nguyên liệu có sự hỗ trợ của enzyme làm tăng hiệu suất thu hồi 
polyphenol và không ảnh hưởng tới thành phần có hoạt tính sinh học tốt nhất là EGCG. Kết quả cho thấy, ở điều kiện 
tối ưu, hiệu suất thu hồi polyphenol khi sử dụng enzyme hỗ trợ tăng > 10%. 

Từ khóa: Chiết xuất có enzyme hỗ trợ, polyphenol từ chè xanh, EGCG, laccase. 

ABSTRACT 

Enzyme Laccase obtained from Ganoderma Lucidum mushroom farm is used for enzymatic hydrolysis of  waste 
green tea (Camellia Sinensis) leaves. Amount of polyphenol isolated from products of enzymatic hydrolysis was 
compared with amount of polyphenol isolated from without-enzyme hydrolysis products. Results showed that 
enzymatic hydrolysis of materials increased isolation yield of polyphenol more than 10% compare to without-enzyme 
hydrolysis. Moreover, enzymatic hydrolysis did not affect EGCG which is well-known as a high value bioactive 
compound in Camellia Sinensis. 
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