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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Ở Việt Nam chƣa có tài liệu nào xuất bản về các thuật ngữ trong lĩnh vực 

An toàn thực phẩm. Năm 2012, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cùng 

với Nhà Xuất bản Y học cho xuất bản tài liệu: “Thuật ngữ Thực phẩm chức năng 

và An toàn thực phẩm” gồm 668 thuật ngữ và 206 chữ viết tắt. 

Lĩnh vực An toàn thực phẩm (ATTP) rất rộng lớn, liên quan đến nhiều 

ngành, nghề, đối tƣợng, có tính chuyên ngành đặc thù. Thuật ngữ ATTP, khác 

với các từ vị thông thƣờng, thƣờng ẩn chứa thông tin chuyên ngành lớn, khi 

không hiểu đúng nghĩa của nó sẽ dễ dàng dẫn đến thông tin sai lệch, từ nhận 

thức đến hành động, gây mâu thuẫn lộn xộn trong quản lý ATTP. 

Thuật ngữ là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ, thƣờng 

đƣợc dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ, các văn bản pháp luật. Thời 

đại ngày nay là thời đại của khoa học và kỹ thuật công nghệ cao, có tác động lớn 

đến đời sống con ngƣời. Vấn đề ATTP liên quan nhiều đối tƣợng, nhiều tầng 

lớp, có ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khỏe ngƣời dân, đến phát triển kinh tế, xã 

hội, ảnh hƣởng lâu dài đến phát triển giống nòi. Nhu cầu giao tiếp và nhận thức 

của mọi ngƣời càng ngày càng cao và rộng rãi. Vì vậy Thuật ngữ ATTP đóng 

vai trò rất quan trọng. 

Để có sự thống nhất về các thuật ngữ trong lĩnh vực ATTP, tránh có những 

định nghĩa không phù hợp với quốc tế và kiến thức thông thƣờng, ảnh hƣởng tới 

nhận thức, hành động trong lĩnh vực ATTP, Bộ Y tế cho xuất bản tài liệu “Thuật 

ngữ An toàn thực phẩm”. 

Hy vọng, tài liệu sẽ rất bổ ích cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên ngành 

ATTP, cho ngƣời sản xuất, kinh doanh thực phẩm và ngƣời tiêu dùng, cũng nhƣ 

cho các trƣờng, thầy giáo và học sinh. 

                                                                     

                                  PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến 
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A 
1. Acid amin: 

+ Acid amin là đơn vị cấu tạo nên Protein, trong phân tử có hai nhóm chính là   

Carboxyl (COOH) và amin (NH2) cùng liên kết với một nguyên tử Carbon. 

- Từ phần tử protein đơn giản đến những phân tử protein phức tạp của tế bào đơn 

lẻ nhƣ vi khuẩn đến các tế bào trong cơ thể động vật đều đƣợc cấu tạo từ 20 

acid amin. 

- Có 2 loại acid amin 

(1) H2N-R –COOH (R là gốc Hydrocarbon, no, không no, vòng không thơm, dị 

vòng). 

(2) H2N-Ar- COOH ( Ar là gốc Hydrocarbon thơm). 

+ Các polymer của acid amin là các peptid, các peptit lớn chính là protein. Các 

acid amin trong chuỗi peptid liên kết với nhau bằng liên kết đồng hóa gọi là liên 

kết peptid. Hai acid amin liên kết với nhau qua một liên kết peptid gọi là 

Dipeptid. Ba acid amin liên kết với nhau qua 2 liên kết peptid gọi là Tripeptid. 

Một số acid amin liên kết với nhau gọi là oligopeptid. Nhiều acid amin liên kết 

với nhau gọi là Polypeptid. 

  Có nhiều Polypeptid nhỏ và các Oligopeptid gặp trong tự nhiên, một vài trong số 

chúng có hoạt tính sinh học quan trọng: 

(1) Một số Hormone của động vật có xƣơng sống là các peptid nhỏ. 

(2) Insulin: Chứa 2 chuỗi Polypeptid, một chuỗi  chứa 30 acid amin còn chuỗi 

kia chứa 21 acid amin. 

(3) Glucagon: chuỗi polypeptide có 29 acid amin. 

(4) Corticotropin: chuỗi polypeptid có 39 acid amin. 

(5) Có peptid  mang hoạt tính sinh học quan trọng mà chỉ chứa vài acid amin: ví 

dụ đƣờng hóa học: Dipeptid L-Aspartyl,Phenylalanyl Methyl Este. 

(6) Các peptid nhỏ có hoạt tính sinh học còn phải kể đến là: 
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- Oxytocin: Có 9 acid amin 

- Bradykinin: có 9 acid amin 

- Yếu tố giải phóng Thyrotropin: Có 3 acid amin. 

(7) Các Enkephalin: cũng là các peptid nhỏ, đƣợc hình thành trong hệ thống thần 

kinh trung ƣơng, có vai trò gắn với các Receptor trong tế bào đích của não 

làm mất cảm giác đau. Các Receptor của Enkephalin cũng gắn với Morphin, 

Heroin và các Á phiện khác mặc dù chúng không phải là peptid. 

(8) Một số chất độc mạnh của nấm độc Amatinin, một số kháng sinh cùng các 

peptid. 

+Sinh tổng hợp Acid amin: 

Hai mƣơi acid amin ở cơ thể sinh vật có thể đƣợc tổng hợp từ nguyên liệu là 

NH4+ và khung Carbon. 

(1) Cơ thể thực vật thƣợng đẳng có thể tổng hợp đƣợc tất cả các acid amin cần 

cho tổng hợp protein từ nguồn Nitơ là N2, Nitrit, hoặc Nitrat. Các cây họ đậu, 

nhờ có vi khuẩn trong các nốt sần ở rễ có khả năng tiếp nhận Nitơ phân tử 

của khí quyển thành NH4+ để dùng cho việc tổng hợp các acid amin. 

(2)  Các vi sinh vật: có khả năng khác nhau trong việc tổng hợp acid amin: 

- Vi khuẩn Leuconostic mensenteroid chỉ phát triển đƣợc khi có đủ 16 loại acid 

amin. 

- Vi khuẩn E.coli có khả năng tổng hợp đƣợc tất cả các acid amin từ - NH4+. 

(3) Động vật cao cấp: không có khả năng tổng hợp đƣợc tất cả các acid amin. 

      Trong số 20 acid amin, chia ra: 

- Tám acid amin cần thiết: Là các acid amin mà cơ thể không thể tổng hợp 

đƣợc đó là các acid amin: Lysin, Threonine, Methionine, Valin, Leucin, 

Isoleucine, Phenyalanin, Tryptophan 

- Hai acid amin bán cần thiết: Là các acid amin cơ thể có thể tổng hợp đƣợc 

nhƣng với tốc độ chậm, không đủ đáp ứng nhu cầu phát triển của cơ thể, đó 

là: Histidin, Arginine 

- Mƣời acid amin còn lại là các acid amin không cần thiết, là các acid amin cơ 

thể có tổng hợp đƣợc, đó là các acid amin: Glycin, Serin, Alanine, Aspertat, 

Asparagine, Glutamate, Glutamin, Protein, Tyrosin, Cysteine 

Nguyên liệu để tổng hợp nên các acid amin này lấy từ các hợp chất hữu cơ 

chứ không tự tổng hợp NH4+ từ N2, Nitrat, Nitrit nhƣ ở vi sinh vật và thực 

vật. 

+ Vai trò của acid amin: 

(1) Acid amin là nguyên liệu để tổng hợp nên các chuỗi peptid và protein của cơ 

thể. 

 Cơ thể có hàng ngàn protein khác nhau, đều đƣợc cấu tạo từ các acid amin: 

 Vai trò của protein: 

- Tham gia cấu trúc, tạo hình cơ thể 

- Tham gia hoạt động chức năng 
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- Tham gia tổng hợp các kháng thể,men, Hormone. 

- Cung cấp năng lƣợng (12-15%) 

(2) Các acid amin cần thiết cho tổng hợp các Enzyme trong cơ thể, là những chất 

xúc tác trong các phản ứng sinh hóa diễn ra liên tục không ngừng không nghỉ của 

tất cả các quá trình chuyển hóa. Không có Enzyme, hoạt động của tế bào sẽ bị tê 

liệt. 

(3)  Các acid amin cần thiết cho tổng hợp các Hormone trong cơ thể, là những 

chất điều hòa thể dịch và điều hòa ngƣợc (feed back) âm hoặc dƣơng. 

(4) Các acid amin liên quan chặt chẽ tới sự phát triển của cơ thể, cả về thể chất và 

chức năng. 

2. Actiso:  

+ Actiso (tên khoa học: Cynara scolymus) là loại cây gai lâu năm có nguồn gốc từ 

miền Nam châu Âu (quanh Địa Trung Hải) đã đƣợc ngƣời Cổ Hy Lạp và Cổ La 

Mã trồng để lấy hoa làm rau ăn. Atisô có thể cao lên tới 1,5 đến 2 mét, lá cây dài từ 

50–80 cm. 

+ Lá Actiso chứa: 

(1) Acid hữu cơ bao gồm: 

 Acid Phenol: Cynarin (acid 1 - 3 Dicafeyl Quinic) và các sản phẩm của 

sự thủy phân (Acid Cafeic, acid Chlorogenic, acid Neoclorogenic). 

 Acid Alcol. 

 Acid Succinic. 

(2) Hợp chất Flavonoid (dẫn chất của Luteolin), bao gồm: Cynarozid (Luteolin - 

7 - D Glucpyranozid), Scolymozid (Luteolin - 7 - Rutinozid - 3’ - Glucozid). 

(3) Thành phần khác: Cynaopicrin là chất có vị đắng, thuộc nhóm Guaianolid. 

+ Dƣợc điển Rumani VIII quy định dƣợc liệu phải chứa trên 1% Polyphenol 

toàn phần và 0,2% hợp chất Flavonoid. 

+ Theo R.Paris, hoạt chất (Polyphenol) tập trung ở lá, có nhiều nhất ở phiến 

lá (7,2%) rồi đến hoa (3,48%), đến cụm hoa, rễ, cuống lá. 

+ Lá chứa nhiều hoạt chất nhất: 1,23% Polyphenol, Clorogenic acid 4%, hợp 

chất Flavonoid (đặc biệt là Rutin), sau đó đến thân (0,75%), rễ (0,54%). Dẫn 

chất Caffeic nhƣ Chlonogenic acid, Neoclorogenic acid, Cyptoclorogenic 

acid, Cynarin. Sesquiterpen lacton: Cynarpicrin, Dehydrocynaropicrin, 

Grossheimin, Cynatriol. 

+ Hoạt chất trong phiến lá cao gấp 10 lần trong cuống lá. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_ph%C3%A1p_hai_ph%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_Trung_H%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hy_L%E1%BA%A1p_c%E1%BB%95_%C4%91%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_La_M%C3%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_La_M%C3%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ax%C3%ADt
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Acid_Phenol&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Acid_Alcol&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Acid_Succinic&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cynarozid&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Scolymozid&action=edit&redlink=1
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+ Lá non chứa nhiều hoạt chất (0,84%) hơn lá mọc thành hình hoa thị ở mặt 

đất (0,38%). Nếu sấy ở nhiệt độ cao thì lá mau khô nhƣng lại mau mất hoạt 

chất. Ở nhiệt độ thấp, việc làm khô sẽ lâu hơn. Lá cần đƣợc ổn định trƣớc rồi 

mới chuyển thành dạng bào chế. Ngọn có hoa chứa Inulin, Protein (3,6%), 

dầu béo (0,1%), Carbonhydrat (16%), chất vô cơ (1,8%), Ca (0,12%), P 

(0,10%), Fe (2,3 mg/100g), Caroten (60 đơn vị/100g, tính ra Vitamin A). 

+ Thân và lá còn chứa muối hữu cơ của các kim loại K, Ca, Mg, Na. Hàm 

lƣợng Kali rất cao. 

+ Hoa Actisô ăn rất tốt cho sức khỏe, nó cung cấp khoảng 9,3% carbohydrate, 1,5% 

chất xơ, rất ít chất béo và protein. Năng lƣợng cung cấp rất thấp, chỉ khoảng 40 đến 50 

kcal nhƣng lại rất giàu vitamin và chất khoáng nhƣ kali, phốt pho, canxi, natri, lƣu 

huỳnh và magiê.Hoa đặc biệt thích hợp cho ngƣời bị đái tháo đƣờng do có rất ít đƣờng. 

Hoa cũng giúp thải bớt chất độc cho những ngƣời mất cân bằng do uống nhiều rƣợu. 

+ Rễ: hầu nhƣ không có dẫn chất của axit caffeic, bao gồm cả 

axit Clorogenic và Sesquiterpen lacton. Rễ chỉ tác dụng thông tiểu chứ không có tác 

dụng tăng tiết mật (theo Herbal Medicine, 1999). 

+ Tác dụng: 

(1) Tiêm tĩnh mạch dung dịch Actiso sau 2 - 3 giờ lƣợng mật bài tiết gấp 4 lần. 

(2) Cho uống hoặc tiêm dung dịch Actiso làm hạ cholesterol và urê trong máu. 

Tăng lƣợng nƣớc tiểu, tăng hàm lƣợng urê trong nƣớc tiểu. Tác dụng lợi tiểu 

đƣợc dùng điều trị phù và thấp khớp. 

(3) Hoa Actiso có tác dụng giảm viêm, hạ cholesterol trong máu. 

Nếu không nhanh chóng diệt men mà chỉ phơi sấy khô dƣợc liệu theo phƣơng 

pháp thông thƣờng thì 80 - 90% hoạt chất có trong Actiso bị phá hủy (đó là điều 

các nhà sản xuất chế phẩm Actiso phải quan tâm). 

(4) Hoa và cụm lá bắc Actiso dùng làm rau ăn. Nấu canh hoặc hầm với 

xƣơng lợn hay nấu với gan lợn, ăn rất bổ. Với bệnh nhân đái tháo đƣờng có tác 

dụng hạ lƣợng đƣờng trong máu (do có chất Inulin), ngoài ra còn có tác dụng 

nhuận gan, nhuận tràng, lợi tiểu, giải độc. Lá Actiso (và các chế phẩm chiết suất 

toàn phần nhƣ cao lỏng, cao đặc, cao khô Actiso) có tác dụng lợi tiểu, tăng tiết 

mật, thông mật, hạ cholesterol máu. Bảo vệ gan chống độc (do sự có mặt của 

nhóm polyphenol, acid alcol, cùng các flavonoid). 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vitamin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Canxi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Natri
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_hu%E1%BB%B3nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_hu%E1%BB%B3nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Magi%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/R%C6%B0%E1%BB%A3u
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Axit_caffeic&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Clorogenic&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sesquiterpen_lacton&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%A9nh_m%E1%BA%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cholesterol
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1u
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_ti%E1%BB%83u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_L%E1%BB%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gan
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Acid_alcol&action=edit&redlink=1
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3. Acai Berry:  

+ Acai còn gọi là Acai berry, Acai cọ, là loại cây có nguồn gốc hoang dại có từ hàng 

ngàn năm ở khu vực rừng rậm, đầm lầy Amazon thuộc Brazil và Peru. 

 Họ: Arecaceae 

 Chi: Euterpe 

 Ngành: E. oleracea 

+ Cây: Thân gỗ cao 5-12m, mọc thẳng, có 4-8 cành lá, mảnh. 

+ Quả: Mọc thành chùm, mỗi cây có 4-8 chùm, mỗi chùm có 500-900 quả, nặng tới 

6kg. Mỗi cây có thể thu hoạch 24kg quả mỗi năm. Quả hình tròn, có đƣờng kính 1-

2cm, gồm có 1 hạt to ở giữa, chiếm tới 80-90% quả, một lớp cùi (cơm) bao xung 

quanh với một màng sợi xơ, có độ dày 1-3 mm, chiếm tới 10-20% quả. Khi còn xanh 

quả có màu xanh lá cây, khi chín màu tím đậm. Khi ăn tƣơi có thể om nhƣ om quả 

trám nhƣ ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Quả là thức ăn cho chim, động vật gặm nhấm 

và nhiều loài vật khác. Mùa thu hoạch từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Cây mọc lên 

sau 4-5 năm có thể ra quả. 

+  Thành phần hóa học của quả Acai:  

1. Năng lượng: Trong 100g có thể cung cấp 265-494 Kcal 

2. Các chất dinh dưỡng: Trong 100g bột khô: 

(1) Cacbonhydrate : 52,2g 

      Trong đó:  

+ Chất xơ : 44,2g 

(2) Proteine: 8,1g 

Trong đó: 

+ Các acid amin (aspartic, glutamic …): 7,59g 

(3) Chất béo: 32,5g 

Trong đó: 

+ Acid Oleic (Omega – 9) : 56,2% tổng hàm lƣợng chất béo. 

+ Acid Linoleic (Omega – 6) : 12,5% 

+ Acid Palmitic   : 24,1% 

(4) Các vitamin: 

+ Vitamin A (1002 IU/100g) 

+ Vitamin nhóm B: (Vitamin B1, B6, Niacin, B2, C) 

+ Vitamin K. 

(5) Các chất khoáng: Ca: 260 mg/100g; Fe : 4,4 mg/100g; K; Mn; Mg; Cu 
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3. Các hoạt chất sinh học: 

(1) -Sitosterol: chiếm 78-91% tổng Sterol 

(2) Polyphenol 

 Anthocyanine : 3,19 mg/g 

 Flavonoids  : 12,89 mg/g 

 Resveratrol  : 1,1 mg/g 

+ Tác dụng với sức khỏe: 

1. Tác dụng chống oxy hóa: 

+ Quả Acai đƣợc coi là siêu thực phẩm kỳ diệu nhất do chứa nhiều hoạt chất chống 

oxy hóa mạnh mẽ. Khả năng chống oxy hóa đƣợc đo bằng đơn vị ORAC (Oxygen 

Radical Absorbance Capacity) của một số loại quả hàng đầu nhƣ sau: 

 Acai berry   : 18.400 ORAC/100g 

 Quả lựu   : 10.500 ORAC/100g 

 Quả Việt quất  : 3.200 ORAC/100g 

 Dâu tây   : 2.600 ORAC/100g 

 Đào   : 1.300 ORAC/100g 

 Bông cải   : 900 ORAC/100g 

+ Khả năng chống oxy hóa của Acai theo USDA (Mỹ): cao hơn trà xanh 56 lần, hơn 

cam 38 lần, hơn táo 20 lần và hơn dâu 20 lần. 

+ Các hoạt chất chống oxy hóa nổi bật là: Anthocyanine, Flavonoids, Resveratrol. 

+ Do có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ nên quả Acai có tác dụng rất tốt cho sức 

khỏe, chống lão hóa và giảm thiểu nguy cơ các bệnh mạn tính. 

2. Tăng cường sức khỏe tim mạch: 

+ Các hoạt chất trong quả Acai nhƣ: Anthocyanine, Resveratrol, Epicathechin có 

tác dụng làm giảm Cholesterol, giảm LDL, tăng HDL. 

+ Các hoạt chất khác nhƣ: Acid Oleic (Omega-9), Acid Linoleic (Omega-6), chất 

xơ cũng có tác dụng làm giảm LDL và tăng HDL, giảm mỡ máu. 

+ Cùng với hợp chất chống oxy hóa, quả Acai làm giảm nguy cơ VXĐM, cải thiện 

tuần hoàn máu, tăng chức năng của tim, tăng đàn hồi thành mạch, giảm nguy cơ 

vón cục và huyết khối. 

3. Tác dụng tăng miễn dịch và giảm nguy cơ u bướu: 

+ Hợp chất Polyphenols trong Acai có tác dụng nhƣ một kháng thể, tăng khả năng 

miễn dịch cơ thể, giảm tác hại của phóng xạ. 

+ Acai giàu các Vitamin, hoạt chất chống oxy hóa, hoạt chất Tanin, Flavonoids nên 

có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, chống xuất huyết. Acid Ellagic có trong quả 

Acai ức chế sự đột biến của ADN. Các hợp chất của Acai còn có tác dụng phân hủy 

các chất gây ung thƣ nhƣ Nitrosamine, Aflatoxine ... 
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+ Các thành phần Vitamin, chất khoáng còn là các đồng yếu tố cùng với các 

Enzymes giúp quá trình chuyển hóa Carbonhydrat, Proteine và Lipide làm cho cơ 

thể giữ vững đƣợc sức đề kháng chống đỡ với các tác nhân gây bệnh. Mangan là 

đồng yếu tố cho men SOD (Superoxide Dismutase), là một men chống oxy hóa 

quan trọng của cơ thể. 

+ Các nhà khoa học đã nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Các Phytochemicals Acai có thể 

ngăn ngừa đƣợc 56-86% ung thƣ và có khả năng giết chết tế bào  u bƣớu trƣớc khi 

chúng nhân lên. Acai berry không phải là thuốc chữa ung thƣ nhƣng có tác dụng hỗ 

trợ cho điều trị ung thƣ và giảm thiểu các nguy cơ gây bệnh ung thƣ. 

4. Hỗ trợ chức năng tiêu hóa: 

+ Do giàu chất xơ và các chất chống oxy hóa, quả Acai có tác dụng  giảm đƣờng 

huyết, tăng nhạy cảm Insulin. 

+ Quả Acai còn tăng cƣờng chức năng đƣờng ruột, giảm táo bón và nguy cơ ung 

thƣ trực đại tràng, tăng đào thải chất độc qua đƣờng tiêu hóa. 

+ Hỗ trợ giảm cân, chống béo phì, do giàu chất xơ và tăng quá trình đốt cháy mỡ 

trong cơ thể. 

+ Giảm nếp nhăn da và làm đẹp da. 

+ Hỗ trợ chống viêm gan, vàng da, xuất huyết, rụng tóc. 

5. Cải thiện chức năng sinh dục và chức năng thần kinh: 

Các hoạt chất trong Acai không chỉ có tác dụng chống oxy hóa, tiêu diệt các gốc tự 

do mà còn kích thích tăng sản xuất Nitric Oxide (NO) làm tăng lƣu lƣợng máu tới 

các cơ quan sinh dục và thần kinh, làm tăng khả năng cƣơng cứng của dƣơng vật, 

góp phần tăng chức năng tình dục và chức năng thần kinh, giảm thiểu các bệnh 

thoái hóa thần kinh, Alzeihmer, Parkinson và tâm thần phân liệt. 

4. Axit Amin cần thiết: 
+ Isoleucine: Đóng vai trò sống còn trong quá trình phục hồi sức khỏe sau thời gian 

luyện tập thể dục thể thao. Đồng thời giúp điều tiết lƣợng đƣờng glucose trong máu, 

hỗ trợ quá trình hình thành hemoglobin và đông máu. 

Nguồn thực phẩm chứa isoleucine: Thịt gà, cá, hạnh nhân, hạt điều, trứng, gan, đậu 

lăng và thịt bò. 

+ Leucine: tƣơng đối quan trọng trong quá trình điều chỉnh hàm lƣợng đƣờng trong 

máu; nên sẽ tốt cho bệnh nhân mắc chứng “hyperglycemica” (gia tăng đƣờng 

huyết), hoặc những ngƣời mong muốn đốt cháy chất béo nhanh chóng. Hơn nữa, 

loại axit amin này còn có chức năng duy trì lƣợng hormone tăng trƣởng để thúc đẩy 

quá trình phát triển mô cơ. 

+ Lysine: Nhiệm vụ quan trọng nhất của loại axit amin này là khả năng hấp thu canxi, 

giúp cho xƣơng chắc khỏe, chống lão hóa cột sống, duy trì trạng thái cân bằng nitơ 

có trong cơ thể, do đó tránh đƣợc hiện tƣợng giãn cơ và mệt mỏi. Ngoài ra, lysine 

còn có tác dụng giúp cơ thể tạo ra chất kháng thể và điều tiết hormone truyền tải 

thông tin. 
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Nguồn thực phẩm chứa lysine:  Phô mai, khoai tây, sữa, trứng, thịt đỏ, các sản phẩm 

men. 

+  Methionine: 

Axit amin này đặc biệt cần thiết cho nam giới nếu muốn phát triển cơ bắp cuồn cuộn 

vì nó nhanh chóng phân hủy và đốt cháy chất béo, đồng thời tăng thêm lƣợng 

testosterone sinh dục nam. Ngoài ra, menthionine hỗ trợ chống chữa kiệt sức, viêm 

khớp và bệnh gan. 

Nguồn thực phẩm chứa methionine: Thịt, cá, đậu đỗ tƣơi, trứng, đậu lăng, hành, sữa 

chua, các loại hạt. 

+ Phenylalanine: 

Phenylalanine là một axit amin có chức năng bồi bổ não, tăng cƣờng trí nhớ, và tác 

động trực tiếp đến mọi hoạt động của não bộ. Ngoài ra, nó có thể làm tăng lƣợng 

chất dẫn truyền xung dộng thần kinh, và tăng tỷ lệ hấp thu tia UV từ ánh sáng mặt 

trời, giúp tạo ra vitamin D nuôi dƣỡng làn da. 

+  Threonine: 

Chức năng chính của threonine là hỗ trợ hình thành collagen và elastin- hai chất 

liên kết tế bào trong cơ thể. Ngoài ra, nó rất tốt cho hoạt động gan, tăng cường hệ 

miễn dịch và thúc đẩy cơ thể hấp thụ mạnh các dưỡng chất. 

Tuy nhiên, những ngƣời ăn chay cần phải cân nhắc loại axit amin này vì nó tồn tại 

chủ yếu trong thịt. Và đề bổ sung threonine, bạn có thể ăn pho phát làm từ sữa đã 

gạn kem, gạo tấm, đậu tƣơi, lạc, hạt điều. Thế nhƣng hàm lƣợng amin này trong các 

nguồn trên lại rất thấp, nên buộc phải dùng sinh tố bổ sung. 

Nguồn thực phẩm chứa nhiều threonine nhất: Thịt, cá, trứng. 

+ Tryptophan 

Có hai chức năng quan trọng, một là đƣợc gan chuyển hóa thành niacin (vitamin 

B3), hai là cung cấp tiền chất của serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh giúp cơ 

thể điều hòa sự ngon miệng, giấc ngủ và tâm trạng. 

Các thực phẩm giàu chất tryptophan là chuối, đậu phộng, hạt sen, gạo, thịt gà tây, 

bí đỏ (bí đỏ chứa một lượng tryptophan rất dồi dào) 

+ Valine 

Các loại axit amin này chữa lành tế bào cơ và hình thành tế bào mới, đồng thời giúp 

cân bằng nitơ cần thiết. Ngoài ra, nó còn phân hủy đường glucozơ có trong cơ thể. 

Nguồn thực phẩm chưa valine: Sữa, thịt, ngũ cốc, nấm, đậu tương và lạc. 

5. Acid amin bán cần thiết: 

 Arginine là một acid amin bán cần thiết, hay còn gọi là acid amin thiết yếu có điều 

kiện. Trong cơ thể, có thể tổng hợp đƣợc Arginin, tuy nhiên không sản xuất đủ cho 

nhu cầu, cần thiết phải đƣợc bổ sung qua con đƣờng thực phẩm hoặc TPCN. Chế độ 

nghèo dinh dƣỡng hoặc điều kiện vật chất có giới hạn có thể đƣợc khuyên tăng 

cƣờng số lƣợng các thực phẩm giầu Arginin: 
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- Các nguồn động vật: Sản phẩm sữa (ví dụ: phô mai, sữa chua,, sữa tƣơi… thịt bò, 

thịt lợn, gia cầm, hải sản….) 

- Nguồn thực vật: Mầm lúa mì, bột mì, yến mạch, các loại hạt, bí ngô, hạt hƣớng 

dƣơng, đậu nành, đậu xanh, vừng, ngô. 

Trong cơ thể, Arginin đƣợc tổng hợp từ Citrulline. 

 Vai trò của Arginine: 

(1) Arginine là tiền chất để tổng hợp Nitric Oxyde (NO). Mỗi khi có ham muốn tình 

dục, No đƣợc tăng tổng hợp từ L-Arginin trong các tế bào nội mô mạch máu và tế 

bào cơ trơn thể hang. Sau khi khuếch tán qua các tế bào cơ trơn thể hang và tế bào 

nội mô, NO kích thích men GC (Guanylate Cyclase) làm tăng tổng hợp GMP vòng. 

GMP vòng làm rãn các cơ trơn của thể hang, làm tăng lƣợng máu đến và dẫn tới 

cƣơng cứng dƣơng vật. Arginin kích thích chức năng tình dục cả nam cả nữ, do đó 

có tác dụng cải thiện chức năng tình dục, làm tăng số lƣợng và chất lƣợng tinh 

trùng. 

(2) Tăng quá trình lành vết thƣơng và liền xƣơng, phục hồi nhanh các mô bị tổn thƣơng, 

hƣ hỏng. 

(3) Giúp giảm HA: Arginin là nguyên liệu tổng hợp NO. NO làm tăng sản xuất GMP 

vòng. GMP vòng làm rãn mạch, hạ HA, tăng tuần hoàn máu tới các tổ chức. 

+  Histidine: 

 - Histidine là một acid bán cần thiết, có nhiều trong Hemoglobin. Khi thiếu 

Histidine, mức Hemoglobin trong máu hạ thấp. Histidine có vai trò quan trọng trong 

sự tạo thành Hemoglobin. Khi cần thiết, Hemoglolin có thể bị phân giải để giải 

phóng Histidin. 

- Histidine giúp cơ thể phát triển và liên kết mô cơ bắp với nhau. Nó còn có tac 

dụng hình thành màng chắn myelin, một chất bảo vệ quanh dây thần kinh và giúp 

tạo ra dịch vị, kích thích tiêu hóa. 

Histidine có nhiều trong các dạng thực phẩm nhƣ thịt, sữa, cá, gạo, bột mì. 

- Histidine có vai trò kích họat một số Enzyme thông qua quá trình vận chuyển 

proton 

6. Acid α – lipoic (α - lipoic acid): 

Tổng hợp trong cơ thể ngƣời. Chống oxy hóa mạnh, là đồng yếu tố của nhiều enzym 

(ví dụ: pyruvat dehydrogenase, α – ketoglutarat dehydrogenase), xúc tác cho các phản ứng 

chuyển hóa tạo năng lƣợng trong chu trình Krebs ở ty lạp thể. 

Còn giúp tái tạo các chất chống oxy hóa khác (các vitamin C, E, coenzym Q10, 

glutathion). Giúp cơ thể bảo vệ chống ngộ độc As, Cd, Pb, Hg. 

Nguồn: Rau bina, thịt (đặc biệt: gan), men bia, nhƣng khó đạt đƣợc hàm lƣợng 

đáp ứng cho lâm sàng. 
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Acid α – lipoic giúp dễ khuyếch tán vào cả môi trƣờng ƣa nƣớc và ƣa lipid. Chuyển 

hóa cho acid dihydrolipoic (DHLA) vẫn còn tác dụng chống oxy hóa. Cải thiện chuyển 

hóa glucose, giúp ngƣời đái tháo đƣờng  tăng nhạy cảm với insulin. 

Dùng cho ngƣời bệnh đái tháo đƣờng, glaucoma, HIV, cao huyết áp và bệnh. 

Alzheimer, sa sút trí tuệ , ung thƣ. 

Dùng thận trọng với ngƣời hạ glucose – huyết, ngƣời đang dùng thuốc uống chống 

đái tháo đƣờng, insulin. 

Cách dùng: uống 50-200mg/ngày. 

7. Acid béo không no nhiều nối đôi Omega – 3 (Unsaturated 

fatty acids Omega 3) 
 Acid béo Omega – 3 tìm thấy chủ yếu trong dầu cá, nhƣng có gặp trong dầu thực 

vật, là acid béo thiết yếu, nhƣng cơ thể ngƣời không tạo ra đƣợc Omega – 3, phải đƣợc 

cung cấp từ thực phẩm chức năng. 

Acid béo Omega – 3 còn là tiền chất của các axit: 

- DHA (docosa – hexaenoic acid) 

- EPA (eicosa – pentaenoic acid). 

Omega – 3 làm giảm nguy cơ bệnh tim, làm giảm nồng độ triglycerid – máu, giảm 

huyết áp, giảm nồng độ homocystein – máu ( mà nồng độ cao của homocystein làm tăng 

nguy cơ bệnh tim và đột quỵ, bệnh Alzheimer, Parkinson, loãng xƣơng ). Omega – 3 làm 

loãng máu, không cho tiểu cầu ngƣng kết, nên giúp làm giảm tạo thành cục máu đông gây 

bệnh tim cấp. EPA có nhiều tác dụng nhƣng có tác dụng nhất là phòng ngừa các bệnh lý 

tim mạch. 

Omega – 3 cần cho phát triển trí não bình thƣờng của thai trong thai kỳ và cho trẻ 

trong 2 năm đầu của tuổi đời. Nếu mẹ và trẻ thiếu hụt omega – 3, thì không có sự phát 

triển bình thƣờng của các hệ miễn dịch và thần kinh. 

Mỗi ngày uống 1-2 nang dầu cá chứa omega – 3. Mỗi nang ( 1000 mg ) chứa 180 

mg EPA và 120 mg DHA. 

8. Acid glutamic (glutamic acid) 
Dùng để tổng hợp protein. 

Nguồn: thịt, động vật lông vũ, cá, trứng, chế phẩm sữa. 

Lƣợng nhiều trong tuyến tiền liệt, nên acid glutamic giúp tuyến tiền liệt vận hành 

bình thƣờng, cải thiện các triệu chứng phì đại lành tính của tuyến này. 

Không thấy triệu chứng thiếu acid glutamic, vì có nhiều trong thức ăn. 

Thận trọng khi suy gan, suy thận không nên dùng quá nhiều acid glutamic (dƣới 

69g/ngày). 

9.Acid paraamino benzoic (Paraamino benzoic acid) 
Acid paraamino benzoic là một thành phần của các vitamin nhóm B, nhƣng không 

đƣợc gọi là vitamin.  

Acid này có nhiều trong men bia, gan, mầm lúa mì, ngũ cốc… 

Là chất chống lão hóa, chống làm bạc tóc. 
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Dùng để hỗ trợ và điều trị rối loạn tiêu hóa, viêm khớp, mất ngủ và chống trầm cảm. 

Dẫn chất của acid này còn có tác dụng ngăn cản các tác dụng có hại của ánh sáng mặt trời 

nên đƣợc dùng để bảo vệ da. 

Dùng uống acid paraamino benzoic với liều 100-500mg/ngày cho ngƣời lớn. 

10. Acid béo: Acid béo là những acid carboxylic với chuỗi hydrocarbon có từ 4-36 

carbon. Trong một số acid béo, chuỗi hydrocarbon là bão hòa (không chứa dây nối 

đôi), không có nhánh; một số acid béo khác có chứa một hay nhiều liên kết đôi; một số 

ít acid béo có nhánh hoặc vòng hoặc có chứa nhóm chức Hydroxyl. 

11. Acid béo no: Là acid béo mà trong chuỗi hydrocarbon không có liên kết nối đôi. 

12. Acid béo không no: là acid béo mà trong chuỗi hydrocacbon có liên kết nối đôi. 

- Acid béo không no dạng Cis: Khi các gốc ở về cùng một phía của liên kết đôi. 

 

 
 

-  Acid béo không no dạng Trans: Khi các gốc ở các hƣớng trái ngƣợc nhau của liên 

kết đôi. 

 

 

 

 

13. Acid linoleic liên hợp (CLA) 

 Tên goi tiếng Việt: Axit linoleic liên hợp 

 Tên gọi tiếng Anh: Conjugated linoleic acid (CLA) 

 Tên gọi khoa học: (9Z,11E)-Octadeca-9,11-dienoic 

 Công thức hóa học: C18H32O2 

 Mô tả 

Axit linoleic liên hợp (Conjugated linoleic acid/CLA) là một loại axit béo không bão 

hòa, gồm một nhóm các đồng phân về vị trí lẫn đồng phân về hình học của axit 

octadecadienoic – một dẫn xuất của axit linoleic. Ngƣời ta tìm thấy CLA có trong các 

mô mỡ ở ngƣời. Dƣới dạng thức ăn, CLA có nhiều trong sữa và thịt của các loài động 

vật nhai lại nhƣ bò, dê, cừu, hƣơu, nai. 

Axit linoleic liên hợp (CLA) đã đƣợc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dƣợc phẩm 

Hoa Kỳ (FDA-Food and Drug Administration) công nhận An toàn Tuyệt đối (chứng 

nhận GRAS- Generally Recognized As Safe) khi cho thêm vào các thực phẩm nhƣ: 

sữa, sữa đậu nành, nƣớc ép trái cây. 

 



 16 

 Công thức hóa học: 

CLA đƣợc Pariza phân lập lần đầu tiên vào năm 1983 từ thịt bò. 

Acid linoleic liên hợp (CLA) là một nhóm acid béo chƣa no gồm ít nhất 13 đồng 

phân, CLA  rất giầu trong thịt và sản phẩm sữa của loài nhai lại, đặc biệt là cis-9, 

trans-11-CLA và trans -10,cis-12-CLA. 

Sau đây là công thức hóa học của acid linoleic (cis-9,cis-12) và acid linoleic liên hợp 

(cis-9, trans-11 CLA): 

 

 
 

Acid linoleic gồm 18 carbon, 2 nối đôi, các nguyên tử H gắn với C ở vị trí số 9 và 12  

(đếm từ gốc carboxyl trở lại) đều ở cùng một phía cho nên đƣợc ký hiệu là cis 9 và 

cis 12 (cis theo tiếng Latinh có nghĩa là cùng một phía). Khác với acid linoleic, trong 

công thức của acid linoleic liên hợp, ở vị trí carbon số 9, hai nguyên tử  H vẫn một 

phía của nối đôi (nên gọi là cis 9) nhƣng ở vị trí carbon số 11 thì nguyên tử H lại nằm 

ở phía đối diện với nguyên tử  H khác trên cùng một nối đôi (nên gọi là trans 11, 

trans theo chữ Latinh có nghĩa là bắt ngang qua) 

CLA là mỡ Trans (mỡ trans tự nhiên) không có hại mà có lợi cho sức khỏe của ngƣời 

(ở Mỹ tất cả các loại mỡ trans trong thực phẩm đều phải công bố trên nhãn hàng và 

đƣợc các quy định luật pháp kiểm soát, tuy nhiên mỡ trans trong dạng 

“conjugated:liên hợp” ở trạng thái tự nhiên thì đƣợc phép sử dụng và không bị kiểm 

soát). 

 Các tác dụng: 

- Axit linoleic liên hợp (CLA) giúp giảm cân, Bổ sung axit linoleic liên hợp 

(CLA) đã đƣợc chứng minh bằng kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy có tác 

dụng giúp làm giảm sự tích tụ mỡ ở cấp độ tế bào cũng nhƣ cấp độ cơ thể. Đồng 

phân t10c12 của CLA có tác dụng ức chế béo phì. 

- Bổ sung CLA giúp làm giảm mỡ bụng ở những ngƣời béo phì. 

- Bổ sung CLA giúp giảm đáng kể chất béo trong cơ thể và góp phần ngăn chặn 

tình trạng tăng cân trở lại. 

- Axit linoleic liên hợp (CLA) giúp hỗ trợ điều trị bệnh Crohn (bệnh tổn thƣơng 

hồi tràng- đoạn cuối của ruột non – do nhiễm khuẩn hoặc dị ứng hoặc mắc bệnh 

tự mienx dịch, với các triêu chứng thƣờng gặp nhƣ nôn sốt,đi ngoài ra máu, đau 

vùng hố chậu phải). Bổ sung axit linoleic liên hợp CLA qua đƣờng miệng có tác 

dụng giúp ức chế sản sinh các cytokines gây viêm, điều chỉnh lại đáp ứng miễn 

dịch giúp cải thiện chất lƣợng cuộc sống của những bệnh nhân mắc bệnh Crohn. 

- Axit linoleic liên hợp (CLA) giúp giảm viêm và hỗ trợ điều trị ung thƣ trực 
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tràng. Bổ sung CLA giúp cải thiện một số nhân tố gây viêm (thể hiện cho sự 

xâm lấn của các khối u) và mở ra một hƣớng điều trị bổ sung giúp giảm sự xâm 

lấn của các khối u, giảm sự kháng cự của cơ thể trong liệu pháp điều trị ung thƣ 

bệnh nhân ung thƣ trực tràng. 

- CLA còn có tác dụng giảm đái tháo đƣờng, chống viêm, tăng miễn dịch. 

- Axit linoleic liên hợp (CLA) giúp giảm tỉ lệ tử vong ở những ngƣời bị bệnh ung 

thƣ nhƣ ruột kết. Đồng phân t10, c12, CLA giúp làm giảm tỉ lệ tử vong ở những 

bệnh nhân ung thƣ ruột kết thông qua tác dụng lên các gốc tự do gây stress làm 

ảnh hƣởng đến quá trình tự hủy của các tế bào ung thƣ nhƣ ruột kết. 

- Axit linoleic liên hợp (CLA) có tác dụng chống ung thƣ vú. Những khẩu phần 

giàu acid linoleic liên hợp (CLA) có tác dụng chống lại nguy cơ ung thƣ vú ở 

nữ giới. 

- Axit linoleic liên hợp (CLA) giúp làm giảm mức cholesterol trong máu, ngăn 

ngừa vữa xơ động mạch, (Cis 9, trans-11) làm giảm tới 30% cholesterol. 25% 

LDL và 50% mỡ máu. 

14. Acid hữu cơ là những chất có nhóm chức Carboxyl, có công  thức chung là:  
 

                                              

R C

OH

O

 
 

+ Một số dƣợc thảo có hàm lƣợng acid khá cao nên có vị chua rõ rệt nhƣ: quả mơ, quả 

chanh, quả me. Acid hữu cơ khá phổ biến trong thực vật đến nỗi trƣớc kia ngƣời ta coi 

acid là thành phần chủ yếu của thực vật mà không công nhận trong cây có chất kiềm. 

Tên các acid hữu cơ thƣờng dựa vào tên cây (tên khoa học) đƣợc phát hiện thấy acid 

đó lần đầu tiên, ví dụ:  

 Acid oxalic có trong cây chua me ( Oxalis sp.) 

 Acid citric có trong cây chanh (Citrus media L.) 

 Acid cinnamic có trong cây quế (Cinnamomum spp.) 

 Acid benzoic có trong cây cánh kiến trắng (Styrax benzoin Dryand)… 

+  Acid hữu cơ có thể tồn tại dƣới dạng tự do, dạng muối vô cơ hoặc ester. 

+ Tác dụng của acid hữu cơ: 

(1) Các quả có acid nhƣ: nho, chanh, cam, mơ, mận…. có tác dụng thông tiểu và 

nhuận tràng. 

(2) Acid benzonic: tác dụng sát khuẩn và long đờm. 

(3) Benzyl cinnamat: tác dụng an thần. 

(4) Acid salicylic: tác dụng sát khuẩn, hạ sốt, giảm đau. 

(5) Acid gallic:  là chất săn da. 

(6) Acid cafeic và chlorogemic: có tác dụng lợi mật. 

(7) Acid α – kainic, cucurbitin: tác dụng trị sán. 
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(8) Acid hydrocarpic và chaulmoogric: có tác dụng chống bệnh hủi. 

 

15. Acid Hyaluronic:  
Hyaluronic acid (HA) còn gọi là Hyaluronan, Hyaluronata, là một 

Mucopolysaccharide có tự nhiên trong cơ thể con ngƣời và động vật. Trong cơ thể có 

khoảng 15g HA, trong đó 1/3 luôn luôn đƣợc thay thế do thoái hóa mỗi ngày. HA đƣợc 

Karl Mayer phát hiện vào năm 1934 và đƣợc nghiên cứu phát triển rộng rãi vào thập 

kỷ 1980-1990. Tại Nhật Bản, có ngôi làng tên là Yuzuri Hara, tất cả đàn ông và phụ nữ 

đều có làn da rất đẹp. Không có nếp nhăn, tóc dày, mƣợt mà, do họ ăn nhiều đậu phụ 

và đậu nành, vốn chứa nhiều Estrogen giúp kích thích sản sinh ra HA tự nhiên trong cơ 

thể. HA liên kết với nƣớc (có thể gắn với 1000 lần trọng lƣợng hơn nó) để tạo thành 

một dịch nhớt bôi trơn ở tất cả các cơ quan vận động của cơ thể. 

+ HA trong xương và sụn: 

- Tham gia cấu trúc của tất cả xƣơng và sụn trong cơ thể. 

- Có tác dụng làm nhiệm vụ đệm, chống bào mòn (nhất là đầu sụn khớp). 

+ HA trong dịch khớp: 

- HA có trong thành phần dịch khớp. 

- Có tác dụng chống va đập, đàn hồi, cử động và dinh dƣỡng. 

+ HA trong gân, dây chằng, tổ chức liên kết: 

- Tổ chức liên kết có ở khắp cơ thể, có chức năng liên kết, bảo vệ, cách nhiệt. Tổ 

chức liên kết nối cơ với xƣơng là các gân, xƣơng với xƣơng là các dây chằng. Cấu 

trúc của tổ chức liên kết gồm có chất nền (Hyaluronic acid), sợi co giãn 

(Chollagen và Elastin) và tế bào cơ bản (tế bào sợi). 

- Cấu trúc và chức năng của tổ chức liên kết đều có vai trò quan trọng của HA. 

+ HA trong da đầu và tóc: 

- Da đầu có khoảng 100.000 nang tóc để mọc thành mái tóc. 

- HA tham gia vào cấu trúc da đầu và nang tóc, có tác dụng nuôi dƣỡng, giữ ẩm cho 

da đầu, làm cho tóc óng mƣợt. 

+ HA trong môi: 

- Đôi môi là cốt lõi của khuôn mặt đƣợc cấu tạo bởi tổ chức liên kết, HA, 

Chollagen, các mạch máu và dày đặc thụ cảm thể thần kinh. 

- HA giữ nƣớc cho các sợi chollagen, bảo đảm cho đôi môi khỏe mạnh, đầy đặn, 

dƣợc bảo vệ tốt trƣớc các yếu tố môi trƣờng. 

+ HA trong mắt: 

- Thủy tinh thể đƣợc cấu tạo chủ yếu là HA. 

- HA đƣợc tạo nên dịch nhầy trong mắt, có tác dụng là chất đệm và cung cấp nuôi 

dƣỡng các tế bào, tổ chức của mắt. 

+ HA trong mô lợi: 



 19 

- Lợi là tổ chức liên kết dạng sợi dày đặc đảm bảo răng gắn kết chặt vào xƣơng 

hàm. 

- HA là thành phần của mô lợi, đảm bảo cho lợi chắc bền. 

+ HA trong chất nền ngoại bào: (Extra – Cellular Matrix – ECM). 

- Chất nền ngoại bào (ECM) là một dung dịch dạng sệt (Gel-Like) bao quanh hầu 

nhƣ tất cả các tế bào sống, nó cung cấp cấu trúc, chức năng của các tổ chức của cơ 

thể. ECM bao gồm các sợi Chollagen, Elastin, đƣợc bao quanh bởi chất keo là 

HA. 

- HA giúp giữ ẩm cho các sợi, đảm bảo các sợi hoạt động co, giãn và duy trì đƣợc 

chức năng đệm của cơ thể. 

+ HA trong da: 

- Gần 50% HA của cơ thể là ở da, chúng đƣợc phân bố ở lớp trung bì và hạ bì. 

- HA và chollagen là thành phần rất quan trọng để duy trì cấu trúc các lớp của da. 

Chollagen giúp cho da săn chắc, HA giúp nuôi dƣỡng và cung cấp nƣớc cho 

Chollagen. Chollagen giữ đƣợc tính đàn hồi là nhờ giữ đƣợc độ ẩm. Nếu mất tính 

đàn hồi sẽ làm cho da chảy xệ. Giữ đƣợc độ ẩm cho Chollagen và cho da là nhờ 

có HA. HA có thể giữ nƣớc gấp 1000 lần trọng lƣợng của nó. 

16. AGE: Là các phân tử đƣợc tạo thành do sự kết hợp của các phân tử đƣờng dƣ 

với các phân tử protein, lipid, acid Nucleic không cần Enzyme. Đó là tình trạng sinh lý 

tự nhiên dẫn tới làm tăng các biến chứng và nguy cơ  bệnh tật, tăng tốc độ lão hóa 

trong cơ thể. 

17. AHCC: 

+. Lịch sử phát minh: 

- AHCC đƣợc phát hiện đầu tiền vào năm 1987 tại Khoa Dƣợc – Trƣờng Đại học 

Tokyo – Nhật Bản nhƣ là một sản phẩm tự nhiên để điều hòa huyết áp cao. Sau 

đó, AHCC tiếp tục đƣợc nghiên cứu về khả năng kích thích miễn dịch trong việc 

điều trị ung thƣ. 

- Khi một ngƣời đƣợc chẩn đoán mắc bệnh ung thƣ, các phƣơng pháp điều trị chủ 

yếu hiện nay là hóa trị và xạ trị. Cả hai phƣơng pháp này đều có tác dụng phụ 

khủng khiếp, nhƣ tàn phá cơ thể, rụng tóc và ói mửa... Cả hai đầu độc hệ thống 

miễn dịch và tiêu diệt khả năng đề kháng của cơ thể, do đó làm tăng nguy cơ tái 

phát và nhiễm bệnh cơ hội. 

Một trong những phƣơng pháp điều trị ung thƣ đang đƣợc phổ biến ở Nhật Bản 

hiện nay không phải là hóa trị hay xạ trị. Thay vào đó, các bác sĩ sử dụng các liệu 

pháp điều trị để kích thích hệ thống miễn dịch tiêu diệt các tế bào ung thƣ đang 

làm giảm sức đề kháng tự nhiên của cơ thể. 
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Các nhà khoa học Nhật Bản qua nhiều năm nghiên cứu hoạt động miễn dịch đã tìm 

ra một hợp chất tự nhiên có trong một số loại nấm. Đó là Hợp chất tương quan 

hexose hoạt tính (Tên gọi tắt là AHCC) là một hợp chất đƣợc điều chế từ hệ sợi 

nấm Basidiomycete. AHCC là hỗn hợp của các Polysaccharide, Amin acid, Lipid 

và chất khoáng có nguồn gốc từ nấm. Phân tích hóa học, AHCC có thành phần 

chính là Oligosaccharides và alpha-glucan. AHCC hiện nay là một trong những 

liệu pháp điều trị ung thƣ hàng đầu ở nƣớc này! 

-  Những nghiên cứu ban đầu đƣợc thực hiện với AHCC từ những năm 1980 cho 

thấy nó đƣợc ví nhƣ một “tên lửa đẩy miễn dịch” của con ngƣời mạnh mẽ nhất 

từng đƣợc thử nghiệm. Nó xuất hiện để tăng cƣờng hoạt động của tế bào NK lên 

đến 300% hoặc nhiều hơn! AHCC kích thích hoạt động của tế bào NK một cách 

nhanh chóng, làm cho chúng tiêu diệt tế bào ung thƣ trong một vài giờ. Các xét 

nghiệm y tế (các chức năng tế bào NK) cho thấy hoạt động NK tăng lên chỉ 4 giờ 

sau khi điều trị. Các chuyên gia tại NASA thậm chí còn phát hiện ra rằng AHCC 

có thể hữu ích trong việc ngăn ngừa và điều trị nhiễm trùng trong các phi hành gia 

khi họ đang ở trong không gian. 

Sử dụng liệu pháp điều trị bằng cách tăng cƣờng hoạt động, kích thích hệ thống 

miễn dịch là một thành tựu lớn tiếp theo trong y học. Hứa hẹn đây là phƣơng pháp 

chữa trị thực sự, an toàn, hiệu quả, không chỉ đối với bệnh ung thƣ, vi rút, nhiễm 

khuẩn, bệnh tim, khớp, dị ứng, mà còn nhiều bệnh khác. Y học hiện nay phải công 

nhận rằng: hệ thống miễn dịch là chìa khóa để đánh bại bệnh ung thƣ và các bệnh 

khác… 

- Thực tế nghiên cứu lâm sàng cho thấy : Bệnh nhân ung thƣ gan sử dụng AHCC 

nhƣ một phần của phác đồ điều trị của họ, AHCC hỗ trợ giảm tỉ lệ tái phát của 

khối u và có tỷ lệ sống sót cao hơn sau khi phẫu thuật. AHCC thƣờng đảo ngƣợc 

sự hiện diện của các tế bào tiền ung thƣ ở cổ tử cung (thể hiện bằng xét nghiệm 

Pap bất thƣờng), các mô trở lại bình thƣờng chậm nhất là 6 tháng (Ung thƣ cổ tử 

cung là một trong những khó khăn nhất để điều trị, vì vậy đây là rất cần thiết cho 

phụ nữ có nguy cơ cao). Nghiên cứu cũng cho thấy AHCC cũng có thể là một 

công cụ mạnh mẽ trong việc điều trị các bệnh ung thƣ khác, bao gồm cả bệnh 

bạch cầu, ung thƣ vú, buồng trứng và ung thƣ tuyến tiền liệt. 

Không giống nhƣ nhiều phƣơng pháp điều trị ung thƣ làm suy yếu các bệnh nhân 

theo thời gian, hoạt chất AHCC sẽ làm tăng cƣờng sức khỏe, cơ thể mạnh mẽ hơn 

nhờ đƣợc tăng cƣờng chức năng miễn dịch. Hầu hết các nghiên cứu về AHCC đã 

đƣợc thực hiện trên những bệnh nhân đang trải qua điều trị ung thƣ thông 

thƣờng. Nghiên cứu cho thấy AHCC có thể cải thiện tỷ lệ sống sót, đồng thời 

giảm các tác dụng phụ xấu của hóa trị và xạ trị. 
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- AHCC (Hợp chất tƣơng quan hexose hoạt tính) đã đƣợc nghiên cứu và chứng 

minh lâm sàng tại hơn 70 Trung tâm nghiên cứu, các bệnh viện và trƣờng Đại học 

hàng đầu thế giới. Có nhiều bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học uy tín, 

có trên 30 ấn phẩm khoa học đƣợc phát hành trên Thƣ viện y khoa PubMed – Thƣ 

viện y khoa điện tử uy tín nhất tại Mỹ, không thể thiếu của Các nhà khoa học, giới 

chuyên môn, các bác sỹ trên toàn thế giới. 

AHCC hiện nay đƣợc sử dụng tại trên 20 quốc gia, đứng đầu là Nhật Bản, tiếp 

theo là Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan. Trên 1000 bệnh viện và các cơ sở 

y tế quy định AHCC nhƣ một chế phẩm bổ sung tăng cƣờng miễn dịch đặc hiệu 

Khi chúng ta đƣợc tăng cƣờng khả năng miễn dịch, cơ thể đƣợc kích thích hệ 

thống miễn dịch tự nhiên thì có thể phòng chống nhiều hơn không chỉ là căn bệnh 

ung thƣ (đó là cách cơ thể chống lại các bệnh virus: cúm, cảm lạnh, bệnh nhiễm 

trùng, suy giảm miễn dịch, vi khuẩn gây bệnh và kháng thuốc kháng sinh và nhiều 

các bệnh khác). Không thể phủ nhận AHCC cung cấp những lợi ích toàn diện cho 

sức khỏe con ngƣời. 

+ Thành phần: 

AHCC là từ viết tắt Tiếng Anh: Active Hexose Correlated Compoud, nghĩa là 

“Hợp chất tương quan hexose hoạt tính” là một hợp chất đƣợc chiết xuất từ sợi nấm 

của nấm Hƣơng (Lentinula edodes) của Họ nấm Basidomycete, là một hỗn hợp các 

polysaccharide, aicd amin, lipid và chất khoáng … có nguồn gốc từ nấm. 

Thành phần chính của AHCC gồm: 

(1) Polysaccharide: chiếm 40%, gồm: 

+ Oligosaccharides   : 74% 

+ Các Glucan    : 26% 

 β-Glucan   : 6% 

 Acetyl-hóa α-Glucan : 20% 

Các dạng Acetyl-hóa của α-Glucan có trọng lƣợng phân tử thấp (5kDa), do đó 

đƣợc hấp thu mạnh qua thành ruột. α-Glucan là phân tử quyết định hoạt tính sinh học 

của AHCC. 

(2) Các thành phần: Protide, Lipid, chất xơ, vitamin, chất khoáng 

+ Tác dụng: 

(1) Tác dụng chống ung thư:  

+ Các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện ra AHCC là tác dụng chống ung thƣ. Tác dụng 

này đã đƣợc chứng minh ở Mỹ và 20 quốc gia trên thế giới. Cơ chế chống ung thƣ của 

HACC hoàn toàn mới, khác hẳn với các phƣơng pháp điều trị ung thƣ từ trƣớc đến 

nay. 
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Trong cơ thể con ngƣời luôn tồn tại một tế bào đặc biệt đƣợc gọi là tế bào miễn dịch 

NK (còn gọi là "sát thủ tự nhiên"). Những tế bào này là rất quan trọng, đây là loại vũ 

khí sắc bén nhất trong các loại tế bào tự nhiên có thể tiêu diệt các “phần tử phiến loạn” 

. Có khả năng phát động một cuộc tấn công nhanh, trong khi các tế bào khác của hệ 

miễn dịch vẫn đƣợc huy động, khi các tế bào NK hoạt động mạnh thì khối u giảm. Các 

nghiên cứu cho thấy, để tế bào NK tiêu diệt các khối u và các tế bào bị nhiễm virus 

sinh ra, các tế bào NK phải đƣợc kích hoạt. Do đó, phải cần các tác nhân kích thích 

hoạt động của tế bào NK và tăng cƣờng sự kiểm soát các khối u và khả năng sao chép 

của virus. 

Kích hoạt hoạt động các tế bào NK giúp cơ thể thông qua hai phƣơng thức hành động. 

Đầu tiên, ngay lập tức tiết ra các cytokine hóa protein "khai hỏa và tấn công" của hệ 

thống miễn dịch của cơ thể. Thứ hai, các tế bào NK tiết ra hoạt chất trực tiếp phá hủy 

các khối u và các tế bào bị nhiễm virus. Khi hoạt động của NK suy yếu thì tế bào ung 

thƣ có thể tự do sinh sôi và phát triển thành khối u. Đó là những gì đang xảy ra hiện 

nay. 

Tế bào NK (Natural Killer Cell) hay còn gọi là sát thủ tự nhiên đƣợc xem nhƣ là thứ 

vũ khí sắc bén nhất trong các loại tế bào miễn dịch tự nhiên để tiêu diệt các tế bào ung 

bƣớu. Trong cơ thể con ngƣời, hệ thống miễn dịch bao gồm hơn 130 tập hợp con của 

các tế bào máu trắng, trong đó tế bào NK chiếm khoảng 15%. Tế bào NK là tế bào có 

phản ứng đầu tiên đối phó với bất kỳ hình thức xâm nhập nào của tế bào lạ. Mỗi tế 

bào NK có chứa nhiều hạt nhỏ có phản ứng rất nhanh. Khi một tế bào NK phát hiện tế 

bào ung thƣ, nó sẽ áp sát vào màng ngoài của tế bào ung thƣ và tiêm những hạt nhỏ 

này trực tiếp vào bên trong, tiêu diệt các tế bào ung thƣ. Dù vậy, các tế bào NK không 

bị hƣ hại mà ngay sau đó chuyển sang tế bào ung thƣ khác và lặp đi lặp lại quá trình 

này. 

Khi các tế bào NK đang hoạt động, tất cả mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Nếu các tế 

bào NK bị suy yếu, mất khả năng nhận diện và tiêu diệt thì tình trạng bệnh tật có thể 

xấu đi nhanh chóng. Ở những bệnh nhân AIDS và ung thƣ, hoạt động của tế bào NK là 

tiêu chí chính để đánh giá cơ hội sống sót. 

+ AHCC - hợp chất tƣơng quan hexose hoạt tính từ Nhật Bản đã chứng minh đƣợc khả 

năng kích thích mạnh mẽ hoạt động của các tế bào NK, các đại thực bào và lần lƣợt, 

tiếp tục kích thích hệ miễn dịch bao gồm một số cytokines (Interleukin-2, Interleukin-

12, yếu tố hoại tử khối u TNF, và Interferon). Các thành phần của AHCC còn có thể có 

tác dụng gây độc tế bào trực tiếp vào tế bào ung thƣ và ngăn ngừa di căn xảy ra. Chức 

năng chính của AHCC là kích thích nâng cao hoạt động của hệ miễn dịch chứ không 

phải tấn công các tế bào ung thƣ trực tiếp, điều này có thể giải thích tại sao AHCC có 

tác dụng với tất cả các loại ung thƣ.   
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+ Các nghiên cứu trên diện rộng liên quan đến các bệnh nhân ung thƣ ở độ tuổi từ 42 

đến 57, các loại bệnh ung thƣ  bao gồm ung thƣ vú, ung thƣ cổ tử cung, ung thƣ tuyến 

tiền liệt, bệnh bạch cầu, và đa u tủy. Tất cả bệnh nhân có hoạt động của tế bào NK rất 

thấp vào giai đoạn đầu của quá trình nghiên cứu. Nhƣng chỉ sau hai tuần sử dụng 

AHCC, hoạt động của tế bào NK đã tăng lên nhƣ sau: ung thƣ vú 154 - 332%, ung thƣ 

cổ tử cung 100 - 275%, ung thƣ tuyến tiền liệt 174 - 385%, bệnh bạch cầu 100 - 240%, 

và đa u tủy 100 - 537% (Nghiên cứu đƣợc báo cáo tại hội nghị thƣờng niên thứ 87 của 

Hiệp hội Nghiên cứu ung thƣ thế giới). 

+ AHCC không chỉ làm tăng hệ thống miễn dịch chống lại ung thƣ mà còn làm giảm 

các tác dụng phụ do thuốc chống ung thƣ gây ra nhƣ: 

- Chống rụng tóc 

- Chống tổn thƣơng gan. 

- Chống tổn thƣơng tủy xƣơng. 

(2) Tác dụng khác: 

+ Phòng chống bệnh cúm 

+ Tác dụng chống oxy hóa. 

+ Nâng cao miễn dịch trong nhiễm trùng cơ hội. 

+ Bảo vệ, chống tổn thƣơng tế bào β-langerhans trong Đái tháo đƣờng. 

+ Tăng miễn dịch đƣờng ruột, chống viêm ruột. 

+ Tăng cƣờng hệ thống miễn dịch chung trong cơ thể. 

18.  Alcaloid: 
+ Alcaloid là các hợp chất hữu cơ có chứa nitơ, có phản ứng kiềm và đƣợc lấy từ 

thực vật ra. Về sau ngƣời ta thấy alcaloid còn có trong động vật nhƣ Samandarin, 

Samanin có trong tuyến da con Salamandra maculosa và S.altra, Bufotenin, 

Serotonin, Bufotenidin có ở cóc… 

Nhƣ vậy: Alcaloid là những hợp chất hữu cơ có chứa Nitơ, đa số có nhân dị 

vòng, có phản ứng kiềm, thƣờng gặp trong thực vật và đôi khi có ở động vật, 

thƣờng có họat tính sinh học mạnh và cho phản ứng hóa học với một số thuốc thử 

của Alcaloid. 

+  Alcaloid có phổ biến trong thực vật: đến nay đã biết 6.000 Alcaloid từ hơn 5.000 

loài thực vật, chiếm 15-20% tổng số các loài thực vật. 

    + Tác dụng:  

Alcaloid nói chung là các chất có hoạt tính sinh học, có nhiều chất rất độc. 

(1) Nhiều Alcaloid tác dụng trên hệ thần kinh trung ƣơng gây ức chế nhƣ: Morphin, 

Codein, Scopolamin, Reserpin hoặc gây kích thích nhƣ Strychnin, Cafein, 

Lobelin. 

(2) Nhiều alcaloid tác dụng kích thích hệ thần kinh giao cảm: Ephedrin, Hordenin. 

 + Làm liệt giao cảm : Ergotamin, Yohimbin. 

 + Kích thích phó giao cảm: Pilocarpin, Eserin. 
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 + Gây liệt phó giao cảm: Hyoscyamin, Atropin. 

 + Phong bế hạch giao cảm: Nicotin, Spactein, Coniin. 

(3) Có Alcaloid gây tê tại chỗ: Cocain. 

 + Tác dụng curarơ: d- tubocurarin. 

 + Làm giãn cơ trơn, chống co thắt: Papaverin. 

(4) Có alcaloid làm tăng huyết áp: Ephedrin, Hydrastin 

 + Có chất làm hạ HA: Yohimbin, Alcaloid của ba gạc và Veratrum. 

+ Một số Alcaloid tác dụng trên tim nhƣ: Ajimalin, Quinidin và α – Fagarin 

đƣợc dùng chữa loạn nhịp tim. 

(5) Có Alcaloid diệt ký sinh trùng: Quinin diệt ký sinh trùng sốt rét, Emetin, Conexin 

diệt amib, Isopelletierin, Arecolin diệt sán. 

19. Aerobic: Điều này chỉ đơn giản là cần oxy. Thuật ngữ đƣợc sử dụng khi mô tả 
một số vi khuẩn trong môi trƣờng sống cần có oxy để sống sót và phát triển, thƣờng là 

các vi khuẩn có hại. 

20. An ninh thực phẩm (Food Security): là mọi ngƣời có quyền tiếp cận 
các thực phẩm một cách an toàn, bổ dƣỡng, đầy đủ mọi lúc, mọi nơi để duy trì cuộc 

sống khỏe mạnh và năng động. 

21. An toàn thực phẩm (ATTP) (Food Safety): 
+  Định nghĩa: là điều kiện và yêu cầu bắt buộc để đề phòng sự ô nhiễm về sinh học, 

hóa học hoặc ô nhiễm từ các nguồn khác có thể gây độc hại, nguy hiểm tới sức khỏe ngƣời 

tiêu dùng. 

+  Biện pháp đảm bảo ATTP: Công thức 1-3-6-9 

(1)  Mục tiêu: Sản phẩm thực phẩm đảm bảo an toàn, chất lƣợng, hiệu quả. 

(2) Phương châm chỉ đạo: (3 phƣơng châm) 

- Xã hội hóa các hoạt động vì CLVSATTP , trong đó chính quyền các cấp, các đơn 

vị phải là ngƣời chủ trì. 

- Giáo dục truyền thông là biện pháp trung tâm, đi trƣớc một bƣớc trong các hoạt 

động vì CLVSATTP. 

- Đi lên dựa trên một tam giác cơ sở hạ tầng vững chắc bao gồm: luật pháp ATTP -  

kiểm nghiệm ATTP và thanh tra ATTP. 

(3) Nguyên tắc thực hiện: (6 nguyên tắc) 

- Chính quyền phải là ngƣời chủ trì trong các hoạt động vì CLVSATTP, gắn với 

phát triển kinh tế - xã hội ở địa phƣơng. 

- Y tế phải làm đƣợc vai trò tham mƣu thông minh. 

- Giáo dục truyền thông tới các đối tƣợng. 

- Huy động đƣợc các ngành, tổ chức tham gia (tính liên ngành). 

- Cam kết, chứng nhận đủ điều kiện ATTP. 

- Duy trì, giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý kịp thời. 

(4) Giải pháp: (9 giải pháp): 

- Giải pháp tổ chức, quản lý. 
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- Giáo dục truyền thông. 

- Hoạt động liên ngành. 

- Kiểm tra, thanh tra. 

- Kiểm nghiệm ATTP. 

- Giám sát dịch tễ học ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm - thực 

hiện chƣơng trình phân tích nguy cơ. 

- Nghiên cứu khoa học về ATTP. 

- Hợp tác quốc tế về ATTP. 

- Đầu tƣ thỏa đáng cho công tác ATTP. 

22. An toàn sinh học (Biosecurity): Cụ thể trong mối quan hệ với gia cầm 
và động vật nông nghiệp. Thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa ô 

nhiễm thực phẩm, nƣớc, động vật từ mọi nguồn mầm bệnh bao gồm sâu  bệnh, chim, 

động vật, bụi, đất, thức ăn, ngƣời, chất thải, môi trƣờng, cơ sở và trang thiết bị. 

23. An toàn bức xạ (Radiation Safety): Trạng thái bức xạ có tính chất, 

thông số đảm bảo đƣợc an toàn cho con ngƣời và môi trƣờng. 

24. An toàn của quá trình sản xuất (Safety of Production 

Process): Tính chất của quá trình sản xuất đảm bảo đƣợc tình trạng an toàn trong 

suốt thời gian quy định khi thực hiện các thông số đã cho. 

25. An toàn của thiết bị sản xuất (Safe Operation of Production 

Equipment): Tính chất của thiết bị đảm bảo đƣợc tình trạng an toàn khi thực hiện 

các chức năng đã quy định trong những điều kiện xác định và trong suốt thời gian quy 

định. 

26. An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Occupational Safety and 

Health): Là mục đích của công tác bảo hộ lao động đảm bảo an toàn và sức khỏe 

ngƣời lao động trong lao động. 

27. Androstendion (Androstene dione): 
Công thức hóa học : C19H26O3    phân tử lƣợng 286,41.  

Tinh thể hình kim, nóng chảy ở nhiệt độ 143-144
0
 , có trong cơ thể ngƣời và một số 

động vật. Là tiền chất của các nội tiết tố sinh dục nam (testosteron) và nữ (estradiol). 

Đƣợc điều chế từ năm 1935. 

Trong cơ thể ngƣời và động vật, androstendion đƣợc sinh tổng hợp từ cholesterol. 

 Androstendion có tác dụng hỗ trợ chống lão hóa, tăng cƣờng sinh dục, tăng khả 

năng hoạt động tình dục cho cả nam và nữ giới, tăng sức khỏe và sức bền cho các vận 

động viên thể dục thể thao, trị liệt dƣợng. 

Dùng uống, ngƣời lớn ngày uống 20-40 mg. 

28. Anthranoid (Anthraquinon): 
+ Những hoạt chất Anthranoid nằm trong nhóm lớn Hydroxyquinon. Những hợp chất 

Quinon cũng là những sắc tố, đƣợc tìm thấy chủ yếu trong ngành nấm, địa y, thực vật 



 26 

bậc cao và còn tìm thấy cả trong động vật. Cũng nhƣ các loại Glycosid khác, 

Anthraglycosid khi bị phân hủy thì giải phóng ra phần Aglycon và phần đƣờng. Phần 

Aglycon là dẫn chất 9,10 - Anthracendion. 

+ Phân nhóm : 

(1) Nhóm phẩm nhuộm : có màu đỏ cam đến tía. 

 Các chất Alizarin, acid Ruberythric, Purpunin, có trong các cây thuộc họ cà 

phê Rubiaceae 

 Acid Carminic : màu đỏ sáng, có trong một số loại nấm thuộc chi Boletus và 

loài sâu sống trên cây xƣơng rồng (sâu Dactylopius coccus). 

 Acid Kermesic : Là chất màu có trong loài sâu Kermococcus ilicus. Cánh kiến 

đỏ là sản phẩm của loài sâu Laccifer lacca Kerr. 

(2) Nhóm nhuận tẩy. 

(3) Nhóm Dimer. 

+ Tác dụng : 

(1) Làm tăng nhu động ruột, làm nhuận tẩy: các Anthraglycosid không bị 

hấp thu và thủy phân ở ruột non. Vào tới ruột già, dƣới tác dụng của β – 

Glucosidase của hệ vi khuẩn ruột, các Glycosid bị thủy phân và các 

Anthraquinon bị khử tạo thành dạng Anthron và Anthranol, là dạng có tác dụng 

tẩy sổ. 

(2) Dẫn chất Anthraglycosid còn có tác dụng thông mật. Cây thiên thảo ở 

Sapa, Nghĩa Lộ, Lai Châu có dẫn chất Anthraglycosid có tác dụng thông tiểu và 

tống sỏi thận ra. 

(3) Chrysophanol có tác dụng kháng nấm, điều trị nấm, hắc lào, lang ben. 

(4) Anthraquinon còn có tác dụng kích thích miễn dịch, chống ung thƣ. 

29. Arginin (Arginine): 
Là acid amin không thiết yếu mà cơ thể tổng hợp đƣợc  ở gan. Khi bị stress hoặc 

chấn thƣơng, arginin sẽ  thành thiết yếu. Arginin làm lành vết thƣơng, vết bỏng, đáp ứng 

miễn dịch, chống u và điều hoà viêm. Ở nam giới, hàm lƣợng arginin thấp trong cơ thể sẽ 

làm giảm số lƣợng tinh trùng. 

Nguồn gốc: đậu, men bia, chocolate, sản phẩm từ sữa, trứng, cá, rau, thịt, hạt, nho, 

hải sản, vừng, hạt hƣớng dƣơng. 

Arginin kích thích tuyến yên tiết hormon tăng trƣởng. Làm giảm nguy cơ bệnh tim 

mạch, đảo ngƣợc sự rối loạn chức năng nội mô mạch máu trong rối loạn lipid máu, bệnh 

mạch vành tim, tăng huyết áp…Giúp tạo nitric oxyd có lợi cho tim mạch, làm hạ huyết áp, 

tăng chức năng thận và chuyển hoá hydrat carbon. Giúp củng cố hệ miễn dịch, cần trong 

khi phẫu thuật hoặc đau ốm, kích thích tế bào lymphô T, IL2.  

Arginin còn giúp củng cố chức năng hàng rào ống tiêu hoá, rất cần cho bệnh nhân 

vừa qua phẫu thuật. Arginin giúp tăng sản xuất tinh trùng.  

Mỗi ngày dùng 2-3 gam. 

Khi dùng có thể có các triệu chứng nhƣ tiêu chảy, buồn nôn. 
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Tránh dùng liều cao ở ngƣời suy gan, suy thận, đái tháo đƣờng phụ thuộc insulin, 

ngƣời dị ứng với trứng, sữa, lúa mì. 

Arginin đối kháng với lysin, làm chậm hấp thu lẫn nhau qua ống tiêu hoá, ngƣời 

dùng thuốc chống viêm không steroid, aspirin, thuốc làm giảm kali-máu cần thận trọng 

khi dùng arginin. 

30. Area Under the Curve (AUC): (Diện tích dƣới đƣờng cong): là diện tích 
dƣới đƣờng cong của đồ thị biểu diễn sự biến thiên của nồng độ chất trong máu theo thời 

gian, hiện thị đặc trƣng cho lƣợng chất vào đƣợc đại tuần hoàn ở dạng còn hoạt tính sau 

một thời gian T.  

Từ giá trị của AUC, có thể tính đƣợc trị số sinh khả dụng của chất đó. Chỉ số sinh 

khả dụng (Bioavailability) hoặc khả dụng sinh học F: là mức độ và tốc độ (%) của hoạt 

chất (chất) vào đƣợc đại tuần hoàn so với liều đã dùng. 

 Nếu hoạt chất đƣợc đƣa vào bằng đƣờng tĩnh mạch thì F=1. Nếu đƣa vào bằng 

đƣờng khác thì F luôn nhỏ hơn 1. 

+ Khả năng sinh học tuyệt đối (Absolute Bioavailability): là tỷ lệ so sánh giữa khả 

dụng sinh học của cùng một chất đƣa qua đƣờng uống so với đƣa qua đƣờng tĩnh mạch. 

 
+ Khả năng sinh học tƣơng đối (Relative Bioavailability) là tỷ lệ so sánh giữa hai 

giá trị khả dụng sinh học của cùng một chất nhƣng khác nhau về dạng chế biến và cùng 

đƣợc đƣa qua đƣờng uống: 

 

 

31. Astaxanthin:  

+ Công thức hóa học: C40H52O4 

- Khối lƣợng phân tử: 596,84 g/mol 

- Trạng thái: Bột rắn màu đỏ 

- Tỷ trọng: 1,071g/ml 

- Độ nóng chảy: 216
0
C (421

0
F) 

- Điểm sôi: 774
0
C (1.250

0
F) 

- Độ hòa tan: 

 30 g/l trong DCM (Diclometan) 

 10 g/l trong CHCl3 (Clorofom) 

 0,5 g/l trong DMSO (Dimethyl Sulfoxide) 

 0,2 g/l trong Acetone 
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+ Astaxanthin là một Carotenoid thuộc nhóm Xanthophyll, là sắc tố màu đỏ thẫm, 

đƣợc tìm thấy trong các loài sinh vật biển nhƣ tảo, cá hồi, tôm càng, tôm hùm, 

trứng cá, nhuyễn thể, nấm … Các loài động vật không tự tổng hợp đƣợc sắc tố 

này, mà cần đƣợc bổ sung thông qua chế độ ăn (tiêu thụ thức ăn là tảo). Trong 

động vật có vỏ, Astaxanthin hầu nhƣ chỉ tập trung ở vỏ, ở dạng liên kết với 

protein tạo phức chất màu xanh đen, chỉ khi gia nhiệt hoặc bị oxy hóa, liên kết 

bị cắt đứt do protein bị biến tính, giải phóng Astaxanthin tự do tạo màu cam đỏ. 

+ Nguồn gốc Astaxanthin:  

1. Nguồn gốc tự nhiên: Astaxanthin đƣợc tìm thấy trong nhiều đối tƣợng: 

- Giáp xác thủy sản: tôm càng, tôm  hùm, cua. 

- Cá hồi, trứng cá 

- Một số nấm men, nấm mốc, địa y. 

- Một số vi khuẩn 

- Một số loài chim (thể hiện ở lông) 

- Một số loài nhuyễn thể biển (Krill), ví dụ loài: Euphausia superba. 

- Tảo lục  (Haematococcus pluvialis). 

Tuy có nhiều loài chứa Astaxanthin nhƣng có thể chia ra 2 loại chính: 

(1) Những loài có thể tự tổng hợp được Astaxanthin:  

+ Nhuyễn thể (Krill): 

Nhuyễn thể là loài giáp xác nhỏ (tôm nhỏ) có thể đƣợc tìm thấy ở hầu 

hết các biển trên thế giới, nhƣng tập trung chủ yếu vẫn là ở Bắc cực và 

Nam cực. Nhuyễn thể có cùng họ với các loài động vật biển nhƣ tôm 

cua. Theo thống kê, co hơn 80 loài nhuyễn thể khác nhau, trong đó 

nhuyễn thể Nam cực (Euphausia superba) là loài có thể đánh bắt đƣợc 

do chúng sống thành từng đàn lớn ở các vùng nƣớc không đóng băng. 

Các đàn nhuyễn thể khi di chuyển có chiều dài lên đến hàng km với mật 

độ hàng triệu con trên một mét khối. Chúng chứa nhiều dƣỡng chất có 

giá trị nhƣ acid béo -3 và Astaxanthin. 

+ Tảo lục Haematococcus pluvialis: là loài tảo nƣớc ngọt, đơn bào, 

sinh sản vô tính bằng cách nhân đôi, hoặc hữu tính bằng con đƣờng tiếp 

hợp, có thể di chuyển đƣợc ở giai đoạn sinh dƣỡng. Môi trƣờng sống 

thích hợp với cƣờng độ ánh sáng 2-24 Klux, nhiệt độ 15-17
0
C, pH tối 

ƣu 6,5-8,0, đồng thời đảm bảo nguồn dinh dƣỡng đa lƣợng nhƣ Carbon, 

Nitơ, Phospho, Canxi … và một số chất dinh dƣỡng vi lƣợng nhƣ: Fe, 

Mn, Cu, các vitamin 

Tế bào H.pluvialis có 2 dạng: tế bào sinh dưỡng và nang bào tử: 
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- Tế bào sinh dưỡng: dƣới điều kiện thuận lợi, phần lớn tế bào ở dạng sinh 

dƣỡng, tế bào có màu lục, dạng cầu, hoặc ê-líp với đƣờng kính: 10-20 

m, thành mỏng, có thể di động nhờ 2 roi. Có hàm lƣợng Chlorophyll a 

và b, Carotenoid, đặc biệt là -caroten, lutein cao. 

- Nang bào tử: khi điều kiện không thuận lợi (stress) nhƣ thiếu dinh dƣỡng 

(N, P), cƣờng độ ánh sáng cao, tế bào sẽ chuyển sang dạng nang bào tử, 

hình cầu, mất roi, mất khả năng di động, thành tế bào dày lên. Đƣờng 

kính tế bào tăng đột ngột từ 10-20m lên 40-50m. Ở dạng này có hàm 

lƣợng : Echinenone, Canthaxanthin, Astaxanthin cao, trong khi hàm 

lƣợng Chlorophyll và tiền Carotenoid lại giảm. Tế bào tích lũy một 

lƣợng lớn Astaxanthin. Ban đầu, Astaxanthin đƣợc tập trung quanh 

nhân tế bào, và quá trình đƣợc tiếp diễn cho đến khi toàn bộ tế bào có 

màu đỏ. Hàm lƣợng có thể từ 5-7% sinh khối khô, hoặc: 40g/1kg sinh 

khối khô. Nhờ sự chuyển trạng thái bào tử, chúng có thể tồn tại trong 

đất hàng năm trời, thậm chí có trƣờng hợp tới 70 năm trong điều kiện 

độ ẩm thấp 3-10%. Các nang bào tử có thể bay theo chiều gió, khi gặp 

nƣớc sẽ nảy mầm thành dạng tế bào có roi chuyển động. Một khả năng 

tồn tại rất đặc biệt của tảo này là nếu phơi khô các tế bào sinh dƣỡng, 

sau đó ngâm lại vào nƣớc, chúng lại phát triển bình thƣờng. 

(2) Những loài không tự tổng hợp được Astaxanthin, mà có chứa 

Astaxanthin là do ăn uống các sinh vật có chứa Astaxanthin trong chuỗi 

cung cấp thức ăn của mình (Nguồn thứ cấp): ví dụ: cá hồi, tôm, cua … 

2. Nguồn tổng hợp: 

Ngƣời ta đã tổng hợp đƣợc Astaxanthin từ hóa dầu. Đây là nguồn cung 

cấp chủ yếu Astaxanthin cho nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên nguồn này 

giá thành cao (5.000-6.000 USD/kg) không tinh khiết và tiềm ẩn nguy 

cơ có thành phần phụ gây hại. 

+ Tác dụng: 

1. Tác dụng chống oxy hóa: 

+ Tác dụng chống oxy hóa của Astaxanthin đã đƣợc các nhà khoa học nghiên 

cứu, đánh giá: 

- Khả năng ức chế sản sinh gốc tự do: mạnh hơn vitamin E: 14 lần; -

caroten: 54 lần; vitamin C: 65 lần. 

- Khả năng vô hiệu hóa các oxy đơn phân tử: mạnh hơn vitamin E: 550 

lần; CoQ10: 800 lần, vitamin C: 6000 lần. 
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+ Astaxanthin có thể ngăn chặn các đơn phân tử oxy hoạt động, ức chế các gốc 

tự do, bảo vệ màng tế bào trƣớc quá trình peroxide lipid-hóa và hủy hoại 

AND. Astaxanthin đƣợc gọi là “Vua các chất chống oxy hóa”. Do tác dụng 

chống oxy hóa, Astaxanthin có tác dụng làm tăng cƣờng sức khỏe, giảm nguy 

cơ nhiều bệnh mạn tính nhƣ: bệnh ung thƣ, bệnh thần kinh, bệnh da, bệnh tiêu 

hóa, viêm khớp, bệnh tim mạch … 

2. Tác dụng chống viêm, giảm đau: 

+ Astaxanthin ức chế men gây viêm COX-2. Men COX (Cyclooyxgenase) chia 

2 loại:  

- COX-1: có sẵn trong các mô của cơ thể,có tác dụng bảo vệ. Nếu COX-1 bị 

ức chế, sẽ gây ra các tác dụng phụ trên hệ tiêu hóa (viêm loét dạ dày – tá 

tràng, xuất huyết tiêu hóa). 

- COX-2: không có sẵn trong các mô cơ thể. Chỉ đƣợc tạo ra khi có sự kích 

thích của các chất trung gian gây viêm nhƣ Cytokine. Nếu COX-2 bị ức chế 

sẽ kiểm soát đƣợc quá tình viêm, không gây ra các tác dụng phụ trên hệ tiêu 

hóa. 

Astaxanthin chỉ ức chế chọn lọc với COX-2, có tác dụng ngăn chặn đƣợc 

quá trình viêm. 

+ Astaxanthin không chỉ ức chế COX-2, nó còn ngăn chặn nồng độ oxide 

nitric, Interleukin 1B, C-Reactive Protein (CRP), TNF- (Tumor Necrosis 

Factor - ) và ức chế Prostaglandin E2. Prostaglandin (PG) đƣợc sinh tổng 

hợp ngay tại màng tế bào (Phospholipid màng) do các kích thích của 

Hormone, Globulin miễn dịch, phản ứng KN-KT, thực bào, chấn thƣơng cơ 

học,  hóa học, lý học, nhiệt học, vi khuẩn. PG có tác dụng gây viêm và đau, 

đặc biệt là PGE2, làm giãn mạch, tăng tính thấm thành mạch, tăng nhu động 

ruột, tăng co bóp tử cung, gây sốt. Hai dẫn xuất của PG là: 

- Prostacyclin: đƣợc tổng hợp trong thành nội mô mạch máu, thời gian bán 

hủy chỉ 5 phút, có tác dụng làm giãn mạch, ức chế lắng đọng tiểu cầu. 

Thromboxan: Đƣợc tổng hợp trong tiểu cầu, phổi, lách và não, thời gian bán 

hủy ngắn, chỉ 30 giây. Có tác dụng gây kết dính tiểu cầu mạnh, co cơ trơn 

thành mạch và phế quản (hen phế quản). 

3. Tác dụng tăng sức lực, chống mệt mỏi: 

+ Một hiện thƣợng tự nhiên ai cũng thấy đó là cá hồi do có nhiều Astaxanthin trong cơ 

làm cho thịt cá hồi có màu đỏ, nên giúp cho cá rất khỏe mạnh, dai sức, giúp cá có thể 

bơi ngƣợc dòng sông quãng đƣờng rất dài, vƣợt lên thƣợng nguồn để đẻ trứng. 
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+ Astaxanthin có tác dụng làm phục hồi cơ thể, phục hồi cơ bắp, tăng sức chịu đựng, 

dẻo dai, nâng cao sức mạnh trong luyện tập, thi đấu thể thao và lao động nặng. 

+ Cơ chế: Astaxanthin làm giảm acid lactic trong các mô cơ, giảm tích tụ acid lactic, 

dẫn tới giảm đau nhức, mệt mỏi. 

+ Nhiều thí nghiệm cho các vận động viên điền kinh bổ sung Astaxanthin với liều 

6mg/ngày đã giảm 28,6% acid lactic so với nhóm dùng giả dƣợc và nâng cao sức dẻo 

dai cơ bắp tới 88%. 

4. Tác dụng tăng cường thị lực: 

+ Astaxanthin là một Carotenoid không thuộc loại tiền vitamin, tức là vào cơ thể 

không chuyển thành vitamin A, là chất không tan trong nƣớc nhƣng tan trong chất béo 

nên có thể đi qua hàng rào máu não, hàng rào máu võng mạc (-caroten và lycopene 

không có khả năng này) nên tích tụ ở võng mạc, tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, 

chống thoái hóa điểm vàng, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, viêm võng mạc, giảm mù 

lòa. Astaxanthin còn có tác dụng bảo vệ mắt khỏi tác động của tia tử ngoại và ánh sáng 

có cƣờng độ cao. 

+ Astaxanthin làm giảm các nguy cơ biến chứng ở mắt do đái tháo đƣờng, làm giảm 

mỏi mắt, tăng thị lực, tăng sức khỏe mắt. 

5. Tác dụng thanh lọc tế bào, bảo vệ tế bào não: 

+ Cũng do xuyên qua đƣợc hàng rào máu não, Astaxanthin bảo vệ đƣợc tế bào não 

khỏi bị  tấn công bới các gốc tự do. 

+ Astaxanthin làm giảm nguy cơ thoái hóa tế bào não, giảm nguy cơ mất trí nhớ, bệnh 

Alzheimer. 

+ Astaxanthin là chất tan trong chất béo nên có thể thấm qua màng tế bào, xâm nhập 

tới tất cả các tế bào của cơ thể, tiêu diệt các gốc tự do, chống oxy hóa ở màng và trong 

tế bào, bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thƣơng do oxy hóa, giảm mệt mỏi, tăng khả năng tập 

trung, tƣ duy và ghi nhớ. 

6. Tác dụng bảo vệ da: 

+ Astaxanthin bảo vệ da khỏi thoái hóa do oxy hóa, giữ ẩm cho da và làm tăng sự đàn 

hồi cho da. 

+ Do tác dụng chống oxy hóa, chống tác hại của tia UV và ánh nắng mặt trời nên 

Astaxanthin chống nhăn, đốm, tàn nhang và nguy cơ ung thƣ da, làm cho da mịn màng, 

sáng bóng. 

7. Các tác dụng khác: 

Với khả năng chống oxy hóa cao, Astaxanthin có còn tác dụng cải thiện sức khỏe tim 

mạch, ổn định lƣợng đƣờng máu, thúc đẩy hệ thống miễn dịch, phòng chống ung thƣ 

và nhiều bệnh mạn tính khác. Astaxanthin còn có vai trò thúc đẩy sự thành thục, tăng 

tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ sống sót của trứng và cải thiện sự phát triển của phôi. 
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32. Asen hữu cơ (Organic Arsenic): Là Asen liên kết với  các phân tử 
carbon tạo thành một hợp chất mà trong phân tử có các nguyên tố carbon. Asen hữu cơ 

ít độc, hấp thu nhanh, đào thải nhanh (thời gian bán hủy là 6 giờ), không gây ung thƣ. 

Thứ tự độc của Asen đƣợc sắp xếp nhƣ sau: Độc nhất là Asen vô cơ hóa trị 3, tiếp đến 

là Asen vô cơ hóa trị 5 và cuối cùng là Asen hữu cơ. Cả Asen vô cơ (Inorganic 

Arsenic) và Asen hữu cơ (Organic Arsenic) đều rất phổ biến trong tự nhiên, đặc biệt là 

trong nƣớc biển và thủy hải sản (cá, tảo, động vật thân mềm ...) 

33. ATP (Adenosin Triphosphat): Là phần tử cho phép tế bào tích trữ năng 
lƣợng trong quá trình tiêu thụ Glusose hoặc chất béo. ATP chứa nhiều liên kết giàu 

năng lƣợng. 

34. Autoclave: Một nồi áp suất thƣơng mại có kích thƣớc lớn đƣợc dùng để khử 

trùng dụng cụ và thiết bị tại các cơ sở y tế và các công ty đóng hộp và cơ sở sản xuất 

thực phẩm lớn. 

 

B 
35. Bán hàng: bao gồm cả việc chào hàng, bảo quản, trƣng bày để bán, chuyển 
giao, vận chuyển, giao hàng hoặc trao đổi, chuyển nhƣợng. 

36. Bán hàng đa cấp thực phẩm chức năng (Multi – Level 

Marketing):  

Bán hàng đa cấp là phƣơng thức tiếp thị bán lẻ hàng hóa đáp ứng các điều kiện 

sau đây: 

(1) Việc tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đƣợc thực hiện thông qua mạng lƣới ngƣời 

tham gia bán hàng đa cấp gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau. 

(2) Hàng hóa đƣợc ngƣời tham gia bán hàng đa cấp tiếp thị trực tiếp cho ngƣời 

tiêu dùng tại nơi ở, nơi làm việc của ngƣời tiêu dùng, hoặc địa điểm khác không phải 

là địa điểm bán lẻ thƣờng xuyên của doanh nghiệp hoặc ngƣời tham gia. 

(3) Ngƣời tham gia bán hàng đa cấp đƣợc hƣởng tiền hoa hồng, tiền thƣởng hoặc 

lợi ích kinh tế khác từ kết quả tiếp thị bán hàng của mình và của ngƣời tham gia bán 
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hàng đa cấp dƣới trong mạng lƣới do mình tổ chức và mạng lƣới đó đƣợc doanh 

nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận 

37. Bán hàng trực tiếp qua mạng (Mail Order & Internet): khách 

hàng đặt trực tiếp qua mạng (E-mail hoặc Internet) tới nhà phân phối. Nhà phân phối 

đóng gói theo chủng loại và số lƣợng theo đơn đặt hàng và chuyển cho khách hàng 

theo địa chỉ. 

38. Bán lẻ (Sale by retail): Tất cả các hình thức bán hàng mà ngƣời mua không 
phải để bán lại, trừ trƣờng hợp ngƣời mua là nhà cung cấp thực phẩm nhằm sử dụng cho 

mục đích  phục vụ hay nhà sản xuất nhằm phục vụ công việc sản xuất, kinh doanh của 

họ. 

39. Bán lẻ thực phẩm chức năng (Sell Retail of Functional 

Food): Là tất cả các hình thức bán hàng bán từng cái, ít một, với số lƣợng không 

nhiều mà ngƣời mua không phải mua để bán mà trực tiếp sử dụng sản phẩm thực phẩm 

chức năng. 

40. Bán buôn thực phẩm chức năng( Sell Wholesale of 

Functional Food): Bán với số lƣợng lớn, bán cả món, cả mớ cho ngƣời buôn, 
ngƣời mua không để dùng mà lại đi bán lại. 

41. Bẩn (Dirty): Lắm bụi bặm, rác rƣởi, cáu ghét, hoặc bị hoen ố, trông không 

đẹp mắt hoặc gây cảm giác khó chịu, trái với sạch. 

42. Bách bệnh: 

+ Tên khoa học: Eurycoma longifolia 

+ Tên Việt Nam: Bách bệnh, Bá bệnh, Mật nhân, Mật nhơn, Hậu phúc nam, Lồng bẹt, 

Nhân sâm Malaysia, Sâm Alipas, Cây Ba bình 

+ Thành phần hóa học: 

1. Trong vỏ và gỗ của cây bách bệnh đã chiết đƣợc các chất sau: 

(1) Các hợp chất Quasinoids: có khoảng 150 loại: Eurycomanone; Eurycomanol; 

Eurycomalacton; 6-α-Hydroxyeurycomalacton; 5,6-Dehydroeurycomalacton; ; 

Longilacton; 14,15 -  - Dihydroxyklaineanon; 11-Dehydroklaineanon 

Các Quasinoids có tác dụng diệt ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falcifarum đã 

kháng thuốc. Trong đó có 2 loại: Eurycomanone và Eurycomanol là có hoạt tính 

sinh học chủ yếu. 

(2) Các hợp chất Triterpenoids: Niloticin, Dihydroniloticin, Piscidinol A, 

Bourjotinolon A, Episapelin A, Melianon, Hyspidon 

(3) Các Alcaloids loại Canthin-6-on: 

 9,10-Dimethoxycanthin-6-on 

 10-Hydroxy-9-Methoxy-Canthin-6-on 
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 11-Hydroxy-10-Methoxy-Canthin-6-on 

 5,9-Dimethoxycanthin-6-on 

 9-Methoxy-3 Methylcanthin-5,6-dion 

 

(4) Các Alcaloids loại Carbolin 

2. Từ rễ cây đã phân lập đƣợc 3 Quasinoids: 

(1) Eurcomanol 

(2) Eurcomanol 2-0--D glucopyranosid 

(3) 13, 18-Dihydroeurycomanol 

3. Các chất đắng: 

 Quassin: là chất đắng nhất trong tự nhiên, hơn Quinine 50 lần 

 Euricomalacton 

 2,6-Dimethoxybenzoquinon 

4. Các hoạt chất khác: 

 Campestrol 

 -sitosterol 

 Các saponin, Glycosaponins 

 Eurypeptides 

 Eurylene, Tuerilene, các dẫn xuất của Squalene. 

+ Tác dụng với sức khỏe: 

1. Tăng cường chức năng sinh dục (Aphrodisia) 

+ Eurycoma longifolia đƣợc sử dụng hàng ngàn năm cho thổ dân ở Malaysia và 

Indonesia để tăng cƣờng sức khỏe cho nam giới, giúp cho nam giới từ tuổi trung niên 

trở nên mạnh mẽ và sung mãn hơn. Thực tế đã chứng minh, các nam giới hồi giáo lấy 

3-4 vợ mà vẫn đảm bảo cho các bà vợ thỏa mãn, hạnh phúc. 

+ Tác dụng tăng cƣờng chức năng sinh dục là tác dụng chủ yếu nhất, đƣợc sử dụng 

nhiều nhất, đƣợc nghiên cứu nhiều nhất và dùng sớm nhất. Chỉ trong vòng 20 năm (từ 

1994-2014) đã có trên 200 công trình nghiên cứu về tác dụng Aphrodisia của cây Bách 

bệnh. 

+ Theo nghiên cứu cho thấy: Eurycoma longifolia chứa 40% Glycosaponins, 30% 

Polysaccharides và 22% Eurypeptides. Các hoạt chất này, trong đó chủ yếu là 

Eurypeptides (22%) và Eurycomanone (1,6%) có tác dụng làm tăng tế bào Leydig ở 

tinh hoàn và tăng cƣờng sản sinh Testosterol nội sinh thông qua cơ chế kích thích men 

17--Hydroxylase. 

+ Testosterol là một hợp chất Steroide có 19C, do tế bào Leydig bài tiết, có tác dụng: 

(1) Trong thời kỳ bào thai, Testosterol kích thích ống Wolf phát triển thành đƣờng 

sinh dục nam giới nhƣ: mào tinh, ống dẫn tinh, túi tinh, ống phóng tinh, kích 

thích đƣa tinh hoàn từ bụng xuống bìu. 
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(2) Làm xuất hiện và bảo tồn đặc tính sinh dục nam thứ phát kể từ tuổi dậy thì bao 

gồm phát triển dƣơng vật, tuyến tiền liệt, túi tinh, đƣờng dẫn tinh; mọc lông 

mu, lông nách, mọc râu; gây hói đầu; giọng nói trầm do thanh quản mở rộng; da 

dày thô; mọc trứng cá… 

(3) Kích thích sản sinh tinh trùng: kích thích sự hình thành tinh nguyên bào và kích 

thích sự phân chia giảm  nhiễm 2 để tạo thành tiền tinh trùng (xem Hình 123). 

Testosterol còn kích thích tổng hợp Protein và bài tiết dịch từ tế bào Sertoli, có 

tác dụng nuôi dƣỡng tinh trùng. 

(4) Tác dụng lên chuyển hóa Proteine và cơ: 

- Kích thích phát triển khối cơ sau dậy thì bằng cách làm nở to các sợi cơ, duy trì 

sự bền vững của sức cơ. Khối lƣợng cơ có thể tăng hơn 50% so với nữ giới. 

- Testosterol nội sinh cũng ức chế Leptin (Hormone sản sinh tế bào mỡ), do đó 

làm giảm mức độ mỡ toàn thân và ở bụng. 

- Ngoài ở cơ, Testosterol còn làm tăng lƣợng Protein ở các nơi khác, ví dụ ở da, 

do lắng đọng Protein làm da dày hơn, ở thanh quản và nhiều nơi khác. 

(5) Tác dụng lên xương: 

- Làm tăng tổng hợp khung Protein của xƣơng. 

- Phát triển và cốt hóa sụn liên hợp ở đầu xƣơng dài. 

- Làm dày xƣơng 

- Tăng lắng đọng muối Calciphosphat ở xƣơng làm tăng sức mạnh của xƣơng. 

- Đối với xƣơng chậu: làm hẹp đƣờng kính xƣơng chậu, tăng chiều dài của khung 

xƣơng chậu theo hình ống khác với hình mở rộng của nữ. 

(6) Tác dụng lên chuyển hóa cơ sở: làm tăng chuyển hóa cơ sở lên 5-10% từ tuổi 

dậy thì trở đi, điều hòa cholesterol và đƣờng huyết, làm giảm nguy cơ bệnh tim 

mạch và đái tháo đƣờng. 

(7) Các tác dụng khác: 

- Làm tăng số lƣợng hồng cầu 

- Làm tăng tái hấp thu Na ở ống lƣợn xa. 

(8) Testosterol còn tạo ra sự ham muốn tình dục, là một trong hai điều kiện cơ bản 

để có quan hệ tình dục. 
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+ Eurycoma longifolia có tác dụng tăng cƣờng sức khỏe và sức mạnh tình dục 

cho nam giới khi bƣớc vào giai đoan mãn dục, thông qua cơ chế kích hoạt cơ 

thể tự sản xuất Testosterol nội sinh một cách tự nhiên. 

+ Hoạt chất chính 9-Hydroxycanthin-6-on còn làm tăng NO dẫn tới làm tăng 

cƣơng cứng dƣơng vật. 

2. Tác dụng kháng ký sinh trùng: 

+ Các hợp chất Quasinoids có tác dụng tiêu diệt ký sinh trùng sốt rét Plasmodium 

falcifarum. 

+ Các chất đắng vì quá đắng nên còn có tác dụng tẩy giun. 

3. Tác dụng tăng chức năng tiêu hóa: 

+ Tác dụng lợi mật, giảm hƣ tổn và tăng tái tạo tế bào gan. 

+ Phòng chống ăn khó tiêu, đầy bụng,  nôn mửa, tiêu chảy. 

4. Tác dụng giải độc rƣợu. 

5. Hồ trợ điều trị đau lƣng, mỏi khớp, mệt mỏi. 

6. Lá dùng để tắm chữa ghẻ, lở loét ngoài da. 

43. Bạch tật lê: 

+ Tên khác: Thích tật lê, Gai sầu, Quy kiến sầu, Gai chống, Gai ma vƣơng, Đầu mèo, 

Lông mi của ma quỷ, Gai của ma quỷ, Cục sắt bốn đầu nhọn 

Tên khoa học: Tribulus terrestris 

+ Thành phần: 

1. Chứa nhiều Saponin steroids: gồm các Genin: Protodioscin: là hoạt chất có tính 

sinh học chính, là tiền chất tạo ra DHEA; Pseudoprodioscin; Dioscin và 

Diosgenin; Ruscogenin; Gitogenin; Hecogenin; Neotigogenin 

2. Các hoạt chất khác: -sitosterol; Stigmasterol; Kaempferol; Tribulosin; 

Alcaloid harmin; Norharman; Lignanamid (Tribulusamid A,B …) 

3. Tinh dầu, chất béo 

+ Tác dụng: 

1. Tăng cường chức năng tình dục: 

+ Y học cổ truyền Ấn Độ Ayuvera và Trung Quốc đã từ lâu đời sử dụng Bạch tật lê 

để trị suy yếu tình dục của nam giới, trị bệnh đau mắt và viêm họng. 
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+ Các nhà khoa học Bungari cũng đã công bố hoạt tính Androgen của cây Bạch tật 

lê và đã sản xuất thuốc Tribestan bán sang Mỹ với doanh số đạt 10 triệu Đô la/năm. 

+ Các trƣờng Đại học: Homerton (Anh), Viện Đại học quốc gia Singapore, Viện 

khoa học sinh học Thƣợng Hải (Trung Quốc), Viện Đại học Hohenheim Stuttgart 

(CHLB Đức), đều đã công bố các công trình nghiên cứu Bạch tật lê có tác dụng 

tăng cƣờng khả năng tình dục của nam giới không thua kém Viagra. 

+ Các hãng sản xuất của Mỹ, Anh, Canada, châu Âu cũng đã sản xuất và cho lƣu 

hành các sản phẩm làm tăng tăng tình dục ở nam giới từ cây Bạch tật lê. 

+ Cây Bạch tật lê có tác dụng: 

- Kích thích trung khu não bộ gây kích thích tăng sản xuất Testosteron, làm tăng 

ham muốn. 

- Làm tăng sinh Nitric Oxide (NO) do kích thích men NOS dẫn tới làm cƣơng 

cứng cơ quan sinh dục nam. 

- Kích thích quá trình tổng hợp Testosteron ngay tại tinh hoàn. 

- Hoạt chất Protodioscin có tác dụng kích thích tình dục và làm tăng áp lực của 

thể hang trong dƣơng vật (Intracavernous - ICP) khiến cho tần xuất giao hợp 

tăng, thời gian giao hợp kéo dài và sự phục hồi nhanh chóng giữa 2 lần giao 

hợp. 

- Tăng số lƣợng tinh trùng và khả năng vận động của tinh trùng. 

+ Tại Việt Nam, ngƣời Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận đã sử dụng từ xa xƣa 

Bạch tật lê để trị đau mắt đỏ, kinh nguyệt không đều, sữa không thông và phong 

ngứa. Năm 1989, TS Phan Quốc Kinh, hiện là Viện trƣởng Viện TPCN/Hiệp hội 

TPCN Việt Nam, đã nghiên cứu cây Bạch tật lê ở Thuận Hải có tác dụng tăng 

cƣờng sinh lực và nâng cao khả năng tình dục cho nam giới. 

+ Bạch tật lê còn có tác dụng làm giảm khối u tuyến tiền liệt. 

+ Chống các triệu chứng tiền mạn kinh và mạn kinh ở phụ nữ. 

2. Tác dụng với hệ tim mạch: 

+ Hoạt chất Tribulosin trong Bạch tật lê có tác dụng làm giảm kích thƣớc vùng 

nhồi máu, bảo vệ tế bào cơ tim tránh khỏi apotosis thông qua cơ chế kích hoạt men 

Protein-kinase C. 

+ Hoạt chất của Bạch tật lê còn ức chế kết tập tiểu cầu gây ra bởi Trombin. 

+ Bạch tật lê còn có tác dụng làm giảm Cholesterol toàn phần. 

3. Tác dụng với đái tháo đường: 
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+ Các hoạt chất trong Bạch tật lê làm tăng sản xuất Insulin và giảm kháng với 

Insulin của các mô. 

+ Làm giảm đƣờng huyết. 

4. Chống viêm và tăng miễn dịch: 

+ Tribulus terestris gây ức chế men COX-2 dẫn tới chống đƣợc viêm. 

+ Kích thích làm tăng các đại thực bào. 

+ Kích thích men Nitric Oxide Synthease (NOS) do đó làm tăng tổng hợp NO, dẫn 

tới dãn mạch, tăng cung cấp tƣới máu cho các cơ quan tổ chức, làm tăng sức đề 

kháng của cơ thể. 

+ Chống viêm tuyến vú và viêm các cơ quan khác. 

5. Các tác dụng khác: 

+ Bảo vệ gan do tác dụng chống oxy hóa, làm tế bào gan tránh khỏi sự tấn công của 

các gốc tự do và làm giảm men gan. 

+ Tăng cƣờng chức năng thận, bảo vệ thận giảm thiểu tác hại của chất độc và làm 

giảm nguy cơ sỏi thận, sỏi bàng quang. 

+ Làm tăng sửa chữa, phục hồi AND của tế bào da do tiếp xúc với bức xạ. 

+ Làm tăng sức mạnh cơ bắp, chống mệt mỏi, tăng sức bền bỉ dẻo dai của các vận 

động viên. 

+ Chống đau đầu, đau lƣng, đau mắt đỏ, đau họng. 

+ Chống suy nhƣợc thần kinh, trầm cảm. 

44. Bạch quả (Ginkgo Biloba): 

+ Đặc điểm thực vật học: 

1. Tên gọi: Bạch quả (Silver fruit, white fruit); Ngân hạnh; Cây lá quạt; Áp cƣớc tử; 

Công tôn thụ; Trái cây bạc; Tiếng Nhật: Ginnan; Tiếng Hàn: Eunhaeng 

- Tên khoa học: Ginkgo biloba 

- Thuộc họ: Ginkgoaceae 

- Thuộc chi: Ginkgo 

+ Thành phần hóa học: 

1. Terpenoids: Ginkgolides A, B, C, J; Sesquiterpen bilobalid; Bilobalides 

2. Flavonoids 

+ Flavon: Luteolin; Tricetin 

+ Biflavon: Amentoflavon; Bilobetin; Ginkgetin; Isoginkgetin; Sciadopitysin 
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+ Flavonol: Myricetin; Quercetin; Kaempferol; Kaempferol – 3 – rutosid; 

Kaempferol – 3 – α; Rutin 

3. Các Catechin: Catechin; Epicatechin; Galocatechin; Epigalocatechin; 

Procyanidin 

4. Các hợp chất Phenol. 

5. Polysaccharid A 

+ Polysaccharid A: D – Glucose; L – Rhamnose; O – Xylose 

+ Polysaccharid B: D – Glucose 

+ Trong lá còn có Polysaccharids tan trong nƣớc và trong kiềm: D – Galactose; D – 

Arabinose; L – Rhamnose; D – Manose; D – Xylose 

6. Các Sterols: Stigmasterol; Sitosterol 

7. Tinh bột, tinh dầu, sáp 

8. Trong thịt quả: có chứa acid Phenol và Phenol có độc tính gồm: 

- Acid Ginkgolic 

- Acid Hydroginkgolic 

- Acid Hydroginkgolinic 

- Ginkgol 

- Bilibol 

9. Trong hạt còn chứa chất độc nữa là: 4’-0-Methylpyridoxin. Chất này đối kháng với 

Vitamin B6 trong cơ thể và ức chế hình thành Acid 4 – Aminobutyric từ Glutamat 

trong não. 

Trong hạt còn chứa Lipid: Triglycerit; Acid Oleic; Acid Linoleic; Acid Palmitic; Acid 

béo khác. 

10. Trong vỏ rễ: chứa Ginkgolid A, B, C, M. 

- Trong phấn hoa: chứa Tubulin 

- Lõi thân: có 1 Sesquiterpen gọi là Bilobanon. 

+ Tác dụng: 

(1) Tăng cƣờng chức năng thần kinh: 

+ Cao bạch quả (EGB), trong đó có các hoạt chất Myricetin, Quercetin, Ginkgolides, 

Bilobalides có tác dụng làm tăng tuần hoàn não, tăng tính chịu đựng của mô não khi 

thiếu O2, chống oxy hóa, ổn định màng và tế bào não khỏi bị tấn công bởi gốc tự do 

nên có tác dụng bảo vệ thần kinh. Chúng là yếu tố ngăn cản kích hoạt tiểu cầu nên có 

tính chống đông máu, chống vón cục, kết tập tiểu cầu. Ngoài ra EGB còn ức chế men 

PDE (Phosphodiesterase), ngăn chặn thoái biến GMP vòng, làm giãn cơ trơn thành 

mạch, ngăn chặn bớt mật độ nhậy của thụ thể Cholin, thụ thể gây tiết Epinephrin, kích 

thích sự hấp thu Cholin ở chân hồi hải mã (Hippocampus). EGB cũng ngăn cản việc 

kết tụ các mảng Amyloid, nguyên nhân gây bệnh Alzheimer. 

+ EGB đƣợc sử dụng để chống thiểu năng tuần hoàn não (với biểu hiện chính là ù tai, 

chóng mặt, giảm thị lực, suy võng mạc mắt); thiểu năng tuần hoàn não khi chƣa bị tai 
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biến mạch máu não nhằm dự phòng từ xa tai biến mạch máu não; điều trị thiểu năng 

tuần hoàn não sau khi đã bị tai biến mạch máu não nhằm dự phòng tai biến mạch máu 

não thứ phát. 

+ EGB có tác dụng cải thiện trí nhớ, chống sa sút trí tuệ, bảo vệ tế bào não khỏi bị tổn 

thƣơng do thiếu máu cục bộ, phòng chống đƣợc nhồi máu não, tắc nghẽn mạch não, 

tăng tuần hoàn, nuôi dƣỡng tế bào não, chống thoái hóa tế bào não. 

+ Cơ chế: EGB ức chế men MAO (Monoamine Oxydase), làm cho Serotonin không bị 

phân hủy, hàm lƣợng đƣợc duy trì, gây hƣng phấn thần kinh, chống trầm cảm, tăng trí 

nhớ. 

(2) Tăng cƣờng chức năng tim mạch: 

+ Các hoạt chất Flavonoids, Catechin, Bilobalides trong Bạch quả có tác dụng nhƣ một 

chất kích thích làm tăng sản xuất NO, cũng nhƣ tác dụng làm một chất MAOI 

(Monoamine Oxydase Inhibitor), từ đó làm giãn cơ trơn thành mạch, tăng lƣu lƣợng 

tuần hoàn đến các tổ chức, chống kết tập tiểu cầu (Ginkgolid B ức chế mạnh yếu tố 

PAF - yếu tố gây kết tập tiểu cầu), phòng ngừa huyết khối, giảm huyết áp, giảm tính 

thấm thành mạch. 

+ Với tác dụng tăng lƣu lƣợng tuần hoàn nuôi dƣỡng các tổ chức, chống kết tập tiểu 

cầu và chống gốc tự do nên giảm đƣợc nguy cơ vữa xơ động mạch, phòng ngừa đƣợc 

các nguy cơ bệnh tim mạch, các tai biến ở não, tim và các tổ chức cơ quan thị giác, 

thính lực, đầu chi. 

(3) Tác dụng chống oxy hóa:  

Các hoạt chất của Bạch quả là những hoạt chất có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ 

đƣợc các mô, tế bào khỏi tác hại của sự tấn công của gốc tự do. 

(4) Các tác dụng khác: 

- Chống viêm: các Biflavon, Bilobalides, Ginkgolides, Ginkgetin có tác dụng ức chế 

COX-2 gây viêm, chống viêm khớp, viêm mũi, viêm phế quản … 

- Tác dụng kháng khuẩn: Các Phenolic trong Bạch quả có tác dụng ức chế các vi khuẩn 

Mycobacterium, Bacillus, Staphylococcus và nấm Trichophyton, Saccharomyces. 

- Chống co thắt phế quản. 

- Tẩy giun. 

(5) Tác dụng phụ và nguy cơ gây độc: 

+ Ginkgo biloba đƣợc chiết xuất từ cao chế từ lá cây bạch quả đã đƣợc xây dựng tiêu 

chuẩn hóa với ký hiệu là: EGB-761 có chứa: 24% Flavonoids, 6% Ginkgolid biloba 

(Diterpen lacton) và chứa không quá 5 phần triệu acid Ginkgolic. 

+ Chất độc trong Bạch quả là: 
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(1) Acid Ginkgolic 

(2) 4’-0- Methylpyridoxin (MPN). MNP không bị phá hủy khi nấu ăn. Chất này có 

thể gây co giật. 

(3) Sarcotesta (lớp phủ bên ngoài thịt quả): dễ gây dị ứng 

+ Các tác dụng phụ của Bạch quả bao gồm: Nhức đầu, buồn nôn, bồn chồn, tiêu chảy, 

làm tăng nguy cơ chảy máu (do có yếu tố ngăn cản sự kích hoạt tiểu cầu, chống đông 

máu), một số trƣờng hợp đặc biệt có thể gây xuất huyết dƣới màng cứng, dƣới màng 

nhện, xuất huyết não, tiền phòng mắt. 

+ Khuyến cáo: 

(1) Không dùng cho ngƣời rối loạn đông máu, không dùng chung với các thuốc 

chống đông (Warfarin, Heparin) hoặc các thuốc ngăn ngừa kết tập tiểu cầu 

(Aspirin, Dipyridamol, Ticlopidin). 

(2) Không dùng chung với các thảo dƣợc: Fefeverfew, tỏi, sâm, clover đỏ, đặc biệt 

là các thảo dƣợc có chứa Coumarin. Các phối hợp trên sẽ cộng hợp tính chống 

đông máu của các chất, vì thế tính chống đông máu của EGB sẽ làm tăng sự 

chảy máu. 

(3) Nếu phẫu thuật, nên ngừng EGB trƣớc 14 ngày, tối thiểu 36 giờ. 

(4) Không dùng chung với thuốc động kinh cũng nhƣ các thuốc chống trầm cảm, 

thuốc ức chế MAO (MAOI). 

(5) Đối với tai biến mạch máu não có 2 loại: chảy máu não (do vỡ mạch) và nhũn 

não (do huyết khối làm tắc nghẽn mạch máu). Không dùng EGB cho tai biến 

mạch máu não do chảy máu não, chỉ dùng EGB cho tai biến mạch máu não do 

nhũn não. 

(6) Không dùng chung với Tradone vì có thể bị hôn mê. 

(7) Không dùng cho phụ nữ có thai. 

45.Bánh bao (dumpling): bánh làm bằng bột mì, ủ men chua, có nhân hoặc 
ngọt, hấp chín bằng hơi nóng. 

46. Bánh chưng (Square glutinous rice cake): Bánh hình vuông, làm 

bằng gạo nếp, nhân đậu xanh hoặc thịt mỡ gói bằng lá dong hay lá chuối, luộc kỹ. 

47. Bánh cuốn (Steamed rolled rice pancake): Bánh làm bằng bột gạo 
tẻ, tráng mỏng, tra  nhân, hấp chín, cuộn lại. 

48. Bánh dẻo (Sticky rice cake): Bánh làm bằng bột gạo nếp rang trộn với 
nƣớc đƣờng, có nhân mứt, mỡ đóng thành khối vuông, ăn rất dẻo, ngọt. 



 42 

49. Bánh đa (Dry pancake): Bánh làm bằng bột gạo tẻ hoặc bột sắn, khoai, 
tráng mỏng, thƣờng tra vừng, hấp chín, phơi khô, khi ăn nƣớng lên. 

50. Bánh đúc (Plain rice flan): Bánh nấu bằng bột gạo tẻ hoặc bột ngô quấy 
với nƣớc vôi trong, tra thêm hàn the, khi chín đổ ra để đông thành tảng. 

51. Bánh giầy (Glutinous rice dumpling): Bánh làm bằng xôi giã 
nhuyễn, nặn thành hình tròn, dẹt. 

52. Bánh khảo (Sweet shoft cake): Bánh làm bằng bột gạo nếp rang, trộn 
ƣớt với đƣờng, nén vào khuôn thành từng thanh nhỏ.  

53. Bánh mật (Molasse-sweetened glutinous rice cake): Bánh làm 

bằng bột gạo nếp trộn với mật có nhân đậu xanh, gói lá chuối khô hấp chín, bóc ra có 

màu nâu đồng. 

54. Bánh mì (Bread): Bánh làm bằng bột mì, ủ men, nƣớng chín bằng hơi trong 
lò. 

55. Bánh nướng (Pie): Bánh làm bằng nhân thập cẩm, mặn hoặc ngọt, có lớp 
bột nếp mỏng bọc ngoài, nƣớng chín trong lò. 

56. Bánh tày (Small cylindric rice cake): Bánh làm bằng gạo nếp, nhân 
đậu xanh hoặc thịt mỡ, gói bằng lá dong hình trụ nhỏ, luộc kỹ. 

57. Bánh tét (Cylindric glutinous rice cake): Bánh tày nhƣng dài và to 
hơn, thƣờng gói trong dịp Tết nguyên đán. 

58. Bánh tôm (Flat shrimo fritter): Bánh làm bằng bột gạo hoặc bột mì, 
cho tôm cả con lẫn vào rồi dán giòn, ăn với nƣớc chấm và rau sống. 

59. Bánh trôi (Floating cake): Bánh làm bằng bột gạo nếp, nhân tròn, có 
nhân đƣờng phèn, bỏ vào nƣớc đang sôi, chín thì nổi lên. 

60. Bao bì thực phẩm (Container of Food): 
+ Định nghĩa: Bao bì thực phẩm là vật chứa đựng thực phẩm thành đơn vị lẻ để bán. 

Bao bì có thể phủ kín hoàn toàn hoặc một phần thực phẩm. 

+ Phân loại: 

- Bao bì thƣơng phẩm là bao bì gắn trực tiếp vào hàng hóa và đƣợc bán cùng với 

hàng hóa cho ngƣời tiêu dùng, gồm có: 

 Bao bì chứa đựng: là bao bì trực tiếp chứa đựng hàng hóa, tạo ra hình khối cho 

hàng hóa hoặc bọc kín theo hình khối của hàng hóa. 

 Bao bì ngoài: là bao bì chứa đựng một hoặc một số bao bì chứa đựng hàng hóa. 

- Bao bì không có tính chất thƣơng phẩm: là bao bì không bán lẻ cùng với hàng 

hóa, gồm nhiều loại đƣợc dùng trong vận chuyển, bảo quản thực phẩm trên các phƣơng 

tiện vận chuyển hoặc trong các kho hàng. 

61. Bao bì thương phẩm: là bao bì gắn trực tiếp vào hàng hoá và đƣợc bán 

cùng với hàng hoá đó cho ngƣời tiêu dùng, gồm: 
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- Bao bì chứa đựng: là bao bì trực tiếp chứa đựng hàng hoá, tạo ra hình khối cho 

hàng hoá hoặc bọc kín theo 1 hình khối của hàng hoá. 

- Bao bì ngoài: là bao bì chứa đựng một, hoặc một số bao bì chứa đựng hàng hoá. 

62. Bao bì không có tính chất thương phẩm: là bao bì không bán lẻ 
cùng với hàng hoá, gồm nhiều loại đƣợc dùng trong vận chuyển, bảo quản hàng hoá 

trên các phƣơng tiện vận tải hoặc trong các kho hàng. 

63. Bao gói: Bao gồm mọi vật liệu mà trong đó thực phẩm đƣợc bao gói, che phủ, 

chứa đựng toàn bộ hoặc một phần hoặc đƣợc bao gói bằng bất cứ cách nào bao gồm cả 

vỏ thùng, khay hoặc bất cứ đồ vật chứa đựng nào có thể mở hoặc đóng đƣợc.  

                 Hoặc: Bao gói là hộp, chai, tráp, chai nhỏ, thùng, can, thùng tròn, hòm, thùng 

chứa, bao tải, túi, giấy gói hoặc bất kỳ thứ gì dùng đựng hay gói bọc sản phẩm. 

64. Bao gói sẵn thực phẩm (Prepackaged): là việc bao gói hoặc trang trí 
thực phẩm trong một bao bì nhằm sẵn sàng cung cấp cho khách hàng hoặc dùng cho 

mục đích trực tiếp. 

65. Bào chế (Prepare): Chế thành thuốc chữa bệnh từ các chất khác nhau. 

66. Bảo đảm (Ensure, Guarantee, Safe):  
 - Cam đoan chịu trách nhiệm về việc gì đó. 

 - Có đủ, trọn vẹn các điều quy định. 

 - Chắc chắn, đạt tiêu chuẩn cần thiết. 

67. Bảo vệ thực vật: là hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật. 

68. Báo cáo thử nghiệm thực phẩm (Test Report): là một tài liệu trình 
bày các kết quả test thử và  những thông tin liên quan khác đến phép thử thực phẩm. 

69. Báo động (Alert, Alarm): Loan báo cho mọi ngƣời biết tình hình không 
hay hoặc nguy hiểm sắp xảy ra, để kịp thời né tránh hoặc ứng phó. 

70. Bảo quản thực phẩm (Food storage): 
+ Định nghĩa: Bảo quản thực phẩm là việc sử dụng các yếu tố lý học, hóa học, sinh 

học, cơ học nhằm: 

- Không để thực phẩm hƣ hỏng, biến chất, ôi thiu. 

- Không tăng thêm vào thực phẩm các chất có hại cho sức khỏe. 

- Giữ đƣợc chất lƣợng, mùi vị của thực phẩm. 

+  Nguyên lý: 

- Ngăn ngừa hoặc làm chậm các phản ứng Enzyme tự thân của thực phẩm. 

- Ức chế vi sinh vật sinh trƣởng và phát triển hoặc tiêu diệt vi sinh vật có trong thực 

phẩm và ngăn ngừa sự xâm nhập của vi sinh vật vào thực phẩm. 

- Hạn chế hoặc giảm thiểu sự hƣ hỏng, biến chất do môi trƣờng: nhiệt độ, ánh sáng, 

độ ẩm, gió. Tất cả các laọi thực phẩmđều có giới hạn thời gian sử dụng. 
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71. Bảo vệ môi trường (Protection of Environment): Là việc giữ gìn 
vệ sinh môi trƣờng khỏi bị hủy hoại không thể chấp nhận đƣợc do những tác động bất 

lợi của sản phẩm, quá trình và dịch vụ. 

72. Bảo vệ sản phẩm (Product protection): Là việc giữ cho sản phẩm 

chống lại tác động của khí hậu hoặc những điều kiện bất lợi khác trong thời gian sử 

dụng, vận chuyển hoặc bảo quản. 

73. Bằng chứng khoa học (Scientific Evidence): là những chứng 

minh cho sự công bố về tác dụng đối với sức khỏe của sản phẩm hoặc thành phần 

sản phẩm TPCN là đúng, chính xác, khoa học và khách quan. 

Thể hiện của bằng chứng khoa học (Bằng chứng chứng minh cho sự công bố): 

1.Các nghiên cứu khoa học: 
 

(1) Nghiên cứu lâm sàng (Human Studies, nghiên cứu trên người): 
 

+ Nghiên cứu quan sát (Observational Studies) (Dịch tễ học mô tả). 
 

+ Nghiên cứu can thiệp (Intervention Studies) (dịch tễ học can thiệp): Thông 

qua nghiên cứu các chỉ điểm sinh học: 

- Các chỉ số giải phẫu: giảm khối u, lành da, hết vết loét …) 
 

- Các chỉ số sinh lý (ăn ngủ, hết mệt mỏi, ham muốn, tăng chức năng …) 
 

- Các chỉ số sinh hóa (Glucose, Lipide, Cholesterol, men gan …) 
 

+ Nghiên cứu dịch tễ học (nghiên cứu theo dõi, thống kê, đánh giá các nghiên 

cứu trong nƣớc và quốc tế) 

(2) Nghiên cứu phi lâm sàng (Non-Clinical Studies): 

+ Nghiên cứu trên động vật (Animal Studies) 

+ Nghiên cứu Vitro 

Nghiên cứu phi lâm sàng là điều kiện để thực hiện nghiên cứu lâm sàng. Nghiên 

cứu phi lâm sàng chỉ là bằng chứng bổ sung cho sự công bố. 

(3) Các thông tin cần thiết cho báo cáo nghiên cứu: 
 

+ Sản phẩm, thành phần sản phẩm nghiên cứu 

+ Mục đích sử dụng 

+ Loại công bố 

+ Liều và cách dùng 

+ Loại nghiên cứu (nghiên cứu lâm sàng, nghiên cứu động vật …) 

+ Thiết kế nghiên cứu (nghiên cứu quan sát, nghiên cứu can thiệp …) 

+ Mẫu nghiên cứu và cỡ mẫu 

+ Thời gian nghiên cứu 

+ Điểm kết thúc nghiên cứu 

+ Hạn chế của nghiên cứu. 

+ Nguồn của bằng chứng: 
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 Tác giả 

 Tiêu đề 

 Năm xuất bản 

 Loại 

+ Thông tin khác (nếu có) 
 

+ Sự phê chuẩn của Hội đồng đạo đức. 
 

2.Các tài liệu tham khảo tin cậy: 
 

+ Dƣợc điển quốc gia 
 

+ Sách giáo khoa 
 

+ Sách chuyên khảo, chuyên ngành 
 

+ Tạp chí khoa học 
 

Các thông tin liên quan đến các tài liệu tham khảo:  

 Tác giả 

 Tên bài 

 Tên sách, tạp chí 

 Nhà xuất bản 

 Năm xuất bản 

3.Quan điểm khoa học của các tổ chức khoa học quốc gia và quốc tế.  
 
4.Quan điểm khoa học của cơ quan quản lý chuyên ngành. 

 
+ Tiêu chuẩn Codex, FAO, WHO. 

 
+ Tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia. 

 
+ Các công bố chính thức của cơ quan quản lý. 

 
5. Bằng chứng từ các đánh giá khoa học đã được xuất bản. 

74. Biện pháp kiểm soát (Control Measures): Hành động hoặc các hoạt 

động cần thiết để ngăn ngừa, loại bỏ hoặc giảm thiểu mối nguy xuống mức có thể chấp 

nhận đƣợc. 

75.Blanching: Quá trình ngâm các sản phẩm, ví dụ nhƣ rau, trong nƣớc nóng lên 

đến 1 phút để tiêu hủy enzyme và giảm bớt sự hƣ hỏng. Đặc biệt dùng làm rau đông 

lạnh. Cũng có thể đƣợc sử dụng để bảo tồn màu sắc và hƣơng vị. 

76. Betain (Betaine): Là yếu tố trong nhiều phản ứng methyl hóa của cơ thể. 
Betain tác dụng cùng cholin, vitamin B12 và SAMe để làm giảm hàm lƣợng 

homocystein qua phản ứng tái methyl hóa homocystein để tạo methionin. 

Dùng dƣới dạng betain hydroclorid và chứa 23% HCl, giúp tiêu hóa và điều trị 

ngƣời bệnh thiếu HCl. Nhờ làm giảm hàm lƣợng cao của homocystein nên làm giảm nguy 

cơ bệnh tim. 
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Chống chỉ định/tác dụng phụ: 

 - Ngƣời bệnh loét dạ dày (loét miệng nối)  

 - Bổ sung hàng ngày 200 mg 

77. Bèo hoa dâu:  

+ Tên khoa học: Azolla caroliniana Willd. 

+ Thuộc họ Bèo dâu (Azollaceae) 

+ Tên khác: Bèo dâu, dƣơng xỉ nƣớc, béo tấm dƣơng xỉ, muỗi dƣơng xỉ 

+ Thành phần: 

1. Thành phần bèo hoa dâu: 

(1) Protein: 25-30% 

(2) Acid amin: đã xác định có 18 acid amin 

+ Nhiều nhất là: Glutamic, acid Aspartic, Leucin, Arginin. 

+ Ít nhất là: Methionin, Tryptophan, Cystein 

(3) Các Vitamin: A, B, C, E 

(4) Các chất khoáng: Ca, Cu, Zn, Fe, Mg, K, Na … 

(5) Các hoạt chất sinh học: -caroten, Polyphenols, Flavonoids, Polysaccharids, 

Steroids 

(6) Chlorophyll 

(7) Chất xơ 

2. Tảo cộng sinh: Cũng rất giàu các hoạt chất dinh dƣỡng và hoạt chất sinh học: 

(1) Protein và aicd amin (có đủ 20 acid amin và 8 acid amin cần thiết) 

(2) Lipid: acid béo không no: Acid Linoleic; Acid Linolenic; Acid 

Eicosapentaenoic (EPA); Acid Docosahexaenoic (DHA); Acid Arachidonic 

(AA) 

(3) Glucid: Polysaccharides; Chất xơ; -glucan 

(4) Các vitamin: có 12 loại vitamin 

(5) Chất khoáng: có 9 loại 

(6) Các hoạt chất sinh học: Chlorophyll, Polyphenol, Steroids, Phycocyanin … 

+ Tác dụng: 

1. Cung cấp các chất dinh dƣỡng: Do giàu các acid amin, các vitamin và chất 

khoáng, bèo hoa dâu có thể cung cấp các chất dinh dƣỡng cho cơ thể. 

2. Tác dụng tăng miễn dịch, tăng sức đề kháng và sức lực cho cơ thể:  

+ Tăng thể lực, tăng cơ lực. 

+ Tăng cƣờng miễn dịch tế bào. 

3. Ức chế sự phát triển khối u, kéo dài đời sống của bệnh nhân bị ung thƣ: 

Theo kết quả công bố của nhóm nghiên cứu về tác dụng của Mediphylamin, có 

thể kéo dài đời sống của bệnh nhân ung thƣ từ 3-5 năm, cao  hơn có ý nghĩa so 

với nhóm chứng. 

4. Tác dụng chống oxy hóa, chống viêm: 
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Với các thành phần: Polyphenol, Flavonoid, -caroten … Bèo hoa dâu có tác 

dụng chống oxy hóa, chống lão hóa, chống viêm. 

5. Tác dụng giảm mỡ máu, giảm cholesterol, phòng chống vữa xơ động mạch:  

+ Các hoạt chất Polyphenols có tác dụng giảm Triglycerid, Cholesterol, LDL. 

+ Do làm giảm Cholesterol, TG, LDL nên phòng chống đƣợc vữa xơ động 

mạch. 

6. Tác dụng thải độc: 

+ Do giàu Chlorophyll nên bèo hoa dâu có tác dụng thải độc cho cơ thể. 

+ Giàu chất xơ làm tăng chức năng tiêu hóa, tăng khả năng thải độc cho cơ thể.  

78. Bề mặt tiếp xúc với thực phẩm (Food Contact Surface): Một 

bề mặt của cơ sở hoặc đồ vật, dụng cụ, trang thiết bị tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, 

ví dụ: mặt bàn, mặt thớt, xong, nồi, rổ rá, dao, thìa … 

79. Bên thứ ba (Third Party):  Là cá nhân hoặc cơ quan đƣợc thừa nhận là 
độc lập với các bên liên quan trong vấn đề đƣợc giải quyết. Các bên liên quan bao 

gồm: Bên cung ứng (bên thứ nhất) và ngƣời đặt mua (bên thứ hai). 

80. Bệnh đái tháo đường (Diabetes): Là hội chứng có đặc trưng là tăng 

glucose huyết và xuất hiện glucose trong nước tiểu do thiếu insulin hoặc sự kháng lại 

không bình thường của các mô đối với tác dụng của insulin. 

Tiền đái tháo đƣờng: (Pre - Diabetes) là mức đƣờng máu cao hơn mức bình 

thƣờng nhƣng thấp hơn giới hạn đái tháo đƣờng (ngƣỡng thận). 

(1) Đái tháo đường typ I: đái tháo đƣờng phụ thuộc insulin (Insulin - Dependent 

Diabetes - IDD): 

- Tăng đƣờng huyết do thiếu insulin. 

- Nguyên nhân do các tế bào β của tiểu đảo Langerhans của tuyến tuỵ bị tổn 

thƣơng phá hủy, do tự miễn. 

(2)  Đái tháo đường typ II: đái tháo đƣờng không phụ thuộc vào insulin (Non - Insulin 

- Dependent Diabetes Mellitus - NIDD). 

- Tăng đƣờng huyết do insulin vẫn đƣợc sản xuất ra bình thƣờng nhƣng không có 

hiệu quả trong việc chuyển glucose vào tế bào. 

- Nguyên nhân: do các tế bào kháng lại hoạt động của insulin, cho nên insulin 

không có hiệu quả trong việc chuyển glucose vào tế bào. Sự kháng của các mô, tế bào, 

đặc biệt là tế bào mỡ có thể giải thích, một mặt bằng sự mất tính cảm thụ của các cơ 

quan nhận insulin (Down Regulation) do sự kích thích thái quá của chúng và mặt khác 

do sự căng của các tế bào mỡ của ngƣời béo phì làm giảm mật độ cơ quan nhận tính 

theo đơn vị bề mặt tế bào. Đối với những ngƣời mắc bệnh này, sự hạn chế calo cũng 

đủ để đẩy lùi rối loạn chuyển hóa: sự tăng tiết insulin và tính cảm thụ của các cơ quan 

nhận insulin trở lại bình thƣờng khi các tế bào mỡ không bị căng nữa. 

81. Bệnh bò điên (Bovine Spongiform Encephalopathy - BSE): là  

bệnh xốp não lan truyền của động vật nhai lại đã trƣởng thành, có thời gian nung bệnh 

rất lâu (8-10 năm), phát sinh do ăn phải thức ăn nhiễm protein của động vật bị bệnh. 

82. Bệnh cúm (Influenza): Là một bệnh truyền nhiễm cấp tính đƣờng hô hấp 

gây ra do các týp  của virus cúm. Bệnh có các triệu chứng chủ yếu là: sốt, đau đầu, đau 
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cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng , ho và có thể viêm phổi. Bệnh thƣờng kéo dài 2-5 ngày 

nếu không có triệu chứng hoặc bội nhiễm. 

83. Bệnh cúm gà (Avian influenza): Còn gọi là cúm gia cầm, cúm chim, 

cúm A/H5N1, là một trong những dạng đặc biệt nguy hiểm của bệnh cúm, lây từ gà, da 

cầm hoặc từ các loài chim sang ngƣời. 

84.Bệnh tật (Disease): 

+ Bao gồm bất kể thƣơng tổn, đau ốm hay tình trạng bất ổn nào cả về cơ thể và tinh 

thần. Liên quan đến chế độ ăn uống, các bệnh mạn tính không lây (Chronic, non-

Communicable Diseases – NCDs) bao gồm: béo phì, đái tháo đƣờng, bệnh tim 

mạch, huyết áp cao, đột quỵ và ung thƣ … là những nguyên nhân đáng kể làm tăng 

sự đau ốm bệnh tật và chết sớm trên toàn thế giới (WHO-2003). Tiêu chí của bệnh 

tật bao gồm: 

(1) Tổn thƣơng cấu trúc và chức năng tế bào, tổ chức và cơ thể. 

(2) Rối loạn cân bằng nội môi. 

(3) Suy giảm khả năng thích nghi nên cơ thể với môi trƣờng. 

+ Định nghĩa khác: Bệnh tật là sự phá hủy một cấu trúc hay chức năng của một bộ 

phận, cơ quan hay hệ thống của cơ thể dẫn tới không còn thực hiện đƣợc chức năng 

của chúng hoặc một tình trạng sức khỏe dẫn tới sự hoạt động khác thƣờng (Ví dụ: 

chứng tăng huyết áp). 

85. Bệnh truyền từ động vật sang người (Zoonosis): Là một nhiễm 
trùng hoặc một bệnh nhiễm trùng xảy ra trong điều kiện tự nhiên truyền từ động vật có 

xƣơng sống sang ngƣời. Nó có thể là bệnh động vật lƣu hành địa phƣơng (Enzootic) 

hoặc dịch động vật (Epidemic). 

86. Bệnh truyền qua thực phẩm (Food Borne Disease – FBD): 
Thuật ngữ: Bệnh truyền qua thực phẩm bao gồm cả ngộ độc thực phẩm và nhiễm trùng 

thực phẩm, biểu hiện là một bệnh hoặc hội chứng do ăn phải thực phẩm bị nhiễm các 

tác nhân gây bệnh, làm ảnh hƣởng tới sức khỏe cá thể và cộng đồng. 

87. Bệnh Gút: Là bệnh gây nên do rối loạn chuyển hóa acid uric, thƣờng do 
nguồn gốc gia đình, có đặc trƣng là hàm lƣợng acid uric máu tăng cao, biểu hiện bằng 

những cơn đau khẩn cấp, Urat kết tủa dƣới da ở quanh các khớp (cục kết urat) và tổn 

thƣơng thận. 

88. Bệnh Penlagra: Là bệnh do thiếu vitamin PP (Nicotiamit, acid Nicotinic, 
Nicain) gây ra, lƣu hành trong những vùng ngƣời dân đƣợc nuôi sống bằng ngô hoặc 

các loại ngũ cốc khác có ít vitamin PP, biểu thị bằng các tổn thƣơng da và niêm mạc ỉa 

chảy và các rối loạn thần kinh có thể dẫn đến chứng loạn tâm thần thực thể. 
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89. Bệnh Scorbut: Là bệnh gây ra bởi thiếu vitamin C (acid Ascorbic) ở nguồn 
thức ăn, có đặc tính là viêm lợi nặng, chảy máu các loại, đau các khớp, thiếu máu và ở 

trẻ em gây rối loạn về cấu tạo răng và xƣơng. 

90.Bệnh tê phù (Beriberi): Là bệnh dịch địa phƣơng gây nên do thiếu vitamin 
B1 (Thiamin), có đặc trƣng là viêm đa dây thần kinh, phù, rối loạn về tim, thƣờng xảy 

ra ở các vùng ăn gạo. 

91. Bệnh lây (Communicable disease): Là một bệnh gây ra do một tác 

nhân nhiễm trùng hay độc tố của nó, là kết quả của sự lây truyền tác nhân gây bệnh đó 

hay sản phẩm của nó từ một ngƣời hay một động vật hay một ổ chứa vi sinh  bị nhiễm 

trùng sang một ngƣời cảm thụ với nó. Sự lây truyền có thể là trực tiếp hay gián tiếp 

qua động vật hay trung gian truyền bệnh, qua côn trùng hay môi trƣờng trung gian. 

92. Bệnh nhiễm trùng (Infectious disease): Là bệnh có biểu hiện lâm 
sàng của ngƣời hoặc động vật do kết quả của sự nhiễm trùng. 

93. Bếp ăn tập thể (Collective Kitchens): Là cơ sở nấu nƣớng chế biến 
phục vụ cho một tập thể nhiều ngƣời ăn uống tại chỗ hoặc ở nơi khác. Tùy theo quy 

mô ngƣời ăn cùng một bữa, chia ra: 

- Bếp ăn tập thể nhỏ: số ngƣời ăn cùng một bữa dƣới 200 ngƣời. 

- Bếp ăn tập thể trung bình: số ngƣời ăn cùng một bữa từ 200 đến 500 ngƣời. 

- Bếp ăn tập thể lớn: số ngƣời ăn cùng một bữa trên 500 ngƣời. 

94. Bị kém chất lượng: 
- Sản phẩm không phải là sản phẩm thiên nhiên, có chất lƣợng không nhƣ công bố. 

- Có thêm chất khác trong thành phần làm ảnh hƣởng tới tính thiên nhiên, chất 

lƣợng sản phẩm. 

- Thay thể thành phần rẻ hơn, kém chất lƣợng hơn, ảnh hƣởng đến tính thiên nhiên  

và chất lƣợng sản phẩm. 

- Tách ra một phần hoặc toàn bộ bất cứ 1 thành phần nào làm ảnh hƣởng tới tính 

thiên nhiên và chất lƣợng sản phẩm. 

-  Sản phẩm đƣợc giữ ở điều kiện ô nhiễm gây ảnh hƣởng có hại đến sức khỏe. 

- Nếu sản phẩm bao gồm 1 phần hoặc toàn bộ bất kỳ một chất bẩn, chất phân hủy, 

thối rữa, chất rau hoặc động vật gây bệnh hoặc sản phẩm có chứa côn trùng, không thích 

hợp cho việc tiêu thụ của con ngƣời. 

- Sản phẩm đƣợc lấy từ động vật bị bệnh. 

- Sản phẩm có chứa bất kỳ 1 thành phần nào có hại cho sức khỏe. 

- Bao gói của sản phẩm đƣợc cấu thành từ bất kỳ chất có hại hoặc chất có độc tính. 

- Chất mầu ngoài thành phần công bố hoặc quá giới hạn cho phép. 

- Có chất bảo quản bị cấm hoặc chất bảo quản cho phép sử dụng nhƣng quá giới hạn 

quy định. 

 - Chất lƣợng và độ tinh khiết thấp dƣới tiêu chuẩn hoặc thành phần của nó không 

nắm trong giới hạn cho phép. 
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95. Bí đỏ: 

+ Tên khoa học: Cucurbita moschata 

- Tên khác: Bí ngô, bí rợ, nam qua, má ứ (Thái), phặc đeng (Tày), nhấm (Dao) 

+ Thành phần: trong 100g quả chín 

(1) Calori: 25 kcal 

(2) Nƣớc: 90% 

(3) Glucide: 5-6g 

(4) Protide: 1,3-1,4g 

(5) Lipide: 0,43-0,5g 

(6) Acid amin: Leucin: 7,32 mg; Alanin : 1,92 mg; Valin: 0,26 mg; Cystin: 

0,23 mg; Lysin: 1,99 mg; Calanin: 3,32 mg; Arginin: 14,44 mg; Histidin : 

2,63 mg; Tryptophan; Tyrosin; Glutamin 

(7) Các vitamin: 

  β-caroten : 28mg 

 Folacin : 22µg (11%) 

 Vitamin C : 8 mg (15%) 

 Các vitamin khác: B1, B2, B5, B6, PP, E, K 

(8) Chất khoáng: K: 430 mg; P: 19 mg; Ca: 23 mg; Mg: 17 mg; Fe: 0,5 mg; Zn; 

Cu; Mn  

(9) Acid béo không no: Acid Linoleic; Acid Linolenic; Acid Arachidic; Acid 

Stearic; Acid Palmitic; Acid Oleic 

(10) Phytosterol 

(11) Chất xơ 

(12) Cucurbitin: hàm lƣợng 0,4-0,84%, có tác dụng chữa bệnh giun sán. 

(13) Saponin 

+ Tác dụng: 

1. Tác dụng chung của bí đỏ: 

(1)  Tốt cho xương và mắt: 

+ Bí đỏ giàu carotene (chất này trong cơ thể đƣợc chuyển hóa thành 

Vitamin A) nên giúp duy trì thể lực,giúp mắt phát triển. Hơn nữa, bí đỏ còn 

chứa một lƣợng lớn các chất khoáng và canxi, natri, kali . Đặc biệt với ngƣời 

già và ngƣời bệnh huyết áp những chất này giúp ngăn ngừa loãng xƣơng và 

tăng huyết áp. Ngoài ra, nó còn chứa magie, phốtpho, sắt, đồng, mangan, 

crôm và nhiều yếu tố khác giúp xƣơng phát triển. 
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+ Hoạt chất Lutein trong bí đỏ có tác dụng làm sáng mắt, ngăn ngừa đục 

thủy tinh thể. 

(2) Giúp giảm cân: 

Bí đỏ là một thực phẩm giàu chất xơ,chứa hàm lƣợng calo và chất béo thấp. 

Bí đỏ chính là một thực phẩm lí tƣởng cho những ngƣời muốn giảm cân hay 

những ngƣời thừa cân, béo phì. 

(3)  Có lợi cho tim mạch: 

Những chất physterol và những axit béo omega 3, omega 6 là những chất có 

tác dụng làm giảm lƣợng cholesterol xấu, ngăn ngừa  bệnh tim mạch và 

huyết áp. Và đặc biệt trong hạt bí đỏ rất giàu những chất này. 

(4)  Tốt cho sự phát triển não bộ: 

+ Bí đỏ chứa nhiều chất axit glutamine, chất cần thiết cho hoạt động não bộ. 

Chất này có vai trò quan trọng trong việc trợ giúp phản ứng chuyển hóa ở 

các tế bào thần kinh và não, bồi dƣỡng não. Đặc biệt, đối với phụ nữ mang 

thai, những chất trong hạt và hoa bí ngô không những giúp cho thai nhi phát 

triển tế bào não, tăng cƣờng sức sống cho thai nhi mà còn giúp ngăn ngừa 

những chứng phù nề, tăng huyết áp, các biến chứng khác khi mang thai và 

phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau khi sinh. 

+ Bí đỏ cung cấp acid amin Tryptophan làm giảm trầm cảm, tăng cảm giác 

thoải mái, hạnh phúc. 

(5) Tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể: 

Bí đỏ rất giàu hàm lƣợng vitamin C nên bí đỏ có tác dụng tăng cƣờng sức đề 

kháng cho cơ thể, giúp hệ thống miễn dịch trở nên khỏe mạnh. Với hệ miễn 

dịch khỏe mạnh, cơ thể của chúng ta sẽ chống lại đƣợc các vi khuẩn, virus 

có hại cho cơ thể. 

(6)  Phòng ngừa tiểu đường: 

Với bệnh nhân tiểu đƣờng, bí đỏ thực sự là thực phẩm tốt. Bí đỏ giúp hạ 

đƣờng huyết trong máu nên giúp ngăn ngừa đƣợc bệnh tiểu đƣờng. Hơn nữa, 

nó còn có giúp kìm hãm khả năng phát triển các biến chứng đối với những 

ngƣời đã bị bệnh tiểu đƣờng. 

(7) Tẩy giun: 

+ Dùng bí đỏ ăn sống hoặc hạt bí đỏ rang chín kết hợp với việc dùng thuốc 

tẩy giun sẽ đem lại hiệu quả tẩy giun cao. Đặc biệt với trẻ nhỏ,ăn bí đỏ 

thƣờng xuyên cũng giúp ngăn ngừa chứng giun sán. 

(8) Giúp làm đẹp da 

+ Chất carotenoid có trong bí đỏ làm chậm quá trình lão hóa da,giúp da sáng 

đẹp, không mụn và ít nếp nhăn. 

(9) Ngăn ngừa ung thư: 
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Những thực phẩm có màu vàng nhƣ bí đỏ, cà rốt, khoai lang có chứa nhiều 

chất chống oxy hóa và beta- carotene nên có tác dụng ngăn ngừa các căn 

bệnh ung thƣ. 

 

 

(10) Ngăn ngừa loét dạ dày – tá tràng: 

+ Nƣớc ép bí đỏ giúp ruột tiêu hóa nhanh thức ăn và giúp loại bỏ độc tố ra 

khỏi đƣờng tiêu hóa. 

+ Do đó bí đỏ có tác dụng làm lành vết loét dạ dày, tá tràng và các nhiễm 

trùng trong ruột. 

(11) Tác dụng tốt với hệ hô hấp: 

+ Các chất chống oxy hóa và chất có tính chất giảm đau trong bí đỏ giúp 

ngăn ngừa hen suyễn, dị ứng. 

+ Các hoạt chất bí đỏ làm giảm thiểu các nguy cơ gây bệnh. 

96. Biện pháp (Measure): Cách làm, cách thức tiến hành. 

97. Biện pháp phòng ngừa: Các yếu tố vật lý, hoá học hoặc các yếu tố khác 
dùng để kiểm soát mối nguy an toàn đã xác định. 

98. Biện pháp phòng ngừa trong ATTP (Preventive Measures for 

Food Safety): là các yếu tố vật lý, hóa học hoặc các yếu tố khác dùng để kiểm soát 

mối nguy ATTP đã xác định. 

99. Biện pháp xử lý vi phạm hành chính: Là biện pháp đƣợc áp dụng 

đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là 

tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phƣờng, thị trấn; đƣa vào trƣờng giáo 

dƣỡng; đƣa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đƣa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

100. Biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính: Là biện pháp 

mang tính giáo dục đƣợc áp dụng để thay thế cho hình thức xử phạt vi phạm hành 

chính hoặc biện pháp xử lý hành chính đối với ngƣời chƣa thành niên vi phạm hành 

chính, bao gồm biện pháp nhắc nhở và biện pháp quản lý tại gia đình. 

101. Bình dân (Commoner, Popular): 
- Ngƣời dân thƣờng 

- Giản dị, không sang trọng, kiểu cách. 

102. Biệt dược gốc: là thuốc đầu tiên đực cấp phép lƣu hành trên cơ sở có đầy 

đủ dữ liệu về chất lƣợng, an toàn, hiệu quả. 

103. Bor (Boron): 
 Trong rau quả tƣơi. Còn ít đƣợc nghiên cứu. Bor giúp làm ổn định Calci trong 

xƣơng, ngăn đào thải calci và magnesi qua nƣớc tiểu. Bor giúp khoáng hóa xƣơng, ngăn 

ngừa loãng xƣơng, viêm khớp. Còn bồi bổ chức năng não. 
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Triệu chứng thiếu hụt Bor: Cƣờng năng tuyến giáp trạng.Mỗi ngày uống 1-3 mg 

phối hợp với calci, magnesi và các chất khoáng khác. Ngƣời ăn nhiều rau, quả, hạt không 

cần bổ sung Bor. 

104. Béo phì: béo phì là sự tăng cân nặng cơ thể quá mức trung bình do tăng quá 

mức tỷ lệ khối mỡ toàn thân, gây ảnh hƣởng xấu đến sức khỏe. 

Hoặc: sự tích lũy quá dƣ thừa, lan rộng nhiều hay ít, của các mô mỡ dẫn đến sự 

tăng trên 20% (25%) cân nặng ƣớc tính, phải tính đến chiều cao và giới tính. 

105. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000: Đƣợc xây dựng nhằm trợ giúp các tổ chức, 
mọi loại hình và quy mô, áp dụng và vận hành các hệ thống quản lý chất lƣợng có hiệu 

lực. 

- ISO 9000: Mô tả các cơ sở của các hệ thống quản lý chất lƣợng và quy định các 

thuật  ngữ cho các hệ thống quản lý chất lƣợng. 

- ISO 9001: Quy định các yêu cầu  đối với một hệ thống quản lý chất lƣợng 

khi một tổ chức cần chứng tỏ năng lực của mình trong việc cung cấp sản phẩm đáp 

ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu chế định tƣơng ứng và nhằm nâng cao sự 

thỏa mãn của khách hàng. 

- ISO 9004: Cung cấp các hƣớng dẫn xem xét cả tính hiệu lực và hiệu quả của hệ 

thống quản lý chất lƣợng. Mục đích của tiêu chuẩn này là cải tiến kết quả thực hiện 

của một tổ chức và thỏa mãn khách hàng và các bên quan tâm. 

- ISO 19.001: Cung cấp hƣớng dẫn về đánh giá các hệ thống quản lý chất lƣợng và 

môi trƣờng. 

106. Bromelain (Bromelain): Là enzym làm “tiêu” protein có trong quả dứa 
tƣơi. Là chất chống đông, phá vỡ đƣợc các cục protein fibrin trong máu, làm loãng 

chất nhày, dùng trong hen phế quản, viêm phế quản mạn tính, giúp hồi phục các hƣ hại 

nhẹ ở cơ nhƣ bong gân,căng cơ. Giảm nhẹ triệu chứng viêm khớp dạng thấp. 

Bôi tại chỗ bromelain giúp làm lành vết thƣơng. Bromelain còn hiệp đồng với 

quercetin, làm tăng tác dụng chống viêm của quercetin, giúp dễ hấp thu quercetin. Tăng 

cƣờng tiêu hóa nhờ làm tăng hiệu lực của enzym tiêu hóa (pepsin, trypsin).  

Liều: tính theo MCU (milk clotting unit; đơn vị làm đông sữa) hoặc GDU (gelatin 

dissolving unit; đơn vị làm tan gelatin). 

Sản phẩm bromelain có hiệu lực chứa 2000MCU/gam 

Dùng mỗi lần: 2000MCU, ngày 3 lần. 

Một vài ngƣời có thể bị dị ứng với bromelain (vì chiết từ quả dứa). 

Không dùng cho ngƣời đang loét dạ dày – tá tràng, ngƣời đang dùng thuốc chống 

đông máu (nhƣ warfarin) 

107. Bữa ăn nguyên nhân: bữa ăn gây ra vụ ngộ độc thực phẩm hoặc là bữa 

ăn có thức ăn nguyên nhân. 

108. Bún (Rice vermicelli): Thức ăn làm bằng gạo tẻ, có hình sợi tròn, luộc 
chín có vị hơi chua. 
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109. Bứa miên (Garcinia cambodgia) - Họ Bứa (Guttiferae) 
 Cây gỗ cao mọc ở Campuchia, Việt Nam. Quả dùng để nấu canh chua. 

Quả có chứa xanthin, các benzophenon và đặc biệt là có chứa nhiều acid 

hydroxycitric. 

Acid hydroxycitric ngăn cản sự hấp thu lipid của cơ thể ở ruột, nên chống béo phì, 

tăng thể trọng. 

Hiện nay acid hydroxycitric và cao bứa miên đƣợc dùng rộng rãi làm thực phẩm 

chức năng để giảm cân, chống béo phì. 

110. Buôn (sell, trade): Mua đi bán lại để lấy lãi. 

111. Buôn lậu (Smuggle): Buôn hàng cấm hoặc hàng trốn thuế. 

112. Bước: Là một điểm, một cung đoạn của một quá trình, hoạt động hoặc giai 
đoạn trong chuỗi cung cấp thực phẩm gồm từ nguyên liệu đến sản xuất, phân phối và 

tiêu dùng. 

113. Bụi (Dust): Các hạt ở thể rắn, có kích thƣớc nhỏ tồn tại trong không khí. Bụi 
có thể phân loại theo nguồn gốc phát sinh nhƣ bụi hữu cơ (nguồn gốc từ động vật, thực 

vật), bụi vô cơ (silic, amiăng), bụi nhân tạo (nhựa, cao su), bụi kim loại (sắt, đồng). 

 

C 

114. Ca ngộ độc: là các ca ngộ độc thực phẩm xảy ra đơn lẻ không liên quan về 

dịch tễ (đƣờng lây, nguồn lây) với các trƣờng hợp khác. 

115. Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ: Là ngƣời thực hiện 

hoạt động khoa học và công nghệ. 

116. Cá nhân nước ngoài: Là ngƣời không có quốc tịch Việt Nam. 

117. Canteen: Là cơ sở bán quà bánh, hàng điểm tâm giải khát và phục vụ ăn 

uống trong tập thể nội bộ cơ quan, đơn vị. 
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118. Các chất dinh dưỡng trong thực phẩm: Là những chất hoặc thành 

phần đã đƣợc xác định bao gồm: gluxit, protit, chất béo, vitamin, chất khoáng và các 

chất dẫn xuất khác từ thực phẩm cần thiết cho sự phát triển và sức khỏe của con ngƣời. 

119. Các chương trình tiên quyết: Các quy phạm, bao gồm cả các quy 
phạm sản xuất (GMP) và Quy phạm vệ sinh (GHP) nhằm vào các điều kiện hoạt động 

tạo ra nền tảng cho hệ thống HACCP. 

120. Các hoạt động trung gian thương mại: Là hoạt động của thƣơng 
nhân để thực hiện các giao dịch thƣơng mại cho một số thƣơng nhân đƣợc xác định, 

bao gồm hoạt động đại diện cho thƣơng nhân, môi giới thƣơng mại, ủy thác mua bán 

hàng hóa và đại lý thƣơng mại. 

121. Các kỹ thuật sinh học phân tử nghiên cứu về Biomarker: 

(1) Kỹ thuật Genomics: xác định, nhận dạng những biến đổi gen. 

(2) Kỹ thuật Metabolomics: nghiên cứu tất cả các chất chuyển hóa đƣợc tạo ra 

trong tế bào và các mô. 

(3) Kỹ thuật Proteomics: nghiên cứu các Protein đƣợc biểu hiện trong tế bào, trong 

các mô hoặc cơ thể trong những điều kiện và thời gian xác định. Không chỉ dừng 

lại nghiên cứu sự tồn tại của Protein của một tế bào nào đó, Proteomics còn đi sâu 

nghiên cứu tất cả các dạng Protein đã đƣợc cải biến, tƣơng tác giữa các Protein, cấu 

trúc không gian và các phức hệ cao của Protein. 

122. Cacbonhydrat: 

 + Định nghĩa: 

 - Cacbonhydrat (Glucid) là thành phần rất quan trọng của thực vật, là nguồn dự trữ 

năng lƣợng từ ánh nắng mặt trời qua quá trình quang hợp, là nguồn nuôi sống con 

ngƣời và loài vật. 

 - Cacbonhydrat (Glucid) là những nhóm hợp chất hữu cơ gồm những 

Monosaccharid, những dẫn chất và sản phẩm ngƣng tự của chúng. Monosaccharid là 

những chất Polyhydroxyaldehyd (Aldose) và Polyhydroxyceton (Cetose) có thể tồn tại 

dƣới dạng mạch hở và mạch vòng bán Acetal. Những sản phẩm ngƣng tụ tức là những 

Oligosaccharid. 

+  Phân loại: 3 nhóm 

1. Monosaccharid: là những đƣờng đơn không thể cho carbonhydrat đơn giản hơn khi 

thủy phân, tồn tại  trong tự nhiên từ tetrose đến monose. 

2. Oligosaccharid: là những cacbonhydrat khi thủy phân cho từ hai đến sáu đƣờng đơn. 
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3. Polysaccharid: có phân tử lớn gồm nhiều Monosaccharid nối với nhau: ví dụ tinh 

bột, cellulose, gôm, pectin, chất nhầy. 

123. Calci - Ca ( Calcium) 
+ Canxi là nguyên tố có nhiều nhất trong cơ thể của chúng ta, 98 - 99% Ca tập trung 

ở xƣơng và răng, chiếm 1,6% trọng lƣợng của mỗi ngƣời, vào khoảng từ 1000 - 1500g; 

1% lƣợng Ca còn lại có những vai trò rất quan trọng ở cả bên trong và bên ngoài tế bào. 

Qua những hình tƣợng thời tiền sử ở Ai Cập những ngƣời ở đất nƣớc này đã biết tắm nắng 

để lợi xƣơng. Nhƣng phải tới năm 1842, Chossat, một nhà khoa học Pháp, mới chứng 

minh đƣợc rằng xƣơng của những con chim bồ câu sẽ yếu hẳn đi nếu bị thiếu chất Ca 

+ Vai trò của Canxi: 

- Ca là thành phần chính của xƣơng và răng. Cùng với Phospho và Magiê, Ca có 

vai trò hàn gắn những điểm xƣơng bị tổn thƣơng, bảo quản xƣơng, giúp xƣơng  phát 

triển và giữ đƣợc tính cứng, chắc. 

- Do phải chịu đựng sức nén của trọng lƣợng có thể và sự ma sát lúc vận động nhiều 

tế bào xƣơng ở đầu khớp luôn luôn bị vỡ ra rồi lại đƣợc tái tạo lại. Để hấp thu đƣợc nhiều 

ca trong công việc này, các tế bào xƣơng đã đƣợc sự hỗ trợ của vitamin D, phospho và 

magiê: vitamin kích thích sự hấp thụ, magiê điều phối ca vào xƣơng để cùng phospho tạo 

ra những tế bào mới. 

- Khi cơ thể không đƣợc tiếp tế đầy đủ ca (do ăn uống thiếu chất) các tuyến nội tiết 

sẽ tiết ra những hormone có tác dụng điều động chất ca của xƣơng tan vào máu, khiến cho 

tỷ lệ ca trong máu không giảm, nhƣng làm xƣơng yếu và dễ gẫy. Việc xét nghiệm máu 

nhiều khi không phát hiện đƣợc hiện tƣợng thiếu ca của cơ thể. Hiện tƣợng ca của xƣơng 

tan vào máu xảy ra với tất cả mọi ngƣời từ tuổi 20 trở đi, nhƣng nhiều hơn ở ngƣời già, 

phụ nữ kể từ tuổi mãn kinh, khi cơ thể không sản xuất ra hormone sinh dục estrogen nữa. 

- Ca còn có liên quan tới các hiện tƣợng co cơ, nhịp đập của tim, sự đông đặc của 

máu, việc tách các chất acid béo ra khỏi màng tế bào. Tỷ lệ ca ở màng tế bào, trong tế bào 

hay nhân tế bào có ảnh hƣởng quyết định tới năng lƣợng của tế bào. 

- Trẻ sơ sinh, trẻ em ở độ tuổi đang lớn, phụ nữ mang thai hoặc nuôi con bằng sữa 

mẹ, phụ nữ sau tuổi mãn kinh, ngƣời già, ngƣời bị tai nạn giập, nứt, gãy xƣơng, đều có 

nhu cầu tăng cao về ca. Ngƣời lớn đã qua tuổi trƣởng thành, ngƣời có thói quen uống 

nhiều chất nƣớc có gaz, uống nhiều cà phê trong ngày, uống thuốc có chất corticoid trong 

thời gian dài, đều cần đƣợc bổ sung thêm ca. 

+ Nguồn canxi trong thực phẩm: Các Ca trong thực phẩm: sữa, cùng các sản phẩm 

từ sữa nhƣ fomat, cá và các loại rau tƣơi. Tuỳ theo cách chế biến, lƣợng ca có trong 

100g sản phẩm từ sữa hoặc từ rau-hạt nhƣ sau: 

- Sữa và sản phẩm từ sữa, cá:    

Fomat bò 

Fomat dê 

Yaourt 

Sữa 

Cá mòi (sacđin) 

540 - 100 mg/100g 

190 mg/100g 

140 mg/100g 

120 mg/100g 

330 mg/100g 
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- Một số rau và sản phẩm từ thực vật: 

Hạt hạnh nhân    

Rau cải xoăn (cresson)  

Củ cải     

Quả chà là khô   

Sữa đậu nành   

Quả ô liu    

Bắp cải, dƣa bắp cải    

Các loại rau xanh và quả tƣơi    

234 mg/ 100g 

180 mg/100g 

150 mg/100g 

126 mg/100g 

120 – 150 mg/100 g 

106 mg/100 g 

48 mg/ 100 g 

20 – 60 mg/ 100 g 

 

Những acid béo của sữa bò sinh ra quá nhiều năng lƣợng có thể gây dị ứng, bệnh 

béo phì, các bệnh về tim mạch, bệnh ung thƣ, bệnh tiểu đƣờng, bệnh vảy da, bệnh đục 

thuỷ tinh thể ở mắt. Bởi vậy, để bổ sung chất ca cho cơ thể, ngoài việc dùng sữa bò, còn 

nên dùng nƣớc khoáng (trừ ngƣời có bệnh sỏi), ăn yaourt (2-3 lần/ ngày) vì sự lên men 

của yaourt làm chuyển hoá chất sữa, uống thêm sữa đậu nành (khi đƣợc cô đặc, sữa đậu 

nành chứa nhiều Ca hơn sữa bò).  

+ Phương pháp bổ sung canxi và giữ cho xương chắc khoẻ: 

- Cơ thể thừa hay thiếu ca đều không tốt cho sức khoẻ, nhƣng phần lớn những ngƣời 

có vấn đề với ca đều là ngƣời bị thiếu. Bình thƣờng, hàng ngày vẫn có một lƣợng Ca bị 

thải ra ngoài cơ thể qua đƣờng tiêu hoá: 450 mg qua phân, 100-250 mg trong 1 lít nƣớc 

tiểu. Ngoài ra, trong 1 lít mồ hôi cũng có 100 – 150 mg Ca. 

- Trong thời gian mang thai, ngƣời mẹ phải chuyển khoảng 30g Ca qua nhau thai để 

tạo bộ xƣơng cho thai. Những ngƣời ăn uống kiêng khem để giảm cân đều bị suy yếu độ 

rắn chắc của xƣơng. Những ngƣời bị thiếu Ca thƣờng gày ốm, xanh xao, máu chậm đông, 

phụ nữ có kinh nguyệt không đều hoặc mãn kinh sớm. 

- Vì việc hấp thụ Ca của cơ thể cần có sự kích thích và định hƣớng để Ca hoà nhập 

với các tế bào xƣơng, tránh hiện tƣợng đóng cặn tại các cơ quan nội tạng gây ra bệnh sỏi, 

bệnh tim mạch nên khi dùng thuốc để bổ sung thêm Ca cho ngƣời bệnh, các bác sỹ thƣờng 

chỉ định thêm các thuốc khác nhƣ vitamin D, vitamin B6, vitamin C, Magiê và Kẽm. 

Vitamin D quan trọng cho sự hấp thụ Ca, có trong các loại cá biển chứa nhiều chất béo, 

đặc biệt ở gan chúng. Những acid béo trong cá có tác dụng hạn chế hiện tƣợng loãng 

xƣơng. 

- Những ngƣời kém ăn, ngƣời già, phụ nữ sau khi mãn kinh vì cơ thể ngƣng sản xuất 

ra hormone sinh dục estrogen để kích thích sự hấp thụ Ca thƣờng dễ bị bệnh này. Bởi vậy, 

riêng đối với phụ nữ, việc bổ sung hormone sinh dục nữ khi cần thiết là một phƣơng pháp 

bảo vệ bộ xƣơng, để phòng những bệnh về xƣơng khớp, những tai nạn gẫy xƣơng, nhất là 

xƣơng đùi và xƣơng cổ tay. 
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- Các thực phẩm nhƣ fomat, thịt nạc, dầu ăn thực vật đều là các thực phẩm có lợi 

cho xƣơng. Các nhà khoa học cho rằng cacao, sôcôla cũng có tác dụng kích thích sự hấp 

thụ Ca. Các thực phẩm có chất xơ, kể cả các loại hạt, đều không có ảnh hƣởng gì về vấn 

đề này. 

- Bình thƣờng, việc ăn uống hàng ngày cũng đã cung cấp đủ chất Phospho cho cơ 

thể, nên ngƣời ta thƣờng chỉ chú ý nhiều tới việc tránh hiện tƣợng dƣ thừa nguyên tố này, 

vì Phospho có thể kết hợp với Ca tạo thành các muối không tan trong cơ thể, tạo ra cặn ở 

một số cơ quan và ngăn cản sự lƣu thông của máu. Cũng vì vậy mà các nhà sinh hoá 

thƣờng khuyên mọi ngƣời không nên uống nhiều nƣớc ngọt có gaz vì loại nƣớc giải khát 

này thƣờng chứa những hợp chất của Phospho. Cũng nên tránh ăn mặn và uống nhiều cà 

phê vì nhƣ vậy sẽ làm lƣợng Ca thoát ra ngoài nhiều hơn theo nƣớc tiểu. 

- Các tế bào xƣơng thƣờng bám chắc vào bộ xƣơng do ảnh hƣởng của áp suất không 

khí bên ngoài cơ thể. Trong trạng thái không trọng lƣợng, các tế bào xƣơng dễ tách khỏi 

xƣơng để tan vào máu, bởi vậy các nhà du hành vũ trụ phải luyện tập thể dục để phòng 

tránh bệnh loãng xƣơng. 

- Một số thuốc bổ có Ca thƣờng có tên bắt đầu là từ Ca hay từ Os là xƣơng. Thí dụ: 

Calcium 500, Cacit 500, Bioptimum Osseux, Ossopan v.v… Nhiều loại thực phẩm chức 

năng bổ sung Ca đƣợc sản xuất ở nhiều dạng khác nhau 

124.Các  acid amin leucin, isoleucin, valin [Aminoacides 

(Leucine, isoleucine, Valine) 
 Các  acid amin chuỗi nhánh trong cơ thể dùng để sản xuất protein. Cơ bắp chứa 

hàm lƣợng cao các loại acid amin này. Chế độ dinh dƣỡng hợp lí giúp đạt đƣợc lƣợng đầy 

đủ leucin, isoleucin, valin.  

Nguồn: thịt đỏ, chế phẩm sữa. 

Giúp ngƣời ung thƣ ăn ngon miệng, cải thiện hiệu suất công việc, giảm mệt mỏi, 

làm tăng tỉ lệ khối nạc/mỡ của cơ thể. 

Thiếu isoleucin trầm trọng gây hạ glucose-huyết. 

Liều khuyến cáo: 1-5 gam mỗi ngày. Dùng an toàn, vì quá liều sẽ chuyển thành các 

acid amin khác.  

Thận trọng: ngƣời suy gan, suy thận. Các loại acid amin chuỗi nhánh có thể làm 

giảm hiệu lực của thuốc chống Parkinson 

125. Các Isoflavon (isoflavonoid) – Isoflavones: 
Là các đồng phân của các flavonoid. Các flavonoid có vòng B (nhân thơm 6 cạnh, 3 

dây nối đôi) nối với khung cromon ở vị trí 2 

Còn các isoflavonoid cò vòng B nối với khung Cromon ở vị trí 3. 

Các isoflavonoid có hoạt tính estrogen nhƣ nội tiết tố sinh dục nữ nhƣng yếu hơn 

cho nên còn đƣợc gọi là các phytoestrogen (estrogen thực vật) 

Các isoflavon có nhiều trong: 

-  Isoflavon trong hạt đậu tƣơng gọi là soyisoflavon. Dƣợc điển Mỹ 2009 quy định 

soyisoflavon có chứa daidzin, glycitin, genistin, malonyl daidzin, malonyl glycitin, 
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malonyl genistin, acetyl daidzin, acetyl glycitin, acetyl genistin, daidzein, glycitein và 

genistein. 

-  Cỏ ba lá đỏ (Red clover – Trifolium pratense) có chứa fomononetin, biochanin, 

daidzein, genistein. 

-  Củ sắn dây (Pueraria lobata) có chứa daidzein, genistein, puerarin. Isoflavon dùng 

chống lão hóa cho nữ giới, hạn chế các triệu chứng bất lợi về tuần hoàn, thần kinh cho phụ 

nữ cao tuổi, phòng và hỗ trợ điều trị loãng ƣơng, giòn xƣơng, da nhăn, khô âm đạo, làm 

chắc và đẹp ngực cho nữ giới. Còn dùng để đề phòng và hỗ trợ điều trị bệnh phì đại và 

ung thƣ tuyến tiền liệt cho nam giới. 

126. Cải tiến (Improve): Sửa lại, đổi lại cho tốt hơn, hay hơn. 

127. Cải tiến chất lượng (Quality Improvement): Một phần của quản 

lý chất lƣợng tập trung vào nâng cao khả năng thực hiện các yêu cầu chất lƣợng sẽ 

đƣợc thực hiện. 

128. Cam thảo Glycyrrhiza uralensis (G.glabra)- Họ Cánh 

bướm Fabaceae 
 Cam thảo có nguồn gốc ở châu Á và châu Âu nhất là vùng Uran, Nga và Trung 

Quốc. Cam thảo là cây sống lâu năm, có thể cao 1-1,5m. Bộ phận dùng là rễ. Rễ có vị ngọt 

nên đƣợc gọi là cam thảo (cỏ ngọt). 

Rễ cam thảo có chứa glucose, saccharose, tinh bột, tinh dầu, asparagin, vitamin C, 

đặc biệt là glycyrhizin là muối calci và kali của acid glycyrhizic. Acid này là một saponin 

triterpen, khi thủy phân thì cho acid glycyrhetic (còn  gọi là glycyrhitin) và 2 phân tử acid 

glycuronic, còn chứa flavonoid màu vàng liquiritin. 

Sử dụng cam thảo để điều vị các bài thuốc cho dễ uống và chữa bệnh nhƣ bổ tỳ vị, 

nhuận phế, thanh nhiệt giải độc, trị loét dạ dày và ruột. Glycyrhzin của cam thảo ngọt hơn 

steviosid của cây cỏ ngọt. 

129. Cảm giác thèm ăn: Một cảm giác cơ bản đƣợc tạo nên từ nhận thức bởi 

thể hiện sự thèm muốn 1 loại thức ăn nào đó, cảm giác thèm ăn liên quan đến vị ngon, 

mùi vị, hình thức, cấu tạo thực phẩm và những kinh nghiệm trƣớc kia của chúng ta về 

loại thực phẩm đó. 

130. Cảm nhiễm (Susceptible): Là một ngƣời hay động vật không có đủ sức 

đề kháng đối với một tác nhân gây bệnh để ngăn ngừa nhiễm trùng hay một bệnh khi 

tiếp xúc với tác nhân gây bệnh đó. 

131. Cao hạt nho (Extract of grape seeds)  
Cao hạt nho – Vitis Vinifera có chứa hỗn hợp các catechin monome, các oligome 

finocyanidin và các polyme procyanidin 

Các hoạt chất trên có tác dụng chống oxy hóa của các polyphenol thiên nhiên. 

Chúng còn có tác dụng hỗ trợ viêm, kích thích miễn dịch. 

Cao hạt nho làm giãn mạch và làm sáng mắt. 
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Cao hạt nho có tác dụng làm hạ lipid máu, bảo vệ thành mạch, chống stress oxy hóa 

và còn làm giảm cân. 

Liều dùng hàng ngày: 150-300mg. 

132.Chấp thuận (Approval): Là việc cho phép một sản phẩm, quá trình hoặc dịch 
vụ đƣợc bán hoặc đƣợc sử dụng cho những mục đích xác định hoặc trong những điều kiện 

xác định. 

133. Carotenoid:  

+  Khái niệm: 

Thuật ngữ Carotenoid còn gọi là Tetraterpenoids dùng để chỉ một họ các sắc tố thực 

vật khác nhau, là một dạng sắc tố hữu cơ có tự nhiên trong lục  lạp và lạp sắc thực vật 

và các loài sinh vật quang hợp khác nhƣ tảo, một vài loại nấm và vi khuẩn. 

+Trong thiên nhiên có khoảng 600 loại Carotenoids khác nhau, trong đó có 50 loại 

hiện diện trong thực phẩm. Khác với cây cỏ, con ngƣời không thể tự tổng hợp ra 

Carotenoid mà phải sử dụng Carotenoid từ việc ăn thực vật nhằm bảo vệ bản thân 

mình. Carotenoid không phải là tên riêng của một chất nào mà là tên của một Họ (một 

nhóm) các  hợp chất công thức cấu tạo tƣơng tự nhau (có chứa 40 nguyên tử carbon 

trong phân tử, cấu tạo bởi 8 đơn vị Isoprenoid). 

+Phân loại: Chia 2 nhóm chính: 

(1) Nhóm Carotenes (Hydrocarbon): Nhóm Carotenoid này có đặc điểm: 

+ Trong phân tử chỉ chứa carbon và hydrogen. 

+ Ví dụ: -caroten, -caroten, -caroten, Lycopen … 

Có trong cà rốt, gấc, vi tảo Durariella salina, cà chua, bí đỏ, xoài, các loài rau 

xanh đậm. 

+ Khi vào cơ thể, -caroten đƣợc chuyển hóa thành 2 phân tử vitamin A, còn  

và  - carotene chỉ cho một phân tử vitamin A. Lycopen không tạo thành vitamin 

A. 

(2) Xanthophylls (Oxycarotenoid): Nhóm Carotenoid này có đặc điểm: 

+ Trong phân tử có chứa oxy, carbon, hydrogen, gọi là Oxycarotenoid. 

+ Ví dụ: Lutein, xanthophyll, Zeaxanthin … 

+ Có trong cánh hoa cúc vạn thọ, điểm vàng của mắt. Zeaxanthin còn có trong 

hạt ngô vàng, là dẫn chất dihydroxy của -caroten. 

+Vai trò của Carotenoid với thực vật: 

(1) Hấp thu năng lƣợng ánh sáng mặt trời để thực hiện quá trình quang  hợp. 

(2) Bảo vệ diệp lục tố khỏi tác hại của ánh sáng, bảo vệ các gen, AND khỏi tác hại 

của các tia tử ngoại. 
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+ Các loại Carotenoid: 

(1) Carotenes: 

+ Các đồng phân:  

  - Caroten 

  - Caroten 

  - Caroten 

+  - Caroten là quan trọng nhất và đƣợc tìm thấy trong rau – củ - quả. Có màu 

vàng, nhiều trong cà rốt, trái cây có màu vàng, xanh đậm. Chính màu vàng của  

- Caroten làm nền cho màu xanh của diệp lục tố đậm hơn các loại rau nghèo  - 

Caroten. 

+ Tác dụng của  - Caroten: 

- - Caroten là chất chống oxy hóa mạnh, ngăn chặn tế bào ung thƣ, chống sự 

hình thành các cục máu đông trong thành mạch. 

-Khi vào cơ thể,  - Caroten chuyển hóa thành vitamin A, vai trò của  - 

Caroten không chỉ là vài trò của vitamin A mà còn có những tác dụng sinh 

học rộng rãi hơn nhƣ chống gốc tự do rất mạnh, chống oxy hóa cho làn da, 

chống nhăn nhúm, thô ráp, tăng thị lực, phòng chống thoái hóa hoàng điểm, 

tăng sức miễn dịch và giảm cholesterol, tăng đàn hồi thành mạch. 

+  - Caroten rất cần thiết cho cơ thể nhƣng cũng không nên bổ sung quá nhiều. 

Lƣợng  - Caroten bổ sung mỗi ngày không nên quá lƣợng vitamin A. Đối với 

vitamin A là 900g cho nam và 700g cho nữ. Lƣợng  - Caroten an toàn là 

10mg trong 1 ngày. Có thể bổ sung bằng nhiều cách, thực phẩm tự nhiên là tốt 

nhất. Nếu dƣ thừa  - Caroten sẽ dẫn đến vàng da lành tính, biểu hiện ở lòng bàn 

tay, bàn chân, song không vàng ở niêm mạc. Màu vàng sẽ hết nếu dừng sử dụng 

các thực phẩm quá liều này (đặc biệt là đu đủ, cà rốt, bí đỏ). 

(2) Lycopen: 

+ Lycopen là một carotene màu đỏ tƣơi, có trong quả cà chua và một số quả 

khác. Màu đỏ của cà chua chín chủ yếu là do có mặt Lycopen mặc dầu trong cà 

chua còn có một loạt các Carotenoit khác nữa nhƣ: fitoflutin, - Caroten, - 

Caroten, - Caroten. 

+ Là một Hydrocacbon không bão hòa, là một tetraterpene lắp ráp từ tám đơn vị 

isoprene, hoàn toàn bao gồm carbon và hydro. Trong quá trình chín, hàm lƣợng 

của lycopene tăng lên 10 lần. Tuy nhiên chất này không có hoạt tính vitamin (Tức 

là vào cơ thể không chuyển thành vitamin A đƣợc). 
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+ Là một chất có thể trung hòa các chất  hóa học gây lão hóa làn da. Ở thực vật, 

tảo và các sinh vật quang hợp khác, lycopene là một chất trung gian quan trọng 

trong việc sinh tổng hợp của nhiều carotenoid. Bằng cách tạo thành vòng ở một 

đầu hoặc cả hai đầu của phân tử lycopene thì sẽ đƣợc các đồng phân ,,- 

carotene. 

Tất cả những Caroten tự nhiên khác đều là dẫn xuất của lycopene và carotene. 

Chúng đƣợc tạo thành bằng cách đƣa nhóm hydroxyl, cacbonyl hoặc metoxy vào 

mạch, nhờ phản ứng hydro hóa hoặc oxy hóa. 

(3) Xantofil: 

Là các dẫn chất có chứa oxygen, trong đó có nhóm keto, hydroxyl hoặc epoxy nên 

chúng có độ phân cực lớn. Các hợp chất xantofil nổi bật là zeaxanthin, lutein, 

canthanxanthin, cryptoxanthin … 

- Xantofil có công thức: C40H56O2 

- Xantofil là nhóm sắc tố màu vàng xẫm nhƣng màu sáng hơn carotene vì nó chứa 

ít nối đôi hơn. Trong lòng đỏ trứng gà có 2 xantofil là dihydroxyl--caroten và 

dihydroxyl--caroten với tỷ lệ 2:1. Xantofil cùng với carotene chứa trong rau 

xanh và cùng với carotene và licopen có trong cà chua, rau dền, củ dền. 

(4) Capxantin: 

- Capxantin có công thức: C40H38O3 

- Capxantin là chất màu vàng có trong ớt đỏ. Capxantin chiếm 7/8 chất màu của 

ớt. Chất màu này là dẫn xuất của carotene, nhƣng có màu mạnh hơn các 

carotenoid khác 10 lần. Trong ớt đỏ có các carotenoid nhiều hơn ớt xanh 35 lần. 

(5) Xitroxantin (tinh dầu chanh): 

- Xitroxantin có công thức: C40H50O 

- Xitroxantin có trong vỏ quả chanh.itroxantin có đƣợc khi kết hợp vào phân tử -

caroten một nguyên tử oxy để tạo thành cấu trúc furanoit. 

(6) Birxin (màu điều): 

- Birxin là một tapocarotenoid màu đỏ đƣợc tìm thấy trong quả cây nhiệt đới tên là 

Bixa orellana. Dùng để nhuộm màu dầu, magarin và các sản phẩm thực phẩm 

khác. 

- Birxin là sản phẩm oxy hóa của các carotenoid có 40 nguyên tử cacbon. 

(7) Astaxantin: 

- Astaxantin là dẫn xuất của carotene. 

- Trong trứng của loài giáp xác có chất màu xanh ve gọi là ovoverdin có thể coi 

nhƣ muối dạng endiol của Astaxantin và nhóm amin của protein (kết hợp 
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Astaxantin và protein). Trong mai và giáp của con cua, tôm, Astaxantin cũng 

tham gia vào thành phần của lipoprotein gọi là xianin. Khi gia nhiệt, do protein 

biến tính và Astaxantin bị tách ra dƣới dạng chất màu đỏ. 

(8) Criptoxantin: 

- Criptoxantin có công thức C40H56O (3-hoặc 4-hydroxyl--caroten). 

- Màu da cam của quýt, cam chủ yếu là do Criptoxanthin. 

+ Tác dụng của Carotenoid: 

1. Carotenoid là tiền vitamin A: 

+ Tiền vitamin A là những chất Carotenoid có khả năng cắt giữa mạch C40 và 

chuyển hóa thành 1 hay 2 phân tử vitamin A. 

+ Có khoảng 70 chất tiền vitamin A, phổ biến là các chất -caroten, -caroten, -

caroten, trong đó -caroten có hoạt tính cao nhất, có khả năng tạo ra 2 phân tử 

vitamin A. Tác dụng của Carotenoid bao trùm các tác dụng của vitamin A. 

2. Chống oxy hóa, chống lão hóa: 

+ Gốc tự do đƣợc sinh ra trong quá trình chuyển hóa của cơ thể và do tác động của 

các yếu tố có hại từ bên ngoài, là nguyên nhân của quá trình viêm, thoái hóa, gây 

nên các bệnh mạn tính nhƣ viêm khớp, bệnh tim mạch, đái tháo đƣờng, bệnh thần 

kinh, ung thƣ và gây nên quá trình lão hóa. 

+ Carotenoid là chất chống oxy hóa tự nhiên có khả năng bắt giữ oxy đơn phân tử, 

cản trở quá trình oxy hóa, giảm tổn thƣơng của gốc tự do, phòng ngừa các bệnh mạn 

tính và lão hóa. Lycopen là chất chống oxy hóa mạnh gấp 2 lần -caroten, gấp 100 

lần vitamin E, là chất chống lão hóa mạnh nhất trong các carotene tự nhiên. 

3.Tăng khả năng miễn dịch, chống viêm: 

+ Carotenoid làm tăng khả năng miễn dịch không đặc hiệu: 

- Tăng cƣờng chức năng da. 

- Tăng chức năng hệ thống bạch cầu, đặc biệt kích thích tăng Lympho bào. 

- Tăng sản xuất các trung gian hóa học bảo vệ cơ thể. 

+ Tăng cƣờng khả năng miễn dịch đặc hiệu: 

- Tăng sản xuất các kháng thể. 

- Khả năng chống oxy hóa cao nên bảo vệ các tổ chức, cơ quan tránh tổn thƣơng 

viêm, thoái hóa nên tăng cƣờng chức năng bảo vệ, tránh các tổn thƣơng do các 

tác nhân gây hại. 

+ Do tác dụng chống oxy hóa, nên Carotenoid còn có tác dụng chống viêm. 

Lycopen còn làm tăng C-Reactive protein và tăng các Lympho bào nên cũng có 

tác dụng chống viêm nhiễm. 

4.  Tác dụng bảo vệ mắt: 
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Lutein và Zeaxanthin là hai trong số carotenoid (sắc tố có màu vàng hoặc đỏ cam 

tan đƣợc trong chất béo), chỉ có trong các loại rau màu xanh đậm cũng nhƣ các 

loại quả có màu vàng hoặc đỏ da cam. 

Các nhà khoa học chỉ ra rằng, trong số 600 carotenoid đƣợc tìm thấy trong tự 

nhiên, chỉ có hai carotenoid là lutein và zeaxanthin có nồng độ cao ở võng mạc 

và điểm vàng của mắt ngƣời. Một số nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra một 

carotenoid thứ ba trong hoàng điểm, đƣợc gọi là trung – zeaxanthin (meso –

zeaxanthin), sắc tố này không hề có trong các nguồn thực phẩm bên ngoài mà 

đƣợc tạo ra ở trong võng mạc sau khi cơ thể hấp thụ lutein qua đƣờng ăn uống. 

(1) Lutein và zeaxanthin có tác dụng hấp thu năng lượng dư thừa từ ánh sáng mặt 

trời để ngăn chặn các tia tử ngoại gây hại đến mắt. Đồng thời, chúng còn có  vai 

trò quan trọng trong việc chống oxy hóa của cơ thể. Cùng với các chất chống oxy 

hóa tự nhiên khác, bao gồm vitamin C, beta carotene và Vitamin E – Lutein và 

zeaxanthin là những sắc tố quan trọng giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc 

tự do (các phân tử không ổn định có thể phá hủy mọi tế bào và gây ra nhiều bệnh 

lý nguy hiểm, trong đó có các bệnh về mắt nhƣ đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm 

vàng). 

(2) Vai trò của Lutein, zeaxanthin  với bệnh đục thủy tinh thể: Thủy tinh thể giống 

nhƣ một thấu kính tự nhiên của mắt, có vai trò tiếp nhận và hội tụ ánh sáng trên 

võng mạc. Nhƣng thật khó để duy trì đƣợc tốt chức năng này, khi mà theo thời 

gian cùng quá trình oxy hóa xảy ra mạnh mẽ đã làm thay đổi cấu trúc của protein 

trong thủy tinh thể và gây ra hiện tƣợng đục mờ. 

Là chất chống oxy hóa trung hòa các gốc tự do liên quan đến stress oxy hóa tế 

bào và tổn thƣơng võng mạc, lutein và zeaxanthin đóng một vai trò quan trọng 

trong việc ngăn ngừa tình trạng đục thủy tinh thể cho mắt. Theo kết quả nghiên 

cứu trên tạp chí Archives of Ophthalmology mới đây đã khẳng định, chế độ ăn 

uống giàu lutein và zeaxanthin cùng với nhiều vitamin, carotenoid khác có thể 

làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể so với chế độ ăn bình 

thƣờng. 

(3) Vai trò của Lutein, Zeaxanthin trong bệnh thoái hóa điểm vàng (Age – Related 

Macular Degeneration - AMD) 

Ngƣời ta tin rằng, lutein, zeaxanthin và meso – zeaxanthin có thể hấp thụ các tia 

sáng bƣớc sóng ngắn, đƣa chúng đạt đến cấu trúc cơ bản trong võng mạc, do đó 

làm giảm nguy cơ oxy hóa tế bào dẫn đến thoái hóa điểm vàng. Nhiều bằng 

chứng khoa học đã chứng minh đƣợc vai trò của lutein và zeaxanthin trong việc 

làm giảm nguy cơ mắc bệnh cũng nhƣ làm chậm quá trình tiến triển của thoái hóa 

điểm vàng, gọi tắt là AMD.  

5.  Tác dụng phòng chống khối u: 

http://thoaihoadiemvang.vn/bai-viet/thong-tin-benh/duc-thuy-tinh-the-hinh-thanh-nhu-the-nao.html
http://thoaihoadiemvang.vn/bai-viet/thong-tin-benh/thoai-hoa-diem-vang-va-trieu-chung-3m-cua-mat.html
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+ Beta – carotene hay còn gọi là tiền vitamin A là những chất chống oxy hóa có 

tác dụng vô hiệu hóa các gốc tự do trong cơ thể, phòng ngừa bệnh ung thƣ hiệu 

quả. Một số loại bệnh ung thƣ nhƣ ung thƣ phổi, ung thƣ dạ dày sẽ không giảm 

đƣợc nhiều nguy cơ nếu trong chế độ ăn bị thiếu hụt hàm lƣợng beta caroten. Đó 

là vì beta caroten làm giảm tổng hợp các dấu ấn ung thƣ trong chu trình phát 

triển của các loại ung thƣ này. Nghiên cứu tại Đại học Yale cho thấy nguy cơ ung 

thƣ phổi giảm đi đáng kể ở những phụ nữ và nam giới ăn nhiều rau quả giàu beta-

caroten. Hội Ung thƣ Mỹ đã xuất bản một nghiên cứu khẳng định những ngƣời 

đàn ông có lƣợng beta-caroten thấp hơn trong máu có nguy cơ ung thƣ tuyến tiền 

liệt tăng. 

Viện nghiên cứu về thực phẩm Anh Quốc phát hiện ra beta-carotene tác động lên 

tế bào bạch cầu đơn nhân (Monocyte) – một loại tế bào miễn địch giúp tìm kiếm 

và phá hủy các tế bào ung thƣ và các vi khuẩn gây bệnh. Các nhà nghiên cứu tại 

Trung tâm Y khoa trƣờng Đại học Loyola, Maywood, Illinois cũng phát hiện chế 

phẩm beta-carotene (30mg/ngày) làm tăng khả năng miễn dịch trên 50 bệnh nhân 

ung thƣ hoặc polyp đại tràng. 

+ Lycopene cũng là loại carotenoid đƣợc xem là “dũng sĩ” trong việc tiêu diệt tế 

bào ung thƣ. Một số nghiên cứu khác cho thấy lycopen có thể ngăn chặn ảnh 

hƣởng của những chất gây ung thƣ nhất định, ngăn huỷ hoại tế bào sự phân chia 

tế bào không kiểm soát đƣợc trƣớc khi nó bắt đầu. Những nghiên cứu dịch tễ học 

của Mỹ về tác dụng của lycopen cho thấy, ở vùng ngƣời dân ăn nhiều trái cây có 

chứa lycopen thì tỷ lệ ung thƣ dạ dày, trực tràng, kết tràng... thấp hơn vùng ăn ít 

hơn hoặc không ăn. Một nghiên cứu khác cho thấy tác dụng của lycopen làm 

giảm nguy cơ ung thƣ tuyền tiền liệt lên tới 35%. 

+ Cơ chế phòng chống khối u của Carotenoid đƣợc khái quát lại là: 

(1) Chống gốc tự do. 

(2) Giảm tổng hợp các dấu ấn (Biomarker) của ung thƣ. 

(3) Tăng tế bào thực bào. 

(4) Ức chế phân chia và tăng sinh tế bào ung thƣ. 

(5) Tăng biệt hóa tế bào khối u. 

(6) Tăng khả năng miễn dịch cơ thể. 

6. Tác dụng bảo vệ da: 

+ Bệnh ung thƣ da là bệnh phổ biến nhất trong số hầu hết các bệnh ung thƣ ở 

Mỹ, với hơn một triệu trƣờng hợp đƣợc chẩn đoán mỗi năm. Tốc độ vẫn tiếp 

tục tăng mặc dù có một số nỗ lực về giáo dục và chiến lƣợc quảng cáo thúc 

đẩy sử dụng các sản phẩm chống UV có hại. Các nhà nghiên cứu hiện đang 

khai thác những tác dụng chống oxy hóa của Lycopen để ngăn ngừa bệnh ung 

thƣ da và lão hóa. Một nhóm nghiên cứu từ trƣờng Y Mount Sinal ở New York 
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đã phát hiện ra khi đƣợc thƣờng xuyên sử dụng trên da, lycopene ngăn ngừa 

hiện tƣợng cháy nắng. 

+ Năm 2004, báo cáo của Viện da liễu châu Âu đối với rằng lycopen đƣợc 

thƣờng xuyên sử dụng cục bộ giúp ngăn chứng viêm và phá huỷ ADN trong 

các tế bào da sau khi tiếp xúc với ánh nắng. 

+ Cuối cùng, một tìm hiểu năm 2006 của các nhà nghiên cứu Đức chỉ ra việc 

cung cấp lycopen có thể cải thiện tình trạng da, giúp da bớt nhám và tróc vảy. 

+ Các nhà chế tạo đang tin tƣởng tin dùng lycopen để mang lại lợi ích đối với 

da bằng cách thêm lycopen vào kem giữ ẩm để tăng cƣờng SPF (Sun 

Protection Factor = Chỉ số chống nắng) tự nhiên, có công dụng chống nắng 

nhẹ (với SPF bằng 3) và hỗ trợ chống oxy hoá. 

+ Lycopen còn đƣợc ví nhƣ “chiến binh dũng mãnh” trong việc phòng chống 

lão hóa da; khi đƣợc hấp thu vào cơ thể, Lycopen sẽ tạo thành lớp màng bao 

bọc làn da, giúp ngăn chặn sự ảnh hƣởng của tia UV. Đồng thời, Lycopen còn 

thúc đẩy tổng hợp Chollagen một cách tự nhiên trong cơ thể, cải thiện kết cấu 

làn da. 

7.  Tác dụng với tim mạch: 

+ Carotenoid ức chế men HMGCR (3-Hydroxy-3-Methyl-Glutaryl-Coenzyme 

A-Reductase), là men xúc tác quá trình tổng hợp Cholesterol. 

+ Chống rối loạn lipid máu: Các nhà khoa học đã làm thí nghiệm với liều 

30mg lycopen/ngày, trong 3 tháng có thể làm giảm LDL tới 14%, cũng nhƣ 

làm giảm đau tim do vữa xơ động mạch vành tới 33% so với nhóm đối chứng. 

+ Kết quả nghiên cứu của Trƣờng Đại học Harvard (Mỹ) năm 1992 ở phụ nữ 

mạn kinh chia 2 nhóm: Nhóm 1 gồm 483 ngƣời đã bị bệnh tim mạch và nhóm 

2 gồm 483 ngƣời không bị bệnh tim mạch. Sau 7 năm theo dõi thấy rằng nhóm 

có nồng độ lycopene cao giảm nguy cơ bệnh tim mạch 34% so với nhóm có 

lycopene thấp. 

+ Các Carotenoid có tác dụng chống peroxide hóa lipid, từ đó cũng làm giảm 

nguy cơ vữa xơ động mạch vành và cục máu đông. Ta biết rằng, các bạch cầu 

nhận diện đƣợc các LDL có hại (bị oxy hóa) và tấn công LDL nhƣ là tấn công 

các vi khuẩn xâm nhập. Các bạch cầu bị ứ đầy LDL-Cholesterol, dễ bị mắc kẹt 

trong thành mạch, gây ra lắng đọng cholesterol, tạo cơ hội vữa xơ động mạch 

và hình thành các cục máu đông. 

+ Lycopen còn có tác dụng làm niêm mạc nội mô khỏe mạnh, đàn hồi, chống 

đƣợc tắc nghẽn mạch máu, góp phần giảm nguy cơ cao huyết áp. 

8.  Carotenoid với phát triển trí não: 

+ Carotenoid tham gia hình thành cấu trúc não bộ. 
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+ Lutein không chỉ tập trung chủ yếu ở điểm vàng với nồng độ cao gấp 1000 

lần ở các nơi khác, mà còn chiếm tới 66-77% lƣợng Carotenoid trong cấu trúc 

não. 

+ Não trẻ nhỏ phát triển  hoàn thiện đến 75% trong những năm đầu đời, trong 

đó 80% lƣợng thông tin nhận đƣợc giúp não phát triển là thông qua thị giác. 

Nếu trẻ không đƣợc bổ sung lutein, sự phát triển thị giác của trẻ không đƣợc 

tối ƣu, võng mạc của trẻ cũng sẽ bị tổn thƣơng do thiếu sắc tố Carotenoid thiết 

yếu, dẫn tới suy giảm khả năng tiếp nhận thông tin qua mắt. Bên cạnh đó, sự 

thiếu hụt Lutein cũng ảnh hƣởng đến nhận thức của trẻ những năm đầu đời. 

134. Cây chùm ngây:  
+ Chùm ngây hay ba đậu dại (danh pháp hai phần: Moringa oleifera) là loài thực 

vật thân gỗ phổ biến nhất trong Chi Chùm ngây (danh pháp khoa học: Moringa) 

thuộc họ Chùm ngây (Moringaceae), xuất xứ từ vùng Nam Á nhƣng cũng mọc 

hoang và đƣợc trồng, khai thác, sử dụng nhiều nơi trên thế giới do có giá trị 

kinh tế cao. 

+ Tên khác: 

Trong tiếng Anh, cây chùm ngây có nhiều tên gọi khác nhau nhƣ "cây cải 

ngựa" (Horseradish tree, do rễ non của cây có vị của cải ngựa, mù tạt), "cây 

dùi trống" (Drumstick tree, do thân/quả cây giống dùi trống), "cây dầu bel" 

(Bel-oil tree, do dầu ép từ hạt cây đƣợc bán với tên gọi bel-oil). 

+ Thành phần hóa học: 

(1)  Quả chùm ngây tươi: 

Thành phần quả chùm ngây 

[Giá trị dinh dưỡng 100g (3,5 oz)] 

Năng lƣợng
 

155 kJ (37 kcal) 

Cacbohydrat
 

8,53 g 

Chất xơ thực phẩm
 

3,2 g 

Chất béo
 

0,2 g 

Protein
 

2,1 g 

Nƣớc
 

88,2 g 

Vitamin A quy đổi tƣơng đƣơng 4 μg (0%) 

Thiamin (Vitamin B
1
) 0,053 mg (4%) 

Riboflavin (Vitamin B
2
) 0,074 mg (5%) 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_trong_th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cacbohydrat
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5t_x%C6%A1_th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5t_b%C3%A9o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5t_b%C3%A9o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5t_b%C3%A9o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Protein
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vitamin_A
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thiamin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Riboflavin
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Niacin (Vitamin B
3
) 0,62 mg (4%) 

Axit pantothenic (Vitamin B
5
) 0,794 mg (16%) 

Vitamin B
6

 

0,12 mg (9%) 

Axit folic (Vitamin B
9
) 44 μg (11%) 

Vitamin C
 

141 mg (235%) 

Canxi
 

30 mg (3%) 

Sắt
 

0,36 mg (3%) 

Magie
 

45 mg (12%) 

Mangan
 

0,259 mg (13%) 

Phospho
 

50 mg (7%) 

Kali
 

461 mg (10%) 

Natri
 

42 mg (2%) 

Kẽm
 

0,45 mg (5%) 

(2) Lá chùm ngây tươi [100 g (3,5 oz)] 

Thành phần lá chùm ngây 

[Giá trị dinh dưỡng trong 100 g (3,5 oz)] 

Năng lƣợng
 

268 kJ (64 kcal) 

Cacbohydrat
 

8,28 g 

Chất xơ thực phẩm
 

2 g 

Chất béo
 

1,4 g 

Protein
 

9,4 g 

Nƣớc
 

78,66 g 

Vitamin A quy đổi tƣơng đƣơng 378 μg (42%) 

Thiamin (Vitamin B
1
) 0,257 mg (20%) 

Riboflavin (Vitamin B
2
) 0,66 mg (44%) 

Niacin (Vitamin B
3
) 2,22 mg (15%) 

Axit pantothenic (Vitamin B
5
) 0,125 mg (3%) 

Vitamin B
6

 

1,2 mg (92%) 

Axit folic (Vitamin B
9
) 40 μg (10%) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Niacin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Axit_pantothenic
https://vi.wikipedia.org/wiki/Axit_pantothenic
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B6
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B6
https://vi.wikipedia.org/wiki/Axit_folic
https://vi.wikipedia.org/wiki/Axit_folic
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
https://vi.wikipedia.org/wiki/Canxi
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%AFt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Magie
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mangan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phospho
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kali
https://vi.wikipedia.org/wiki/Natri
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BA%BDm
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_trong_th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cacbohydrat
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5t_x%C6%A1_th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5t_b%C3%A9o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5t_b%C3%A9o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5t_b%C3%A9o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Protein
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vitamin_A
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thiamin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Riboflavin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Niacin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Axit_pantothenic
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B6
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B6
https://vi.wikipedia.org/wiki/Axit_folic
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Vitamin C
 

51,7 mg (86%) 

Canxi
 

185 mg (19%) 

Sắt
 

4 mg (32%) 

Magie
 

147 mg (40%) 

Mangan
 

1,063 mg (53%) 

Phospho
 

112 mg (16%) 

Kali
 

337 mg (7%) 

Natri
 

9 mg (0%) 

Kẽm
 

0,6 mg (6%) 

 

+ Các bộ phận của cây chứa nhiều khoáng chất quan trọng, giàu 

chất đạm, vitamin, beta-caroten, acid amin và nhiều hợp chất phenol. Cây chùm 

ngây cung cấp một hỗn hợp gồm nhiều hợp chất quý hiếm nhƣ Zeatin, Quercetin, 

Alpha-sitosterol, Caffeoylquinic acid và Kaempferol. Một số nguồn nghiên cứu 

cho biết chùm ngây chứa hơn 90 chất dinh dƣỡng tổng hợp bao gồm 7 loại 

vitamin, 6 loại khoáng chất, 18 loại acid amin, 46 chất chống ôxi hóa, liều lƣợng 

lớn các chất chống viêm nhiễm, các chất kháng sinh, kháng độc tố, các chất giúp 

ngăn ngừa và điều trị ung thƣ, u xơ tiền liệt tuyến, giúp ổn định huyết áp, hạ 

cholesterol, bảo vệ gan. 

+ Lá chùm ngây còn chứa nhiều dƣỡng chất hơn cả quả và hoa, tính theo trọng 

lƣợng, trong đó vitamin C hơn cam 7 lần, vitamin A hơn cà rốt 4 lần, canxi gấp 4 

lần sữa, sắt gấp 3 lần cải bó xôi, đạm nhiều gấp đôi sữa chua và vitamin B1 gấp 3 

lần quả chuối. 

+ Những nghiên cứu về chùm ngây đa số đƣợc thực hiện ở Ấn 

Độ, Philippines và Châu Phi. Cây đƣợc biết đến và sử dụng từ hàng ngàn năm ở 

các nƣớc có nền văn minh cổ nhƣ Hy Lạp, Ý, Ấn Độ. Đƣợc xem là một trong 

những loài cây hữu dụng bậc nhất thế giới do toàn bộ các phần trên cây chùm 

ngây đều có thể đƣợc dùng làm thức ăn hoặc phục vụ cho các mục đích khác 

nhau, nên chùm ngây hiện đang đƣợc khuyến khích trồng ở nhiều quốc gia trên 

thế giới, đặc biệt là những nƣớc nghèo. Rau chùm ngây là nguồn thức ăn tốt cho 

trẻ sơ sinh và bà mẹ vừa mới sinh con.
 

+ Các tổ chức phi chính phủ là "Trees for Life International", "Church World 

Service", "Educational Concerns for Hunger Organization" và "Volunteer 

Partnerships for West Africa" đã ủng hộ cho cây chùm ngây là "nguồn dinh 

dƣỡng tự nhiên cho các nƣớc nhiệt đới". Một nhà nghiên cứu đã công bố rằng 

"bột lá chùm ngây có tác dụng dinh dƣỡng và có thể sử dụng để chống lại nạn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
https://vi.wikipedia.org/wiki/Canxi
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%AFt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Magie
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mangan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phospho
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kali
https://vi.wikipedia.org/wiki/Natri
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BA%BDm
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kho%C3%A1ng_ch%E1%BA%A5t&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vitamin
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Beta-caroten&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Axit_amin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phenol
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vitamin_A
https://vi.wikipedia.org/wiki/Canxi
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_b%C3%B3_x%C3%B4i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%AFa_chua
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/Philippines
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Phi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hy_L%E1%BA%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%9D
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đói."Cây chùm ngây cho nhiều lá vào cuối mùa khô trong khi các loài cây rau 

khác thƣờng cho ít lá. 

+ Lá chùm ngây chứa các chất gồm và 2 Alcaloids là Moringin và Moringinin. 

+ Vỏ thân chứa Benzylanin và -sitosterol. 

+ Toàn thân chứa Pterygospermin và chất kháng vi khuẩn Gram âm và Gram 

dƣơng. 

+ Gần đây, trong lá đƣợc phát hiện còn chứa các Glucosid nhóm Nitril: Niazirin 

(I) và Niazirinin II. 

+ Các chất Carbamat và Thiocarbamat: đều có tác dụng hạ áp. 

+ Các đƣờng Arabinose, Galactose và acid Glucoronic. 

+ Các Polysaccharides, các chất gồm Leucoanth-ocyanin. 

+ Tác dụng: 

1. Cao rễ chùm ngay có tác dụng ức chế sinh sản: 

- Ức chế làm tổ của trứng đã thụ tinh. 

- Cao lá, có tác dụng gây sảy thai. 

2. Nƣớc ép lá và rễ tác dụng kháng khuẩn: 

 Tụ cầu trùng vàng 

 E.coli 

 Bacillus 

 Virus 

3. Quả, vỏ rễ và gỗ rễ có tác dụng chống co thắt hồi tràng cô lập ở chuột lang gây 

ra bởi Acetylcholin và Histamin. Nƣớc hãm hạt có tác dụng ức chế co thắt tá 

tràng. 

4. Nƣớc hãm hạt và cao rễ có tác dụng chống viêm, lợi tiểu. 

5. Tác dụng làm lành vết thƣơng: cao rễ chùm ngây có tác dụng làm mau lành vết 

thƣơng do kích thích phát triển tổ chức liên kết và Chollagen. 

6. Trái và hạt cây moringa cũng ăn đƣợc, hạt cây có mùi vị nhƣ măng tây. Trong 

hoa và rễ cây moringa có chất Pterygospermin là một trụ sinh (antibiotic) rất 

mạnh, ăn thƣờng xuyên sẽ giảm đƣợc nhiễm trùng do tạp khuẩn của môi 

trƣờng. Cây chùm ngây cung cấp những hợp chất quý hiếm nhƣ zeatin, 

quercetin, alpha-sitosterol, caffeoylquinic acid và kaempferol. Lá và hoa đã 

đƣợc dùng để chữa nhiều bệnh nhƣ cảm cúm, bao tử, gan, tiểu đƣờng, tim. 

Nhiều tác giả ví cây chùm ngây là “thần diệu” hay là loại rau sạch của 

thế kỷ 21. Trong dân gian dùng lá chùm ngây nấu canh với tôm, tép, thịt nạc 

hoặc trộn gỏi. Trong y học cổ truyền, sử dụng chùm ngây chữa u xơ tuyến tiền 

liệt, huyết áp cao, tăng mỡ máu... Hiện nay có khoảng 80 quốc gia trên thế giới 

trồng chùm ngây làm rau ăn. 

7. Tác dụng của cây chùm ngây với sức khỏe: 
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(1)  Phòng bệnh ung thư, thoái hóa điểm vàng và xơ nang: Lá của cây chùm 

ngây có chứa 46 loại chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C và vitamin 

A. Đây là những chất chống oxy hóa vô cùng quan trọng đối với sức khỏe 

con ngƣời. Các chất chống oxy hóa này giúp trung hòa các tác động tàn phá 

của các gốc tự do, từ đó bảo vệ chúng ta khỏi bệnh ung thƣ và các bệnh 

thoái hóa nhƣ thoái hóa điểm vàng và bệnh xơ nang. 

(2) Tốt cho cơ bắp, sụn, xương, da và máu: Lá của cây chùm ngây rất giàu các 

axit amin. Nó có chứa 18 axit amin, trong đó có 8 axit amin thiết yếu 

(isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalaine, threonine, tryptohyan, 

valine) nên loài cây này chứa protein “hoàn hảo” và là một loại cây rất 

hiếm trong thế giới thực vật. 

(3) Trên thực tế, hàm lượng protein của cây chùm ngây nhiều ngang thịt, do đó 

nó rất có lợi cho những ngƣời ăn chay vì họ sẽ không lo bị thiếu protein. 

Protein là chất đặc biệt cần thiết để xây dựng cơ bắp, sụn, xƣơng, da và máu. 

Nó cũng quan trọng với cơ thể vì là chất cần thiết trong quá trình sản xuất 

các enzyme và hormone. 

(4) Phòng ngừa loãng xương: Với hàm lƣợng canxi và magie phong phú, cây 

chùm ngây trở thành một trong những loại thực vật có tác dụng tốt cho 

xƣơng nếu bổ sung chúng qua ăn uống hoặc dùng để pha trà.  

Canxi là dƣỡng chất cần thiết để xây dựng xƣơng và răng, còn magiê lại giúp cơ 

thể hấp thụ canxi tốt hơn. Vì cây chùm ngây chứa nhiều cả hai dƣỡng chất này này nên 

nó đặc biệt tốt cho việc phòng ngừa bệnh loãng xƣơng và các bệnh về xƣơng khác. 

(5) Tốt cho da: Giống cây chùm ngây chứa cytokinin (Moringa YSP) - một loại 

kích thích tố thực vật tạo ra phân chia tế bào, tăng trƣởng, và làm chậm quá 

trình lão hóa của các tế bào. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy Moringa 

YSP sản xuất đặc tính chống lão hóa ở ngƣời.  

(6)  Những món ăn từ rau chùm ngây: 

+ Canh chùm ngây nấu thịt bò. 

- Nguyên liệu:                                

 150g rau chùm ngây. 

 200g bò viên 

 2 củ hành tím. 

 Gia vị: muối, tiêu, đƣờng, hạt nêm, dầu ăn. 

- Thực hiện: 

 Rau chùm ngây rửa sạch, vớt ra để ráo nƣớc. Bò viên chọn loại vừa, trần 

sơ qua nƣớc sôi. Hành tím bóc vỏ, thái lát mỏng . 

 Đun nóng 1 thìa súp dầu ăn trong nồi, cho hành tím vào phi thơm, trút ra 

bát. 
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 Thêm 1 lít nƣớc vào nồi, đun sôi, cho bò viên vào nấu chín, nêm 2 thìa 

cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê đƣờng, 1 thìa cà phê muối, nếm vừa ăn. 

 Cho tiếp rau chùm ngây vào nồi, nấu khoảng 2 phút là đƣợc. Cho hành 

tím phi vào nồi, tắt bếp. 

  Múc canh ra tô, rắc thêm 1/3 thìa cà phê tiêu lên mặt 

+ Lá của Cây Chùm ngây dùng nấu canh rất ngọt và bổ dƣỡng, chỉ cần mỗi 

ngày dùng 2 chén canh rau Chùm Ngây (tƣơng đƣơng 10g-15g lá khô) sẽ cung cấp 

đƣợc dƣỡng chất thiết yếu cho cơ thể, đặc biệt tốt cho trẻ em suy dinh dƣỡng và ngƣời 

cần hồi phục sức khỏe sau quá trình điều trị, có thể sử dụng lá non chùm ngây làm sa 

lát, xào thịt hoặc xay thành bột pha nƣớc đun sôi để nguội cho tiện dùng.  

Khi nấu canh bằng là Chùm ngây sau khi sôi mới bỏ rau vào tránh đun nhiệt độ 

cao sẽ mất dƣỡng chất. 

+ Cây Chùm ngây sau khi thu hái khỏi cành để thời gian lâu sẽ mất dinh dƣỡng 

vì thế áp dụng công nghệ sấy lạnh sớm hơn 12 giờ sau khi thu hái sẽ đảm bảo giá trị 

dƣỡng chất, nếu phơi khô hoặc sấy sau 12 giờ sẽ mất nhiều giá trị của loại cây này. 

+ Ngoài ra, có thể sấy khô để dùng uống thay trà cũng rất tốt cho sức khỏe vì 

thế hiện nay có nhiều loại trà kết hợp sử dụng lá và thân cây Chùm ngây hoặc dùng trà 

Chùm ngây nguyên chất nấu uống thay nƣớc hàng ngày.  

+ Những lưu ý khi dùng rau chùm ngây: 

Khi có thai, hormon thai nghén là progesterone bài tiết làm mềm tử cung khiến 

cơ tử cung không co bóp. Còn alpha-sitosterol trong rau chùm ngây gây co cơ trơn tử 

cung và làm sẩy thai. Vì thế các nhà khoa học nhắc nhở “phụ nữ có thai không đƣợc ăn 

rau chùm ngây”. 

135. Cascara sagrada  (Rhamnus parchiana): 
Là cây bụi nhỏ mọc hoang ở Tây Bắc giáp Thái Bình Dƣơng của Hoa Kỳ và Tây 

nam của Canada, trƣớc đây đƣợc dùng làm thuốc xổ. 

Bộ phận dùng là vỏ thân cây có chứa các anthraquinon glycosid, các hydroxy 

anthracen glycosid có từ 6-7% ở vỏ (các chrysaloin). 

Còn chứa các cascarosid A và B, C, D. Thủy phân các cascarosid thì nhận đƣợc các 

aloin nhƣ barbaloin, chrysaloin. 

Chủ yếu dùng làm thuốc xổ dƣới dạng cao đặc, cao lỏng và viên nén. 

Mỗi lần uống vào buổi sáng hay trƣớc khi đi ngủ một liều tƣơng ứng với 20-30mg 

các dẫn chất hydroxyanthracen tính từ cascarosid A (tƣơng đƣơng 0,25-1g vỏ cây khô). 

136. Cây Guarana (Paullinia cupana) - Họ Sapindaceae 
Mọc ở vùng Amazon, đặc biệt là ở Brazil , cây có quả, mỗi quả có 1 hạt. 

Quả có màu nâu, đỏ, hạt màu đen, có điểm trắng đƣợc trồng quy mô lớn. 
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Hạt có chứa nhiều caffein, adenin, catechin, guanin, hypoxanthin, theobromin, 

theophyllin..., trong đó caffein là hoạt chất chính đƣợc dùng để sản xuất nƣớc uống chức 

năng pha trà. 

 

 

137. Cây Horse chestnut (Aesculus hippocastanum) – Họ 

Sapindaceae 

Cây gỗ to, cao đến 36m, mọc ở vùng Balcan phía Nam châu Âu nhƣ Hy Lạp, 

Albani, Macedonia, Serbia, Bulgari. Đã đƣợc trồng ở quy mô lớn. 

Bộ phận dùng là hạt. Hạt có chứa các alcaloid, saponin và glycosid, trong đó có chất 

aescin. Aescin có chứa genin-aescigenin và 2 phân tử glucose, 1 phân tử acid glucuronic 

và 1 phân tử acid tiglic. 

Aescin đƣợc dùng để hỗ trợ điều trị bệnh tắc tĩnh mạch và bệnh trĩ do có tác dụng 

chống oxy hóa, chống viêm, bảo vệ thành mạch, làm cho thành mạch chắc hơn, dẻo hơn. 

Còn dùng dạng cao horse chertnut với các công dụng nhƣ aescin. 

138. Cây Hải cẩu vàng (Goldenseal) - Hydratis canadensis: Họ 

Ranunculaceae 

Là cây mọc lâu năm, có rễ to, màu vàng, cây cao 30 cm. Mọc nhiều ở vùng núi Bắc 

Mỹ. Bộ phận dùng lá rễ của các cây có 3-4 năm tuổi. Rễ Hải cẩu vàng có chứa: các 

alcaloid: hydrastin, berberin, canadin (tetrahydro-berberin). 

Đƣợc thổ dân châu Mỹ xem nhƣ là cây thuốc chữa bách bệnh. 

Y học hiện đại xác định hydrastin có tác dụng làm co mạch máu và kích thích hệ 

thống thần kinh thực vật. 

Berberin có tác dụng kháng sinh, trị trực khuẩn và lỵ amip. 

Canadin có tác dụng kích thích co tử cung. 

Hải cầu vàng đƣợc dùng để điều trị các bệnh rối loạn ở các màng nhày, đặc biệt là ở 

mắt, mũi, cổ họng, dạ dày, ruột và âm đạo. Chống nhiễm khuẩn ở mắt, miệng và âm đạo.  

Có tác dụng điều hòa kinh nguyệt cho nữ giới. Do có tác dụng kích thích cơ tử cung 

nên không đƣợc dùng cho phụ nữ có thai. 

139. Cây Hắc mai biển: 

+ Tên khoa học: Hipophae rhamnoides L. 

+ Thuộc họ Nhót (NElaeagnaceae) 

+ Tên khác: Seabuckthorns, Sandthorn, Sallowthorn, Seaberry, Hippophae L, 

Dứa siberi, Vitamin Tree 

+  Thành phần hóa học: 

1.Quả [trong 100g quả tươi]: 

(1) Nƣớc : 83g 

(2) Proteine : 0,9g 
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(3) Lipide : 2,5g 

(4) Glucide : 10,2g 

(5) Chất xơ : 4,7g 

 Pectin : 0,4g 

 

(6) Vitamin: 

 A  : 1,5 mg 

 B1  : 0,03 mg 

 B2  : 0,05 mg 

 Niacin (B3, PP): 0,36 mg 

 Acid Folic (B9): 9 mg 

 Vitamin C : 200-1.500 mg.Cao gấp 10 lần cam. 

 Vitamin E : 180 mg 

 Biotin (vitamin H): 2 mg 

(7) Chất khoáng: 

 K  : 71,5 mg 

 Ca  : 28,8 mg 

 Mg  : 19,7 mg 

 Na  : 3 mg 

 P  : 5,8 mg 

 Fe  : 400 mg 

(8) Carotenoids: 30-40 mg. Gồm: 

 β-caroten 

 Lycopen 

 Zeaxanthine 

(9) Acid béo: 

+ Acid béo không bão hòa: 

 6-11% trong quả 

 8-18% trong hạt 

Gồm: 

- Acid Oleic (ω-9) 

- Acid Palmitoleic (ω-7) 

- Acid Palmitic  

- Acid Linoleic (ω-6) 

- Acid Linolenic (ω-3) 

+ Acid béo bão hòa và sterol: chủ yếu là β-sitosterol. 

(10) Flavonoids: 100-1000 mg 
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+ Gồm: 

 Isorhamnetin 

 Quercetin glycosid 

 Kaempferol 

+ Tƣơng tự Ginkgo billoba 

(11) Acid hữu cơ: 2,0g 

+ Gồm: 

 Acid quinic 

 Acid malic … 

+ Tƣơng tự quả việt quất. 

(12) Các acid amin. 

(13) Polyphnols: có hàm lƣợng cao. 

2. Tinh dầu Hắc mai biển: 

(1) Chứa 190 chất dinh dƣỡng và hoạt chất sinh học. 

(2) Vitamin C : hàm lƣợng cao hơn 12 lần cam. 

(3) Vitmain E: tƣơng đƣơng mầm lúa mì. 

(4) Vitamin A: cao hơn 3 lần cà rốt. 

(5) Rất giàu: 

- Carotenoids: ≥ 30 mg/100g quả. 

- Chất chống oxy hóa. 

- Các Enzyme, SOD. 

- Các vitamin:  

 Vitamin A : ≥ 2 mg/100g 

 Vitamin D : ≥ 2 mg/100g 

- Các sterol thực vật: β-sitosterol, campesterol. 

- Các phenol: Ellagic acid, Ferulic acid 

- Terpenoid glycosid 

- Acid béo chƣa no: (ω-3, ω-6, ω-7, ω-9) : > 84% 

 Aicd Palmitoleic (C16:1)  : > 9%  

 Acid Oleic (C18:1)  : > 16-32,5% 

 Acid Linoleic (ω-6)  : 27,5-38,6% 

 Acid Linolenic (ω-3) : 22,5-32,3% 

- Acid béo no: < 16% 

 Acid Palmitic (c16:0) : 7,5-11,2% 

 Acid Stearic (c18:0)  : 1,0-2,5% 

 Acid Myristic (c14:0) : 0,1-0,4% 

 Acid Arachidic (c20:0) : 0,2-0,5% 

- Các khoáng chất: Ca, Mg, K, Se, Na, Fe, Zn, P, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sr, Va. 
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- Tanin: Hippophaenin A, B. 

- Acid amin: Aspartic, Proline, Threonin, Serine, Lysine, Valine, Alanine, 

Phenylalanine, Glutamic, Glycine, Histidine, Tyrosine, Arginine, Cysteine, 

Methionine. 

- Polyalcohols: Mannitol, Sorbitol, Xylitol. 

 

+ Tác dụng: 

1. Quả Hắc mai biển đƣợc sử dụng làm bánh, mứt, kem, rƣợu để tăng cƣờng các 

chất dinh dƣỡng, tăng sức đề kháng và chống lão hóa. 

2. Nƣớc trái cây từ quả Hắc mai biển đƣợc sản xuất đóng chai, đóng lon với tác 

dụng thanh nhiệt giải độc, tăng lực và sức bền bỉ dẻo dai của cơ thể, đƣợc phổ 

biến ở Trung Quốc, châu Âu, Mỹ, Canada … Nƣớc uống Hắc mai biển còn 

đƣợc dùng cho quân đội, các vận động viên và các phi hành gia. 

3. Tác dụng chống oxy hóa, chống viêm: 

+ Giàu hoạt chất -caroten, vitamin C, vitamin E, Flavonoids nên cây Hắc mai 

biển có tác dụng chống oxy hóa mạnh. 

+ Tác dụng chống oxy hóa đƣợc thể hiện ở khả năng phân hủy các gốc tự do, 

chống hình thành các gốc tự do và tăng đào thải các gốc tự do ra khỏi cơ thể. 

+ Tác dụng chống oxy hóa đem lại lợi ích rất toàn diện cho cơ thể, làm giảm các 

nguy cơ phát sinh các bệnh mạn tính, giảm nguy cơ viêm, tổn thƣơng các tổ 

chức trong cơ thể. 

+ Đƣợc sử dụng điều trị viêm khớp, viêm phổi, viêm gan, tụy, viêm họng … 

4. Tác dụng với tim mạch: 

+ Các hoạt chất phong phú của cây Hắc mai biển làm giảm Cholesterol, giảm 

Triglyceride, giảm LDL, tăng HDL, dẫn tới giảm nguy cơ vữa xơ động mạch. 

+ Các vitamin , acid Folic, Polyphenol có tác dụng làm giảm Homocysteine, do 

đó giảm nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim. 

+  Hoạt chất Hắc mai biển còn làm cải thiện lƣu thông máu, tăng nuôi dƣỡng 

máu ở não, ở chi và các tổ chức cơ quan xa tim. 

+ Hắc mai biển còn có tác dụng làm giảm hình thành huyết khối, chống ngƣng 

tập tiểu cầu, chống rối loạn nhịp tim, giảm huyết áp. 

5. Tác dụng với hệ tiêu hóa: 

+ Các tác dụng chống loét dạ dày: 

 Cây Hắc mai biển ức chế các Cytokin gây viêm, làm giảm viêm loét dạ dày, 

tá tràng. 

 Các  hoạt chất cây Hắc mai biển còn làm giảm tiết dịch dạ dày, đặc biệt là 

lƣợng acid trong dịch dạ dày. 

+ Tác dụng tăng cƣờng chức năng tiêu hóa, chống táo bón. 

6. Tác dụng bảo vệ gan: 

+ Chiết xuất cây Hắc mai biển đã đƣợc thử nghiệm có tác dụng làm giảm men 

gan khi men gan tăng, giảm tiết mật. 
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+ Các chất nhƣ: Flavonoids, Polyphenol, các vitamin, acid amin, các acid béo 

không no rất giàu trong cây Hắc mai biển có tác dụng chống viêm, chống quá 

trình oxy hóa, chống thoái  hóa nên bảo vệ đƣợc tế bào gan khỏi viêm, thoái 

hóa và xơ gan. 

+ Cây Hắc mai biển còn làm tăng chức năng gan, tăng cƣờng thải độc và bảo 

vệ gan khỏi tổn thƣơng các chất độc gây nên. 

7. Tác dụng phòng chống khối u: 

+ Nƣớc ép quả Hắc mai biển rất giàu vitamin C, Flavonoids, các acid béo -3 

có tác dụng giảm viêm, phân hủy các tác nhân gây ung thƣ nhƣ Nitrosamin, 

Acrylamide, các  hợp chất hóa học độc hại, AGE … 

+ Với tác dụng chống oxy hóa mạnh, cây Hắc mai biển có tác dụng giảm 

nguy cơ hình thành các khối u. 

+ Dầu Hắc mai biển cũng làm tăng khả năng miễn dịch kể cả đặc hiệu và 

không đặc hiệu nên cũng làm giảm nguy cơ ung thƣ. 

+ -caroten có tác dụng loại bỏ hạt nhân phóng xạ. 

8. Tác dụng chữa bỏng, làm nhanh lành các vết thƣơng: 

+ Hoạt chất Hắc mai biển có tác dụng kích thích lên da non, nhanh liền sẹo. 

+ Với sự phong phú Flavonoids, các vitamin, đặc biệt là vitamin C, vitamin 

E, nƣớc ép quả Hắc mai biển vừa có tính kháng sinh, vừa có tác dụng kích 

thích tái tạo các tế bào da, tế bào sợi, tăng sản sinh Chollagen. 

+ Với tác dụng tăng sức miễn dịch nên cây Hắc mai biển làm tăng khả năng 

chống đỡ với tổn thƣơng do bỏng và vết thƣơng. 

+ Do có hoạt chất Tanin, cây Hắc mai biển còn làm se các vết lở loét, vết 

bỏng, vết thƣơng, giảm tiết dịch. 

9. Tác dụng với làn da: 

+ Hắc mai biển làm da tăng tính đàn hồi, sáng, bóng, mịn. 

+ Với các hoạt chất chống oxy hóa, chống viêm, cây Hắc mai biển có tác 

dụng chống lão hóa da, giảm nám, giảm nhăn, tăng độ ẩm cho da. 

+ Với sự phong phú vitamin C, các vitamin B, A, D, E, nƣớc ép quả Hắc mai 

biển cũng nhƣ dầu Hắc mai biển làm cho làn da chắc, khỏe, phòng chống mụn 

nhọt, phòng chống viêm nhiễm. 

+ Tác dụng tăng mọc tóc, giảm rụng tóc, chống khô ròn tóc, móng. 

10. Các tác dụng khác: 

+ Tác dụng giảm cân. 

+ Ngăn ngừa bệnh Alzheimer. 

+ Làm giảm khô mắt. 

+ Tác dụng kháng sinh. 

+ Bảo vệ tế bào não, chống thoái hóa tế bào não. 

140. Cây Hoàn ngọc: 

+ Tên khoa học: Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk. 
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- Thuộc họ Ô rô (Acanthaceae) 

+ Tên khác: Xuân hoa, Nhật nguyệt, Tu lình, Cây con khỉ, Trạc mã 

+ Thành phần hóa học: 

(1) Theo Đỗ Huy Bích et al. [Những cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt 

Nam]: Thành phần hóa học của cây Xuân hoa gồm có: Sterol, Flavonoids, 

đƣờng khử, Carotenoids, acid hữu cơ, Saponin. 

(2) Trong 100g lá tươi: 

 Chlorophyll toàn phần : 2,65 mg 

 N toàn phần   : 4,9% (chất khô) 

 Protein toàn phần  : 30,8% (chất khô) 

 Protein hòa tan  : 25,5 mg 

 Pollysaccharid  : 0,8% 

(3) Các chất khoáng: [100g lá tƣơi]: 

 Ca : 875,5 mg 

 Mg : 837,6 mg 

 K : 587,5 mg 

 Na : 162,7 mg 

 Fe : 38,75 mg 

 Al : 37,5 mg 

 V : 3,75 mg 

 Cu : 0,43 mg 

 Mn : 0,34 mg 

 Ni : 0,19 mg 

 Hàm lƣợng Ca, Mg, K, Na rất cao 

 Không chứa các kim loại nặng: Cd, Pb, As, Cr. 

(4) Thành phần acid amin [mg%] 

 Acid Aspartic  : 74-97 

 Acid Glutamic : 22-31 

 Asparagin  : 80-127 

 Serin   : 21-2 

 Glutamin  : 63-43 

 Histidin  : 8-33 

 Glycin   : 6-62 

 Threonin  : 16-60 

 Alanin   : 43-106 

 Arginin  : 58-182 
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 Tyrosin  : 6-15 

 Valin   : 27-99 

 Methionin  : 6-29 

 Tryptophan  : 12-27 

 Phenylalanin  : 17-96 

 Leucin   : 45-84 

 Isoleucin  : 23-148 

 Lycin   : 10-30 

 Prolin   : 180-42 

(5) Các hoạt chất sinh học: 

 Sterol, -sitosterol 

 Coumarin 

 Carotenoid 

 Acid hữu cơ, Saponin 

 Polysaccharid 

 Flavonoid 

+ Tác dụng: 

1. Kháng khuẩn, kháng nấm: Chiết xuất từ Hoàn ngọc có tác dụng kháng khuẩn, 

nấm: 

 Bacillus 

 Stapylococcus 

 Streptococcus 

 E.coli 

 Pseudomonas 

 Aspergillus 

 Fusarium 

 Candida … 

2. Tác dụng thủy phân Protein (Proteinase): lá Xuân hoa giã nát đắp vết thƣơng, 

có tác dụng tiêu mủ, tiêu viêm, giảm sƣng tấy, do trong Xuân hoa có Ezyme 

Proteinase. Hoạt chất men này ít bị thay đổi khi phơi, chế biến. Sau 1 tháng, 

hoạt tính men giảm ít. 

3. Tác dụng ức chế men MAO (Monoaminoxydase): 

+ Men MAO có tác dụng tăng chuyển hóa Serotonin thành 5-HIAA (5-

Hydroxyindole – Acetic acid) để đào thải qua nƣớc tiểu. 

+ Hoạt chất cây Hoàn ngọc có tác dụng ức chế MAO (tức là chất MAOI), dẫn 

tới Serotonin không bị phân hủy, hàm lƣợng tăng lên, làm hƣng phấn thần kinh, 

chống trầm cảm, tăng ham muốn tình dục. 
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4. Tác dụng bảo vệ gan: 

+ Hoàn ngọc có tác dụng bảo vệ gan, chống đau gan, viêm gan, xơ gan, bảo vệ 

tế bào gan khỏi tác động độc chất. 

+ Hoạt chất Triterpen trong lá và rễ Hoàn ngọc có tác dụng tăng cƣờng chức 

năng gan, làm giảm men SGOT và SGPT. 

5. Theo các công bố của các tác giả khác, hoạt chất Hoàn ngọc còn có tác dụng:  

+ Tăng cƣờng chức năng thận, chống đau thận, viêm đƣờng tiết niệu, viêm thận, 

đái rắt, đái buốt, đái ra máu. 

+ Tăng cƣờng chức năng tiêu hóa: chống rối loạn tiêu hóa, viêm- loét, đau 

bụng, ỉa chảy. 

+ Chống suy nhƣợc thần kinh, mệt mỏi, trầm cảm, sốt, cảm cúm. 

+ Chống đau mắt đỏ, viêm da lở loét, huyết áp cao. 

+ Chống tụ máu, làm nhanh lành vết thƣơng. 

6. Chống khối u: 

+ Hoạt chất Betulin và Lupeol trong Hoàn ngọc có tác dụng ức chế khối u hình 

thành và phát triển (Ung thƣ gan, ung thƣ biểu mô, ung thƣ vú). 

+ Kết quả nghiên cứu cho thấy: với liều cao dịch chiết 3000 mg/kg/ngày có khả 

năng ức chế tới 37,03% và liều 7000 mg/kg/ngày ức chế tới 60,68%. 

+ Với liều Triterpen 500 mg/kg/ngày có khả năng ức chế 19,99%sự phát triển 

của tế bào ung thƣ so với lô đối chứng, với liều 1000 mg/kg/ngày có khả năng 

ức chế tới 63,85%. 

141. Cây lược vàng:  

+ Tên khoa học: Callisia fragrans (Lindl.) Woods. 

+ Thuộc họ Thài lài (Commelinaceae). 

+ Tên khác: Lan vòi, Địa lan vòi, Lan rủ 

+ Thành phần hóa học: 

1. Các hợp chất Phenol: Aloeemodin, Umbeliferon, Scopoletin, Quercetin, Acid 

galic, Acid cafeic, Acid chicoric 

Kết quả nghiên cứu của Viện dƣợc liệu (Bộ Y tế) năm 2010 cho thấy: 

+ Khi phân tích dịch ép cây lƣợc vàng bằng HPLC, ngoài 7 chất Phenol trên còn 

có: Kaempferol và Acid Ferulic. 

+ Kết quả định lƣợng cho thấy hàm lƣợng các nhóm hoạt chất Phenol nhƣ sau: 

 Coumarin (Umbeliferon, Scopoletin) : 0,14% 

 Anthraquinon (Aloe-Emodin)  : 0,008% 

 Acid Phenolic (Acid Galic, Cafeic, Gallic, Chicoric): 0,37% 

 Flavonoids (Kaempferol, Quercetin) : 0,05% 
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+  Năm 2009, các tác giả công bố phân lập đƣợc một hợp chất Flavon C-glycosid 

là Isoorientin từ dịch chiết menthanol toàn cây lƣợc vàng. 

2. Saponin: Ginsenoside Rg1. 

3. Acid hữu cơ: 

+ Ngoài các acid Phenolic đã nêu trên, trong thân và lá cây lƣợc vàng còn có  

acid Ascorbic. 

+ Hàm lƣợng tổng acid hữu cơ trong dịch ép thân bồ lƣợc vàng: 37,05% so với 

cắn khô kiệt. 

4. Chất béo: Trong thân và lá lƣợc vàng có: 

+ Phân đoạn trung tính: Hydrocarbon parafinic, Olefinic, Aromatic, Carotinoid, 

Sterol và Triterpen acetat, Triacylglycerid, acid béo tự do, Triterpenol, Sterol, 

acid Triterpenic và Chlorophyll. 

+ Glycolipid: Sulfolipid, digalactosyldiglycerid, sterol glycoside, cerebrosid và 

monogalactosyl-diglycerid. 

+ Phospholipid 

+ Các sắc tố: 

 Chlorophyll A và B 

 Caroten  và  

 Xanthophyl 

+ Hàm lƣợng chất béo trong dịch ép thân bồ là 0,21% so với cắn khô. 

5. Carbohydrat: 

Trong dịch ép thân bồ lƣợc vàng: 

+ Đƣờng tự do : 25,13% so với cắn khô. 

+ Polysaccharid : 2,44% so với cắn khô. 

+ Thủy phân Polysaccharids thì thu đƣợc các đƣờng đơn là: Glucose, Mannose, 

acid Glucuronic, Glucosamin và Galatosamin. 

6. Acid amin: Dịch ép thân bồ tƣơi có 18 acid amin: Asparagin, Acid Aspartic, 

Threonin, Serin, Glutamin, Acid Glutamic, Glycin, Alanin, Valin, Methionin, 

Leucin, Isoleucin, Tyramin, Phenylalanin, Lysin, Histamin, Arginin, 

Tryptophan 

7. Các chất khoáng: Xác định có 11 chất khoáng, trong đó Ba, Mn, Cu … có hàm 

lƣợng cao nhất. 

8. Các Vitamin: Vitamin A, Vitamin C …  

+ Tác dụng: 

1. Sử dụng trong dân gian: Tổng hợp các tài liệu, lƣợc vàng đƣợc sử dụng ở châu 

Mỹ với mục đích: 

- Làm đẹp tóc, chữa cao HA, thấp khớp, chữa mụn nhọt. 

- Chữa cảm cúm, viêm dạ dày, nhiễm trùng. 

Tại Nga đƣợc sử dụng với mục đích: 
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- Chữa bệnh dạ dày-ruột. 

- Bệnh túi mật, lá lách. 

- Các bệnh hô hấp: ho, viêm họng, viêm phế quản, hen. 

- Các bệnh tiết niệu. 

- Các bệnh ngoài da: chàm, dị ứng, bỏng, zona. 

- Vết thƣơng. 

- Bệnh viêm khớp. 

2. Tác dụng chống oxy hóa: 

Các hoạt chất trong lƣợc vàng nhƣ Acid Ascorbic, Quercetin, Kaempferol, 

Isoorientin, Scopoletin, Acid Caffeic, Acid Gallic … có tác dụng chống oxy 

hóa. 

- Làm tăng hàm lƣợng Glutation (GSH) gấp 3 lần. 

- Tăng Catalase (CAT) 54%. 

- Tăng Superoxid Dismutase (SOD): 20% 

- Tăng Glutatione Peroxidase (GPx). 

- Tăng Glutation S-transferase (GST). 

3. Tác dụng chống viêm: 

+ Các hoạt chất Quercetin, Kaempferol, Isoorientin, Scopoletin, Aloe emodin, 

acid Caffeic trong cây lƣợc vàng có tác dụng chống viêm rõ rệt. 

+ Cơ chế do: 

- Ngăn cản sự phát triển chứng viêm dị ứng qua trung gian IgE. 

- Ức chế men gây viêm COX-2 

- Ức chế men mARN của iNOS, COX-2 và CRP của tế bào gan. 

- Ức chế NF-kappa B hoạt động. 

- Ức chế IkappaB alpha và IKK (IkappaB kinase) alpha. 

4. Tác dụng với tim mạch: 

+ Scopoletin làm giảm huyết áp do: 

- Làm giãn các cơ trơn. 

- Chống co thắt mạch máu. 

+ Umbeliferon trong lƣợc vàng có tác dụng : 

 Giảm Lipid máu 

 Giảm Cholesterol toàn phần (TC) 

 Giảm LDL-C 

 Giảm Triglycerid (TG) 

 Tăng HDL-C 

 Giảm acid béo tự do (FFA) 

 Giảm Phospholipid (PL) 
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+ Hoạt chất lƣợc vàng có tác dụng phòng chống vữa xơ động mạch, làm tăng 

sức bền thành mạch, chống chảy máu, chống huyết khối. 

5. Tác dụng giảm đƣờng máu: 

+ Ngƣời ta đã làm thí nghiệm ở chuột đái tháo đƣờng, có mức đƣờng huyết, 

Hemoglobin glycosylated (HbA-1c) tăng và hoạt động của các Enzyme 

Gluconeogenic nhƣ: Glucose-6-Phosphatase và Fructose-1,6-Bisphosphatase 

cũng tăng, trong khi mức Insulin huyết tƣơng, Hemoglobin (Hb), Glycogen gan 

giảm. Tiêm Umbeliferone vào màng bụng chuột tiểu đƣờng với liều 10,20,30 

mg/kg trọng lƣợng cơ thể và Glibenclamide (600 micro g/kg trọng lƣợng cơ 

thể) trong 10% DMSO hòa tan trong nƣớc, trong 45 ngày, đã làm giảm đáng kể 

mức độ Glucose máu, HbA-1c và  hoạt động của Glucose-6-phosphatase và 

Fructose-1,6-bisphosphatase, trong khi đó làm tăng hàm lƣợng Insulin huyết 

tƣơng, Hb, Glycogen gan và hoạt động của Glucokinase và Glucose-6-

Phosphatase hydrogenase gần nhƣ bình thƣờng. 

+ Với liều 30 mg/kg trọng lƣợng có thể có tác dụng hạ đƣờng huyết, tác dụng 

này có thể so sánh với Glibenclamide. 

+ Umbeliferone đã cải thiện mức đƣờng huyết do đó làm giảm sự hình thành 

các thành phần Glycoprotein, giúp chống lại nguy cơ biến chứng của bệnh đái 

tháo đƣờng. 

+ Các hoạt chất khác: Isoorientin, Acid Cafeic, Acid Chicoric cũng có tác dụng 

làm giảm đƣờng huyết. 

6. Tác dụng kháng sinh: 

+ Các hoạt chất Flavonoids và các acid hữu cơ trong lƣợc vàng có tác dụng 

kháng vi khuẩn, virus và nấm. 

+ Ứng dụng này đƣợc thực hiện cho điều trị các bệnh viêm nhiễm, viêm họng, 

viêm đƣờng hô hấp, nhiễm trùng, mụn nhọt, vết thƣơng, viêm gan, nhiễm HIV 

…Vì là những kết quả còn ít, chƣa có nhiều công trình nghiên cứu nên sự khẳng 

định tính hiệu quả còn chờ tiếp tục các nghiên cứu tiếp theo. 

7. Tác dụng với bệnh xƣơng khớp: 

+ Lƣợc vàng có tác dụng chống viêm, đau khớp. 

+ Hình thức sử dụng có thể uống trong xoa ngoài. 

8. Tăng sức đề kháng, tăng miễn dịch: 

+ Sử dụng lƣợc vàng có tác dụng tăng sức lực nói chung. 

+ Qua thí nghiệm với chuột với liều 5 ml dịch ép thân bồ lƣợc vàng cho 1 kg 

trọng lƣợng mỗi lần trong ngày đã làm tăng khả năng bơi từ 8,8 phút lên 11,5 

phút, nếu tăng liều lên 10 ml/kg thì khả năng bơi của chuột tăng gấp 2 lần so với 

lô đối chứng. 
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+ Dịch ép lƣợc vàng làm tăng tổng hợp ATP ở cơ vân và cơ tim, tăng hàm 

lƣợng Glycogen trong gan và làm giảm nồng độ acid Pyruvic và acid Lactic 

trong máu, làm giảm stress-oxy hóa. 

+ Dịch ép lƣợc vàng còn có tác dụng làm tăng trọng lƣợng tuyến ức và lách ở 

động vật thí nghiệm từ 12-27%, tăng tế bào miễn dịch Lympho T, tăng chỉ số 

thực bào 1,5 lần so với nhóm chứng. 

 

 

9. Tác dụng bảo vệ gan, bảo vệ tế bào thần kinh: 

+ Do các hoạt chất lƣợc vàng có tác dụng chống oxy hóa mạnh nên bảo vệ đƣợc 

tế bào gan và tế bào não tránh đƣợc tổn thƣơng bởi các gốc tự do. 

+ Hoạt chất Quercetin, Isoorientin có tác dụng bảo vệ tế bào gan, thận, não. 

+ Scopoletin có tác dụng chống trầm cảm. 

+ Rg1 có tác dụng phòng chống Alzheimer và Parkinson, bảo vệ tế bào não, 

giảm nhồi máu não. 

10. Tác dụng chống khối u: 

+ Do tác dụng chống oxy hóa nên tránh đƣợc viêm mạn tính, giảm đƣợc nguy 

cơ ung thƣ. 

+ Các hoạt chất Quercetin, Kaempferol, Scopoletin, acid Gallic, Ginsenosid Rg1 

có tác dụng ức chế sự phát triển tế bào ung thƣ và làm cho tế bào ung thƣ tăng 

chết theo chƣơng trình (Apoptosis). 

+ Lƣợc vàng có tác dụng tăng miễn dịch cũng làm tăng khả năng chống đỡ với 

ung thƣ và tăng sức đề kháng do ung thƣ làm suy giảm trong quá trình bị bệnh. 

142. Cây Nhàu: 
 

- Nhàu (tên khoa học: Morinda citrifolia L.) 

- Tên khác: cây Ngao, Nhàu rừng, Nhàu núi, Nhàu nƣớc, thổ dân Tahiti gọi 

là: Nono, Nonu. 

- Thuộc họ cà phê (Rubiaceae). 

- Có 65 loài, phân bố khắp vùng nhiệt đới và Á nhiệt đới. Phân bố rộng vùng 

nhiệt đới châu Á, từ Trung Quốc đến Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, 

Indonesia, Philipin, Ấn Độ, Úc và một số đảo ở Thái Bình Dƣơng. 

+  Thành phần hóa học: 

1. Levand O và Larson HO (1974) đã xác định một số thành phần chính trong cây 

Nhàu: Scopoletin; Octoanoic acid; Terpenoids; Alcaloids; Anthraquinones; 

Vitamin: A,C …; Chất khoáng;  – sitosterol; Flavone glycosides; Linoleic 

acid, amino acid; Rutin; Proxeronine; Acubin; Alizarin; Caproic acid 
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2. Wang M, Kikuzaki H và cộng sự (1999- 2000) đã phát hiện thêm chất mới 

trong lá Nhàu là: 

 Flavonol glycosides 

 Iridoid glycoside 

Và 3 chất trong quả Nhàu: 

 Irisacharide fatty acid ester 

 Rutin 

 Acid Asperulosidic 

3. Duke JA (1992); liệt kê có: 

 23 hoạt chất khác nhau trong cây Nhàu 

 5 loại vitamin 

 3 loại khoáng chất 

4. Theo GS. Đỗ Tất Lợi - “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” NXB Y học 

(2004) và  Viện Dƣợc liệu - “Những cây thuốc và động vật làm thuốc” NXB Khoa 

học và kỹ thuật (2006): công bố thành phần hóa học gồm: 

(1) Vỏ rễ: Chứa Glucosid Morindin. Sau khi thủy phân Morindin cho Glucose, 

Rhamose và Morindon. Rễ Nhàu còn chứa acid Rubicloric, các hợp chất 

Antharaquinon. 

(2) Hoa:  

• Chứa một Anthraquinon glycosid 

• 2 Flavon glycoside 

(3) Quả: chứa tinh dầu, trong đó có acid Hexoic, acid Octoic, các ester của các 

alcol ethylic và methylic. 

(4) Lõi gỗ: có Anthraquinon glycosid, physcion và morindon. 

5. Neil Solomon phối hợp nghiên cứu với 40 tác giả khác (1999 – 2001) đã công bố: 

trong Noni: 

• Có tới 200 hoạt chất. 

• Các vitamin: A, C, E, B1, B2, Niacin, B6, acid folic, B12, Biotin, acid 

Pantothenic. 

• Các chất khoáng: Fe, P, Mg, Cu, Zn, Cr, Mn, Na, K, Ca 

• Carbonhydrate: Frutose, Glucose, Polysacharide … 

• Chất xơ 
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6. Iridoids: là hoạt chất chủ yếu trong quả Nhàu: 

(1) Nhóm các hợp chất Cyclopenta (C) pyran mono terpenoid. 

(2) Chiếm 75% trong quả Nhàu, còn 25% là các thành phần khác (Scopoletin, 

Flavonoids, Lignan, acid béo .... 

(3) Có hàm lƣợng cao trong quả Nhàu và thấp trong các loại quả khác (nho, táo, lê, 

măng cụt, cam, dứa, sầu riêng .... ) 

(4) Là hoạt chất chính và tác dụng sinh học chủ yếu của quả Nhàu. 

(5) Có tính bền vững lâu: đã thí nghiệm: 

- Sau 12 tháng ở nhiệt độ 23
0
C vẫn đảm bảo hàm lƣợng nhƣ ban đầu. 

(0,32mg/ml). 

- Quá hạn sử dụng 7 năm vẫn giữ đƣợc hàm lƣợng > 0,30mg/ml. 

(6) Quả Nhàu ở Tahiti có hàm lƣợng cao >0,30mg/ml, còn quả Nhàu ở các nơi khác 

chỉ đạt < 0,15mg/ml 

+ Iridoids:  

- Đƣợc thực vật sản xuất ra nhƣ một cơ chế phòng vệ chống lại sự nhiễm khuẩn. 

- Có phổ sinh học rộng. 

- Có nhiều trong các loại cây: ba kích, đại, núc nác, nữ lang, cỏ roi ngựa … 

+ Iridoids: có cấu trúc hóa học bền vững: 

- Không bị thay đổi khi tiếp xúc: 

• Oxy gen 

• Nhiệt độ 

• Ánh sáng 

- Thời gian giữ đƣợc cấu trúc 2 năm 

-  So với: Flavonoids và Carotenoids: 

 Sau 4 tháng: sau 4 tháng đã giảm 80% tác dụng sinh học. 

 Chỉ tác dụng có hiệu quả cao khi còn tƣơi. 

+ Tác dụng: 

Tổng hợp 150 công trình nghiên cứu từ 1986-2015 về cây Nhàu, những tác dụng sinh 

học đã đƣợc thống nhất nhƣ sau: 

1. Tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh: Hoạt chất Iridoid tên là Catalpol có tác dụng: 

- Tăng Synaptophysin. 

- Kích thích PKC (Protein – Kinase C) gấp 43 lần. 

- Tăng phân hủy ROS và FS. 

- Ức chế LPS (Lipopolysaccharid). 

- Ức chế tạo TNF-. 
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Từ đó bảo vệ đƣợc tế bào thần kinh: chậm lão hóa, giảm thoái hóa, phục hồi khi bị 

tổn thƣơng bởi gốc tự do, ngăn cản suy giảm trí nhớ (Alzheimer). 

2. Tác dụng phòng chống ung thƣ: 

+ Nƣớc ép quả Nhàu có tác dụng ức chế yếu tố gây ung thƣ nội sinh (TNF-), ức 

chế yếu tố gây viêm (COX-2) do đó ngăn chặn đƣợc phát triển ung thƣ. 

+ Nƣớc ép quả Nhàu (TNJ) chống oxy hóa mạnh gấp 2,8 lần Vitamin C, kích thích 

sản xuất tế bào Lympho T, có tác dụng nâng cao hệ miễn dịch, chống đột biến tế 

bào. 

+ Các chất Iridoids (Aucubin, Geniposide, Catalpol, Hapagide, Genipin) có tác 

dụng chống đột biến AND, chống hình thành khối u. 

+ Hai Iridoids có tác dụng đặc biệt chống tổn thƣơng và phục hồi tổn thƣơng AND 

là. 

 DAA (Deacetylasperulosidic acid) 

 AA (Asperulosidic acid) 

3. Chống viêm, tăng cƣờng miễn dịch: Cơ chế do: 

+ Hoạt chất: Aucubin, Geniposide: có tác dụng ức chế TNF-, IL-6. 

+ Oleuropeoside, Ligustroside: ức chế COX-2. 

+ Verminoside, Genipin: ức chế iNOS, LPS 

+ Verproside, Catalposide: làm giảm đau 

+ Monotropein: làm giảm phù nề 

+ Scrovalentinoside, Scropolioside: làm giảm phản ứng quá mẫn. 

+ Catalpol: kích thích tế bào Limpho – T và đại thực bào. 

4. Chống oxy hóa: Cơ chế do: 

+ Hoạt chất Picroside, Kutoside: có tác dụng phân giải gốc tự do. 

+ Oleuropein: thu dọn các gốc tự do. 

+ Aucubin: chống sản sinh các gốc tự do. 

5. Tác dụng lên hệ tim mạch: 

(1) Tác giảm huyết áp: 

+ Cơ chế do hoạt chất Iridoids (Oleacin) ức chế men ACE, do đó Angiotensinogen 

không chuyển thành Angiotensin đƣợc. Đồng thời Oleacin cũng liên kết với các 

thụ cảm thể của Angiotensin là AT1 và AT2, do đó Angiotensin trở nên bất lực. Kết 

quả là gây giãn mạch, giảm huyết áp. 

+ Hoạt chất Scopletine cũng có tác dụng làm giãn mạch. 

+ Đặc biệt TNJ có tác dụng kích thích cơ thể tổng hợp NO làm cho giãn mạch, 

tăng độ đàn hồi của mạch, dẫn tới giảm huyết áp. 

(2) Tác dụng giảm LDL: 
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Các Iridoids: Geniposide acid, Scandoside, Ferotoside, AA, DAA có tác dụng ức 

chế tạo thành LDL. 

(3) Tác dụng giảm tính thấm thành mạch: Catalpol, Methylcaltapol có tác dụng làm 

giảm tính thấm thành mạch. 

(4) Phòng tai biến đột quỵ: 

Cơ chế do TNJ có tác dụng tăng phân giải Homocysteine, là chất có nguy cơ gây 

đột quỵ, suy vành, nhồi máu nếu nồng độ tăng (bình thƣờng là 5-10 mol/l) và 

thời gian tồn tại lâu. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Hoa Kỳ, TNJ 

có thể làm giảm tới 21% Homocysteine và làm tăng đƣợc 16% HDL. 

6. Tác dụng hạ đƣờng huyết: 

Các Iridoids: Scropolioside, Harpagoside, DAA có tác dụng làm giảm Glucose 

máu. Hoạt chất Oleuropein có tác dụng chống oxy hóa và làm tăng dụng nạp 

Glucose. 

7. Tác dụng kháng sinh: vi sinh vật của TNJ: 

 

Kháng VSV Hoạt chất thuộc Iridoids Loại vi sinh vật 

Kháng vi khuẩn Isoplumericin 

Plumericin 

Galioside 

Gardenoside 

Gentiopicroside 

Staph.aureus 

Bacillces cereus 

B. Subtilis 

E.coli 

Klebsiella pheumoniae 

Pseudomonas aerugenosa 

Enterobacter cloacae 

Kháng virus Arbortristoside A,C 

Acibin 

Oleuropein 

Lucidumoside 

Oleuropein 

Virus viêm não 

Ức chế virus viêm gan B 

Virus ho hấp 

Ức chế HIV 

Kháng ký sinh 

trùng 

Plumericin 

Isoplumericin 

Epoxygaertnroside 

Methoxygaertnroside 

Một số Iridoids khác 

Leishmaial và Mollusicicidal 

Amip 

KSTSR (Plasmodium falciparum) 

 

8. Các tác dụng khác: Nƣớc ép quả Nhàu còn có tác dụng: 

+ Kích thích sản xuất Chollagen, làm nhanh lành vết thƣơng. 

+ Tăng bài tiết mật. 

+ Chống dị ứng. 

+ Chống trầm cảm. 



 89 

+ Chống rồi loạn kinh nguyệt và các triệu chứng tiền mãn kinh. 

143. Cây Lô hội: 

+ Đặc điểm cây Lô hội: 

- Có 330 loài Lô hội. Trong đó có 100 loại đƣợc trồng phổ biến ở các vùng nhiệt đới 

Bắc Mỹ, Caribê, Châu Phi, Nam Á, Đông Nam Á, Australia. 

 Cao từ vài cm đến hàng mét. 

 Chỉ một vài loại có tác dụng Y học. Loại đƣợc dùng nhiều nhất là Aloe Vera. 

- Tên khác: Lƣỡi hổ, Lƣ hội, Nha đảm, Hổ thiệt. 

- Aloe Vera còn có tên là Aloe Bardadensis 

 Aloe Vera có độ cao 60 – 90cm. 

- Lá dài: 40 – 50cm. 

- Chân có lá rộng: 6 – 10cm. 

- Có gai nhọn ở cả hai bên mép lá. 

+  Thành phần hóa học: 

Trong keo Lô hội có hơn 200 thành phần dinh dƣỡng và hoạt chất, trong đó có 20 loại 

dƣỡng chất, 18 loại acid hữu cơ, 12 loại vitamin. 

1. Các hoạt chất sinh học: 

• Nhóm Anthraquinone: Aloin, Emodin: 

• Barbaloin: Kháng sinh & tẩy nhẹ                        

• Isobarbaloin: Giảm đau & kháng sinh 

• Anthranol: Tẩy & sát khuẩn 

• Anthracene: Tẩy & sát khuẩn 

• Aloetic acid: Kháng sinh 

• Aloe amodine: Sát trùng & nhuận tràng. 

• Cinamic acid: Tẩy nhẹ, sát trùng & chống nấm 

• Ester cinamic acid: Giảm đau & gây tê 

• Dầu ethereal: Làm dịu 

• Chrisphanic acid: Chống nấm (ngoài da) 

• Aloe ulcine: Hạn chế tiết dịch dạ dày 

  2. Các Vitamin: Lô hội chứa 12 loại Vitamin. Một số Vitamin chủ yếu: 

Các Vitamin trong Lô hội 

TT VITAMIN TÁC DỤNG 

1 Vitamin A Hoạt động thị giác, tái tạo tế bào, chống oxy hóa. 
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2 Vitamin B1 Phát triển các mô & tạo năng lƣợng. 

3 Vitamin B2 Cùng B6 trong tạo máu, chuyển hóa. 

4 Vitamin B6 Tƣơng tự B2 

5 Niacinamide (Niacine) Điều chỉnh quá trình trao đổi chất 

6 Vitamin B12 Tạo hồng cầu, tạo Tế bào mới & hoạt động thần kinh 

7 Vitamin C Chống viêm nhiễm, làm lành & duy trì sức bền da, chống 

oxy hóa. 

8 Vitamin E Chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, tái tạo TB 

9 Choline Hỗ trợ quá trình trao đổi chất 

10 Vitamin M (acid Folic) Tạo máu. 

 

3. Các chất khoáng: Có nhiều chất khoáng cần thiết cho cơ thể. Một số chất khoáng chủ 

yếu. 

Các chất khoáng trong Lô hội 

TT KHOÁNG CHẤT TÁC DỤNG 

1 Canxi Kết hợp P trong phát triển xƣơng, hoạt động cơ, tim 

2 Phosphorus Kết hợp với Ca trong phát triển xƣơng 

3 Kali Thành phần dịch cơ thể, cân bằng ion màng TB, hoạt 

động cơ tim 

4 Sắt Tham gia tạo máu, vận chuyển O2 

5 Natri Dẫn truyền thông tin, điều chỉnh H2O, cấu tạo tổ chức 

6 Chlorine Thành phần dịch cơ thể, điều chỉnh H20, kiềm toan 

7 Kẽm Kích thích Protein trong quá trình làm lành vết thƣơng 

8 Manganese Kết hợp Mg duy trì cơ, thần kinh khỏe mạnh 

9 Magnesium Tham gia chuyển hóa, hoạt động não, cân bằng ion 

màng TB 

10 Đồng Thành phần acid amin, sản xuất hồng cầu, hoạt động 

men 

11 Chromium Hoạt hóa các Enzyme acid béo. 
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4. Các Saccharides: Mono & Polysaccharid: Cellulose, Glucose, Mannose, 

Aldonentose, Uronic acid, Lipose, Aliinase, L – rhamnose, Acemannan, 

Glycomannan, Galactan. 

5. Các acid amin: 

 Lô hội có 7 trong 8 acid amin cần thiết: Isoleucine, Leucine, Lysine, 

Methionine, Phenylalanine, Threonine, Valine. 

 Có 11 trong 14 acid amin thứ yếu: Asparitic acid, Glutamic acid, 

Alanine, Arginine, Cystine, Glycine, Histidine, Hydroxiproline, Proline, 

Serine, Tyrosine. 

6. Các Enzyme: 

 Phosphatase 

 Amylase 

 Bradykininase: Giảm đau, chống viêm nhiễm, kích thích hệ thống miễn 

dịch. 

 Catalase: ngăn cản việc tích tụ phần nƣớc bị oxy hóa trong cơ thể. 

 Cellulase: đẩy nhanh hấp thụ Cellulose. 

 Creatine phosphokinase: men thuộc hệ cơ. 

 Lipase: thúc đẩy quá trình tiêu hóa. 

 Nucleotidase 

 Alcaline phosphatase 

 Proteolytiase (Protease): thủy phân Protein. 

7. Lô hội còn chứa: 

 Acid Salicylic 

 Acid Chrysophanic 

 Phytosterol (lupeol…) 

+ Tác dụng của Lô hội: 

1. Nhựa lá khô Lô hội: Tác dụng tẩy, nhuận tràng: 

 Nhựa khô lá Lô hội có tác dụng kích thích sự chuyển động đại tràng, làm giảm hấp 

thu nƣớc từ khối phân, tăng đẩy phân về phía trƣớc. 

 Tác dụng tẩy không xuất hiện trƣớc 6h sau khi uống, có khi tới 24h và chậm hơn. 

Cơ chế: Do trong nhựa có Aloin A và B. Aloin A và B không hấp thu ở ruột non, vào đại 

tràng bị thủy phân bởi vi khuẩn tạo thành Aloe – emodin – 9 - anthron. Chất này có 

tác dụng kích thích và kích ứng đƣờng tiêu hóa, ức chế Na
+
 và K

+
, men Adenosin 

triphosphatase và ức chế kênh chlorid, dẫn đến làm tăng trọng lƣợng nƣớc trong khối 

phân. 

2. Gel Lô hội (Keo Lô hội): thu đƣợc từ tế bào nhu mô lá tƣơi Lô hội (lớp giữa): 

- Tác dụng làm lành vết thƣơng. 

- Tác dụng chống viêm. 
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3. Tác dụng cụ thể của Lô hội: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144. Cây Yohimbe (Pausinystalia johimbe) 

Nguyên liệu là vỏ cây Châu Phi Pausinystalia johimbe – họ Rubiaceae. 

Từ xa xƣa, ngƣời Châu Phi đã sử dụng chè của vỏ cây này để làm thuốc cƣờng 

dƣơng, vỏ có chứa alcaloid trong đó quan trọng nhất là yohimbin. 

Ở Mỹ thƣờng sử dụng các sản phẩm có chứa vỏ hay cao chiết từ vỏ cây này để sản 

xuất thực phẩm chức năng.  

Tác dụng của Lô hội 

Tác dụng 

Bên trong 

2. Làm lành vết thƣơng 

3. Chữa bỏng (tốt nhất độ I – II) 

Kể cả bỏng phóng xạ. 

4. Điều trị mụn giộp, sẩn đỏ, vết thâm, 

 nám, chàm, vẩy nến 

5. Mỹ phẩm: làm đẹp da. 

1. Sát trùng 

1. Thúc đẩy quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa u xơ dạ dày,  
điều trị táo bón cấp tính. 

2. Kích thích hệ thống tuần hoàn máu và bạch huyết. 

3. Tăng cƣờng giải độc gan, chức năng gan, thận, túi mật. 

4. Giảm đau, chống viêm (viêm khớp, đau lƣng). 

5. Hỗ trợ điều trị dị ứng. 

6. Hỗ trợ phòng chống bệnh tim mạch: chống xơ cứng động mạch,  

chống nghẽn mạch, giảm cholesterol và Triglycerid máu, làm tăng HDL 

7. Hỗ trợ phòng chống đái tháo đƣờng (do tăng cƣờng chức năng tụy  

và điều hòa hormone Insulin). 

Tác dụng 

Bên ngoài 
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Yohimbin có tác dụng tăng khả năng hoạt động tình dục cho nam giới, cƣờng 

dƣơng, hỗ trợ điều trị liệt dƣơng, có thể dùng một mình hay phối hợp Yohimbin với một 

số chất khác.  

Nhược điểm : cần thận trọng khi dùng cho ngƣời có huyết áp cao vì Yohimbin có tác 

dụng làm tăng huyết áp. 

 

 

145. Cây Vaccium macrocarpum - Họ Ericaceae. 
Cây bụi hay dây leo dài 2m, trồng nhiều nơi ở Mỹ và Canada để lấy quả chín. Quả 

đƣợc gọi là “siêu thực phẩm” vì có nhiều chất dinh dƣỡng và có tính chống oxy hóa mạnh, 

95% lƣợng quả Vaccium macrocarpum đƣợc dùng làm nƣớc ép để uống, nƣớc xốt hay quả 

khô. 

Ở Mỹ còn sản xuất rƣợu vang từ quả cây này. Quả có chứa nhiều vitamin C, 

vitaminA, vitamin K, betacaroten, lutein, zeaxanthin, Ca, Mg, P, K, Na và các chất đƣờng. 

Có chứa các polyphenol có hoạt tính cao chống oxy hóa, có lợi ích cho hoạt động tim 

mạch, hệ thống miễn dịch và một số dạng ung thƣ. Có chứa các anthocyanidin flavonoid, 

cyanidin, peonidin và quercetin. Nƣớc ép quả có tác dụng kháng lại các vi khuẩn có hại ở 

niệu đạo và còn chống stress. 

146. Cây vuốt mèo (Cat’s claw- Uncaria tomentosa )– Họ Rubiaceae 
Là dây leo dài tới 30m, mọc hoang ở Trung và Nam Mỹ. 

Bộ phận dùng là phần vỏ bên trong và rễ có chứa các alcaloid, Tannin. Rễ có chứa 

các alcaloid 5 vòng có tác dụng tăng cƣờng miễn dịch, còn có các alcaloid 4 vòng oxindol 

nhƣ zhynchophyllin và isozhynchophyllin có tác dụng tăng nhịp đập của tim ; Liều cao, có 

tác dụng an thần. 

Cây vuốt mèo dùng để phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh : ung thƣ, viêm khớp, 

nhiễm vi khuẩn, virus; tăng cƣờng miễn dịch; chống oxy hóa. 

147. Cây Tầm ma:  

+ Tên khoa học: Urtica Ulmoides L. 

+ Họ Gai: Urticaceae 

+ Tên khác: Cây trừ ma; Cây tầm gai; Cây bánh gai 

+ Cây dân gian dùng lá gói bánh gai và sợi để dệt lƣới đánh cá (chỉ gai) 

+ Cây mọc hoang, có thể trồng 

+ Thành phần: 100 gram có: 

-  Proteine: 85,3 g; Chất béo: 0,5g; Carbonhydrat: 5,4g; Chất xơ: 3,1g; Tro: 2,0g; 

Vitamin A; Vitamin B1:1,15 mg; Vitamin B5:0,39mg; Vitamin B6: 0,3 mg; Vitamin 

C: 30,0 mg; Acid Folic: 0,1mg; Vitamin E: 0,333 mg; Vitamin K: 0,8 mg; Biotin: 

498,6g; Choline: 0,5 g 
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- Các chất khoáng:Ca: 334mg; K: 17,4mg; Mg: 481 mg;  P: 80 mg; Fe: 150 mg; Mn: 

1,64 mg; Cu: 779 mg; Zn: 0,3 mg; Se: 76 g; Na: 57 mg 

-  Hoạt chất sinh học: Quercitin;  Seretonin; Polyphenols; Sterol thực vật; Chlorogenic 

acid 

+ Tác dụng: 

(1) Lợi tiểu 

(2)Cầm máu, chống xuất huyết: 

- Acid Chlorogenic thủy phân cho Cefeitannic và Quinic có tác dụng cầm máu. 

- Lá gai có tác dụng làm se bề mặt vết thƣơng 

(3) Chống oxy hóa: 

- Flavonoids 

- Vitamin E, C, A 

(4) Chống viêm, sung, dị ứng 

(5) An thai, phì đại tiền liệt tuyến 

148. Cây xạ đen: 

    + Tên gọi: Xạ đen 

+ Tên khoa học: Celastrus hindsii Benth et Hook 

+ Tên khác: Cây bách giải; Cây đồng triều; Bạch vạn hoa; Cây dây gối; Quả nâu; 

Xạ đen cuống; Thanh giang đằng; Cây ung thƣ (dân tộc Mƣờng) 

+  Thành phần: Flavonoids; Triterpenoids; Polyphenols; Tanin; Đƣờng khử; 

Cyanoglycoside; Quinone 

+ Tác dụng: 

1. Tác dụng chống khối u: 

+ Các hoạt chất Flavonoids, Triterpenoids, Polyphenols có tác dụng chống hình 

thành khối u, ức chế sự phát triển của tế bào ung thƣ và hạn chế sự di căn của 

ung thƣ. 

+ Tác dụng chống ung thƣ của cây Xạ đen đã đƣợc chứng minh trong đề tài 

“Nghiên cứu tác dụng chống ung thư của cây Xạ đen” là đề tài cấp Nhà nƣớc 

do Giáo sƣ Lê Thế Trung làm chủ nhiệm, thực hiện tại Học viện quân y giai 

đoạn 1987-1999. Năm 1999 đề tài đƣợc nghiệm thu và cây Xạ đen đƣợc công 

nhận là một vị thuốc nam có tác dụng điều trị ung thƣ. 

2. Tác dụng chống oxy hóa: các hoạt chất của Xạ đen đều có tác dụng chống gốc 

tự do và làm giảm tác hại của gốc tự do với các tế bào. 

3. Tăng sức đề kháng, tăng miễn dịch, chống viêm nhiễm: 

+Xạ đen có tác dụng tăng sức đề kháng chung của cơ thể, kích thích hệ thống 

miễn dịch. 
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+ Các hoạt chất: Flavonoids, Quinone có tác dụng chống viêm nhiễm, kháng 

các tác nhân gây bệnh nhƣ vi khuẩn, virus, ký sinh trùng. 

+ Trong thực tế, xạ đen đƣợc sử dụng để điều trị viêm nhiễm, mụn nhọt, lở 

ngứa. 

4. Tác dụng bảo vệ tế bào gan, điều trị các bệnh về gan: 

+ Dân tộc Mƣờng đã sử dụng Xạ đen – từ “Xạ” là “Gan” – để chữa các bệnh về 

gan từ lâu đời. 

+ Các bệnh gan đƣợc sử dụng Xạ đen để điều trị là: xơ gan, viêm gan, gan 

nhiễm mỡ, ung thƣ gan. 

+ Cơ chế do: Các hoạt chất Xạ đen có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, 

kháng khuẩn, tăng cƣờng chức năng giải độc của gan. 

5. Tác dụng với tim mạch: 

+ Làm giảm huyết áp. 

+ Giảm Cholesterol, Lipid máu. 

+ Phòng chống vữa xơ động mạch. 

6. Tác dụng giảm đƣờng huyết: 

+ Hoạt chất Xạ đen có tác dụng làm giảm đƣờng máu, giúp đƣờng huyết ổn 

định, hỗ trợ điều trị đái tháo đƣờng. 

+ Các chất Flavonoids còn làm cho Insulin tăng tiết, giảm kháng Insulin của các 

mô. 

7. Tác dụng khác: 

+An thần, giảm đau. 

+ Chống rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ. 

149. Chương trình cảnh báo A.L.E.R.T. cho các cơ sở thực phẩm:  

  ALERT nghĩa là “CẢNH BÁO”, đồng thời cũng là chữ viết tắt của 5 từ tiếng 

Anh: 

 Assure: nghĩa là ĐẢM BẢO. 

 Look after: nghĩa là PHÒNG VỆ. 

 Employees: nghĩa là NGƢỜI LÀM CÔNG. 

 Report: nghĩa là BÁO CÁO. 

 Threat: nghĩa là ĐE DOẠ. 

 Với bộ 5 câu hỏi gắn với 5 chữ cái ALERT của 5 từ trên, tạo nên một thông điệp 

giúp cho ngƣời quản lý thực phẩm đƣa ra đƣợc những biện pháp phòng vệ trƣớc sự tấn 

công. 

Bộ câu hỏi đó đƣợc trình bày ở bảng sau: 

ALERT – Cảnh báo cho những ông chủ và ngƣời điều hành sản xuất, chế biến thực 
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phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150. Cỏ Linh lăng: 
+ Tên khoa học: Medicago sativa 

+ Tên khác: Buffalo herb; Lucern; Tím Medic; Cỏ linh lăng; Cây linh thảo; Cỏ ba 

lá; Alfalfa 

+ Thành phần: Cỏ linh lăng có thành phần các chất dinh dƣỡng rất cao 

Bạn có thể BÁO CÁO (REPORT) về phòng vệ về 

các sản phẩm thực phẩm của bạn đang đƣợc trong 

tầm kiểm soát không? 

Một ALERT cho những người quản lý và điều hành trong các cơ 

sở thực phẩm về vấn đề phòng vệ thực phẩm trong cơ sở của họ. 

A 

L 

E 

R 

T 

Bạn biết gì về những NHÂN VIÊN LÀM VIỆC 

(EMPLOYEES) trong cơ sở của bạn và những 

khách ra vào cơ quan bạn? 

Làm thế nào để bạn có thể ĐẢM BẢO (ASSURE) 

rằng sự cung cấp nguyên liệu thực phẩm cho cơ sở 

của bạn có nguồn gốc an toàn và phòng vệ? 

Bằng cách gì bạn có thể PHÒNG VỆ (LOOK 

AFTER) đƣợc sự phòng vệ cho sản phẩm và 

nguyên liệu thực phẩm trong cơ sở của bạn? 

Một vấn đề mà thế giới ngày nay rất quan tâm đó là chúng ta cần 

được cảnh báo để bảo vệ chính cơ sở của bạn 

Bạn sẽ làm gì và thông báo cho ai nếu bị ĐE DOẠ 

(THREAT) hoặc có một vấn đề gì đó nghi ngờ 

trong cơ sở của bạn? 
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1.Năng lượng ( tính cho 100 g): Năng lƣợng: 96 KJ (23 kcal); Carbonhydrat: 2,1 g; 

Chất xơ TP: 1,9 g; Chất béo: 0,7 g; Proteine: 4,0g 

2. Vitamin (tính cho 100g): Vitamin D: 1920 IU/kg; Vitamin B1: 0,076 mg (7%); 

Vitamin B2: 0,126 mg (11%); Vitamin B3 (Niacin) : 0,481 mg (3%); Vitamin 

B5(Acid Pantothenic): 0,563 mg (11%)’ Vitamin B6: 0,034 mg (3%); Vitamin B1 

(Folate) : 36 mg (9%); Vitamin C: 8,2 mg mg (10%); Vitamin K: 30,5 mg (29%); 

Vitamin A; Vitamin E 

3. Chất khoáng (tính cho 100g): Ca: 32 mg (3%); Fe: 0,96 (7%); Mg: 27 mg (8%); 

Mn: 0,188mg (9%); P: 70 mg (10%); K: 79(2%); N: 6 mg (0%); Zn: 0,92 mg (10%) 

4. Hoạt chất sinh học: 

+ Chlorophyll: Hàm lƣợng cao gấp 4 lần thực vật khác. 

+ Phytoestrogen (kích thích tố nữ): 

• Spinasterol 

• Coumesstrol 

• Coumestan 

+ Flavonoids, Isoflavones. 

+ L-Canavanine (acid amin độc, xuất hiện khi hạt giống này mầm khi thiếu ánh 

sáng). 

+ Tác dụng của Cỏ linh lăng 
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TÁC DỤNG CỦA CỎ LINH LĂNG

1. Đối với tim mạch

•  Lipid máu,  TG.

•  Cholesterol máu

• Chống VXĐM

•  HA

• Chống thiếu máu, mệt mỏi

2. Chống nhiễm trùng:

• Chống nhiễm trùng do VK, virus.

• Chống nhiễm trùng răng miệng, khử mùi hôi

• Chống nhiễm trùng vết thương, làm mau lành vết thương.

• Chống viêm hô hấp.

3. Đối với bệnh tiêu hóa:

• Chống viêm loét dạ dày

• Tăng chức năng ruột, chức năng gan, tăng SX men gan.

• Kích thích sự thèm ăn.

• Phòng chống DM (tăng SX Insulin và giảm kháng Insulin)

+ Loại trừ chất độc và chứng bệnh ngoài da. Chống viêm

tuyến tiền liệt, rối loạn bàng quang:

+ Phòng chống ròn móng tay, dễ gãy

+ Tăng trưởng phát triển tóc

+ Chống RL kinh nguyệt và RL giai đoạn tiền mãn kinh

4. Tác dụng khác:

 

 

 

 

151. Cỏ lúa mì: 

+ Cỏ lúa mì là cây lúa mì non (thƣờng 8d) hay còn gọi là mầm của lúa mì (Triticum 

aestivum). Nó đƣợc sử dụng dƣới dạng dịch ép, chiết, bột cô đặc. 

+ Có nguồn gốc từ 5000 năm do ngƣời Ai Cập cổ đại tìm thấy giá trị của nó với sức 

khỏe và đời sống. 

+ Những năm 1930 Ngƣời phƣơng Tây bắt đầu nghiên cứu về cỏ lúa mì. 

+ Năm 1940 những lon bột cỏ lúa mì Schnabel đã đƣợc bày bán ở Mỹ và Canada. 

+ Anne Wigmore (Mỹ) đã công bố vai trò dinh dƣỡng của Cỏ lúa mì và Bà đã sáng lập 

ra “The Hyppocrates Health Institute”. 

+ Có lúa mì có thể trồng ở các khay trong nhà, ngoài trời. 

+ Thành phần: 
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So sánh chất DD trong 1oz (28,35g) của nƣớc ép cỏ lúa mì, 

bông cải xanh và rau bina (USDA -2010) 

TT Chất dinh dƣỡng Cỏ lúa mì Bông cải xanh Rau bina 

1 Protein 860 mg 800 mg 810 mg 

2  - carotene 120 IU 177 IU 2658 IU 

3 Vitamin E 880 mcg 220 mcg 580 mcg 

4 Vitamin C 1 mg 25,3 mg 8 mg 

5 Vitamin B12 0,30 mcg 0 mcg 0 mcg 

6 Phosphorus 21 mg 19 mg 14 mg 

7 Magnesium 8 mg 6mg 22 mg 

8 Calcium 7,2 mg 13 mg 28 mg 

9 Iron 0,66 mg 0,21 mg 0,77 mg 

10 Potassium 42 mg 90 mg 158 mg 

 

+ Thành phần và hàm lƣợng các chất dinh dƣỡng trong cỏ lúa mì rất phong phú: 

Nguồn tự nhiên của 

• Protein, acid amin (17 loại) 

• Chất xơ 

• Chlorophyll 

• Các Vitamin (13 loại): A,C,E,K,B1,B2,B12,B6, Niacin, acid 

Pantothenic. 

• Các chất khoáng: Fe, Zn, Mn, Se 

• Các Enzyme: hơn 100 loại 

 

+ So sánh chất dinh dƣỡng:  

25kg cỏ lúa mì = 350 kg rau vƣờn  

Tỷ lệ :  1 : 23 

+ 10 tác dụng của cỏ lúa mì: 

(1)  Giúp da khỏe mạnh, làm sạch và đẹp da. 

- Giàu chất AO: Vitamin C, E, SOD, Carotenoids có thể tiêu diệt các chất hại da. 

- Các Vitamin khác, CK, acid amin, phytochemicals có tác dụng kích thích phát 

triển da khỏe mạnh. 

- Chlorophyll thúc đẩy vi tuần hoàn  ở da  nuôi dƣỡng da và làm sạch da  

làm da hồng hào, chắc, khỏe, chống thâm, nám. 
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(2)  Bảo vệ và phục hồi chức năng gan: 

+ Chlorophyll có tác dụng bảo vệ gan, phục hồi tổn thƣơng gan. 

+ 3 chất có trong cỏ lúa mì: 

- Choline: ngăn ngừa tích tụ chất béo ở gan 

- Mg: giúp thanh lọc chất béo 

- K: kích thích chức năng gan. 

(3)  Làm nhanh lành vết thương, chống nhiễm trùng, chống viêm 

- Làm nhanh lành tình trạng lở loét ở da do DM. 

- Làm sạch và khử mùi VT. 

- Phòng ngừa nhiễm trùng và tác dụng khử trùng (Chlorophyll) 

- Các enzyme P4D1, D1G1, SOD có tác dụng chống viêm. 

- Cỏ lúa mì cung cấp các chất DD cần thiết cho phát triển TB: C,A, acid amin. 

(4)  Chống táo bón: 

- Chất xơ trong cỏ lúa mì làm khối phân, mềm phân và di chuyển phân 

- Nhiều enzyme trong cỏ lúa mì giúp  tiêu hóa. 

- Cân bằng VK đƣờng ruột, kích thích phát triển Probiotic. 

(5)  Phòng chống u bướu: 

+ Các Enzyme P4D1 và acid Abscissis (ABA) trong cỏ lúa mì tác dụng làm tăng sức 

đề kháng, phòng tránh K, làm phân hủy tế bào K. 

+ Cỏ lúa mì có hàm lƣợn Chlorophyll cao, tác dụng làm kiềm hóa máu làm các tế bào 

K rất khó phát triển. 

+ Các chất chống oxy hóa: SOD, vitamin E,C Carotenoids, Bioflavonoids và 

Phytochemical, cũng nhƣ các Enzyme khác có tác dụng ngăn ngừa sự hủy hoại của tế 

bào cũng nhƣ sự đột biến của tế bào. 

+ Các Enzyme trong cỏ lúa mì có tác dụng khử chất Benzopyrene gây K đƣợc tạo ra 

do thịt, cá hun khói hoặc chiên nƣớng trên than củi. 

+ Cỏ lúa mì cũng có Vitamin B17 (Laetrile) có tác dụng chống một số ung thƣ. 

+ Tăng miễn dịch cơ thể. 

(6)  Phòng chống thiếu máu: 

+ Chlorophyll làm tăng số lƣợng HC, chống thiếu máu. 

+ Các chất: Fe, Cu, K Niacine, Vitamin B12, acid Folic, acid amin trong cỏ lúa mì có 

tác dụng chống thiếu máu với hiệu quả cao. 

(7)  Giảm HA: 
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+ Cỏ lúa mì giàu Chlorophyll, giàu Mg có tác dụng ngăn chặn quá trình oxy hóa của 

Cholesterol trong máu, ngăn cản sự bám dính của Cholesterol vào thành mạch, tác 

dụng chống VXĐM. 

+ Chất xơ có tác dụng TG, cholesterol giảm  VXĐM 

+ Từ đó làm giảm HA. 

(8)  Phòng ngừa đái tháo đường: 

+ Chất xơ làm giảm hấp thu đƣờng và Cholesterol từ thực phẩm vào máu. 

+ Mg cao làm tăng độ nhạy cảm của Insulin. 

+ Các chất dinh dƣỡng khác hỗ trợ  thể lực cho DM. 

+ Làm kiềm hóa máu. 

(9)  Khử mùi hôi cho cơ thể: 

+ Chlorophyll có tác dụng tiêu diệt các vi khuẩn tạo mùi hôi thông qua tạo môi trƣờng 

ái khí. 

+ Chlorophyll tác dụng làm sạch và tăng bài tiết và thúc đẩy tiêu hóa 

(10) Hỗ trợ giảm cân: 

+ Giàu chất xơ 

+ Giàu chất dinh dƣỡng 

+ Nghèo chất béo 

+ Giảm mỡ, giảm đƣờng máu. 

Nguy cơ cần chú ý ! 

(1) Dị ứng 

(2) Nhiễm vi khuẩn từ đất 

(3) Liều cao: đau đầu, buồn nôn, nôn 

 

 

 

152. Cọ lùn [Saw Palmetto-Serenoa repens]: 
 

+ Tên khoa học: Serenoa repens (W.Bartram) Small. 

+ Thuộc họ Dừa (Arecaceae hoặc Palmaceae, Palmae) 

+ Từ đồng nghĩa: Cọ bắp cải; Quạt cọ; Chà cọ; Corypha repens W.Bartram; Brahea 

serrulat (Michaux) H.Wendland; Chamaerops serulata Michaux; Corypha obliqua 

W.Bartram; Sabal serrulata (Michaux) Nuttall ex Shultes & Shultes f.; Serenoa 

serrulata (Michaux) G.Nicholson 

+ Thành phần: 

1. Thành phần quả cọ: 
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 Vỏ quả : 36% 

 Thịt quả : 16% 

 Vỏ hạt  : 10% 

 Hạt  : 38% 

2. Thành phần thịt quả: 

+ Chứa số lƣợng lớn là Lipide, chất bột, polysaccharides, đƣờng và 

manitol. 

+ Số lƣợng nhỏ là Ceramides và Sphingolipids 

3.Thành phần Lipide: chứa: 

 Acid béo tự do  : 75% 

 Chất béo trung tính : 25% 

+ Các acid chiếm ƣu thế: 

 Oleic 

 Lauric 

 Myristic 

+ Các acid chiếm số lƣợng ít: 

 Palmitic 

 Caproic 

 Caprylic 

 Capric 

4. Các thành phần khác: 

 Flavonoids 

 Polysaccharides 

      + Tác dụng: 

1. Chống phì đại, u xơ tuyến tiền liệt: 

+ Tuyến tiền liệt (hay Nhiếp hộ tuyến) nằm ở dƣới đáy Bàng quang và sau niệu 

đạo có kích thƣớc: 

 Rộng : khoảng 4cm 

 Cao : khoảng 3cm 

 Dày : khoảng 2,5cm 

 Nặng : khoảng 18-25g. Trung bình: 18g 

Chức năng nhiệm vụ chính là tiết ra một chất dịch đƣợc hòa với tinh dịch 

giúp bảo vệ tinh dịch và tinh trùng hoạt động thuận lợi và tạo điều kiện cho 

sự thụ thai dễ dàng. 

+ Phì đại tuyến tiền liệt (u xơ tuyến tiền liệt) (Benign Prostatic Hyperplasia – 

BPH) bắt đầu xuất hiện các dạng vi thể của mô tuyến tiền liệt ở tuổi 30, những 

dấu hiệu đầu tiên của bệnh xuất hiện sau độ tuổi 50. Hơn 50% nam giới trên 

trên 50 tuổi và trên 70% nam giới trên 60 tuổi bị bệnh. Các triệu trứng phì đại (u 

xơ) tuyến tiền liệt bao gồm: 
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(1) Hội chứng kích thích bàng quang. 

- Buồn đi tiểu nhƣng không nhịn quá đƣợc vài phút hoặc khó nhịn do bàng 

quang ức chế kém. 

- Tiểu nhiều lần cả ngày và đêm, gây mất ngủ 

(2) Hội chứng tắc nghẽn: 

- Đi tiểu khó, phải rặn nhiều, tia nƣớc tiểu yếu và phải đi làm nhiều giai 

đoạn. 

- Nƣớc tiểu tồn đọng, có cảm giác đi tiểu chƣa hết khi vừa đi tiểu xong. 

- Khoảng cách giữa các lần đi tiểu ngắn. 

(3) Triệu chứng khi có biến chứng: 

- Bí tiểu 

- Đi tiểu không tự chủ đƣợc 

- Đi tiểu ra máu 

- Nhiễm trùng bàng quang, niệu đạo 

- Sỏi bàng quang 

- Suy thận 

- Nguy cơ phát triển ung thƣ tiền liệt tuyến. 

+ Tác dụng của cây cọ lùn với u xơ phì đại tuyến tiền liệt: 

(1) Đã được khẳng định bới FDA (Hoa Kỳ), đƣa vào Dƣợc điển Mỹ và phác đồ 

điều trị quốc gia về hoạt chất cọ lùn chữa bệnh phì đại tuyến tiền liệt. Châu 

Âu, Canada, Úc và nhiều nƣớc khác cũng sử dụng chính thức hoạt chất cọ 

lùn chữa BPH. 

(2) Cơ chế tác dụng của cọ lùn chữa BPH: Các hoạt chất cọ lùn ức chế men 5-

-Reductase, là men chuyển hóa Hormone Testosterone thành 

Dihydrotestosterone (DHT) cũng nhƣ cản trở việc sản xuất Estrogen và 

Progesterone liên quan đến sản xuất DHT. DHT là thể hoạt động của 

Hormone sinh dục nam, kích thích sự phát triển và nhân lên của tế bào tuyến 

tiền liệt dẫn tới phì đại tuyến tiền liệt. Vì thế, dịch cọ lùn có thể làm giảm 

phì đại, co lại kích thƣớc của tuyến tiền liệt, từ đó giảm các triệu chứng kích 

thích và chèn ép đƣờng tiết niệu (Xem Hình …), dẫn tới tăng dòng nƣớc tiểu 

và giảm tiểu đêm. 

2. Tác dụng ngăn ngừa rụng tóc, chống hói đầu: 

+ Trong cơ thể, dƣới sự tác động của men 5--Reductase, Hormone 

Testosterone chuyển hóa thành Dihydrotestosterone (DHT). Nồng độ DHT tăng 

cao làm tăng tiết bã nhờn xung quanh nang tóc (chân tóc) khiến các nang tóc bị 

“ngạt thở”, hô hấp kém, giảm kích thƣớc của nang tóc, cản trở nang tóc hấp thu 

các chất dinh dƣỡng cần thiết, khiến nang tóc dần dần co rút, teo lại. Kết quả là 

tóc sẽ yếu, gãy rụng và tóc không mọc đƣợc, dẫn tới da đầu nhẵn bóng, đó là 

tình trạng hói đầu.  
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+ Các hoạt chất của cọ lùn ức chế men 5- -Reductase nên làm giảm nồng độ 

DHT, làm tăng sự thông thoáng của nang tóc, tạo sự mọc tóc trở lại. Theo các 

kết quả nghiên cứu cho thấy có hơn 96% đã cải thiện tốt sau 2-3 tháng sử dụng 

bổ sung Saw Palmetto hai lần mỗi ngày. Cơ chế: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tổng hợp các cơ chế tác dụng của Saw Palmetto đối với BPH: 

(1) Ức chế hoạt tính men 5-Reductase. 

(2) Ức chế thụ cảm thể 1-Adrenergic. 

(3) Ức chế hoạt tính gây viêm (Anti-Inflammatery Activity) 

(4) Ức chế các yếu tố tăng trƣởng tế bào Tuyến tiền liệt (Factors Related to 

Prostate Cell Growth). 

3. Tác dụng chống viêm:  

+ Hoạt chất cọ lùn đƣợc sử dụng  để điều trị nhiều loại viêm: 

 Viêm đƣờng tiết niệu 

 Viên tinh hoàn 

Dịch chiết Cọ lùn 
(Saw Palmetto) 

5--Reductase 

Testosterone Dihydrotestosterone 

(DHT) 

Tăng tiết bã nhờn nang tóc 

Teo nang tóc 
Kích thích phát triển và 

nhân lên tế bào Tiền liệt 

tuyến 

Rụng tóc 

Hói đầu 
BPH 

+ 

+ 
+ 

- 
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 Viêm họng, viêm đƣờng hô hấp 

+ Cơ chế: do các hoạt chất Flavonoids, Phytosterol có trong quả cọ lùn có tác 

dụng ức chế sự tạo thành các chất trung gian hóa học gây viêm (các Cytokine 

(IL-6, IL-15 và IL-17). 

4. Cảnh báo: 

(1) Không dùng Saw Palmetto cùng các liệu pháp Hormone (thuốc tránh thai, 

liệu pháp thay thế Hormone). 

(2) Không dùng cho trẻ em dƣới 12 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. 

(3) Cọ lùn có thể ảnh hƣởng đến đông máu và làm tăng nguy cơ chảy máu. 

Nếu cần phẫu thuật, nhổ răng, làm thủ thuật y tế cần ngừng sử dụng 

Palmetto trƣớc 2 tuần. 

153. Coumarin:   
+ Coumarin thuộc nhóm hợp chất phenol nhƣng phấn lớn các nhớm OH phenol đƣợc 

ether hóa bằng nhóm CH3 hay bằng một mạch terpenoid có từ 1-3 đơn vị isoprenoid. 

+ Coumarin là các dẫn chất α – pyron có cấu trúc C6-C3. Benzo α – pyron là chất 

Coumarin đơn giản nhất tồn tại trong thực vật đƣợc biết từ năm 1820 trong hạt của cây 

Dypterix odorata thuộc họ Đậu, mọc ở Brazin, có trồng ở Venezuela có tên địa phƣơng 

là “Coumarou”, do đó mà có tên Coumarin 

+  Phân loại:  

- Nhóm 1: Coumarin đơn giản: Coumarin, Aesculin, Scopoletin, Scopolin, Fraxetin… 

- Nhóm 2: Furanocoumarin: Isoralen, Xanthotoxol… 

- Nhóm 3: Pyranocoumarin: Xanthyletin… 

+ Tác dụng: 

(1) Chống co thắt, làm giãn nở động mạch vành tƣơng tự nhƣ Papaverin: Rễ Tiền 

hồ (Peucedanum morisonii Bess, hạt cà rốt…) 

(2) Tác dụng chống đông máu. 

(3) Tác dụng nhƣ Vitamin P (làm bền và bảo vệ thành mạch ): Bergapten, Aesculin, 

Fraxin… 

(4)  Tác dụng chữa bạch biến, vảy nến, lang trắng: Psoralen, Angelicin, 

Xanthotoxin… 

(5) Tác dụng kháng khuẩn: Novobiocin là chất kháng sinh có trong nấm 

Streptomyces niveus. 

(6) Một số có tác dụng chống viêm: 

- Calophylloid  trong cây mù u tác dụng chống viêm bằng 1/3 

Oxyphenbutazon. 

- Calanolid: trong cây mù u có tác dụng ức chế HIV. 

(7)  Chú ý: Aflatoxin là những Coumarin độc có trong nấm mốc Aspergillus flavus 

có thể gây ung thƣ. 
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154. Cảng cá: Là cảng chuyên dùng cho tàu cá, bao gồm vùng đất cảng và vùng 
nƣớc đậu tàu. Vùng đất cảng bao gồm cầu cảng, kho bãi, nhà xƣởng, khu hành chính, 

dịch vụ hậu cần, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản. 

155. Căn nguyên: Là tác nhân gây ngộ độc thực phẩm, có thể là độc tố vi 

khuẩn, hóa chất độc, độc tố tự nhiên có sẵn trong thực phẩm hoặc do thực phẩm 

bị hƣ hỏng biến chất tạo ra. 

156. Chamomile (Matricaria recutila) - Họ Cúc Asteraceae 
Còn gọi là Chamomille Đức, mọc nhiều  vùng châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ và 

Australia. 

Bộ phận dùng là hoa. Hoa có chứa nhiều tinh dầu màu xanh, trong đó có các 

sesquiterpen, alpha-bisabolol, chamazulen, farnesen 

Chamazulen không có trong cây mà đƣợc hình thành từ matricin trong quá trình 

chƣng cất tinh dầu. Còn chứa nhiều flavonoid nhƣ các glycosid của apigenin. 

Chủ yếu dùng để hỗ trợ chống viêm và chống co thắt, chống loét. 

157. Chất Acid (Acid): Một chất hóa học có độ pH dƣới 7 và phản ứng với chất 

kiềm để tạo thành muối và nƣớc. Tác dụng với giấy quỳ cho màu đỏ nhạt. 

158. Chất bổ (Tonic, Nutriment): Chất có tác dụng làm tăng sức khỏe cho 
cơ thể. 

159. Chất chống oxy hóa (Antioxydants): các chất chống oxy hóa 
(Antioxydants) là các chất có tác dụng phân hủy các gốc tự do. 

1. Vai trò các chất chống oxy hóa 

- Các chất chống oxy hóa có vai trò phân hủy các gốc tự do. Sự phân hủy này có 

thể là: 

+ Hạn chế sự hình thành. 

+ Thu gom, trói buộc. 

+ Trung hòa, phá hủy. 

+ Loại bỏ. 

- Sự chênh lệch giữa các chất chống oxy hóa (AO) và các gốc tự do (FR) quyết 

định đến tốc độ lão hóa của các tế bào, cơ thể và sự xuất hiện các bệnh mạn tính. Nếu 

AO chiếm ƣu thế, ngƣời ta sẽ trẻ lâu, sống lâu, ít bệnh tật. Nếu FR chiếm ƣu thế, ngƣời 

ta sẽ già nhanh, chóng chết và xuất hiện nhiều bệnh tật. 

- Các chất chống oxy hóa gồm có: 

(1) Hệ thống men của cơ thể. Ví dụ nhƣ: 

 Men Superoxid Dismutase (SOD). 

 Glutationperoxydase (GSHPO). 

 Catalase... 

Các men có tác dụng xúc tác cho các phản ứng phân hủy gốc tự do. 
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(2) Các vitamin: vitamin A, E, C, B... 

(3) Các chất khoáng: Zn, Mg, Cu... 

(4) Các hoạt chất sinh học: các hoạt chất sinh học trong trà xanh, bí đỏ, cà rốt, 

mƣớp đắng, gấc, hành, tỏi, gừng, nghệ, cà chua, ớt, rau má, Actiso, Tảo, Nấm, 

Nhàu, Giảo cổ lam, Hà thủ ô, Thông biển, đậu tƣơng, dầu gan cá... 

(5) Các chất màu trong thực vật: Flavonoids... 

160. Chất dinh dưỡng (Nutrient): các chất đƣợc dùng nhƣ một thành phần 
của thực phẩm nhằm: 

a/ Cung cấp năng lƣợng, hoặc 

b/ Cần thiết cho sự tăng trƣởng, phát triển và duy trì sự sống, hoặc 

c/ Thiếu chất đó sẽ gây ra những biến đổi đặc trƣng về sinh lý, sinh hoá. 

161. Chất diệt khuẩn (Bactericide): Một chất phá hủy vi khuẩn. 

162. Chất độc (Poison, Toxic): Chất có hại tới sức khỏe, cơ thể hoặc làm 

cho cơ thể chết. 

163. Chất gây dị ứng (Allergen): Bất kỳ chất nào, thƣờng là một loại 

protein, có khả năng gây dị ứng. 

164. Chất gây ung thư (Carcinogen): Một chất có khả năng gây ung thƣ. 

Chất gây ung thƣ có thể là hóa học, vật lý hoặc sinh học. 

165. Chất hỗ trợ chế biến (Processing aid): Chất hay vật liệu, không 

bao gồm các dụng cụ hoặc thiết bị, mà bản thân nó không đƣợc tiêu dùng nhƣ một 

thành phẩm của thực phẩm nhƣng đƣợc sử dụng một cách có chủ định trong quá trình 

xử lý, chế biến nguyên liệu, thực phẩm hay các thành phần của thực phẩm để hoàn 

thiện một mục đích công nghệ nào đó. Các chất hay các vật liệu này cũng có thể đƣợc 

tạo ra một cách không có chủ định nhƣng không thể tránh đƣợc sự tồn dƣ hoặc phát 

sinh của chúng trong thành phẩm (mức độ tồn dƣ này càng thấp càng tốt). 

166. Chất hữu cơ (Organic): Là các chất trong công thức có Carbon. 

167. Chất kiềm (Alkali): Một hóa chất có độ pH từ 7 trở lên phản ứng với axit 

để tạo thành muối và nƣớc. Tác dụng với giấy quỳ cho màu xanh lam. 

168. Chất khoáng (Mineral): Một nguyên tố vô cơ tự nhiên (nhƣ canxi, sắt) 

cần thiết trong chế độ ăn uống cho sự tăng trƣởng, phát triển và sức khỏe bình thƣờng. 

169. Chất lạ: là chất không phải là phụ gia thực phẩm và nếu có mặt trong thực 

phẩm sẽ gây hại tới sức khỏe hoặc làm thay đổi thành phần hoặc chất lƣợng của thực 

phẩm. 

170. Chất làm sạch: là nguyên liệu đƣợc sử dụng làm sạch trực tiếp thực phẩm, 

dụng cụ đựng thực phẩm hay bao bì thực phẩm. 
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171. Chất lượng thực phẩm có giá trị: đƣợc xác định căn cứ trên các chỉ tiêu 

về an toàn vệ sinh thực phẩm, các chất dinh dƣỡng và tiêu chuẩn thƣơng mại đối với 

thực phẩm ăn đƣợc và đồ uống. 

172. Chất nhiễm trùng (tác nhân nhiễm trùng): Là các sinh vật (vi khuẩn, 

virus, ký sinh trùng, rickettsia, nấm, nguyên sinh động vật) có khả năng gây nhiễm 

trùng hoặc bệnh nhiễm trùng. 

173. Chất nhiễm bẩn (Contaminant): Bất kỳ chất nào không chủ định bổ 

sung vào thực phẩm, mà có mặt trong thực phẩm đó do bị nhiễm bẩn trong sản xuất 

(bao gồm các thao tác thực hiện khi thu hoạch ngoài đồng ruộng, trang trại chăn nuôi 

và từ thuốc thú y), chế biến, chuẩn bị, xử lý, bao gói, vận chuyển hoặc lƣu giữ thực 

phẩm đó hoặc do nhiễm bẩn từ môi trƣờng. Thuật ngữ này không bao gồm các mảnh 

xác côn trùng, lông của động vật gặm nhấm và các chất lạ khác. 

174. Chất nhựa:  

1. Khái niệm: 

 Chất nhựa là những chất vô định hình trắng đục hoặc trong suốt, cứng hay đặc ở 

nhiệt độ bình thƣờng, mềm khi đun nóng, không tan trong nƣớc, tan trong alcol, tan ít 

hoặc nhiều trong dung môi hữu cơ khác và không lôi cuốn đƣợc theo hơi nƣớc. 

 Về mặt hóa học, nhựa là hỗn hợp nhiều chất, thƣờng là kết quả của sự oxy hóa và 

trùng hiệp hóa các chất Terpenic trong cây. 

2. Phân loại: 

(1) Nhựa chính tên: là kết quả của sự oxy hóa và trùng hiệp các hợp chất Terpenic 

trong cây. 

Ví dụ:  

 + Colophan: Là phần đặc của nhựa thông. 

 + Nhựa Gaiac: Nhựa cây Guaicum officinale (Nam Mỹ). 

 + Nhựa Gaiac: Nhựa cây Cannabis sativa. 

(2) Nhựa dầu: hỗn hợp nhựa và tinh dầu, trạng thái mềm và lỏng (nhựa thông). 

(3) Bôm: Là nhựa dầu có chứa một lƣợng đáng kể acid Benzoic và acid Cinnamic 

(nhựa bôm Tolu, bôm Peru, cánh kiến trắng). 

(4) Gluco – nhựa: Trong cấu tạo của nhựa có các dây nối liên kết với các đƣờng 

khác nhau: Nhựa Jalap và một số cây khác (Bìm bìm...). 

(5) Gôm - nhựa: Là hỗn hợp Gôm và nhựa (ví dụ gôm nhựa họ Hoa tán 

Apiaceae).... 

3. Tác dụng: 

(1) Trong y dƣợc và TPCN: 

+ Nhựa đƣợc làm thuốc nhuận tẩy: nhựa họ bìm bìm. 

+ Chứa ho, sát khuẩn hô hấp, long đờm: nhựa thông, cánh kiến trắng, bôm Tolu. 

+ Gây xung huyết ngoài da: nhựa thông. 

+ Trị sán: dƣơng sỉ. 
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+ Sản xuất đỏ carmin, là chất nhuộm tiêu bản thực vật: cánh kiến đỏ. 

+ Bán tổng hợp camphor, terpin: nhựa thông. 

(2) Kỹ nghệ khác: 

+ Sản xuất chất dẻo, Verni, chất cách điện, giấy viết. 

+ Sản xuất hƣơng liệu, nƣớc hoa. 

175. Chất ô nhiễm (tác nhân ô nhiễm): là các chất sinh học (vi khuẩn, 

virus, rickettsia, nguyên sinh động vật, ký sinh trùng), các chất hóa học (các chất cho 

vào thực phẩm theo ý muốn, các chất lẫn vào thực phẩm một cách tự nhiên, các hóa 

chất bảo vệ thực vật) và các chất lý học (sỏi, sạn, dị vật, phóng xạ), có mặt trong thực 

phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, xử lý, đóng gói, lƣu trữ, vận chuyển hoặc do 

ảnh hƣởng của môi trƣờng tới thực phẩm. 

176. Chất PCB (Polychlorobiphenyl): 

 Là chất cách điện, cách nhiệt, rất bền, không ăn mòn, không bắt lửa, đƣợc dùng 

để sản xuất biến thế điện, sản xuất dầu nhờn, cồn dán, xi đánh giày, mực dấu, 

thuốc trừ sâu… 

 PCB thải ra, trộn với chloruabenzen, dƣới tác dụng của nhiệt độ, sẽ tạo ra nhiều 

dioxin. 

 Dioxin ô nhiễm vào thực phẩm gây độc, K cho ngƣời. 

177. Chất thải động vật: Là những chất phát sinh trong quá trình chăn nuôi, 

giết mổ, sơ chế, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. 

178. Chất tẩy rửa diệt khuẩn (Bactericidal Detergent): Là chất làm 

sạch hóa học và cũng là chất khử trùng cùng một lúc. Sản phẩm có chứa cả chất tẩy 

rửa để làm tan mỡ và chất lắng đọng thực phẩm nhƣng cũng là một chất khử trùng mà 

sau đó bề mặt đƣợc làm sạch và khử trùng. Điều quan trọng là làm theo hƣớng dẫn của 

nhà sản xuất với các sản phẩm này vì chúng yêu cầu sử dụng đúng liều và chúng cũng 

có thể chỉ định thời gian tiếp xúc. Đây là những sản phẩm rất hữu ích ở những nơi 

không gian hẹp và cơ sở vật chất còn bị hạn chế. 

179. Chất tẩy trắng (Bleach): Tên thông dụng cho một số sản phẩm khử trùng. 

Có thể rất nguy hiểm nếu sử dụng không chính xác và hƣớng dẫn của nhà sản xuất 

luôn phải tuân thủ. Tất cả chất tẩy trắng sẽ cần đƣợc pha loãng trƣớc khi sử dụng và 

phải rửa kỹ sau khi sử dụng. Nếu sử dụng các chất tẩy không đúng cách có thể thải ra 

khí độc cao và chất tẩy sẽ làm hỏng bất kỳ thức ăn nào ngay cả khi cƣờng độ hoặc 

nồng độ thấp. Không nên sử dụng chất tẩy trên bề mặt tiếp xúc với thực phẩm. 
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180. Chấp thuận (Approval): Là việc cho phép một sản phẩm, quá trình hoặc 
dịch vụ đƣợc bán hoặc đƣợc sử dụng cho những mục đích xác định hoặc trong những 

điều kiện xác định. 

181. Chất xơ: 

Chất xơ (Dietary Fiber) là các polysaccharid không phải là tinh bột (Non-Starch 

Polysaccharide – NSP) là bộ khung của các tế bào thực vật không bị men tiêu hóa 

phân giải. 

1. Vai trò của chất xơ 

(1) Chất xơ hòa tan và không hòa tan: 

- Chất xơ hòa tan (Soluble Dietary Fiber): 

+ Tan trong nƣớc. 

+ Tạo lớp nhớt, láng bề mặt thành ruột và thức ăn, làm giảm hấp thu đƣờng, 

mỡ, cholesterol. 

+ Làm khối phân di chuyển dễ dàng, làm tăng kích thƣớc và sự tơi xốp khối 

phân do vi khuẩn lên men chất xơ, do đó chống táo bón. 

Có nhiều trong các loại đậu, yến mạch, trái cây, rau xanh. 

- Chất xơ không hòa tan (Insoluble Dietary Fiber). 

+ Không tan trong nƣớc. 

+ Dịch chuyển gần nhƣ nguyên vẹn trong đƣờng tiêu hóa. 

+ Làm chậm thủy phân tinh bột. 

+ Làm chậm hấp thu đƣờng vào máu. 

+ Làm tăng nhu động ruột. 

+ Làm tăng khối phân do giữ nƣớc, giúp chống táo bón. 

+ Tăng đào thải mật, giảm cholesterol. 

+ Có nhiều trong thân và vỏ các loại rau quả, bột mỳ, cám gạo, hạt ngũ cốc 

nguyên cám. 

(2) Vai trò chất xơ ở các giai đoạn ống tiêu hóa: 

- Tại miệng: chất xơ có tác dụng: 

+ Làm nhai lâu. 

+ Kích thích tiết nhiều nƣớc bọt. 

+ Ức chế amylase. 

- Tại dạ dày - ruột non: chất xơ có tác dụng: 

+ Làm chậm rỗng dạ dày (gây no lâu). 
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+ Chậm tiêu hóa. 

+ Chậm hấp thu. 

+ Ức chế amylase. 

- Tại đại tràng: chất xơ có tác dụng: 

+ Làm tăng và mềm khối phân. 

+ Tăng lƣu chuyển khối phân. 

+ Lên men vi khuẩn. 

+ Tăng đào thải. 

(3) Chất xơ có tác dụng cải thiện chức năng đại tràng: 

- Chất xơ làm tăng khối lƣợng và làm mềm phân do giữ nƣớc và ion. 

- Chất xơ làm tăng tốc độ lƣu chuyển phân do láng trơn bề mặt thành ruột. 

- Chất xơ là chất nền cho sự lên men của vi khuẩn đại tràng tạo ra acid béo  

chuỗi ngắn: 

 Butyrate: cung cấp năng lƣợng cho tế bào biểu bì đại tràng và ức chế tế bào 

ung thƣ. 

 Propionate: ức chế thủy phân tinh bột và giảm tổng hợp cholesterol. 

(4) Chất xơ với táo bón: 

- Chất xơ không hòa tan hút nƣớc nhiều làm tăng khối phân và làm mềm phân, 

tăng đào thải, chống táo bón. 

- Khi đến đại tràng, chất xơ đƣợc các vi sinh vật tranh nhau ăn, tạo ra nhiều chất 

xơ có lợi, kích thích tăng đại tiện (trâu bò ăn nhiều cỏ, rơm, phân rất to và mềm). 

(5) Chất xơ với viêm đại tràng:  

- Thành đại tràng có nhiều nếp nhăn nhỏ li ti, khi thức ăn đọng lại đó dễ gây viêm. 

- Chất xơ không hòa tan có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành các nếp gấp ở 

thành đại tràng do tác dụng chống táo bón, làm phân mềm, tăng khối lƣợng phân và 

tăng đào thải. 

- Với tác dụng làm tăng khối phân, làm mềm phân, làm tăng lƣu chuyển phân, 

làm nền cho vi khuẩn hoạt động nên chất xơ có tác dụng chống viêm đại tràng. 

(6) Chất xơ với ung thư đại tràng: 

- Ung thƣ có 2 giai đoạn: 

+ Giai đoạn đầu: này sinh một nhân ung thƣ trong tế bào do biến đổi cấu tạo 

gen, tác nhân do hóa chất, phóng xạ, virus... Giai đoạn này diễn ra nhanh 

chóng và không đảo ngƣợc đƣợc. 

+ Giai đoạn sau: tăng trƣởng và phát triển không trật tự, biến tế bào thành khối 

u. Giai đoạn này có các yếu tố làm trầm trọng hoặc làm giảm thiểu. 
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- Chất xơ có tác dụng làm giảm thiểu phát triển ung thƣ (tác động ở giai đoạn sau) 

do: 

+ Chất xơ làm hòa loãng hoặc vô hiệu hóa tác nhân. 

+ Làm tăng khối phân và mềm phân, giảm kích thích vào niêm mạc đại tràng. 

+ Làm tăng đào thải cặn bã và chất độc có nguy cơ gây ung thƣ, làm giảm thời 

gian tiếp xúc của tác nhân với đại tràng. 

+ Kích thích vi sinh vật có lợi trong đại tràng phát triển. 

+ Tạo ra các acid béo chuỗi ngắn (Butyrate) có tác dụng làm kéo dài sự nhân 

đôi của tế bào và ức chế sự phát triển của ung thƣ đại tràng. 

(7) Chất xơ với ung thư vú: 

Chất xơ có khả năng làm giảm thiểu estrogen trong máu, do đó làm giảm nguy cơ gây 

ung thƣ vú. 

(8) Chất xơ với bệnh tim mạch: 

- Chất xơ làm giảm cholesterol do chất xơ hấp thu dịch mật, ngăn cản sự tái hấp 

thu của acid mật, cắt đứt chu trình Ruột - Gan, làm cho gan gia tăng sản xuất dịch mật 

mà nguyên liệu là từ cholesterol, do đó làm giảm cholesterol. 

- Chất xơ ngăn chặn quá trình hấp thu lipid, góp phần làm giảm lipid, giảm 

cholesterol, giảm LDL, giảm triglycerid, làm tăng HDL. 

- Chất xơ do gắn với acid mật nên cản trở quá trình nhũ hóa của acid mật với chất 

béo, do đó làm giảm hấp thu chất béo, cholesterol. 

- Chất xơ làm tăng quá trình lên men của vi khuẩn đại tràng, tạo ra một số chất ức 

chế tổng hợp cholesterol. 

 

 

(9) Chất xơ với bệnh đái tháo đường: 

- Chất xơ làm chậm rỗng dạ dày, tạo cảm giác no, làm dịu đáp ứng đƣờng huyết, 

làm giảm ăn, giảm bột, giảm đƣờng. 

- Chất xơ hòa tan tạo một lớp keo mỏng (Gel) phủ lên niêm mạc ruột (riềm bàn 

chải), ngăn cản sự hấp thu glucid, do đó có thể làm giảm đƣờng huyết tới 30%. 

- Chất xơ làm cản trở ruột non trộn thức ăn với dịch tiêu hóa, làm chậm tiêu hóa 

tinh bột, chậm hấp thu glucose và các chất dinh dƣỡng khác. 

(10) Chất xơ với tăng cân, béo phì: 

- Chất xơ nghèo chất béo nên thích hợp giảm cân. 

- Chất xơ chậm rỗng dạ dày, cảm giác no lâu nên giảm nhu cầu ăn. 
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- Chất xơ cản trở quá trình hấp thu các chất dinh dƣỡng, trong đó có glucid, lipid, 

cholesterol. 

- Chất xơ cản trở men tiêu hóa và các chất nền trộn với thức ăn nên cản trở các 

chất dinh dƣỡng đến diềm bàn chải ruột non, dẫn đến chậm hấp thu. 

- Chất xơ còn tạo ra một số chất ức chế men tiêu hóa chất đạm, tinh bột và ức chế 

tổng hợp cholesterol, ức chế men tiêu hóa lipase và amylase. 

(11) Chất xơ với tâm lý thần kinh: 

- Chất xơ chống táo bón, làm tăng khối phân, làm mềm phân, tăng lƣu chuyển 

phân, do đó đào thải đƣợc chất độc ra ngoài, không gây ứ đọng trong cơ thể, không tác 

hại tới não bộ, làm cho tâm lý thần kinh dƣợc thoải mái. 

- Từ đó tránh đƣợc tình trạng dễ cáu gắt, làm cho tính tình dịu dàng hơn. 

182. Chất vô cơ (Inorganic): Các chất không chứa Carbon, chẳng hạn nhƣ 

muối, kim loại. 

183. Chấp thuận (Approval): Là việc cho phép một sản phẩm, quá trình hoặc 
dịch vụ đƣợc bán hoặc đƣợc sử dụng cho những mục đích xác định hoặc trong những 

điều kiện xác định. 

184. Chè búp (Bud Tea): Chè chế biến từ búp non cây chè, sao qua lửa với 
những quy cách nhất định. 

185.Chế biến (Processing): Bất kỳ hành động nào làm thay đổi đáng kể sản 

phẩm ban đầu, ví dụ nhƣ: sấy nóng, hun khói, nấu chín, sấy khô, ƣớp … 

186.Chế biến thực phẩm: hiểu là việc sản xuất, giết mổ, chuẩn bị, xử lý, bảo 
quản, bao gói, sang bao, vận chuyển, trƣng bày, chào hàng để bán, bán, phục vụ hoặc 

cung cấp thực phẩm cho ngƣời tiêu dùng. 

187. Chế phẩm sinh học dùng trong thú y: Là sản phẩm có nguồn gốc 

từ sinh vật dùng để chẩn đoán, phòng bệnh, chữa bệnh, điều chỉnh quá trình sinh 

trƣởng, sinh sản của động vật, xử lý môi trƣờng nuôi động vật. 

188.Chỉ báo dịch tễ (Epidemiological Indicator): Một phép đo chính 

xác mức độ phổ biến và tiềm ẩn nguy cơ trong quần thể hoặc một hoạt động nhƣ một 

chỉ báo nguy cơ đối với sức khỏe con ngƣời, ví dụ: xếp hạng vệ sinh  yếu kém trong 

cửa hàng thực phẩm là chỉ báo cho nguy cơ ngộ độc thực phẩm. 

189. Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, 

địa phƣơng, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. 

190. Chỉ đạo: Là một việc cấp trên hƣớng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện 
kế hoạch, nhiệm vụ, chủ trƣơng đề ra của cấp dƣới. 
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191. Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Là 

đơn vị phụ thuộc của thƣơng nhân nƣớc ngoài, đƣợc thành lập và hoạt động thƣơng 

mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ƣớc quốc tế mà 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

192. Chitosan:  

+ Chitosan là 1 Polysaccharide mạch thẳng cấu tạo từ: 

(1). D-Glucosamine (đơn vị đã Deacetyl – hóa) 

(2). N-Acetyl-D-Glucosamine (Đơn vị chứa nhóm Acetyl). Liên kết tại vị trí: -(1-

4) 

+ Chitosan đƣợc sản xuất: 

(1). Xử lý vỏ Giáp xác (tôm, cua) với dung dịch kiềm NaOH. 

(2). Trong công nghiệp: SX theo phƣơng pháp: 

 

 

 

+ Quá trình khử Acetyl xảy ra không hoàn toàn:  

(1). Nếu độ Acetyl – hóa (Degree of Deacetylation – DD) lớn hơn 50%: thì gọi là 

Chitosan 

(2). Nếu DD  50%: thì gọi là Chitin 

+ Tác dụng của Chitosan: 

1. Tác dụng tăng cƣờng hệ thống miễn dịch: 

(1). Ức chế phát triển của vi khuẩn: Do liên kết giữa Polymer của Chitosan với các ion 

kim loại trên bề mặt vi khuẩn làm thay đổi tính thấm của màng TB, chuyển từ điện tích 

(-) sang điện tích (+) nên không phát triển đƣợc. 

(2). Chitosan nhƣ một chất xơ, kích thích có chọn lọc vi khuẩn Lactobacillus và 

Bifido-bacterium. Do đó có thể coi Chitosan nhƣ một Prebiotics, làm phát triển các vi 

khuẩn có lợi trong đƣờng ruột, giúp tăng cƣờng hệ miễn dịch. 

(3). Chitosan có tác dụng tăng cƣờng hệ miễn dịch TB. 

 

 

2. Tác dụng giảm béo giảm cân: 

(1) Chitosan có tác dụng liên kết với các chất béo và chuyển đổi chúng thành một dạng 

mà cơ thể không hấp thu đƣợc.  

Cơ chế: Chitosan liên kết với các chất béo, Cholesterol, Sterol thông qua các liên kết 

ion và liên kết kỵ nƣớc, tạo ra các hợp chất cao phân tử, hợp chất này đi xuống ruột, 

trong môi trƣờng trung tính, hỗn hợp nhũ tƣơng chất béo – Chitosan lập tức chuyển 

thành dạng Gel không hòa tan. Do đó chất béo không bị tấn công bởi các Enzyme của 

Tuyến Tụy và Ruột. 

Deacetyl – hóa Chitin 

          Biến đổi thành nhóm N – Acetyl thành nhóm Amin ở - C2 
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(2) Chitosan chuyển đổi thành một dạng “Gel” lôi kéo các Triglyceride và Cholesterol 

trong thức ăn, tạo ra một “quả bóng mỡ” làm cho cơ thể không hấp thu đƣợc vì quá to, 

do đó bị thải qua phân ra ngoài. 

(3) Chitosan là một chất xơ, có tác dụng làm chậm rỗng dạ dày, gây cảm giác no lâu, ít 

thèm ăn nên giảm năng lƣợng đƣa vào. 

(4) Chitosan tích điện dƣơng nên có khả năng liên kết với các chất tích điện âm nhƣ 

chất béo, lipide, acid mật tạo thành các phức hợp đào thải ra ngoài theo phân. 

3. Tác dụng giảm cholesterol, giảm HA, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. 

(1) Sử dụng sản phẩm có bổ sung 4% Chitosan thì lƣợng Cholesterol giảm đáng kể sau 

2 tuần sử dụng. 

(2) Chitosan ngăn chặn ruột hấp thu Cholesterol và làm Cholesterol không bị tích tụ 

trong gan, do đó chống gan nhiễm mỡ. 

(3) Chitosan có tác dụng chống đông tụ máu. 

(4) Ở pH = 6-6,5, Chitosan bắt đầu bị kết tủa, toàn bộ chuỗi Polysaccharide bị lắng và 

giữ lại các Mixen nên mỡ không hấp thu đƣợc và thải mỡ ra ngoài qua phân. 

(5) Chitosan làm giảm hấp thu ion Chlor vào cơ thể. Dƣới tác dụng của dịch aicd trong 

dạ dày, hình thành nên các ion dƣơng, kết hợp với ion Chlor, do đó làm giảm nồng độ 

ion Chlor trong máu, tác dụng làm tăng giãn nở huyết mạch, do đó làm giảm HA. 

(6) Chitosan là một chất xơ động vật (Amino-Polysaccharide) có tác dụng làm kết tủa 

chất béo trong ống tiêu hóa, do đó cơ thể không hấp thu đƣợc chất béo và bị đào thải ra 

ngoài qua đƣờng tiêu hóa.  

Cơ chế do: Nhóm Amin của Chitosan có thể kết hợp với một ion H+ trong dịch acid 

của dạ dày tạo thành nhóm Amin mang điện tích dƣơng. Theo đó những phần tử mang 

điện tích âm nhƣ các chất béo, các acid béo, acid mật có thể kết hợp với Chitosan qua 

nhóm Amin này. 

4.Tác dụng hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày: 

(1). Khi uống vào, dƣới tác dụng  môi trƣờng acid dạ dày, Chitosan tạo thành các Gel, 

bao phủ niêm mạc dạ dày, có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày. 

(2).Chitosan ức chế phát triển vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) nên giảm nguy cơ 

viêm loét dạ dày. 

 

 

5. Tác dụng hỗ trợ phòng chống ung thƣ: 

(1). Chitosan có khả năng tăng cƣờng miễn dịch tế bào, kích hoạt tế bào hạch, có khả 

năng làm cho chỉ số pH tăng lên, tạo ra môi trƣờng kiềm, làm tăng cƣờng sự tấn công 

của tế bào hạch với tế bào ung thƣ. 

(2). Chitosan có tác dụng ức chế tính khuyếch tán của ung thƣ, làm cản trở sự phát 

triển ung thƣ. 
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(3).Chitosan còn có đặc tính bám chặt vào các phân tử bề mặt tế bào biểu mô trong 

huyết quản, có khả năng phong tỏa các tế bào ung thƣ không cho lan tỏa ra xung 

quanh. 

6. Tác dụng khác: 

+ Phòng chống đái tháo đƣờng: Chitosan là một chất xơ, có tính thấm hút mạnh, thấm 

và giữ nƣớc, chiếm một dung tích nhất định trong ruột, giảm thiểu hấp thu Glucide, 

làm giảm nồng độ đƣờng máu. 

+ Tăng cƣờng chức năng gan: Chitosan làm ngăn chặn hấp thu Cholesterol và làm cho 

Cholesterol không tích tụ ở gan, do đó làm giảm tình trạng gan nhiễm mỡ, tăng chức 

năng gan. 

193. Chiếu tia bức xạ vào thực phẩm (Food Irradiation): Là kỹ thuật 

dùng một liều tia bức xạ ion từ 1 nguồn nhƣ đồng vị phóng xạ (ví dụ Cobalt 60) hay từ 

một máy tạo ra 1 chùm điện tử hay tia X chiếu vào thực phẩm nhằm mục đích bảo 

quản thực phẩm. 

Các liều bức xạ cho thực phẩm hay các vật liệu khác nhƣ sau: 

+ Liều thấp: nhỏ hơn hay hay bằng 1 kilo Grays (KGy) dùng trong việc tiêu diệt côn trùng  

trong hoa quả, gia vị, thóc lúa và diệt ký sinh trùng trong cá và thịt. 

+ Liều trung bình: 1-10 KGy (thƣờng là 1-4 KGy) dùng trong phƣơng pháp tiệt trùng 

Pasteur và tiêu diệt vi khuẩn và nấm. 

+ Liều cao: 10-50 KGy, dùng trong tiệt trùng thực phẩm và các dụng cụ y tế (bao gồm các 

dịch của cơ thể, các mô cấy, bơm kim tiêm, chỉ, ghim kẹp và áo choàng) 

194. Chiếu xạ thực phẩm (Irradiate Food): là phƣơng pháp sử dụng các chất 
có hoạt tính phóng xạ nhằm mục đích tăng tốc đẩy nhanh quá trình ngăn ngừa đề phòng  

sự biến chất hƣ hỏng của thực phẩm và ngăn không để cho vi sinh vật gây bệnh nhiễm vào 

thực phẩm. 

195. Cholin (Choline) 
 Cholin không phải là acid amin, là thành phần trong mọi màng tế bào, cần cho phát 

triển cơ thể. Là tiền chất chính của betain, giúp thận duy trì cân bằng  nƣớc, cùng cần 

cho gan vì là nguồn cung cấp nhóm methyl cho đào thải homocystein để tạo 

methionin. 

Cholin còn tạo acetylcholin, là chất dẫn truyền thần kinh cần cho trí nhớ và các chức 

năng khác của hệ thần kinh. 

Thiếu hụt cholin trong dinh dƣỡng kéo theo gan nhiễm mỡ, suy gan. 

Nguồn: gan bê, gan gà, trứng, mầm lúa mì, thịt lợn muối xông khói, đậu tƣơng… 

 Khi dùng liều cao cholin sẽ kích thích cholinergic quá mức gây nôn, chảy nƣớc bọt, 

đổ 

mồ hôi, kích thích ống tiêu hóa, cơ thể có mùi cá (do tiết trimethylamin là chất chuyển 

hóa của cholin qua xúc tác của vi khuẩn). 

Liều tối đa khuyến cáo: 2 gam/ngày. 

196. Chollagen:  
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Chollagen là loại Protein cấu trúc chính yếu, chiếm khoảng 30% tổng lƣợng 

Protein trong cơ thể ở các động vật có xƣơng sống. Chollagen có nhiều trong 

gân, da, xƣơng, hệ thống mạch máu của động vật và có mặt trong các lớp màng 

liên kết bao quanh các cơ. Khoảng 10% Protein trong cơ ở động vật có vú là 

chollagen; các Protein ngoại bào (hơn 90% trong gân, xƣơng và khoảng 50% 

trong da) có chứa chollagen. Nó có tác dụng giống nhƣ một chất keo liên kết các 

tế bào lại với nhau để hình thành các mô và cơ quan nền tảng trong cơ thể. 

+ Tác dụng Chollagen: 

Chollagen là một loại protein chiếm tới 30% tổng lƣợng protein trong cơ thể 

ngƣời. Các nhà khoa học thƣờng ví Chollagen nhƣ một chất keo kết nối các mô 

trong cơ thể lại với nhau. Nếu không có chúng cơ thể ngƣời sẽ chỉ là các phần rời 

rạc, các bộ phận không hoàn chỉnh. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ chỉ ra tầm 

quan trọng của Chollagen đối với sự sống và sức khoẻ của con ngƣời. Tổng hợp 

lại, Chollagen có 10 tác dụng chủ yếu sau đây: 

1. Tác dụng Chollagen với da: Chollagen chiếm khoảng 70% cấu trúc da và đƣợc 

phân bổ chủ yếu ở lớp hạ bì của da. Chollagen có tác dụng kết nối các tế bào, 

kích thích quá trình trao đổi chất, tạo độ đàn hồi của da. Sự suy giảm về chất 

lƣợng và số lƣợng chollagen sẽ dẫn đến hậu quả “lão hoá” của cơ thể mà sự 

thay đổi trên làn da, trên khuôn mặt là dấu hiệu dễ nhận biết nhất: làn da bị 

khô, nhăn nheo bắt đầu từ các đƣờng nhăn mảnh trên khoé mắt, khoé miệng, 

lâu dần thành nếp nhăn sâu, các đƣờng nét khuôn mặt bị chùng nhão và chảy 

xệ. Chính vì vậy mà Chollagen đóng vai trò là một trong những chất quan 

trọng hàng đầu của ngành thẩm mỹ, đặc biệt là chăm sóc da, phẫu thuật thẩm 

mỹ, phẫu thuật bỏng… 

2. Chollagen giúp vết thƣơng nhanh lành sẹo: Sẹo đƣợc hình thành do liên kết 

chollagen và elastin của da bị gãy và tổn thƣơng. Chollagen có tác động tích 

cực để sản sinh ra các tế bào da mới, giúp làn da hồi sinh nhanh chóng nên 

các vết thâm cũng sẽ bị làm mờ dần. 

3. Tác dụng của Chollagen với mạch máu: Những ngƣời dễ bị chảy máu trong có 

thể do nguyên nhân là mạch máu yếu, dễ bị tổn thƣơng.Chollagen là hợp chất 

sản sinh ra mạch máu. Chollagen giúp đề phòng xơ cứng động mạch và cao 

huyết áp, rất hữu hiệu với ngƣời bị bệnh xơ cứng động mạch não, nhồi máu 

cơ tim. 

4. Tác dụng của Chollagen với xương 
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 Bên cạnh Canxi, Collagen chiếm 80% trong cơ cấu thành phần của xƣơng. 

Nếu so sánh cấu tạo xƣơng nhƣ một ngôi nhà thì canxi chính là xi măng, 

chollagen là sợi sắt . Theo sự lớn dần cùng tuổi tác, chollagen cũng bi suy 

yếu và lão hoá làm giảm tính đàn hồi, dẻo dai của bộ xƣơng.Vì vậy bổ sung 

chollagen giúp xƣơng chắc khỏe hơn và phòng chống các bệnh nhƣ loãng 

xƣơng, xốp xƣơng. 

5. Tác dụng của Chollagen với sụn: Chollagen chiếm 50% trong cơ cấu thành 

phần sụn. Thiếu chollagen làm cho ma-sát giữa các khớp xƣơng lớn hơn, gây 

ra các biến dạng ở xƣơng và sụn. Việc bổ sung chollagen giúp ngăn ngừa và 

giảm thiểu các bệnh liên quan đến khớp xƣơng. Ngoài ra chollagen còn giúp 

phòng chống các bệnh nhƣ đau thắt lƣng, thoát vị đĩa đệm và 1 số bệnh về 

xƣơng, sụn khác. 

6. Tác dụng Chollagen với mắt: Chollagen tồn tại nhiều trong giác mạc và thuỷ 

tinh thể của mắt dƣới dạng kết tinh. Thiếu chollagen làm cho giác mạc hoạt 

động kém, gây ảnh hƣởng đến thị lực của mắt và làm cho thủy tinh thể mờ đi 

do chất Amino bị lão hóa, đây chính là nguyên nhân gây ra bệnh đục thủy tinh 

thể mắt. Chollagen phòng ngừa tế bào ung thƣ. Các thí nghiệm khoa học tại 

Nhật đã chứng minh đƣợc rằng sử dụng chollagen chiết xuất có tác dụng ngăn 

ngừa sự biến đổi tế bào gốc phôi (Tế bào ES) thành tế bào ung thƣ. 

7. Tác dụng của Chollagen với nội tạng: Chollagen cũng tồn tại trong nội tạng 

trong cơ thể ngƣời và có tác dụng giữ cho các bộ phận nội tạng luôn khỏe 

mạnh. Bổ sung chollagen sẽ hạn chế các bệnh về tim mạch, gan, phổi…  

8. Tác dụng của Chollagen với răng: Chollagen có nhiều trong lợi răng và đƣợc 

coi là tố chất đề kháng các bệnh về răng miệng nhƣ viêm nha chu. 

9. Tác dụng của Chollagen với tóc, móng chân – tay: Chollagen có trong chất 

sừng ở tóc, móng chân, móng tay và có tác dụng cung cấp chất dinh dƣỡng hỗ 

trợ hoạt động của chất sừng này. Do đó bổ sung chollagen giúp cho tóc và 

móng chân, móng tay bóng mƣợt, mịn màng, chắc khỏe cũng nhƣ có tác dụng 

hạn chế rụng tóc. Dầu gội đầu có chứa chollagen có tác dụng giữ ẩm và làm 

suôn mƣợt tóc. 

10. Chollagen tăng cường hệ miễn dịch: Chollagen tăng cƣờng khả năng hoạt 

động của vi khuẩn có vai trò quan trọng trong cơ chế miễn dịch của cơ 

thể. Chollagen tạo môi trƣờng thích hợp cho hoạt động các vi khuẩn có ích 
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này trong cơ thể. Vì thế, chollagen có tác dụng cải thiện chứng táo bón hay 

gặp ở phụ nữ, giữ da đẹp và tăng cƣờng khả năng hoạt động của não. 

Mặt khác, một số phản ứng miễn dịch bẩm sinh (tự miễn) gây tăng các 

Cytokine gây viêm IL-1, kích thích sự có mặt các Chollagenases từ nguyên 

bào sợi và tế bào sụn, tăng phá hủy các Chollagen loại II trong sụn, dẫn tới 

tình trạng viêm khớp dạng thấp. Các Cytokin IL-1 cũng kích thích các 

Metallproteases trong các tế bào nội mô và cơ bắp, dẫn tới phá hủy các 

Chollagen loại I và III dẫn tới tình trạng vữa xơ động mạch và nhồi máu cơ 

tim. Bổ sung Chollagen sẽ chống lại sự hao hụt Chollagen và có thể phòng 

chống các phản ứng miễn dịch bẩm sinh (tự miễn), làm giảm các Cytokin IL-

1 và tránh đƣợc các phản ứng tự miễn nhƣ thấp khớp, vữa xơ động mạch. 

197. Chondroitin:   

Chondroitin sunfat là hợp chất hữu cơ thuộc nhóm mucopolysaccharid hay còn 

gọi nhóm proteoglycan. Gọi là proteoglycan bởi vì chondroitin sunfat tìm thấy 

trong thiên nhiên cấu tạo bởi chuỗi dài gồm nhiều đơn vị kết hợp đƣờng và 

protein. Ở cơ thể con ngƣời, Chondriutin sunfat có 2 loại: chondroitin sunfat 

đƣợc đề cập ở đây là chondroitin sunfat A có nhiều ở mô sụn, (loại thứ 2 là 

chondroitin sunfat B đƣợc tìm thấy nhiều ở da, gân, thành mạch máu). Để dùng 

làm thuốc, chondroitin sunfat đƣợc ly trích từ sụn súc vật heo bò, đặc biệt từ sụn 

vi cá mập (gọi tắt là sụn cá mập, tiếng Anh là Shark cartilage), hoặc đƣợc tổng 

hợp theo phản ứng hóa học. Thông thƣờng ngƣời ta chuộng sử dụng chế phẩm 

Chondroitin sunfat từ sụn cá mập tự nhiên vì là hợp chất thiên nhiên và đặc biệt, 

trong thời gian gần đây có giả thuyết cho rằng: “sụn cá mập có tác dụng ngừa ung 

thƣ”. Theo ghi nhận cá mập là loài cá duy nhất rất hiếm bị bệnh ung thƣ, tần suất 

bị bệnh ung thƣ ở cá mập là một phần triệu trong khi các loại cá khác tần suất 

mắc bệnh là 3 hoặc 4 phần trăm. Ngƣời ta đang tìm cách chứng minh trong sụn 

cá mập mà cấu tạo chủ yếu là chondroitin sunfat có chƣa chất ức chế “quá trình 

tạo ra tân mạch” (angiogenesis, tức quá trình tạo ra mạch máu mới). Cần biết, 

khối u ung thƣ có kích thích tạo tân mạch nhằm cung cấp máu, chất bổ dƣỡng rất 

cần cho sự phát triển tăng sinh của nó. Nếu quá trình tạo tân mạch bị ức chế, 

thiếu máu nuôi, tế bào ung thƣ sẽ không sinh sản, khối u ung thƣ không phát sinh 

hoặc phát triển. Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh Chondroitin sunfat 

có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý về xƣơng khớp, đặc biệt là bệnh viêm 

xƣơng khớp (osteo-arthritis). Cơ chế tác dụng của chondroitin sunfat trong việc 

làm giảm bệnh lý xƣơng khớp là bảo vệ khớp (chondroprotective action) bằng 

cách ức chế các enzyme có vai trò phá hủy sụn và kích thích tăng hoạt các 

enzyme có vai trò xúc tác phản ứng tổng hợp acid hyaluronic (là chất giúp khớp 

hoạt động tốt). Ở một số nƣớc tiên tiến, chodroitin sunfat đƣợc xem là chế phẩm 
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bổ sung dinh dƣỡng (dietary supplement) nhƣng lại đƣợc các bác sỹ chuyên khoa 

phối hợp glucosanin (cũng là hợp chất thiên nhiên ly trích từ vỏ tôm cua) để hỗ 

trợ điều trị viêm xƣơn khớp và ghi nhận tác dụng hữu hiệu hỗ trợ giảm đau của 

nó. Có nghiên cứu cho rằng chondroitin sunfat hỗ trợ chống viêm đau là do nó 

làm giảm tạo tân mạch. Cũng do làm giảm tạo ra các tân mạch mà chondroitin 

sunfat còn dùng trong nhãn khoa để điều trị thoái hóa võng mạc do bệnh đái tháo 

đƣờng  (bệnh do tân mạch xâm nhập vào dƣới võng mạc gây tổn thƣơng thành 

sẹo có thể dẫn đến mù). Theo sách “Matindale, The complete drug reference” 

(34
th

,ed,2005), chondroitin sunfat đƣợc dùng rộng rãi trong nhãn khoa nhằm tác 

dụng tạo độ nhớt thích hợp (visco-elactic properties) và bồi bổ nội mô giác mạc 

(correal endothelium). Cũng theo sách tham khảo về dƣợc nổi tiếng này, 

chondroitin sunfat đƣợc dùng điều trị hỗ trợ trong phẫu thuật mắt (điều trị mô 

cƣờm, đục thủy tinh thể), dùng làm dung dịch bảo quản giác mạc dùng trong 

phẫu thuật ghép giác mạc, đặc biệt, làm thuốc nhỏ mắt để trị chứng khô mắt. Đó 

là thành phần của giác mạc, có tác dụng tái tạo lớp phim bảo vệ mắt, chondroitin 

sunfat đƣợc ghi nhận giúp giảm thiểu sự khô mắt, mỏi mắt, hỗ trợ điều trị một số 

bệnh về mắt. 

198. Chợ xám (Grey Market): Thị trƣờng xám hay chợ xám (Grey Market), là 

thuật ngữ kinh tế chỉ các hoạt động trao đổi hàng hóa một cách hợp pháp nhƣng không 

chính thức, không đƣợc ủy quyền và ngoài mong muốn của nhà sản xuất ra các hàng 

hóa đó hoặc ngoài ý muốn của cơ quan nhà nƣớc điều tiết thị trƣờng. Chú ý đừng 

nhầm với chợ đen là các hoạt động trao đổi hàng hóa phi pháp (mặt hàng phi pháp và 

kênh trao đổi phi pháp). Những mặt hàng thƣờng đƣợc trao đổi ở chợ xám là: 

(1) Các mặt hàng nhập lậu để khai thác giá mặt hàng cao do thuế quan cao đánh 

vào hàng nhập chính ngạch (nhƣ mỹ phẩm, rƣợu, thuốc lá, dƣợc phẩm, thực 

phẩm chức năng,...), 

(2) Một số mặt hàng đƣợc nhà sản xuất định hƣớng vào thị trƣờng này lại đƣợc trao 

đổi ở thị trƣờng khác hoặc chƣa có kế hoạch phân phối ở thị trƣờng này nhƣng 

đã đƣợc nhập vào (phần mềm, điện thoại di động, dƣợc phẩm, ô tô, xe máy, 

máy ảnh và ống kính máy ảnh,...), 

(3) Những mặt hàng hiếm do chƣa có hoạt động nhập khẩu chính ngạch nên đƣợc 

các cá nhân nhập về với số lƣợng nhỏ, lẻ ("hàng xách tay"), 

(4) Một số loại chứng khoán không niêm yết (ở một số nƣớc), 

(5) Ngoại tệ. 

(6) Vé xem bóng đá, vé xem biểu diễn nghệ thuật, vé sử dụng dịch vụ giao thông... 

mua bán không qua đại diện đƣợc ủy quyền của nhà tổ chức hay nhà cung cấp 

dịch vụ. 

Chợ xám thuộc khu vực kinh tế ngầm. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0ng_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_ng%E1%BA%A7m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_kh%E1%BA%A9u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1_c%E1%BA%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%BF_quan
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/R%C6%B0%E1%BB%A3u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BB%91c_l%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%E1%BB%A3c_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m_ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m_ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A9ng_kho%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_ng%E1%BA%A7m


 121 

199. Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Là đơn vị 

phụ thuộc của thƣơng nhân nƣớc ngoài, đƣợc thành lập và hoạt động thƣơng mại tại 

Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ƣớc quốc tế mà Cộng hòa 

xã hội chủ  nghĩa Việt Nam là thành viên. 

200. Chỉ đạo (Supply concrete guidance): Hƣớng dẫn, theo dõi, kiểm tra 

việc thực hiện kế hoạch, chủ trƣơng đề ra. 

201. Chỉ đạo tuyến công tác đảm bảo ATTP (Network guidance of 

Food Safety): là việc cấp trên hƣớng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế 

hoạch nhiệm vụ, chủ trƣơng về ATTP của cấp dƣới. 

202. Chỉ thị (Instruct): Đề ra và yêu cầu cấp dƣới thực hiện những nhiệm vụ nào 

đó. Văn bản ghi rõ những nhiệm vụ, những điều cấp trên đề ra cho cấp dƣới thực hiện 

203. Chỉ tiêu (Target, Norm, Quota): Mức quy định phải đạt đƣợc, mức biểu 

hiện của một mặt, một đặc điểm nào đó (chỉ tiêu sinh lý) 

204. Chỉ số no SI (Satiety Index): Là tỷ số diện tích tăng lên dƣới đƣờng cong 

trong vòng 120 phút của thực phẩm khảo sát so với bành mì: 

 

 
Trong đó : 

 SI (Satiety Index) : Chỉ số no 

 IAUC (Incremental Area Under Curve): Diện tích tăng lên dƣới đƣờng cong 

 IAUC (KS): Độ tăng của AUC của thực phẩm khảo sát 

 IAUC (BM): Độ tăng của AUC của bánh mì. 

205. Chỉ số đường huyết: GI (Glycemic Index): 
Là tỷ số diện tích tăng lên dƣới đƣờng cong (IAUC) của Glucose máu sau khi tiêu thụ 

một lƣợng thực phẩm tham khảo. 

 

 
Trong đó : 

 GI (Glycemic Index) : Chỉ số đƣờng huyết 

 AUC (Incremental Area Under Curve): Diện tích tăng lên dƣới đƣờng cong 

 IAUC (KS): Độ tăng của AUC của thực phẩm khảo sát 

 IAUC (TK): Độ tăng của AUC của thực phẩm tham khảo (ví dụ bánh mì trắng). 

206. Chính sách chất lượng (Quality Policy): Ý đồ và định hƣớng chung 

của một tổ chức có liên quan đến chất lƣợng đƣợc lãnh đạo cao nhất công bố chính 

thức. 
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207. Chế phẩm sinh học dùng trong thú y: là sản phẩm có nguồn gốc từ 

sinh vật đùng để chẩn đoán, phòng bệnh và chữa bệnh, điều chỉnh quá trình sinh 

trƣởng, sinh sản của động vật, xử lý môi trƣờng nuôi động vật. 

208. Chế biến thực phẩm (Process Food):  Chế biến thực phẩm đƣợc hiểu 
là việc sản xuất, giết mổ, chuẩn bị , xử lý, bảo quản, bao gói, sang bao, vận chuyển, 

trƣng bày, chào hàng để bán, bán, phục vụ hoặc cung cấp thực phẩm cho ngƣời tiêu 

dùng. 

209. Chế biến thực phẩm thủ công (Manual Work Handiraft): là quá 

trình chế biến thực phẩm đƣợc thực hiện bằng tay với công cụ thô sơ. 

210. Chế biến thực phẩm công nghiệp (Industry): là quá trình chế biến 

thực phẩm đƣợc thực hiện bằng máy móc là chủ yếu để tạo ra sản phẩm cuối cùng cho 

ngƣời tiêu dùng. 

211. Chủ hàng:  là chủ sở hữu động vật, sản phẩm động vật hoặc ngƣời đại diện 

cho chủ sở hữu thực hiện việc quản lý, áp tải, vận chuyển, chăm sóc động vật, sản 

phẩm động vật. 

212. Chuyển hóa: Chuyển hóa là toàn bộ những phản ứng hóa học diễn ra trong 

cơ thể sống, nó xảy ra thƣờng xuyên liên tục ở mọi tế bào của cơ thể và trong các dịch 

cơ thể. Chia 2 loại phản ứng hóa học là: 

+ Phản ứng thoái hóa: còn gọi là dị hóa, là loại phản ứng phân chia 1 phần tử thành 

các thành phần ngày càng nhỏ hơn. 

+ Phản ứng tổng hợp: còn gọi là đồng hóa, là loại phản ứng ghép các phân tử nhỏ 

để tạo thành phần tử lớn hơn. 

213. Chuyển tải: là chuyển hàng hóa từ phƣơng tiện vận tải vận chuyển nội địa, 

phƣơng tiện vận tải nhập cảnh sang phƣơng tiện vận tải xuất cảnh để xuất khẩu hoặc từ 

phƣơng tiện vận tải vận chuyển nội địa, phƣơng tiện vận tải nhập cảnh xuống kho, bãi 

trong khu vực cửa khẩu, sau đó xếp lên phƣơng tiện vận tải khác để xuất khẩu. 

214. Chu kỳ (Cycle): Khoảng thời gian giữa 2 kỳ kế tiếp nhau của một quá trình 
hoạt động lặp đi lặp lại.  

215. Chứng nhận: là việc đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, quá 

trình sản xuất, cung ứng dịch vụ với tiêu chuẩn công bố áp dụng (gọi là chứng nhận 

hợp chuẩn) hoặc với quy chuẩn kỹ thuật (gọi là chứng nhận hợp quy) 

216. Chứng nhận hợp chuẩn: Là việc xác nhận đối tƣợng của hoạt động trong 

lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tƣơng ứng. 

217. Chứng nhận hợp quy: là việc xác nhận đối tƣợng của hoạt động trong lĩnh 
vực quy chuẩn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tƣơng ứng. 

218. Chứng béo phì: Là sự tích lũy quá dƣ thừa, nhiều hay ít lan rộng của các mô 
mỡ, dẫn đến sự tăng trên 25% trọng lƣợng ƣớc tính (trọng lƣợng lý tƣởng). 
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219. Chứng thiếu dinh dưỡng protein-năng lượng: Tất cả các trạng thái 

bệnh lý gây ra do thiếu hụt đồng thời các chất protein  và năng lƣợng thƣờng hay xảy 

ra ở các nƣớc đang phát triển và thƣờng phối hợp với các chứng thiếu vitamin khác 

nhau và các bệnh nhiễm khuẩn chứng thiếu dinh dƣỡng protein- năng lƣợng biểu hiện 

bằng sự gầy mòn tiến triển, giảm khối lƣợng cơ bắp, giảm sử dụng nạp Glucose, giảm 

Lympho bào, giảm Protein huyết và đôi khi bị phù. 

220. Chủ tài nguyên thực vật:  Là tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử 
dụng hoặc trực tiếp quản lý tài nguyên thực vật đó. 

221. Chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật: Là tổ chức, cá nhân có 

quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc trực tiếp quản lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực 

vật đó.  

222. Chuẩn bị: bao gồm việc sản xuất,chế biến  và các hình thức xử lý khác 

223. Chuỗi thực phẩm (Food Chain): Chuỗi thực phẩm bao gồm tất cả các 

cung đoạn từ khâu ban đầu là cung cấp các vật tƣ nông nghiệp, quá trình nuôi, trồng, 

quá trình sơ chế, chế biến, quá trình phân phối, lƣu thông, vận chuyển, bảo quản đến 

tiêu dùng thực phẩm. 

224. Chuỗi cung ứng (Supply chain): đƣợc định nghĩa là một hệ thống các tổ 

chức, con ngƣời, thông tin, hoạt động và các nguồn lực liên quan tới công tác chuyển 

sản phẩm/dịch vụ từ nhà cung cấp tới khách hàng. Nhƣ vậy, chuỗi cung ứng không chỉ 

bao gồm nhà sản xuất, cung cấp mà còn bao gồm cả các công ty vận tải, nhà kho, nhà 

bán lẻ và khách hàng của họ. Hoạt động chuỗi cung ứng liên quan đến việc chuyển đổi 

các nguyên liệu, tài nguyên thiên nhiên và các thành phần khác thành một sản phẩm 

dịch vụ hoàn chỉnh đƣa tới khách hàng cuối cùng.  

225. Chuỗi cung cấp thực phẩm (Food Supply Chain): là tập hợp các 

hoạt động sản xuất kinh doanh kế tiếp nhau từ khâu ban đầu đến khâu cuối cùng tạo 

sản phẩm thực phẩm hoàn chỉnh để giao cho khách hàng cuối cùng. 

226. Chuỗi cung cấp thực phẩm ngắn (Short Food Supply Chains – 

SFSCs): là một loạt các mô hình sản xuất – phân phối – tiêu dùng (chẳng hạn nhƣ 

thị trƣờng nông dân, cửa hàng trang trại, cửa hàng nông dân tập thể, nông nghiệp hỗ 

trợ cộng đồng, các nhóm mua hàng đoàn kết, là loại hình bán trực tiếp của ngƣời sản 

xuất tới ngƣời tiêu dùng không qua trung gian hoặc trung gian rất ít, với đặc điểm 

khoảng cách địa lý ngắn, gần gũi xã hội và kinh tế. 

227. Chữa bệnh là việc sử dụng phƣơng pháp chuyên môn kỹ thuật đã đƣợc công 

nhận và thuốc đã đƣợc phép lƣu hành để cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức 

năng cho ngƣời bệnh. 

228. Clorid Natri: là muối ăn (natri clorid) và kali clorid. Clorid kích thích tiết acid 

hydrochloric cần cho tiêu hóa, duy trì cân bằng dịch và điện giải. Còn hỗ trợ chức năng 

gan. 
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 Thiếu hụt (hiếm): khó tiêu, hỏng răng, rụng lông tóc. 

 Liều theo RDA khuyến cáo: 750mg/ngày 

229. Clo - Cl (Chlorine): 

 + Vai trò: 

  - Clo là một nguyên tố Á kim đƣợc ký hiệu là Cl ở dạng ion âm (Cl-) trong các dung 

dịch có muối clorua. Cl- thƣờng thay đổi môi trƣờng khi qua lại 2 bên màng tế bào. Cơ 

thể ngƣời chứa vào khoảng 74g Cl, phần lớn ở bên ngoài các tế bào. Lƣợng Cl trong 

huyết tƣơng nhiều gấp 10 lần lƣợng Cl trong tế bào. 

- Clo đƣợc nhà hoá học Scheele ngƣời Thuỵ Điển phát hiện năm 1744, đƣợc công nhận 

là một nguyên tố hoá học và đặt tên vào năm 1810 bởi 3 nhà khoa học là Gary Lussac, 

Thesnard và Davy. 

- Clo là ion chính có mặt trong chất dịch ở bên ngoài tế bào, cùng các ion Na+ và K+ 

tham gia vào việc phân phối nƣớc và ổn định cân bằng giữa acid và bazơ trong cơ thể. 

Rất khó phân biệt rõ ràng tác dụng riêng của Cl- với Na+ trong những hoạt động sinh 

hoá của cơ thể, trừ vấn đề tiêu hoá: trong dạ dày, ion Cl- kết hợp với ion H+ tạo thành 

chất dịch tiêu hoá acid clohydric (HCl). 

+ Nhu cầu về clo của cơ thể: 

Mỗi ngày cơ thể chúng ta cần từ 1 – 2g Cl và thƣờng đƣợc cung cấp đầy đủ bởi thức ăn 

và muối ăn. Chúng ta thƣờng ăn hơn 10g muối mỗi ngày. Với lƣợng muối nhƣ thế, cơ 

thể đã đƣợc cung cấp lƣợng Cl nhiều gấp 3 lần so với yêu cầu 6g/ ngày (1 gạt muỗng cà 

phê muối là 6g muối, 1 gạt muỗng súp muối là 25g muối, 1 g muối ăn chứa 0,6g Cl và 

0,4g Na). 

+ Triệu chứng thiếu và thừa clo của cơ thể: 

- Ngƣời bị bệnh bị tiêu chảy hoặc nôn ói ra nhiều dịch vị dạ dày có thể bị thiếu Cl nhƣng 

không triệu chứng gì đặc biệt. 

- Cơ thể bị mất nƣớc trong một số bệnh về thận sẽ dẫn tới hiện tƣợng dƣ muối và dƣ Cl. 

Theo công trình nghiên cứu của một số nhà khoa học Nhật Bản thì hiện tƣợng cơ thể dƣ 

các muối clorua có thể làm tăng nguy cơ bị ung thƣ dạ dày. 

230. Coban - Co (Cobalt): 

+ Vai trò: 

- Coban hay Cobalt có ký hiệu Co, là một nguyên tố hiếm, chỉ có rất ít trong nƣớc tự 

nhiên và trong đất. Cách đây 2000 năm, ngƣời ta đã biết dùng Co để làm chất màu, 

nhƣng mãi tới năm 1922 mới biết sử dụng Co để chế tạo hợp kim. Tới năm 1935, nhà 

khoa học ngƣời úc, Underwood, nhận thấy hiện tƣợng thiếu Co ở loài bò sẽ dẫn tới biểu 

hiện chán ăn và thiếu máu. 

Cho mãi tới năm 1955, các nhà khoa học mới xác định đƣợc sự có mặt của Co trong tế 

bào động vật nói chung và cả trong cơ thể ngƣời. 

- Cơ thể ngƣời có khoảng 1mg Co, chủ yếu đƣợc tích luỹ ở gan. Vì Co là nguyên tố 

chính trong vitamin B12, nên có thể coi những đặc tính của vitamin B12 cũng là của Co, 

nhƣ: Chống bệnh thiếu máu, kích thích sự tiêu hoá, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh, 

tăng cƣờng trí nhớ, giúp cho sự phát triển cơ thể của trẻ em đƣợc thuận lợi... 
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- Những thực phẩm cung cấp cho cơ thể vitamin B12 cũng là những nguồn Co, chủ yếu 

là gan, sữa, thịt, trứng... Bởi vậy, những ngƣời ăn kiêng hay ăn chay, chỉ ăn các thực 

phẩm thực vật, thƣờng bị thiếu Co. Trong cơ thể, lƣợng Co đƣợc phân phối nhƣ sau: 

45% trong các cơ bắp, 15% trong xƣơng, phần còn lại đƣợc phân tán trong mọi tế bào. 

Máu chứa từ 0,07-136 Mg/l, chủ yếu trong hồng huyết cầu. Mỗi ngày, cơ thể chúng ta 

cần 3 Mg vitamin B12, tƣơng ứng với 0,04-0,12 Mg Co, mà các bữa ăn trong ngày thừa 

khả năng cung cấp vì có thể đạt tới 5 – 45 Mg. Lƣợng Co này trong thành phần của 

vitamin B12 là trợ thủ đắc lực của 2 loại enzym có vai trò quan trọng trong việc tiêu hoá 

các chất axit amin trong thực phẩm, rồi lại giúp cơ thể tổng hợp các axit amin mới phù 

hợp với cơ thể ngƣời. 

+ Hiện tƣợng thiếu, thừa Coban trong cơ thể: 70% lƣợng Co do cơ thể hấp thụ đƣợc từ 

thức ăn lại đƣợc thải ra ngoài qua đƣờng tiểu tiện, 10-15% qua đƣờng tiêu hoá. Những 

ngƣời thiếu Co thƣờng bị bệnh thiếu máu. Nhƣng nguyên nhân chính là do thiếu chất 

dinh dƣỡng (ăn thiếu hoặc ăn kiêng thực phẩm động vật), bị bệnh đƣờng tiêu hoá hoặc 

cơ thể thiếu khả năng hấp thụ vitamin B12 (Bệnh Biermer). 

Hiện tƣợng thừa Co ít khi xảy ra đối với ngƣời bình thƣờng. Riêng đối với những ngƣời 

làm việc tại nơi sản xuất có thể mắc bệnh về đƣờng hô hấp giống nhƣ bệnh hen, bệnh 

viêm mũi thì có thể do Co gây ra. Da tiếp xúc nhiều với Co có thể bị dị ứng và bị bệnh 

eczema. 

231. Coenzym Q10 (Coenzyme Q10): 

Coenzym Q là một lipid có nhiều trong thiên nhiên: cây cỏ, vi khuẩn, nấm và động vật. 

Các Coenzym Q có nhân quinon trong phân tử và mạch các đơn vị isopren (5 cacbon) ở 

dạng đồng phân trans. 

Trong các mô của cơ thể con ngƣời chủ yếu có chứa Coenzym Q10 có chứa 10 đơn vị 

isopren và 2-7% là Coenzym Q9. 

Coenzym Q10 – C59H90O4, khối lƣợng phân tử 863,3, nóng chảy ở nhiệt độ 49
o
, tan 

trong hầu hết dung môi hữu cơ, nhƣng không tan trong nƣớc. Nó còn tồn tại dƣới 2 

dạng: 

- Ubiquinol.10  dạng khử 

- Ubiquinol.10  dạng oxy hóa. 

Coenzym Q10 là một chất chống oxy hóa trong môi trƣờng lipid. Dạng C0Q10H2 tồn tại 

trong nhiều tế bào khác nhau, nó ức chế sự oxy hóa của protein và ADN, Ubiquinol ức 

chế sự peroxy hóa các lipid màng tế bào cũng nhƣ lipid lipoprotein có trong hệ tuần 

hoàn và ở các thành mạch máu. 

C0Q10H2 có tác dụng chống oxy hóa mạnh hơn vitamin E. 

Coenzym Q10 làm giảm xơ vữa động mạch, làm giảm áp lực dòng máu. 

Coenzym Q10 có tác dụng chống lão hóa và làm tăng các chức phận sinh lý của cơ nhất 

là cơ tim, làm tăng tuần hoàn, phòng chống thoái hóa cơ bắp nên đƣợc dùng cho các vận 

động viên thể dục thể thao. 

Coenzym Q10 còn có tác dụng tốt hỗ trợ điều trị bệnh Parkinson mới phát triển. 
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Coenzym Q10 có tác dụng làm tăng các chức phận hoạt động của tim ở các bệnh nhân bị 

suy tim, nhồi máu cơ tim. có tác dụng hạ huyết áp và hỗ trợ cho các trƣờng hợp phẫu 

thuật tim. 

Coenzym Q10 có tác dụng tốt với các bệnh nhân mới bị Parkinson và tác dụng hỗ trợ 

điều trị ung thƣ vú cho phụ nữ. 

Còn có tác dụng làm giảm  bệnh đau nửa đầu và dùng cho các vận động viên thể dục thể 

thao do có tác dụng tốt đối với các cơ bắp. 

Liều dùng từ 100-1000mg/ngày tùy theo từng bệnh khác nhau. 

232. Cỏ ba lá đỏ  (Trifolium pratense) – Họ Đậu Papilionoideae. 

Là cỏ sống lâu năm, cây cao 40 cm. Mọc ở châu Âu, châu Á, còn đƣợc trồng ở Mỹ, Úc 

để làm thức ăn chăn nuôi. 

Bộ phận dùng là hoa,  hái vào mùa hè. 

Hoa chứa dầu dễ bay hơi, chủ yếu chứa các isoflavon: formononetin, biochanin A, 

daidzein, genistein. Đó là các phytoestrogen có công dụng nhƣ soyisoflavon, còn có thể 

kết hợp với 

soyisoflavon để tăng hoạt tính estrogen để dùng cho nữ giới. 

Còn phòng và hỗ trợ điều trị ung thƣ vú cho nữ giới, ung thƣ tuyến tiền liệt cho nam 

giới. 

233. Cỏ thơm (Tanacetum partherium)– Họ Cúc  (Asteraceae): 

Cây lâu năm, cao 60 cm, đầu hoa giống nhƣ hoa cúc, mọc ở Đông Nam Châu Âu. Hiện 

nay đƣợc trồng nhiều ở Châu Âu, Châu Mỹ và Úc. 

Bộ phận dùng là phần ngọn cây khi ra hoa vào mùa hè. 

Cỏ thơm có chứa tinh dầu (Alphapiren), Sesquiterpen lacton, Sesquitecpen, parthenolid 

là thuốc giảm đau, dùng để điều trị bệnh đau nửa đầu ( Migrain). 

Cơ chế tác dụng nhƣ sau: Khi vào cơ thể, chất Pathenolid ức chế sự phóng thích 

serotonin, chính serotonin là nguyên nhân gây ra đau nửa đầu. Việc hạn chế phóng thích 

serotonin sẽ làm giảm đau nửa đầu. 

Còn có tác dụng chống viêm, trị thấp khớp. Lá tƣơi cũng có tác dụng giảm đau nửa đầu. 

234. Coved (Coved): Kết thúc tròn thành các đƣờng nối của tƣờng với sàn nhà và 

trần nhà. Đƣợc thiết kế để cho phép làm sạch dễ dàng hơn. 

235.Công bố của thực phẩm: Một sự miêu tả gợi ý hoặc hàm ý rằng một  

thực phẩm có những đặc tính đặc trƣng liên quan đến nguồn gốc, thuộc tính dinh 

dƣỡng, tính chất tự nhiên, quy trình sản xuất, chế biến, thành phần hoặc bất kỳ một 

phẩm chất nào khác của nó. 

236.Công bố của TPCN: là nói tới tác dụng có lợi của việc tiêu thụ TPCN 

với việc cung cấp các chất dinh dƣỡng, tăng cƣờng cấu trúc và cải thiện, tăng 

cƣờng chức năng của các tổ chức cơ quan, nhằm duy trì hoặc tăng cƣờng sức  

khỏe, giảm các nguy cơ liên quan tới điều kiện sức khỏe và bệnh tật. Công bố TPCN 

bao gồm công bố dinh dƣỡng và công bố sức khỏe. 
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237. Công bố cấu trúc/chức năng (Structure/Function Claim): 

Miêu tả vai trò của một chất  hoặc thành phần của thực phẩm có tác động đến một cấu 

trúc hoặc chức năng trong con ngƣời. Hay nói cách khác, các công bố chỉ ra các 

phƣơng pháp mà nhờ đó một chất dinh dƣỡng, hoặc một thành phần thực phẩm  tác 

động để duy trì một cấu trúc hay chức năng hoặc có thể diễn tả sự khỏe mạnh nói 

chung từ việc thiêu thụ một chất dinh dƣỡng hoặc thành phần thực phẩm. 

238. Công bố dinh dưỡng (Nutrition claim): 

• Bất kỳ một sự miêu tả nào mang tính chất tuyên bố rằng, dù là gợi ý hay hàm 

ý, một thực phẩm có chứa ngoài giá trị năng lƣợng, còn có các protein, lipid, 

carbohydrate cũng nhƣ các vitamin và chất khoáng. 

• Công bố dinh dƣỡng sẽ phải phù hợp với chính sách dinh dƣỡng quốc gia và 

khuyến khích cho chính sách đó, chỉ những công bố dinh dƣỡng phù hợp với 

chính sách dinh dƣỡng quốc gia mới đƣợc phép thực hiện. 

Có 3 loại: 

(1) Công bố về hàm lượng chất dinh dưỡng (Nutrient content claim): là một 

loại công bố dinh dƣỡng mô tả về mức độ chất dinh dƣỡng trong một TP nào đó. 

Ví dụ:           - Nguồn gốc 

canxi 

- Cao trong xơ, thấp trong mỡ. 

(2) Công bố so sánh chất dinh dưỡng (Nutrient comparative claim): là công bố so 

sánh mức độ chất dinh dƣỡng hoặc giá trị năng lƣợng của hai hay nhiều thực 

phẩm trở lên. 

Ví dụ:        - Giảm hơn               -  Thấp hơn 

- Ít hơn    - Tăng hơn 

- Nhiều hơn 

(3) Công bố không bổ sung (Non-Addition Claims): là sự công bố rằng một 

thành phần nào đó không đƣợc bổ sung vào thực phẩm kể cả trực tiếp hoặc gián 

tiếp. 

14.Công bố về sức khỏe (Health claim): Bất kỳ một sự miêu tả nào mang tính chất 

tuyên bố rằng, dù hàm ý hay ngụ ý, về một sự liên quan giữa một thực phẩm hoặc 

một thành phần của thực phẩm nào đó  với sức khỏe. 

239. Công bố sức khỏe bao gồm: 

(1) Công bố chức năng dinh dưỡng (Nutrient functional claims): 

Là một công bố dinh dƣỡng mô tả vai trò sinh lý của chất dinh dƣỡng đối với sự 

trƣởng thành, phát triển và chức năng bình thƣờng của cơ thể. 

Ví dụ: Chất dinh dƣỡng A có vai trò sinh lý trong bảo vệ, duy trì và hỗ trợ sự phát 

triển bình thƣờng của cơ thể. Thực phẩm X có hàm lƣợng cao hoặc nguồn cung cấp 
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chất dinh dƣỡng A. 

(2) Các công bố chức năng khác (Other functional claim): Những công bố này 

liên quan tới lợi ích của việc tiêu thụ các thực phẩm hoặc các thành phần của chúng 

trong tổng thể chế độ ăn đối với các chức năng bình thƣờng hoặc các tác dụng sinh 

học trong cơ thể. Những công bố này có liên quan tới tính tích cực, có tác dụng cải 

thiện sức khỏe và duy trì sức khỏe. 

Ví dụ: Chất A có tác dụng hỗ trợ chức năng sinh lý hoặc tác dụng sinh học với cơ 

thể. Thực phẩm Y chứa: X gram chất A. 

(3) Công bố giảm nguy cơ bệnh tật (Reduction of disease risk claims): 

Những công bố liên quan tới sự tiêu thụ thực phẩm hoặc các thành phần của chúng 

trong tổng thể chế độ ăn có tác dụng làm giảm các nguy cơ gây bệnh tật hoặc các 

điều kiện ảnh hƣởng tới sức khỏe. 

Giảm nguy cơ bệnh tật là có thể làm thay đổi các yếu tố chủ yếu gây nên bệnh tật 

hoặc các điều kiện ảnh hƣởng tới sức khỏe. 

Bệnh tật có rất nhiều các yếu tố nguy cơ, có thể làm thay đổi một trong các yếu tố 

đó hoặc không có tác dụng. Sự công bố giảm nguy cơ gây bệnh phải chắc chắn, từ 

ngữ dùng phải dễ hiểu, thích hợp để ngƣời tiêu dùng có thể áp dụng để phòng 

tránh. 

Ví dụ: 

- Chế độ ăn nghèo trong dinh dƣỡng hoặc chất A có thể làm giảm nguy cơ bệnh D. 

Thực phẩm chức năng X là TP nghèo trong dinh dƣỡng và có chứa chất A. 

- Chế độ ăn giàu trong dinh dƣỡng và chất A có thể làm giảm nguy cơ bệnh D. 

TPCN X là TP giàu  trong dinh dƣỡng và có chứa chất  A. 

Chú ý: Công bố sức khỏe (Health laim) phải phù hợp với chính sách chăm sóc và 

bảo vệ sức khỏe quốc gia và khuyến khích cho chính sách ấy. Công bố sức khỏe 

hỗ trợ cho 1 sức khỏe khỏe mạnh cần có chứng minh bằng bằng chứng khoa học, 

chính xác, giúp ngƣời tiêu dùng lựa chọn một chế độ ăn đúng đắn, tránh lừa dối 

khách hàng và phải đƣợc cơ quan có thẩm quyền giám sát. 

240. Công bố hợp chuẩn: Là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tƣợng của 
hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tƣơng ứng. 

241. Công bố hợp quy: Là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tƣợng của hoạt 
động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tƣơng ứng. 

242. Công cụ (Tool, Implement): Đồ dùng lao động, phƣơng tiện để tiến 

hành việc gì, đạt mục đích gì. 

243. Công dụng (Use, effectiveness): Tác dụng, lợi ích của việc sử dụng. 

244. Cổ đông: Là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. 

245. Cổ đông sáng lập: Là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký 
tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. 
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246. Công nhận (Accreditation): Là việc xác nhận phòng thử nghiệm, phòng 
hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định có năng lực phù hợp với 

các tiêu chuẩn tƣơng ứng. Hoặc:  

Công nhận : Là thủ tục mà theo đó một cơ quan có thẩm quyền thừa nhận chính 

thức một cơ quan hoặc cá nhân có năng lực tiến hành những nhiệm vụ cụ thể. 

247. Công nghệ (Technology): Các phƣơng pháp, biện pháp kỹ thuật khai 
thác, chế biến, gia công nguyên liệu để tạo thành các sản phẩm công nghiệp. 

248. Công nghệ thực phẩm có sử dụng Gen: là quá trình có sử dụng cấy 
gen trong chế biến thực phẩm (cơ thể cho và đặc tính) từ một chất sinh học này sang 

chất sinh học khác, có thể là khác nhau hoặc giống nhau để có đƣợc một dẫn chất (SF) 

mới có khả năng sản xuất nhiều sản phẩm thực phẩm có chất lƣợng tốt. 

249. Công nghệ gen: Là công nghệ tái kết hợp ADN, là việc chuyển gen của một 
sinh vật này sang cho một sinh vật khác, làm thay đổi gen trong các tế bào và tổ chức 

sống, bắt buộc chuỗi ADN của sinh vật đó phải tiếp nhận gen mới. 

250. Công nghiệp (Industry): Ngành kinh tế chuyên dùng máy móc để khai 
thác, chế biến nguyên liệu, chế tạo đồ dùng, công cụ  và các loại máy móc khác. 

251. Công nghiệp nặng (Heavy Industry): Ngành công nghiệp chủ chốt, 
chuyên sản xuất công cụ và tƣ liệu sản xuất nhƣ điện, than, máy móc… 

252. Công nghiệp nhẹ (Light Industry): Ngành công nghiệp chuyên sản 
xuất hàng tiêu dùng. 

253. Công thức chế biến thực phẩm: Là danh mục các chất đƣợc sử dụng 

nhƣ thành phần trong sản xuất thực phẩm với hàm lƣợng xác định. 

254. Công bố chất dinh dưỡng trong thực phẩm (Claim of Food 

Nutrition): Là việc liệt kê hàm lƣợng các chất dinh dƣỡng trên nhãn mác của thực 

phẩm. 

255. Công nghệ thực phẩm (Food Industry): Là tập hợp các phƣơng 

pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết,công cụ, phƣơng tiện dùng để biến đổi các nguyên 

liệu thành sản phẩm thực phẩm. 

+ Công nghệ gen: là công nghệ tái tổ hợp AND, làm thay đổi gen di truyền trong 

các tế bào và tổ chức sống. 

+  Công nghệ sinh học: là công nghệ có sử dụng vi sinh vật để tạo ra các sản phẩm 

thực phẩm. 

256. Cố vấn (Adviser): Ngƣời giỏi một lĩnh vực nào đó, có nhiệm vụ thƣờng 
xuyên góp ý và đề xuất những vấn đề quan trọng cho một cá nhân  hay tổ chức trong 

điều hành và quản lý công việc. 

257. Cổ truyền (Age-old): Vốn có từ xƣa, từ xƣa truyền lại. 
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258. Cổ tức: Là khoản lợi nhuận ròng đƣợc trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc 
bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện 

nghĩa vụ về tài chính. 

259. Cơ chế (mechanism): Cách thức tổ chức và hoạt động. 

260. Cơ chế một cửa quốc gia: Là việc cho phép ngƣời khai hải quan gửi 

thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục của cơ quan quản lý 

nhà nƣớc liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua một hệ thống thông 

tin tích hợp. Cơ quan quản lý nhà nƣớc quyết định cho phép hàng hóa đƣợc xuất khẩu, 

nhập khẩu, quá cảnh; cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng hóa trên 

hệ thống thông tin tích hợp. 

261. Cơ cấu tổ chức (Organizational structire): Cách bố trí, sắp xếp 
trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ giữa con ngƣời. 

262. Cơ sở nguyên nhân: Là cơ sở cung cấp bữa ăn mà bữa ăn đó là bữa ăn 
nguyên nhân. 

263. Cơ quan có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra nhà nước về 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi là cơ quan kiểm tra chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa) là cơ quan đƣợc phân công, phân cấp thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc về chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa thuộc Bộ quản lý ngành, 

lĩnh vực, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ƣơng. 

264. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Là cơ sở cố định hoặc lƣu động đã đƣợc 
cấp giấy phép hoạt động và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

265. Cơ sở: Bất cứ toà nhà hay khu vực nào để xử lý thực phẩm, kể cả khu vực xung 
quanh dƣới sự kiểm soát của cùng một ban quản lý. 

266. Cơ sở hạ tầng (Infrastructure): Hệ thống của (một tổ chức) các phƣơng 
tiện, thiết bị và dịch vụ cần thiết cho hoạt động tác nghiệp của một tổ chức. 

 

 

267. Cơ sở thực phẩm (Food Infrastructure): 

 Cơ sở thực phẩm: là nhà xƣởng hoặc những khoảng không gian trong nhà xƣởng 

hoặc các phƣơng tiện vận chuyển với mục đích chủ yếu là chế biến thực phẩm, kể 

cả khu vực phụ trợ có liên quan. 

 Tất cả các loại nhà xƣởng, lán trại hoặc các dạng kiến trúc khác kiên cố hoặc tạm 

thời kèm theo đất đai mà các công trình trên đƣợc xây dựng và xe cộ vận chuyển, 

tàu thủy hoặc máy bay. 
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 Bất cứ một đƣờng phố, không gian hoặc một khu công cộng hoặc xe cộ sử dụng 

cho việc chuẩn bị, bảo quản, đóng gói, lƣu giữ, vận chuyển, phân phối và bán 

thực phẩm. 

268. Cơ quan có thẩm quyền (Competent authority): Tổ chức có 

quyền ban hành các quy định, chế độ, hƣớng dẫn có hiệu lực pháp lí hoặc đƣợc giao 

trách nhiệm đối với một số hoạt động cụ thể. 

269. Creatin (Creatine): 

Tích lũy nhiều trong cơ vân, cơ tim, thịt đỏ, một phần trong não, cá. Cần cho dẫn truyền 

và tích lũy năng lƣợng qua xúc tác của creatin-kinase. 

Giúp duy trì tỷ số cao ATP/ADP khi tập luyện cƣờng độ cao. Uống creatin giúp ngăn 

ngừa và cải thiện các triệu chứng do kém tổng hợp creatin nhƣ bảo vệ chống bệnh thần 

kinh, vữa xơ động mạch, tăng khả năng tập luyện cƣờng độ nặng. 

Thiếu hụt: chậm phát triển cơ thể và tinh thần, nhƣng chƣa có hội chứng về cơ hoặc tim. 

Tác dụng phụ: tăng thể trọng , rối loạn tiêu hóa, co rút cơ, mất nƣớc. 

270. Crom - Cr (Chromium):  

+ Vai trò: 

- Crôm có ký hiệu là Cr, do nhà hoá học ngƣời Pháp Vauquelin phát hiện vào năm 1797 

và đƣợc các nhà khoa học sử dụng trƣớc tiên vào việc điều chế các hợp kim. Tới năm 

1955 tác dụng của Cr lại đƣợc hai nhà sinh-hóa học ngƣời Mỹ là Walter Mertz và Klaus 

Schwarz nêu lên khi nói về các bệnh do thiếu Cr ở chuột. 

- Cơ thể ngƣời có từ 1-5 mg Cr, đƣợc phân phối đều khắp ở tất cả các tế bào. Ruột non 

hấp thụ đƣợc từ  0,4-3% Cr có trong lƣợng thức ăn đƣợc tiêu hoá. Khả năng hấp thụ Cr 

giảm đi ở ngƣời già và tăng cao nếu có mặt các chất phụ trợ nhƣ: histidin, axit glutamic, 

penicillamin. 

- Cr có vai trò quan trọng đối với sự tổng hợp và chuyển hoá các chất đƣờng (glucid) và 

chất béo (lipid) trong cơ thể, có tác dụng nhƣ một trợ thủ đắc lực của insulin- chất 

hormone kiểm soát lƣợng đƣờng trong máu. Bởi vậy, sự thiếu Cr cơ thể có thể dẫn tới 

các bệnh về tim mạch và bệnh tiểu đƣờng. Ngƣợc lại, bệnh tiểu đƣờng cũng có ảnh 

hƣởng làm giảm sút lƣợng Cr vì bị thải ra ngoài theo nƣớc tiểu. Việc dùng thuốc có Cr 

hoặc ăn chất men rƣợu bia có chứa hợp chất của Cr sẽ làm bệnh tiểu đƣờng dùng thì đái 

tháo đƣờng sẽ thuyên giảm, đồng thời hạ đƣợc cả lƣợng cholesterol trong máu. 

- Bệnh béo phì thƣờng liên quan tới chứng xơ cứng động mạch vành và chứng nhồi máu 

cơ tim. Việc dùng thuốc có Cr có tác dụng làm giảm cân nhẹ, hỗ trợ tránh đƣợc một số 

bệnh về tim mạch nhƣ cao huyết áp, loạn nhịp tim và cả những phản ứng phụ của thuốc 

ngừa thai. 

+ Crôm trong tự nhiên, nhu cầu về Cr trong cơ thể:  

Cr có nhiều trong men rƣợu bia và trong mật mía, những 90% đã bị mất đi trong quá 

trình sản xuất bia và nấu đƣờng. Ngoài ra, Cr còn có trong gan động vật, bơ, các chất gia 

vị. Thịt, rau, quả chứa ít Cr, từ 50-120 ng/g [1 ng (nanogam) = 1.10
-9

g)]. 
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Mỗi ngày, cơ thể chỉ cần khoảng 4g Cr lấy từ thức ăn. Trong trƣờng hợp cần bổ sung Cr 

cho cơ thể, bác sĩ thƣờng chỉ định theo liều lƣợng nhƣ sau: 

Nhu cầu Crôm cho cơ thể 

Đối tƣợng Lƣợng Cr ((g/ngày) 

Trẻ sơ sinh từ 1-6 tháng 10-40 

Trẻ em từ  6-12 tháng 20-60 

Trẻ em từ 1-3 tuổi 20-80 

Trẻ em từ 3-6  tuổi 30-120 

Trẻ em trên 6 tuổi 50-200 

 

Những vận động viên thể thao, ngƣời ăn nhiều chất ngọt, ngƣời bị tiểu đƣờng, có nhu 

cầu về Cr cao hơn những ngƣời khác. 

Tính độc của chất “Crôm sinh học” (Cr trong động thực vật) không đáng kể nên hiện 

tƣợng gia tăng nồng độ Cr trong máu ở những ngƣời có bệnh tiểu đƣờng không có gì 

đáng lo ngại, Cr điều chế từ các quặng mỏ kim loại thì có tính độc cao hơn. Sự nhiễm 

độc do bụi Cr và các muối crômát có thể gây tổn thƣơng nặng ở phổi và đƣờng hô hấp. 

Các dung dịch crômát, bicrômát và axít crômic có thể gây dị ứng hoặc loét da, mắt và 

màng nhầy ở mũi, thƣờng gặp ở những ngƣời làm việc tại các nơi có hoá chất. 

271. Cung ứng dịch vụ: Là hoạt động thƣơng mại, theo đó một bên (sau đây gọi là 

bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh 

toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho bên 

cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận. 

272. Cung ứng dịch vụ thực phẩm (Food service): Là hoạt động thƣơng 

mại, theo đó, một bên (bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ thực phẩm 

cho một bên khác (bên sử dụng dịch vụ - khách hàng) và nhận thanh toán. Bên sử dụng 

dịch vụ (khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch 

vụ theo thỏa thuận. 

273. Curcuminoid (Curcuminoids): 

Curcuminoid là hỗn hợp các chất thiên nhiên tinh chế của các dẫn chất diaryl heptanoid 

chiết đƣợc từ củ nghệ (Curcuma longa L.) 

Curcuminoid bột màu da cam đỏ chứa : curcumin, desmethoxycurcumin,  

Bisdesmethoxycurcumin, trong đó curcumin phải có ít nhất 95%. 

Curcuminoid có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, thông mật, sát khuẩn, bảo vệ da, 

làm lành các vết thƣơng, trị bệnh đau dạ dày, hạ glucose-máu, hạ huyết áp, cầm máu, 

kích thích tiết mật, trị viêm gan, bảo vệ gan, giải độc gan, hạ cholesterol máu, có tác 

dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh ung thƣ, trị thấp khớp, viêm khớp, làm đẹp da. 

Liều uống cho ngƣời lớn: ngày 100-200 mg. 
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274. Củ bình vôi  Stephania glabra (S.rotunda)- Họ Menispermaceae 

Cây leo mọc lƣng chừng trên núi đá vôi ở vùng núi miền Bắc, Trung Bộ nƣớc ta. 

Củ nặng từ 2-3kg, có củ nặng 85kg. Bộ phận dùng là củ. 

Còn mọc ở Trung Quốc, Lào, Ấn Độ.... Nhân dân gọi là củ ngủ vì khi uống nƣớc sắc củ 

thì ngủ. 

Hoạt chất chính của củ bình vôi là alcaloid L- tetrahydropalmatin (Rotundin) với tỷ lệ 

khoảng 1% tính từ củ khô. 

L.tetrahydropalmatin có tác dụng an thần, gây ngủ, chống hồi hộp, lo âu, chống stress 

còn có tác dụng giảm đau, hạ huyết áp. 

Đƣợc dùng để sản xuất các sản phẩm Thực phẩm chức năng giúp an thần gây ngủ. 

275. Cúc gai  - Silybum marianum (Cardus mariana) 

Họ Cúc – Asteraceae 

Là cây thuốc đƣợc sử dụng lâu đời ở Châu Âu, mọc nhiều ở Địa Trung Hải, ở châu Âu, 

nhƣng lại rất hiếm ở Anh. 

Hiện đƣợc trồng ở nhièu nƣớc với quy mô lớn. 

Bộ phận dùng là hạt thu hoạch vào cuối hè. Thành phần hóa học của hật gồm: hỗn hợp 

các flavonlignan đƣợc gọi là Silymairin, trong đó chủ yếu có silybin A, isosilybin A, 

silybin B, isosilybin B. 

Silymazin có tác dụng bảo vệ gan rất tốt, tăng cƣờng các chức phận sinh lý của gan, giải 

độc gan, ngăn ngừa các tổn thƣơng ở gan do các chất độc gây ra, còn có tác dụng phòng 

chống ung thƣ gan. 

Ở Đức sử dụng rất nhiều silymazin để điều trị viêm gan, xơ gan, hoàng đản, có hiệu lực 

phòng chống và điều trị bệnh gan tốt hơn ac-ti-so. 

276. Cúc nhím ( Echinacea): 

Có 3 loại chính đƣợc sử dụng trong Y học là: 

Echinacea augustifolia, Echinacea purpurea, Echinacea pallida 

Họ cúc Asteraceae 

Là cây đặc sản ở Bắc Mỹ và là một trong các dƣợc thảo có giá trị nhất thế giới. 

Mọc hoang ở trung tâm Hoa Kỳ, hiện đƣợc trông quy mô lớn ở Mỹ và châu Âu. 

Cây cúc nhím đƣợc trồng bằng hạt vào mùa xuân hay trồng bằng rễ vào mùa đông, 

chúng phát triển nhanh trong đất trồng màu mỡ, câya sống lâu năm, cao 50 cm, hoa màu 

tím. 

Bộ phận dùng là lá, hoa và rễ của các cây 4 năm tuổi. 

Cúc nhím có chức các alcamid, echinolon, các polýaccharid. 

Cúc nhím là cây thuốc có tác dụng kích thích tăng cƣờng miễn dịch tốt nhất so với tất cả 

các cây thuốc khác. 
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Có tác dụng kháng sinh chống vi khuẩn , chống virus, chống viêm, giải độc, chống dị 

ứng, làm mau lành vết thƣơng. 

Dùng chủ yếu để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm siêu vi khuẩn và bệnh cúm do 

lạnh, viêm họng và hen suyễn. 

277. Cửa hàng công cộng thực phẩm chức năng (Convenience 

Stores): gồm các cửa hàng bán lẻ với một hoặc nhiều loại TPCN, thuận tiện cho ngƣời 

tiêu dùng lựa chọn và thanh toán tiền. 

278. Cửa hàng ăn: Còn gọi là tiệm ăn, là cơ sở dịch vụ ăn uống cố định tại chỗ có 

quy mô nhỏ,phục vụ cho dƣới 50 ngƣời ăn cùng một lúc (cửa hàng cơm bình dân, cửa 

hàng phở, bún, cháo, miến …) 

279. Cytokine: Là một protein do các tế bào Lympho và đại thực bào tiết ra, bao 

gồm có Interleukin (IL), yếu tố hoại tử khối u (TNF-Tumor Nerosis Factor) và các 

Interferon (ITF). Cytokine hoạt động theo cơ chế nội tiết và điều chỉnh nhiều hoạt động 

của hệ thống miễn dịch (phân hóa tế bào, hóa ứng đông, chuyển mạch loại kháng thể), 

ảnh hƣởng tới chuyển hóa của cơ thể và quá trình viêm (IL-1, IL-6, TNF). 

 

D 
280. Danh mục các bệnh phải công bố dịch (Danh mục A): 
Là danh mục các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật, gây thiệt hại lớn về kinh 

tế hoặc có khả năng lây lan sang ngƣời, bắt buộc phải công bố khi có dịch. 

281. Danh mục các bệnh nguy hiểm của động vật (Danh 

mục B): Là danh mục các bệnh do vi sinh vật, ký sinh trùng gây ra cho động vật, 
có khả năng lây lan rộng, có thể lây sang ngƣời. 

282. Dâm dương hoắc:  
+“Dâm dƣơng hoắc” xuất phát từ một truyền thuyết hết sức thú vị của ngƣời Trung 

Hoa. Theo truyền thuyết, một ông lão sống ở vùng rừng núi chăn dê và chăn cừu. Hàng 

ngày ông quan sát thấy chú dê đực sinh hoạt tình dục rất khỏe có thể quan hệ với hàng 



 135 

chục con dê cái trong đàn mà vẫn khỏe mạnh, hung hăng. Lúc đầu ông chỉ nghĩ tới bản 

năng. Lâu dần, theo đàn dê lên núi, ông phát hiện ra những con dê đực ăn thƣờng 

xuyên lá cây có hình trái tim, trở nên hƣng phấn tình dục cực độ và “tấn công” liên tục 

các chú dê cái không hề mệt mỏi. Ông đem thứ lá cây đó về sắc uống thử, thấy mệt 

mỏi tan biến, sức khỏe mạnh lên và ham muốn quan hệ tình dục. Từ đó cái cây đặc biệt 

đó gọi là “dâm dương hoắc” và “Viagra của dê” nhanh chóng đƣợc lan truyền trong 

dân gian và lƣu truyền đến ngày nay. 

+ Thành phần hóa học: 

1. Flavonoids: là thành phần chủ yếu của dâm dƣơng hoắc: 

- Icariin, Icarisid, Icaritin 

- Flavonol  

- Kaempferol 

- Epimedin A, B, C. 

- Sagittatosid A, B, C … 

2. Alcaloids 

3. Saponosids 

4. Phytosterols 

5. Tinh dầu 

6. Chất béo: acid Oleic, acid Linoleic, acid Palmitic 

7. Vitamin E 

8. Polysaccharides 

+  Tác dụng: 

1. Kích thích tình dục: 

+ Tác dụng kích thích tình dục đƣợc phát hiện và áp dụng từ hàng ngàn năm trƣớc 

ở Trung Quốc. Ngày nay, Dâm dƣơng hoắc đƣợc nhiều công trình ở hầu khắp các 

nƣớc nghiên cứu về tác dụng kích thích tình dục và Dâm dƣơng hoắc đã đƣợc sử 

dụng nhƣ một loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng để hỗ trợ điều trị rối loạn 

cƣờng dƣơng, suy giảm chức năng tình dục ở cả nam và nữ. 

 

 

+ Về cơ chế: 

Điều kiện để có quan hệ tình dục phải có sự ham muốn tình dục và cƣơng dƣơng 

vật. Đối với sự ham muốn (Libido) chủ yếu do Hormone sinh dục tạo nên 

Testosteron và Estrogen. Cƣơng dƣơng vật (Erection) có đƣợc là do cơ chế thần 
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kinh và cơ chế sinh học. Hoạt chất Icariin của Dâm dƣơng hoắc là hoạt chất sinh 

học chủ yếu đối với chức năng sinh dục, nó kích thích sản xuất NO tại tế bào nội 

mô mạch máu thể hang, làm giãn mạch thể hang, đồng thời nó ức chế men 

Phosphodiesterase typ 5 (PDE-5), làm giảm phân hủy cGMP, cGMP giữ đƣợc hàm 

lƣợng, làm giãn mạch thể hang dẫn tới tăng lƣu lƣợng máu tới dƣơng vật, đồng thời 

chẹn các tĩnh mạch ở dƣới màng trắng, làm cho dƣơng vật  càng cƣơng cứng. 

+ Men PDE (Phosphodiesterase Enzyme) là men phân hủy cGMP (Cyclic Guanosine 

Monophosphate) là tác nhân gây giãn cơ trơn, quá trình này tạo nên sự cân  bằng giữa 

cƣơng cứng dƣơng vật (do ứ cGMP) và mềm xỉu (do PDE-5 phân hủy cGMP). PDE 

đƣợc tổng hợp ở nhiều tổ chức, ngƣời ta phân biệt bằng các Typ nhỏ đánh số từ 1 đến 

11. PDE-1 và PDE-3 có ở cơ tim, liên quan co bóp tim, PDE-5 có ở dƣơng vật, PDE-6 

có ở võng mạc và PDE-11 có ở tinh hoàn, tuyến tiền liệt và cơ vân. 

+ Các tác dụng kích thích tình dục bao gồm: 

(1) Chống rối loạn cương dương (Erectile dysfunction). 

Rối loạn cƣơng dƣơng (Erectile Dysfunction – ED) là một tình trạng bệnh lý bao 

gồm: 

- Không có ham muốn tình dục nên dƣơng vật không cƣơng cứng để tiến hành 

giao hợp. 

- Có ham muốn tình dục nhƣng dƣơng vật không đủ độ cƣơng cứng để đƣa vào 

âm dạo tiến hành giao hợp. 

- Dƣơng vật cƣơng cứng không đúng lúc. Khi tiến hành giao hợp thì dƣơng vật 

không thể cƣơng cứng lên đƣợc. Nhƣng trong những hoàn cảnh tự nhiên hoàn 

toàn không bị kích thích tình dục nhƣ đang đi trên đƣờng, đang ngồi họp, nửa 

đêm chợt tỉnh dậy thì dƣơng vật lại cƣơng cứng. 

- Dƣơng vật cƣơng cứng trong thời gian rất ngắn, có thể đƣa đƣợc vào âm đạo 

nhƣng xỉu nhanh chóng, cuộc giao hợp không trọn vẹn. 

(2) Chống xuất tinh sớm, yếu sinh lý. 

(3) Tăng sự ham muốn. 

(4) Chống hội chứng rối loạn tiền kinh nguyệt, tiền mạn kinh và mạn kinh ở phụ 

nữ:  
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Tuổi tiền mạn kinh thƣờng trên 40 tuổi. Tuổi mãn kinh thƣờng từ 48-50 tuổi. 

Mãn kinh hoàn toàn khi ngừng hành kinh 12 tháng liên tiếp. Nguyên nhân là do sự 

suy giảm  hệ nội tiết Trục dƣới đồi – Tuyến Yên – Buồng trứng. 

 

 

 

 

 Rối loạn kinh nguyệt 

 Cơn bốc nóng mặt 

 Vã mồ hôi ban đêm 

 Mất ngủ 

 

 

 Thay đổi tính tình 

 Hay lo lắng 

 Dễ cáu gắt 

 Kém tập trung suy nghĩ 

 Ít quan tâm tự chăm sóc 

vẻ đẹp bên ngoài 

 

 

 Âm đạo khô 

 Giao hợp đau 

 Dễ bị nhiễm trùng tiết 

niệu 

 Dễ són tiểu 

 Loãng xƣơng 

 Bệnh tim mạch 

 Alzheimer 

 

 

2. Tác dụng với tim mạch: 

- Tăng lƣu lƣợng máu ở động mạch vành, tác dụng bảo vệ tim. 

- Giãn mạch ngoại vi, tăng lƣu lƣợng máu đầu chi, cải thiện vi tuần hoàn, làm 

giãn mạch não, tăng lƣu lƣợng máu ở não. 

- Giảm huyết áp 

- Làm giảm Lipid máu. 

3. Tăng sức đề kháng: Hoạt chất Flavonoids có tác dụng: 

- Tăng kích thích các tế bào miễn dịch, tăng tế bào thực bào, tế bào tủy xƣơng. 

- Tăng sản xuất kháng thể Interleukin-2 (IL-2) 

- Chống oxy hóa, chống mệt mỏi 

- Tác dụng kháng khuẩn, chống viêm. 

 

4. Tác dụng khác: 

Tiền mãn kinh 

Estrogens giảm 

Mãn kinh 

Estrogens  cạn 
Hậu mãn kinh 

Estrogens  cạn kiệt 
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+ Chống loãng xƣơng: Do kích thích Osteroblast hoạt động trong tủy xƣơng làm 

cho xƣơng phát triển, chống loãng xƣơng, kích thích phát triển tế bào sụn. 

+ Tác dụng hạ đƣờng huyết. 

+ Tăng chức năng gan. 

+ Giảm ho, hóa đờm, bình suyễn. 

283. Dầu thực vật (Plant oil): 
+ Định nghĩa : Chất béo lấy từ nguyên liệu thực vật gọi là dầu thực vật. Nguyên liệu 

thực vật có thể là  hạt hoặc thịt quả. 

+ Lợi ích của dầu thực vật : Lợi ích cơ bản nhất của dầu thực vật là cung cấp acid béo 

không no, trong đó acid Linolenic (18 : 3, n - 3) và acid Linoleic (18 :2, n - 6) có giá trị 

sinh học hơn cả. 

- Acid Linolenic, gọi tắt là acid ω - 3 , có trong dầu oliu, một số dầu thực vật khác, đặc 

biệt có nhiều trong dầu cá và cá. Acid ω - 3 có tác dụng làm giảm cholesterol, giảm 

Triglycerid, chống loạn nhịp tim, rung tâm thất, chống hình thành huyết khối, giảm 

huyết áp ở thể nhẹ. 

Nhu cầu với cơ thể : 0,5 - 1,0% năng lƣợng khẩu phần. 

Acid béo ω - 3 còn là tiền chất (phản ứng kéo dài và khử) của acid Eicosapentaenoic 

(EPA), (20 : 5 ; n - 3) và aicd Docosahexaenoic (DHA), (22 : 6 ; n - 3) là hai acid béo 

chƣa no có hoạt tính sinh học quan trọng, chúng tham gia cấu tạo, phát triển não bộ, tăng 

trí nhớ, độ tập trung và ham muốn, phát triển năng lực phối hợp vận động và tăng sức đề 

kháng. 

- Acid Linoleic, gọi tắt là acid ω - 6, có nhiều trong dầu ngô, dầu lạc, dầu hƣớng dƣơng, 

dầu gấc, dầu hạt nho...Theo nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy, tác dụng của acid ω - 6 

xảy ra 2 khả năng khác nhau : 

* Khi cơ thể giàu chất chống oxy hóa (Anti - Oxydants - AO) thì acid ω - 6 có tác dụng 

làm giảm Cholesterol, giảm LDL và nguy cơ mạch vành. 

* Khi cơ thể nghèo chất chống oxy hóa (AO), thì acid ω - 6 lại có tác dụng ngƣợc lại, 

gây tăng nguy cơ vữa xơ động mạch, tăng nguy cơ ung thƣ (ung thƣ vú, ung thƣ tiền liệt 

tuyến, ung thƣ đại tràng và dị ứng, đặc biệt là khi dƣ thừa quá nhiều acid ω - 6 hoặc tỷ 

lệ :  

              

                

  

    Nhu cầu acid ω - 6 : 3-12% năng lƣợng khẩu phần. 

+ Nguy cơ của dầu thực vật : 

- Công nghệ chế biến bơ từ dầu thực vật (làm mất nƣớc và cô đặc) có thể hình thành các 

acid béo đồng phân thể trans và acid béo bão hòa, gây nguy cơ béo phì, VXĐM, đái 

đƣờng typ 2 và ung thƣ. 

Acid ω - 6 

Acid ω - 3 

không hợp lý 



 139 

- Dầu thực vật chiên rán có khả năng tạo ra các sản phẩm có hại : các đồng phân nhân 

tạo (acid béo không no thể trans), tạo ra các amin dị vòng, các chất carcinogen... 

- Tỷ lệ thành phần acid béo không no nếu không hợp lý rất có hại. 

 

Tỷ lệ :                                                               là  hợp lý 

 

 

Trong dầu oliu, củ cải, hạt bông tỷ lệ là hợp lý. Trong dầu ngô, hạt nho, hƣớng dƣơng : 

tỷ lệ này là 140, 173 và 355 là không hợp lý. 

- Nếu acid ω - 6 quá dƣ thừa còn ức chế mạnh acid ω - 3 gây không còn tác dụng sinh 

học nữa. 

284. Dầu gan cá  ( Cod Liver oil): 
Là dầu gan cá biển, nhất là các loại có ở biển sâu và lạnh 

Dầu đƣợc chiết từ gan cá nhƣ gan cá thu, cá mập... 

Chủ yếu có chứa các acid béo chƣa no nhƣ: DHA acid docosahexaenoic có 22 carbon và 

6 dãy nối đôi; EPA acid eicosapentaenoic có 22 carbon và 5 dãy nối đôi; ngoài ra còn có 

vitamin A, vitamin D3. 

285. Dấu ấn sinh học (Biomarker): 
Dấu ấn sinh học còn gọi là chỉ điểm sinh học, chỉ thị sinh học, thƣớc đo sinh học hoặc 

triệu chứng bệnh (triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm), là những chỉ điểm khách quan 

để đánh giá quá trình sinh học bình thƣờng, quá trình gây bệnh hoặc các phản ứng của 

cơ thể trong quá trình can thiệp sức khỏe hoặc điều trị. Đối với TPCN, dấu ấn sinh học 

là yêu cầu cho sự chứng minh các công bố về sức khỏe. 

+ Bản chất của Biomarker: 

Biomarker là những phân tử biểu hiện một dữ kiện sinh học. Bản chất có thể là: 

(1) Các hóa chất: ví dụ:  Glucose là dấu ấn sinh học của bệnh đái tháo đƣờng. 

(2) Các phân tử Protein: ví dụ: các kháng thể (Antibody): là dấu ấn sinh học của 

quá trình nhiễm trùng. 

(3) Các Gen hay AND: là dấu ấn sinh học cho các bệnh liên quan đến di truyền. 

+ Yêu cầu của dấu ấn sinh học: 

(1) Tính khả thi: 

 Dễ đo đếm, an toàn 

 Dễ thực hiện, chi phí chấp nhận đƣợc 

(2) Tính giá trị: 

+ Giá trị sinh học: 

- Đặc trƣng cho một chức năng của cơ quan đích. 

- Đặc trƣng cho một nguy cơ một bệnh, một quá trình bệnh lý. 

+ Giá trị về phƣơng pháp luận: Phƣơng pháp đƣợc công nhận 

4 

1 
 

Acid ω - 6 

Acid ω - 3 
= 
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(3) Tính nhậy: 

+ Mức độ nhậy với phƣơng pháp đo đạc 

+ Thời gian nhanh chóng 

(4) Tính khoa học: phù hợp về khoa học sức khỏe, khách quan và ổn định qua các giới, 

nhóm dân cƣ. 

+ Vai trò và tầm quan trọng của dấu ấn sinh học: 

Dấu ấn sinh học (chỉ điểm sinh học) đƣợc sử dụng để đánh giá sự công bố về sức khỏe 

của TPCN, nghĩa là đánh giá tính hiệu quả của TPCN với sức khỏe và bệnh tật, là chỉ 

số đánh giá sự can thiệp của TPCN. Đó là phƣơng pháp cho bằng chứng khoa học 

chứng minh cho sự công bố sức khỏe của TPCN 

286. Dây thìa canh:  

+ Tên khoa học: Gymnema sylvestre 

- Thuộc họ thiên lý (Asclepiadaceae) 

- Tên khác: Lõa ti rừng, Dây muôi, Meshashringi, Gurmar …. 

+  Thành phần: 

1. Dây thìa canh: 

(1) Saponin triterpen: 

 Acid Gymnenic 

 Các Gymnema sapoin 

 Gurmarin (là một polypeptid) 

(2) Flavonoids: Viện Dƣợc liệu Bộ y tế đã phân lập đƣợc với hàm lƣợng: 

125,62 ± 26,84 µg/g cao chiết dây thìa canh. 

Các Flavonoids bao gồm: 

 Isorhamnetin 

 Kaempferol 

 Sarcostin 

(3) Các Phytosterol: 

 β – sitosterol 

 Campesterol 

 Stigmasterol 

(4) Phenol toàn phần: 285,23 ± 1,11 g/g cao chiết 

(5) Tanin: 111,53 ± 15,13 g/g cao chiết 

(6) β – Amyrin – 3 – β – ο – Cinnamoyl: 

 Asperglaucid 

 Acid Benzoic 

(7) Các chất khác: 

 Acid Octadecanoic 
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 Acid Oleic 

 Acid Oleanic 

2. Lá thìa canh:  

+ Cao lá thìa canh có 13 hợp chất theo công bố của Viện Dƣợc liệu (2013), trong đó 

chủ yếu là: Acid Hexadecylic; Squalen; Octadecan; Conduritol A (2,4 - 12 g/g) 

+ Các nghiên cứu khác còn xác định trong lá thìa canh còn chứa: Chlorophyll  a 

và b; Anthraquinone; Flavone; Hentri – acontane; Pentatriacontane; Phytin; 

Resins; d – Quercitol; Acid Tartaric, Formic, Butyric; Lupeol; Acid 

Gymnemic; Gurmarin 

3. Rễ thìa canh: còn chứa: Conduritol A với hàm lƣợng 9,4 - 20,02 g/g 

4. Tinh dầu hoa thìa canh: có tới 55 hợp chất, chủ yếu: Phytol; Pentacosan; 10 – 

Heneicosen; 3 – Eicosen … 

+ Tác dụng: 

1. Tác dụng giảm đường huyết và điều hòa đường huyết: 

+ Acid Gymnemic có tác dụng kích thích sản sinh, tái tạo tế bào β-Tụy đảo 

Langerhans, nhờ đó tăng sản sinh Insulin, làm tăng hoạt lực Insulin, giúp cơ thể thiết 

lập cân bằng đƣờng huyết tự nhiên. 

+ Acid Gymnemic còn ức chế hấp thu đƣờng ở ruột do có cấu trúc phân tử gần 

giống với Glucose, khi vào đến ruột, sẽ có tranh chấp cạnh tranh với Glucose, liên kết 

với các Receptor – Glucose, làm cho Glucose không kết hợp đƣợc với các Receptor 

của mình nên không thể hấp thu đƣợc vào máu. 

+ Acid Gymnemic còn ức chế tạo Glucose từ Glycogen ở gan. 

+ Acid Gymnemic còn kích thích các Enzyme làm tăng tiêu thụ và sử dụng 

Glucose ở các mô. 

+ Nhƣ vậy, dây thìa canh với hoạt chất sinh học chủ yếu là Acid Gymnemic có 

tác dụng kích thích tăng bài tiết Insulin, ức chế hấp thụ đƣờng ở ruột, giảm tân sinh 

đƣờng ở gan, đồng thời làm tăng khả năng sử dụng Glucose ở mô, nhờ đó giảm lƣợng 

đƣờng vào máu, kiểm soát đƣờng huyết ở mức an toàn chứ không làm tụt đƣờng huyết 

khi đƣờng huyết đã ở mức an toàn. 

+ Dây thìa canh không chỉ có tác dụng hạ đƣờng huyết mà còn đƣợc chứng 

minh có khả năng ổn định và duy trì đƣờng huyết ở mức an toàn trong thời gian dài. 

Chỉ sau 3 – 6 tháng sử dụng, chỉ số HbA-1c giảm rõ rệt và chỉ số đƣờng huyết đƣợc 

duy trì ở mức an toàn. 

+ Ngƣời ta đã làm thí nghiệm trên thỏ và chuột đƣợc gây đái tháo đƣờng bằng 

Alloxan, cho uống bột lá khô dây thìa canh với liều 500mg/con/ngày. Ngày thứ 4 đã 

thấy mức đƣờng huyết trở về bình thƣờng khác với lô đối chứng sau 25 ngày mức 

đƣờng huyết không giảm có ý nghĩa. 
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+ Theo thông báo của Viện dƣợc liệu (2013) nƣớc sắc về cây thìa canh cũng có 

tác dụng giảm chỉ số đƣờng huyết ở chuột nhắt trắng gây đái tháo đƣờng bằng Alloxan. 

+ Dịch chiết nƣớc của lá dây thìa canh với liều 20 mg/ ngày trong 20 – 60 ngày 

làm cân bằng mức đƣờng huyết ở chuột cống đƣợc gây đái tháo đƣờng thực nghiệm 

bằng STZ do làm phục hồi tế bào tụy đảo, làm tăng gấp đôi số lƣợng tế bào β – 

Langerhans. 

Tổng hợp cơ chế chống đái tháo đƣờng của dây thìa canh thể hiện ở hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tác dụng ức chế vị ngọt (Appetite Suppression):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

+ Trong dây thìa canh có một peptide là Gurmarin, chất này tác động ức chế Trung khu cảm 

giác vị ngọt và vị đắng, vì vậy gây mất cảm giác ngọt. Tuy nhiên, tác dụng này sẽ mất đi khi 

dây thìa canh đƣợc nấu chín hoặc phơi khô hoặc tác dụng của chất kháng Gurmarin trong 

huyết tƣơng hoặc β-Cyclodextrin. Gurmarin chỉ ức chế chọn lọc với cảm giác ngọt, đắng. 

+ Khi nhai lá dây thìa canh tƣơi sẽ làm cho lƣỡi không còn nhận biết đƣợc cảm giác ngọt. Tác 

dụng kéo dài 2-4 giờ. Vì vậy gây hạn chế cảm giác thèm ăn ngọt, giảm lƣợng đƣờng dung nạp 

vào cơ thể. 

3. Tác dụng giảm mỡ máu, giảm nguy cơ bệnh tim mạch 

+ Cây thìa canh có tác dụng làm tăng đào thảo Cholesterol toàn phần, Triglyceride, LDL, do 

đó giảm mỡ máu, giảm nguy cơ vữa xơ động mạch và bệnh tim mạch. Dây thìa canh còn đƣợc 

ghi nhận làm tăng HDL. 

+ Các hoạt chất của dây thìa canh còn có tác dụng chống oxy hóa, tƣơng đƣơng với Vitamin E 

nên cũng góp phần giảm tác hại của các gốc tự do. 

 

Dây thìa canh 

(Acid Gymnenic) 

Tăng SX 

Insulin 

Ức chế hấp thu G  

ở ruột 

 

Ức chế tái tạo G 

 ở gan 

 

Tăng tiêu thụ G  

ở tế bào 

 

Giảm đƣờng máu 

Điều hòa đƣờng máu 
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4. Tác dụng chống béo phì, giảm cân 

+ Do tác dụng làm tăng đào thải mỡ nên dây thìa canh làm giảm béo phì. 

+ Dây thìa canh làm mất cảm giác với vị ngọt, làm giảm cảm giác thèm ăn do đó làm giảm 

cân. 

+ Theo kết quả nghiên cứu ở nhiều nƣớc (Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Anh) năm 

2013 cho thấy, cho chuột nhắt trắng bị gây béo phì bằng HFD trong 28 ngày, sau đó cho uống 

cao chiết dây thìa canh với liều 120mg/kg trong 21 ngày, các chỉ số: thể trọng, sự hấp thu thức 

ăn, Lipid huyết thanh (Triglyceride, Cholesterol toàn phần, LDL), Glucose huyết, Insulin đều 

giảm có ý nghĩa. HDL tăng cùng với các men chống oxy hóa. 

+ Từ các khía cạnh nghiên cứu tác dụng của Acid Gymnemic, ta thấy Acid Gymnemic đƣợc sử 

dụng để kiềm chế cả 2 bệnh: béo phì và đái tháo đƣờng trên cùng một cơ chế nhƣ nhau. Béo 

phì là sự tích tụ của Carbonhydrate và chất béo. Acid Gymnemic ức chế sự hấp thu 

Carbonhydrate ở ruột, tăng tiêu thụ ở mô, giảm cảm giác thèm ăn tức là giảm đƣa vào, tăng 

đào thải mỡ. Kết quả là giảm tăng cân, giảm béo phì. Cơ chế này cũng là làm giảm nguy cơ 

đái tháo đƣờng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Các tác dụng khác 

5.1. Bảo vệ gan 

+ Các hoạt chất dây thìa canh có tác dụng bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thƣơng với các 

độc chất. 

+ Hoạt chất dây thìa canh có tác dụng chống oxy hóa nên bảo vệ tế bào gan khỏi tổn 

thƣơng bởi gốc tự do, phòng ngừa thoái hóa, xơ gan. 

5.2. Tác dụng kháng sinh 

+ Cao dây thìa canh có tác dụng kháng đối với các vi khuẩn: Bacillus, Subtilis, 

Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococus. 

+ Acid Gymnemic A và B từ dây thìa canh có hoạt tính kháng virus cúm. 

5.3. Tác dụng chống độc tính nọc rắn 

+ Nọc rắn hổ mang bành và Vipera russelli có tác dụng gây sốc cho nạn nhân bị cắn do 

làm phân hủy bất thình linh ATP (Adenosin Triphosphat). 

Acid Gymnemic 

 

Obesity 

 
Diabetes mellitus 
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+ Hoạt chất dây thìa canh ức chế cạnh tranh với men ATPase nên làm mất tác hại của 

nọc rắn. 

5.4. Tác dụng chống viêm 

+ Dây thìa canh đƣợc dùng là thuốc Ayurveda của Ấn Độ, không chỉ chữa đái tháo 

đƣờng mà còn đƣợc dùng điều trị viêm khớp, viêm mạch máu, Goude, ho, mụn nhọt, 

viêm hạch. 

+ Ở các nƣớc Đông Nam Á, Trung Quốc cũng sử dụng dây thìa canh để chống viêm, 

nhiễm trùng, chống táo bọn, viêm loét dạ dày, viêm gan. 

287. Dexpanthenol (Panthenol Dexpanthenol) 

Panthenol  là alcol tƣơng ứng với acid panthothenic (vitamin B5) và là tiền vitamin B5. 

Trong cơ thể, panthenol nhanh chóng đƣợc chuyển hóa thành panthothenat Panthenol ở 

dạng lỏng sánh. Panthenol có hai dạng đồng phân D và L. Chỉ dạng D-panthenol 

(dexpanthenol) là có hoạt tính dƣợc lý, cũng có thể dùng dạng raxemic DL-panthenol 

làm mỹ phẩm. 

Dexpanthenol làm ẩm, mềm da, bảo vệ tóc. Có thể dùng riêng hay dùng kết hợp với 

allantoin để hỗ trợ điều trị  bỏng do tia sáng mặt trời gây ra, các dạng bỏng da, tổn 

thƣơng da. Còn chống viêm da và làm mau lành vết thƣơng ở da. 

288. DHEA  (Dehydroepiandrosteron)  
Công thức hóa học : C19H28O2, (Dehydroepiandrosterone) : 

Phân tử lƣợng: 288,43, là một chất steroid chính đƣợc sinh tổng hợp ở tuyến thƣợng 

thận. 

Lần đầu tiên đƣợc chiết suất năm 1934 từ nƣớc tiểu nam giới, ở dƣới dạng tinh thể hình 

kim, không màu, nóng chảy ở nhiệt độ 140
0
-141

0
 C. 

Có tác dụng nhƣ là hormone sinh dục nam trong cơ thể nam và tác dụng nhƣ hormone 

sinh dục nữ estrogen trong cơ thể nữ. 

Ngoài ra còn chống lão hóa, chống oxy hóa, chống suy giảm chức phận của tuyến 

thƣợng thận, suy giảm các nội tiết tố sinh dục, tăng cƣờng sức khỏe, tăng sinh lực cho cả 

nam và nữ giới. 

Đƣợc dùng cho các vận động viên thi đấu thể dục thể thao để tăng thành tích thi đấu. 

Trong cơ thể ngƣời, DHEA đƣợc sinh tổng hợp từ cholesterol qua pregnenolon và qua 

một số giai đoạn thì tạo thành DHEA. Ngoài tuyến thƣợng thận, DHEA còn đƣợc tạo ra 

ở tinh hoàn (nam giới). 

Dùng uống, ngƣời lớn uống ngày 20-50 mg. 

289. Dị ứng (Allergy): Một phản ứng có thể xác định đối với thực phẩm hoặc các 

chất phụ gia thực phẩm bởi hệ thống miễn dịch. Điều này có thể liên quan đến hệ hô 

hấp, đƣờng tiêu hóa,da hoặc hệ thần kinh trung ƣơng. 

290. Dịch (Epidemic): là sự xuất hiện nhiều bệnh nhân trong cộng đồng hay 1 
vùng (hoặc sự bùng nổ) với tần số mắc vƣợt quá số dự tính bình thƣờng. Số mắc bệnh 

biểu thị là có dịch thay đổi tùy theo tác nhân nhiễm trùng, số dân và nhóm dân chúng có 
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tiếp xúc, đã có hay không có tiếp xúc với bệnh, thời gian và nơi xảy ra dịch. Tính chất 

dịch là tƣơng đối với tần số mắc thông thƣờng của bệnh trong cùng một vùng , ở một 

quần thể xác định và cùng một mùa trong năm. 

+ Một trƣờng hợp bệnh lây mà đã từ lâu không có mặt ở một quần thể hay lần đầu tiên 

một bệnh xâm nhập mà trƣớc đó không có, đòi hỏi phải báo cáo ngay lập tức và tiến 

hành điều tra ngay dịch tễ học. 

+ Hai trƣờng hợp nhƣ thế trong cùng một thời gian và ở một nơi là đủ bằng chứng của 

sự lây truyền đƣợc coi là dịch. 

291. Dịch bệnh động vật (Animal epidemic): là một bệnh truyền nhiễm 
thuộc danh mục các bệnh phải công bố dịch hoặc danh mục các bệnh nguy hiểm của 

động vật làm động vật mắc bệnh, chết nhiều hoặc làm lây lan trong một hoặc nhiều 

vùng. 

292. Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) – Họ thầu dầu  

(Euphorbiaceae). 
Cỏ mọc hàng năm, mọc hoang ở nhiều vùng nƣớc ta nhất là ở miền Nam. 

Dùng toàn cây tƣơi hay khô. Hoạt chất là phyllantrin, hipophylantrin, nirantin. 

Có tác dụng chống oxy hóa, giải độc gan, dùng hỗ trợ điều trị viêm gan, chống virus 

viêm gan B và C, hỗ trợ điều trị bệnh vàng da, kiết lỵ, đái tháo đƣờng. Ngƣời lớn ngày 

dùng uống 20 – 40g cây tƣơi hay 10 – 20g cây khô dƣới dạng nƣớc sắc còn có thể dùng 

cây Phyllanthus urinaria có nhiều ở miền Bắc. 

293. Diệp lục tố: 
Diệp lục tố (Chlorophyll) là sắc tố màu xanh lá cây được tìm thấy ở vi khuẩn lam, trong 

lục lạp của tảo và thực vật, có vai trò hấp thu ánh sáng mặt trời để thực hiện quá trình quang 

hợp của cây xanh. 

Trong quá trình này, năng lƣợng hấp thu bởi diệp lục tố biến đổi Carbon dioxide và 

nƣớc thành Carbonhydrate và oxy: 

CO2     +       H2O                            C6H12O6    +      O2 

 

+ Tác dụng của Diệp lục tố với sức khỏe:  

1. Tác dụng thải độc tố khỏi cơ thế: 

Tác dụng này đã có một giải Nobel của Giáo sƣ Hans Fischer năm 1930. Cơ chế 

thải loại độc tố ra khỏi cơ thể gồm:  

(1).Diệp lục tố làm tăng lƣu lƣợng máu, tăng hàm lƣợng Oxygen, giúp cơ thể làm 

sạch độc tố và tạp chất. 

(2). Chlorophyll kích thích tăng tạo Hemoglobin. Hemoglobin kết hợp với O2 và 

CO2 vận chuyển đến các mô để nuôi dƣỡng tế bào và thải các chất cặn bã (khí 

thừa và chất độc). 

(3). Chlorophyll chống lại tác hại của bức xạ, phòng ngừa ung thƣ. 
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(4). Chlorophyll liên kết với các kim loại nặng và giúp loại ra khỏi cơ thể. 

(5). Chlorophyll kích thích nhuận tràng, tăng nhu động, trợ giúp làm sạch đại 

tràng. 

2. Tăng cƣờng hồng cầu, cải thiện sức khỏe tim mạch, phòng chống các bệnh tim 

mạch. 

Tác dụng này đã có một giải Nobel của Giáo sƣ Rich Willstatter từ năm 1915. Cơ 

chế tác dụng đƣợc chứng minh nhƣ sau: 

(1). Chlorophyll có cấu trúc tƣơng tự Hemoglobin, có tác dụng làm tăng tế bào 

Hồng cầu, tăng lƣợng máu cho cơ thể, chống thiếu máu, đặc biệt là thiếu máu 

não, chống đƣợc sự mệt mỏi, mất ngủ, hoa mắt, chóng mặt. 

(2). Chlorophyll có tác dụng chống oxy hóa, phân giải các gốc tự do nên có tác 

dụng chống viêm, thoái hóa mạch máu và cơ tim, làm tăng cƣờng sức khỏe tim 

mạch. 

(3). Chlorophyll làm giảm Cholesterol trong máu, do đó làm giảm nguy cơ vữa 

xơ động mạch, giảm các bệnh tim mạch. 

3. Tác dụng chống nhiễm trùng: 

(1).Chlorophyll làm tăng Hemoglobin, dẫn tới tăng Hồng cầu, từ đó làm tăng 

hàm lƣợng Oxygen, tạo môi trƣờng ái khí, gây ức chế hệ vi khuẩn kỵ khí. 

(2).Chlorophyll có tác dụng chống nhiễm trùng răng miệng, loại bỏ các vi khuẩn 

trong nƣớc bọt, cơ miệng, bề mặt răng, tẩy bỏ các mảng bám quanh răng. 

(3).Chlorophyll làm tăng cƣờng phát triển các vi khuẩn ƣa axit ở đƣờng ruột, là 

loại vi khuẩn có lợi, thuộc loại vi khuẩn tự nhiên, cần oxy để sinh sôi phát triển, 

đồng thời ức chế vi khuẩn có hại, từ đó có tác dụng tăng cƣờng chức năng đƣờng 

ruột, chức năng đại tràng. 

(4).Chlorophyll còn có tác dụng chống nhiễm trùng tại các vết thƣơng, vết bỏng, 

khử mùi hôi của miệng, mùi thối của phân và của vết thƣơng. 

4. Tác dụng phòng ngừa bƣớu: 

(1). Do tác dụng chống oxy hóa, loại bỏ gốc tự do nên Chlorophyll có tác dụng 

chống viêm, chống sự thƣơng tổn tế bào, tránh đƣợc sự phát triển đột biến. 

(2). Chlorophyll có tác dụng đào thải các chất độc là tác nhân gây ung thƣ. 

(3). Chlorophyll liên kết với các chất Carsinogen (Aflatoxin, Nitrosamin, Amin dị 

vòng ...) làm bất hoạt và trung hòa chúng. 

(4). Chlorophyll có tác dụng nhƣ một cái bẫy, bẫy các dị chất Hydrocacbon làm 

cho chúng không thể tạo thành sản phẩm cộng với ADN, bảo vệ đƣợc ADN. 
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5. Tăng cƣờng chức năng gan và tiêu hóa: 

(1).Do tác dụng chống oxy hóa nên Chlorophyll làm giảm nguy cơ viêm gan, 

giảm tổn thƣơng tế bào gan. 

(2).Chlorophyll có tác dụng làm tăng lƣu thông mật. 

(3).Chlorophyll làm tăng hiệu quả các vi khuẩn Probiotics, vi khuẩn 

Lactobacilus, làm cân bằng vi khuẩn đƣờng ruột. 

(4).Chlorophyll có tác dụng chống táo bón, tạo cho phần mềm, di chuyển dễ 

dàng. 

(5).Chlorophyll có tác dụng làm giảm đƣờng máu, cải thiện tình trạng đái tháo 

đƣờng. 

6. Các tác dụng khác: 

(1).Chlorophyll làm tăng khả năng miễn dịch do: 

- Chlorophyll có tác dụng kích hoạt các Enzyme và Bạch cầu. 

- Clorophyll có tác dụng chống nhiễm trùng. 

- Chlorophyll có tác dụng tăng cƣờng phát triển các vi khuẩn Probiotics. 

(2).Làm giảm nhẹ viêm họng, loại bỏ dịch mũi, cải thiện tình trạng hen, ngăn 

ngừa suy hô hấp. 

(3). Giúp nhanh lành vết thương, giảm viêm  nhiễm. 

(4). Chlorophyll có tác dụng làm đẹp da. 

(5). Chlorophyll có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc bệnh với các lý do: 

- Chlorophyll tạo môi trƣờng ái khí. 

- Chlorophyll tạo môi trƣờng kiềm máu, do đó giảm nguy cơ các bệnh mạn tính 

nhƣ viêm khớp, bệnh Goude, bệnh đái tháo đƣờng, bệnh tim mạch, bệnh thần 

kinh, bệnh ngoài da do viêm, dị ứng ... 

(6). Chlorophyll còn đƣợc sử dụng làm phụ gia thực phẩm màu xanh cho thực 

phẩm: mì ống, bánh kẹo, kẹo cao su, rƣợu, nƣớc giải khát, thuốc ... 

294. Dịch vụ có mục đích sinh lời: là dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ 
chức, cá nhân cung ứng dịch vụ. 

295. Dịch vụ không có mục đích sinh lời: Là dịch vụ không nhằm tạo ra lợi 

nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ. 

296. Dịch tễ học ngộ độc thực phẩm: Dịch tễ học NĐTP là môn khoa học 
nghiên cứu về nguyên nhân, tình trạng phân bố bệnh tật cùng các yếu tố quyết định sự 

phân bố đó. 

297. Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ 
thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến 
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sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lƣờng, chất 

lƣợng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lƣợng nguyên tử; dịch vụ 

về thông tin, tƣ vấn, đào tạo, bồi dƣỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và 

công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

298. Dọn dẹp nơi làm việc (Housekeeping): Các biện pháp, hoạt động nhằm 
tạo ra sự sạch sẽ, gọn gang ngăn nắp ở nơi làm việc, cụ thể: quét dọn lối đi, vị trí làm 

việc, nhà vệ sinh; thụ dọn và xếp đặt mọi thứ đúng chỗ. 

299. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, đƣợc 
đăng ký thành lậptheo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. 

300. Doanh nghiệp nhà nước: Là do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

301. Doanh nghiệp Việt Nam: Là doanh nghiệp đƣợc thành lập hoặc đăng ký 
thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam. 

302. Dược là thuốc và hoạt động liên quan đến thuốc. 

303. Dược chất (còn gọi là hoạt chất): Là chất hoặc hỗn hợp các chất dùng 

để sản xuất thuốc, có tác dụng dƣợc lý hoặc có tác dụng trực tiếp trong phòng bệnh, 

chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý 

cơ thể ngƣời. 

304.Dược liệu là nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc tự nhiên từ thực vật, động 
vật, khoáng vật và đạt tiêu chuẩn làm thuốc. 

305. Dược lâm sàng là hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hành dƣợc về tƣ 

vấn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả nhằm tối ƣu hóa việc sử dụng thuốc. 

306. Dược liệu giả là dƣợc liệu thuộc một trong các trƣờng hợp sau đây:  

a) Không đúng loài, bộ phận hoặc nguồn gốc đƣợc cơ sở kinh doanh cố ý ghi 

trên nhãn hoặc ghi trong tài liệu kèm theo; 

b) Bị cố ý trộn lẫn hoặc thay thế bằng thành phần không phải là dƣợc liệu ghi 

trên nhãn; dƣợc liệu bị cố ý chiết xuất hoạt chất; 

c) Đƣợc sản xuất, trình bày hoặc dán nhãn nhằm mạo danh nhà sản xuất, nƣớc 

sản xuất hoặc nƣớc xuất xứ. 

307. Dùng quá liều vitamin A: Là hội chứng bệnh lý do dùng quá nhu cầu 

vitamin A ở các lứa tuổi : 

1) Ở trẻ còn bú : Liều trên 300.000 UI có thể kèm theo các triệu chứng tăng áp 

lực nội sọ (tràn dịch não lành tính hoặc Hội chứng Marie-See), có phồng thóp 

trƣớc và nôn, tiến triển lành tính. 
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2) Ở trẻ em : có thể thấy các triệu chứng ngộ độc với liều trên 100.000 UI/ngày 

trong vài tháng với các triệu chứng chán ăn, sút cân, móng chân tay dễ gãy, 

rụng tóc, da khô, đau các khớp, lách to. Chuẩn đoán xác định dựa vào hàm 

lƣợng vitamin A cao trong huyết tƣơng. Tất cá các triệu chứng sẽ giảm trong 

vài tuần lễ nếu ngừng bổ sung vitamin A. 

3) Ở ngƣời lớn : rất hiếm, triệu chứng giống nhƣ ở trẻ em. 

308. Dùng quá liều vitamin D: Là hội chứng bệnh lý do dùng quá nhu cầu 
vitamin D. Ở trẻ em các rối loạn do tăng canxi huyết khi dùng các liều trên 40.000 

UI/ngày, tròng 1-3 tháng và ở ngƣời lớn dùng liều từ 100.000 UI/ngày trong nhiều 

tháng. 

Triệu chứng trƣớc tiên là nôn, tiếp theo là đa niệu, vật vã rồi đến thận bị tổn thƣơng biểu 

hiện là đẳng lực niệu, Anbumin niệu, trụ niệu và giai đoạn tiến triển là Ure niệu. Để 

phòng tránh ngộ độc khi điều trị vitamin D liều cao cần kiểm tra đều đặn Canxi huyết, 

xử trí khi bị ngộ độc. Ngừng dùng vitamin D, chế độ ăn nghèo Canxi và acid hóa nƣớc 

tiểu. 

309. Dùng quá liều vitamin K: Là hội chứng bệnh lý do dùng quá liều vitamin 

K. Vitamin K tổng hợp, hòa tan trong nƣớc (Menadion hoặc các dẫn xuất khác) với liều 

1-2mg , có thể gây ra cho trẻ sơ sinh hay trẻ còn bú các rối loạn đối khi nặng, nhất là 

thiếu máu, tan máu tăng Bilirubin huyết và gan to. Các rối loạn tan máu có thể thấy ở 

ngƣời lớn có thiếu hụt bẩm sinh Glucose-6-Phosphat Dehydrogenaza (G6PD). 

310. Dự án (Project): Một quá trình đơn nhất, gồm một tập hợp các hoạt động có 

phối hợp và đƣợc kiểm soát, có thời hạn bắt đầu và kết thúc, đƣợc tiến hành để đạt đƣợc 

một mục tiêu phù hợp với các yêu cầu quy định, bao gồm cả ràng buộc về thời gian, chi 

phí và nguồn lực. 

 

Đ 
311. Đa dạng sinh học (Biodiversity): Một thuật ngữ dùng để mô tả sự đa 

dạng của của các sinh vật sống tồn tại trong môi trƣờng cụ thể. 

312. Đại chất dinh dưỡng (Macronutrient): là thành phần cơ bản của thực 

phẩm nhằm cung cấp chủ yếu về năng lƣợng cho cơ thể tồn tại và phát triển, còn gọi 

là chất dinh dƣỡng đa lƣợng, chất dinh dƣỡng vĩ mô, cơ thể hấp thu với số  lƣợng 

nhiều nhất, bao gồm 3 chất cơ bản là: Carbohydrate, Proteine và Lipide (mỗi gram 

Carbohydrate hoặc Proteine cung cấp 4 Kcal, mỗi gram Lipide cung cấp 9 Kcal). 
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313. Đạm tổng số: Là tổng lƣợng Nitơ trong nƣớc mắm (g/l), quyết định sự phân 

hạng của nƣớc mắm. 

314. Đạm Amin: là tổng lƣợng đạm ở dƣới dạng acid amin (g/l), quyết định giá trị 

dinh dƣỡng của nƣớc mắm. 

315. Đạm Amon: Còn gọi là đạm thối, càng cao thì nƣớc mắm càng kém chất 

lƣợng. 

316. Đảm bảo vệ sinh thực phẩm: Mọi nỗ lực đề phòng khả năng sự phát triển 

của các loại VSV gây thối, gây bệnh trong thực phẩm thức ăn đƣợc, đồ uống thiết bị, cơ 

sở sản xuất, có khả năng gây biến chất, ô nhiễm thực phẩm có hại đến con ngƣời 

317. Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance): Một phần của quản lý chất 

lƣợng tập trung vào cung cấp lòng tin rằng các yêu cầu chất lƣợng sẽ đƣợc thực hiện. 

318. Đặc tính (Characteristic): Đặc trƣng để phân biệt. Đặc tính có thể vốn có 

hay đƣợc gán thêm. Một đặc tính có thể định tính hay định lƣợng. 

 Có nhiều đặc tính khác nhau. 

 Vật lý: cơ, điện, hóa, sinh. 

 Cảm quan: ngửi, sờ, nếm, nhìn , nghe. 

 Hành vi: Nhã nhặn, trung thực, thân thiện 

 Thời gian: đúng lúc, tin cậy, sẵn có 

 Ergonomic: đặc trƣng tâm lý hay liên quan đến an toàn của con ngƣời. 

  Chức năng: tốc độ tối đa của máy bay… 

319. Đặc tính chất lượng (Quality characteristic): Đặc tính vốn có của 

một sản phẩm, quá trình hay hệ thống có liên quan đến một yêu cầu. 

320. Đặc tính sản phẩm thực phẩm (Characteristic of Food 

Product): là đặc trƣng của sản phẩm thực phẩm dùng để phân biệt. Có thể là đặc 
tính vốn có hay gán thêm, đặc tính định tính hay định lƣợng, đặc tính vật lý, cảm quan, 

hóa học … 

321. Đăng ký (Registration): Là thủ tục mà theo đó một cơ quan nêu ra những 

đặc tính liên quan của một sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ , hoặc các đặc điểm của 

một cơ quan hoặc cá nhân dƣới dạng 1 danh mục phổ cập rộng rãi thích hợp. 

322. Đảm bảo vệ sinh thực phẩm: Là mọi nỗ lực đề phòng khả năng sự phát 
triển của các loại vi sinh vật gây thối, gây bệnh trong thực phẩm ăn đƣợc, đồ uống, 

thiết bị cơ sở sản xuất có khả năng gây biến chất, ô nhiễm thực phẩm có hại đến con 

ngƣời. 

323. Đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là việc bên 

đặt hàng đƣa ra yêu cầu về sản phẩm khoa học và công nghệ, cung cấp kinh phí để tổ 

chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tạo ra sản phẩm khoa học và công 

nghệ thông qua hợp đồng. 



 151 

324. Đầu vào (Input):  Là sự tác động của môi trƣờng lên hệ thống. 

325. Đầu ra (Output): Là sự tác động trở lại của hệ thống lên môi trƣờng (còn 

gọi là các chỉ tiêu đo đƣợc, phản ánh sự thành công của kế hoạch).  

326. Đánh giá kiểm tra (Audit): Sự kiểm tra tài liệu thực hiện để xác minh, 

bằng cách kiểm tra và đánh giá, hiệu quả của một hệ thống. Trong kinh doanh thực 

phẩm, đây có thể là một quá trình nội bộ đƣợc thực hiện bởi chính doanh nghiệp hoặc 

quy trình bên ngoài do một công ty, tổ chức bên thứ ba hoặc chính quyền địa phƣơng 

thực hiện. Việc kiểm tra các doanh nghiệp thực phẩm sẽ bao gồm việc kiểm tra cơ sở 

vật chất, kiểm tra hệ thống tài liệu và hệ thống an toàn, có thể cả phỏng vấn nhân viên 

và cán bộ quản lý. 

327. Đánh giá chức năng sinh học của cơ quan đích: 

Một công bố về tăng cƣờng một chức năng của  cơ thể là mô tả những hiệu quả 

tích cực của tƣơng tác giữa thành phần của thực phẩm và một chức năng của cơ thể 

thông qua đo đếm các chỉ điểm sinh học. Mỗi chức năng biểu hiện ra có thể là một 

hoặc nhiều chỉ điểm sinh học. Ví dụ: 

+ Các quần thể vi khuẩn trong đƣờng ruột đƣợc đánh giá và biểu rằng Probiotic 

có đi qua dạ dày an toàn và có hiệu quả có lợi cho chức năng tiêu hóa ở đại tràng. 

+ Chức năng chống oxy hóa đƣợc biểu thị bằng hàm lƣợng các gốc tự do cao 

hay thấp hoặc các chất chống oxy hóa thấp hay cao với sự tác động của các thành phần 

thực phẩm chức năng có chứa Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, các Hormone hoặc 

các hoạt chất thực vật. 

+ Chức năng miễn dịch đƣợc thể hiện qua hệ thống miễn dịch đặc hiệu (tế bào 

Lympho B, T, các kháng thể …) và hệ thống miễn dịch không đặc hiệu (hoạt động các 

tuyến ngoại tiết, chức năng da, hệ thống bạch cầu thực bào, các Cytokin …) 

+ Chức năng sinh dục biểu hiện ra sự  ham muốn, tính cƣơng cứng, số lƣợng 

tinh dịch, tinh trùng, dịch tiết …) 

+ Đối với sự công bố tăng cƣờng chức năng cũng cần phải quy định chức năng 

mà khoa học đã chứng minh đƣợc qua các dấu ấn sinh học.  

+ Mỗi chức năng sinh học của cơ thể đều biểu hiện ra các dấu ấn sinh học đặc 

trƣng. Ví dụ: 

- Đối với chức năng tim mạch: biểu hiện các dấu ấn sinh học là các chỉ số có thể 

đo đếm đƣợc nhƣ: huyết áp, nhịp tim, hàm lƣợng mỡ máu, cholesterol … 
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- Đối với chức năng miễn dịch: biểu hiện ra các dấu ấn sinh học nhƣ: Bạch cầu, 

kháng thể… 

Ngƣời ta đo đạc, theo dõi các dấu ấn sinh học có thể đánh giá đƣợc hiệu ứng của 

TPCN với các chức năng và sức khỏe của cơ thể. 

328. Đánh giá giảm nguy cơ phát triển bệnh tật: 

+ Các TPCN có tác động làm giảm nguy cơ và tác hại bệnh tật thông qua sự 

đánh giá các chỉ điểm sinh học liên quan tới điều kiện hoặc các yếu tố nguy cơ 

gây bệnh. 

+ Ví dụ: 

- Tỷ trọng khoáng của xƣơng có thể sử dụng nhƣ một dấu ấn sinh học trong 

nghiên cứu một TPCN có lợi trong giảm nguy cơ loãng xƣơng. 

- Dòng chảy giãn mạch trung gian (Flow mediated Dilatation – FMD) có thể 

đƣợc sử dụng nhƣ một dấu ấn sinh học để đánh giá tác động của TPCN với 

chức năng thành mạch để giảm nguy cơ bệnh tim mạch. 

- LDL là một chỉ điểm cho VXĐM. 

- Nồng độ Glucose và sự kháng Insulin là chỉ điểm sinh học cho Đái tháo 

đƣờng Typ 2. 

- Suy giảm nhận thức là một chỉ điểm sinh học cho chứng mất trí nhớ… 

- Chỉ số BMI, tỷ lệ eo – hông, cân nặng là các chỉ điểm cho béo phì. 

Các Biomarker là biểu hiện (Symbol) của quá trình bệnh lý. Những biểu hiện này 

bao gồm tất cả mọi sự thay đổi của tế bào liên quan đến bệnh lý, tức là các Biomarker 

bao gồm cả những phân tử gây bệnh và những phân tử đƣợc tạo ra sau khi bệnh phát 

triển. 

 + Đánh giá sử dụng TPCN hỗ trợ giảm nguy cơ và tác hại bệnh tật là thông qua 

việc đo đếm các Biomarker có tính đặc trƣng cho các bệnh khác nhau. Ví dụ: các chỉ 

điểm sinh học của nhồi máu não do viêm gồm: CRP, TNF-, IL6, MMP9, VCAM, 

Monocyte Chemotactic Protein 1, Lp-PLA2. 

328. Đánh giá (Audit): Quá trình có hệ thống, độc lập và đƣợc lập thành văn bản 

để nhận đƣợc bằng chứng đánh giá và xem xét đánh giá chúng một cách khách quan để  

xác định mức độ thực hiện các chuẩn mực đã thỏa thuận. 

330. Đánh giá sự phù hợp (Conformity evaluation): Là việc xác định đối 
tƣợng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tƣợng của hoạt động trong lĩnh vực 
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quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu 

chuẩn tƣơng ứng và quy chuẩn kỹ thuật tƣơng ứng. 

        Đánh giá còn đƣợc hiểu : Là kiểm tra một cách có hệ thống về mức độ đáp ứng 

của sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ đối với những yêu cầu đã định. 

331. Đánh giá công tác đảm bảo ATTP (Food Safety Audit): Là việc so 
sánh các mục tiêu với các phần việc đã làm đƣợc để xem mục tiêu đã đạt đƣợc đến mức 

độ nào. Cụ thể: 

- Đánh giá để trả lời câu hỏi: cái gì đặt ra để làm có đạt đƣợc hay không? 

- Đã làm nhƣ thế nào? 

- Các đầu ra có tƣơng xứng với đầu vào hay không? 

- Tại sao thành công, tại sao thất bại? 

- Đánh giá cho biết cái gì đang diễn ra, cái gì không diễn ra, cái gì giữ lại, cái gì cần 

thay đổi. 

- Đánh giá khác với giám sát. Đánh giá là đánh giá tập trung vào mục tiêu, còn giám sát 

là xem xét các kết quả. 

332. Đánh giá nguy cơ ATTP (Risk Assessment) 

+ Định nghĩa: Đánh giá nguy cơ ATTP là quá trình dựa trên cơ sở khoa học, sử dụng 

các thử nghiệm, phƣơng pháp quan sát để xác định mối nguy, mô tả đặc điểm mối nguy, 

lƣợng giá sự phơi nhiễm và mô tả đặc điểm nguy cơ. 

+ Nội dung đánh giá nguy cơ ATTP: 

- Xác định mối nguy ATTP: là xác định có hay không có, mức độ các mối nguy 

hóa học, sinh học và lý học trong một thực phẩm nào đó gây ảnh hƣởng xấu đến sức 

khỏe ngƣời tiêu dung. 

- Mô tả đặc điểm mối nguy: Đánh giá tác động có hại của mối nguy tới sức khỏe (nồng 

độ, liều lƣợng nào gây nên vấn đề). 

- Lƣợng giá sự phơi nhiễm: xác định mức độ phơi nhiễm, lƣợng ăn vào. 

- Mô tả đặc điểm nguy cơ: phạm vi ảnh hƣởng, tỷ lệ mắc mới. 

333. Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm thực phẩm (Conformity 

Evaluation): Là kiểm tra một cách có hệ thống về mức độ đáp ứng của sản phẩm 

đối với những yêu cầu đã định ( tiêu chuẩn, quy chuẩn….) 

334. Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến 

môi trƣờng của dự án đầu tƣ cụ thể để đƣa ra biện pháp bảo vệ môi trƣờng khi triển 

khai dự án đó 

335. Địa chỉ thường trú là địa chỉ đăng ký trụ sở chính, đối với tổ chức; địa chỉ 

đăng ký hộ khẩu thƣờng trú hoặc địa chỉ nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân 

mà ngƣời đó đăng ký với doanh nghiệp để làm địa chỉ liên lạc. 
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336. Địa điểm thu gom hàng lẻ là khu vực kho, bãi dùng để thực hiện các hoạt 

động thu gom, chia, tách hàng hóa của nhiều chủ hàng vận chuyển chung công-te-nơ. 

337. Điều tra ngộ độc thực phẩm: Là quá trình thực hiện các nội dung của quy 

chế điều tra ngộ độc thực phẩm để xác định cơ sở nguyên nhân, bữa ăn nguyên nhân, 

thức ăn nguyên nhân và căn nguyên gây ngộ độc thực phẩm. 

338. Đẹp (tiếng Anh là Beautiful, Handsome): là có hình thức, phẩm chất, 

có sự hài hòa, cân xứng làm cho ngƣời ta thích ngắm ƣa nhìn. Biểu hiện của đẹp bao 

gồm: 

(1) Đẹp phẩm chất, tức là đẹp nội dung, bao gồm: không có bệnh tật, có 

sức bền bỉ dẻo dai, các chức năng bền vững. 

(2) Đẹp hình thức: cân đối chiều cao, cân nặng, có da đẹp, răng miệng, 

đầu tóc, mắt, mũi, ngực mông, dáng đi đẹp và lời nói dịu dàng 

339. Điểm kiểm soát (trong HACCP): (CP= Control Point): Tất cả các 
điểm, công đoạn hoặc quá trình chế biến thực phẩm mà tại đó có thể kiểm soát đƣợc 

các mối nguy sinh học, hóa học và vật lý. 

340. Điểm kiểm soát tới hạn (CCP=Critical Control Point): Tất cả các 

điểm, công đoạn hoặc quá trình chế biến thực phẩm mà tại đó có thể kiểm soát, ngăn 

ngừa, loại bỏ hoặc giảm thiểu các mối nguy ATTP đến mức có thể chấp nhận đƣợc. 

341. Điều hành (Handle, Manage): Chỉ huy, chỉ đạo các hoạt động. 

342. Điều lệ (Rule, Regulation): Văn bản quy tắc hoạt động, công tác. 

343. Điều kiện (Condition): 

- Hoàn cảnh 

- Điều cần phải có 

344. Điều kiện vệ sinh ATTP (Conditions of Food Safety): 

Là các yêu cầu cần phải có về cơ sở trang thiết bị, dụng cụ và con ngƣời để các cơ sở 

sản xuất kinh doanh thực phẩm đảm bảo sản phẩm tạo ra đạt tiêu chuẩn ATTP. 

Nội dung điều kiện VSATTP bao gồm: 

(1) Điều kiện về cơ sở: Đảm bảo các yêu cầu về địa điểm, môi trƣờng; thiết kế, bố trí 

nhà xƣởng; hệ thống cung cấp nƣớc, nƣớc đá, hơi nƣớc, khí nén; hệ thống xử lý chất 

thải; phòng bảo hộ lao động và nhà vệ sinh. 

(2) Điều kiện về trang thiết bị dụng cụ chế biến thực phẩm: bao gồm: phƣơng tiện rửa 

tay và khử trùng tay; nƣớc sát trùng; thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây 

hại; thiết bị giám sát chất lƣợng; thiết bị chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm. 

(3) Điều kiện về con ngƣời: Ngƣời sản xuất kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo đủ 

tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định; phải có chứng nhận đã đƣợc học tập huấn kiến 

thức về ATTP và có thực hành tốt về vệ sinh các nhân. 
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345. Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký 

kết hoặc gia nhập: Là thỏa thuận bằng văn bản đƣợc ký kết hoặc gia nhập nhân 
danh Nhà nƣớc hoặc nhân danh Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

với một hoặc nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp 

ƣớc, công ƣớc, hiệp định, định ƣớc, thỏa thuận , nghị định thƣ, bản ghi nhớ, công hàm 

trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác. 

346. Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên: Là điều ƣớc quốc tế đang có hiệu lực đối với nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

347. Đính chính (Correction): Là việc loại bỏ những sai sót về mặt in ấn, từ 
ngữ và những lỗi tƣơng tự khác trong nội dung đã xuất bản của tài liệu quy chuẩn. 

348. Đói: Thể hiện một nhu cầu cần cung cấp năng lƣợng. 

349. Đồ chứa đựng, vật liệu bao gói: là những chế phẩm từ giấy, tre, nứa, gỗ, 

kim loại, gốm sứ. chất dẻo, cao su, sợi tự nhiên, sợi hóa học, thủy tinh..và những vật 

liệu sơn, tráng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 

350. Đo lường nguy cơ: 

Có 2 loại nguy cơ thƣờng hay đƣợc sử dụng trong dịch tễ học ngộ độc thực phẩm 

cũng nhƣ đánh giá ô nhiễm thực phẩm: Nguy cơ tƣơng đối và nguy cơ quy thuộc. 

Ngƣời ta dựa vào sơ đồ đơn giản sau để tính toán các nguy cơ:  

Sơ đồ khái quát để tính toán các nguy cơ: 

 Bệnh Không bệnh 

Có tiếp xúc yếu tố nguy cơ a b 

Không tiếp xúc yếu tố nguy cơ c d 

 

(1) Nguy cơ tương đối (Ký hiệu RR): 

+ Nguy cơ tƣơng đối (RR) đƣợc xác định bằng cách tính tỷ số nguy cơ giữa nhóm 

tiếp xúc và nhóm không tiếp xúc: 

 

                  

       

                           

                                                                

 

+ Nguy cơ tƣơng đối biểu thị độ mạnh của sự kết hợp giữa một yếu tố nguy cơ và 

bệnh tật. Nếu nguy cơ tƣơng đối cao, ngƣời ta thƣờng nghĩ tới căn nguyên của bệnh. 

Nguy cơ tƣơng đối rất có ích trong việc tìm kiếm căn nguyên gây bệnh. 

 

Tỷ lệ mới mắc trong nhóm 

tiếp xúc với yếu tố nguy cơ 

Tỷ lệ mới mắc trong nhóm  

không tiếp xúc với yếu tố nguy cơ 

Nguy cơ tƣơng đối (RR) = = 

a 

a + b 

c 

c + d 
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+ Ví dụ: Kết quả một nghiên cứu về tỷ lệ chết do ung thƣ gan ở 2 nhóm ngƣời: một 

nhóm thƣờng xuyên ăn các loại thức ăn bị nhiễm độc tố nấm Aflatoxin và một nhóm 

ăn thức ăn không có Aflatoxin. Kết quả cho ở bảng sau: 

Tỷ lệ chết do ung thư gan ở những người tuổi từ 45 trở lên 

Nhóm ngƣời Tỷ lệ chết do ung thƣ gan trên 

1.000 ngƣời tuổi > 45, hàng năm 

Những ngƣời ăn thức ăn có Aflatoxin 0,96 

Những ngƣời ăn thức ăn không có Aflatoxin 0,07 

 

Xác định nguy cơ tƣơng đối giữa nhóm ngƣời ăn thức ăn có Aflatoxin. 

Cách tính:         7,13
07,0

96,0
RR  

Nhƣ vậy, ở những ngƣời tuổi từ 45 trở lên ăn thức ăn có Aflatoxin có nguy cơ 

chết vì ung thƣ gan cao gấp 13,7 lần những ngƣời cùng độ tuổi mà ăn thức ăn không có 

Aflatoxin. 

(2) Nguy cơ quy thuộc: 

+ Nguy cơ quy thuộc (AR):  Nguy cơ quy thuộc đo lƣờng con số nguy cơ tuyệt đối 

(tỷ lệ mới mắc) mà ngƣời ta có thể quy cho do một yếu tố nguy cơ cụ thể nào đó (ví 

dụ: ăn thức ăn có Aflatoxin ). Nguy cơ quy thuộc đƣợc tính toán bằng cách lấy tỷ lệ 

mới mắc bệnh ở nhóm tiếp xúc (nhóm ăn thức ăn có Aflatoxin) trừ đi tỷ lệ mới mắc 

bệnh ở nhóm không tiếp xúc với yếu tố nguy cơ (nhóm ăn thức ăn không có 

Aflatoxin). Con số dôi ra đó chính là nguy cơ quy thuộc gây nên do ăn thức ăn có 

Aflatoxin. Nói chung nguy cơ quy thuộc chỉ ra phần khác biệt về tỷ lệ mắc bệnh giữa 

nhóm tiếp xúc và nhóm không tiếp xúc với yếu tố nguy cơ gây ra. Nguy cơ quy thuộc 

là một số đo rất cần thiết để đo lƣờng tác động của một yếu tố nguy cơ ( hoặc một yếu 

tố có tính chất phòng bệnh ) lên sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là nguy cơ quy thuộc 

quần thể rất có ý nghĩa đối với cán bộ lập kế hoạch sức khoẻ cộng đồng, bởi vì nó đo 

lƣờng lợi ích có thể có đƣợc nếu yếu tố nguy cơ làm giảm đi trong quần thể dân cƣ. 

Nguy cơ quy thuộc đo lƣờng tác động ảnh hƣởng của một yếu tố nguy cơ nào đó đƣợc 

loại trừ lên tỷ lệ mới mắc bệnh. Trong các chƣơng trình dự phòng ngƣời ta thƣờng 

dùng chỉ số này để chứng minh về cơ bản tác động phòng bệnh của chƣơng trình. 

 Cách tính:   

                        

 

+ Đôi khi, ngƣời ta còn biểu thị nguy cơ quy thuộc dƣới dạng phân số phòng bệnh 

(trong trƣờng hợp yếu tố nguy cơ ở đây là yếu tố phòng bệnh) trong nhóm tiếp xúc nhƣ 

Tỷ lệ mới mắc 

trong nhóm tiếp xúc 
Tỷ lệ mới mắc trong nhóm 

không tiếp xúc 
Nguy cơ quy thuộc  =    -    



 157 

sau: 

                                   

                         

                              

Tỷ lệ mới mắc trong nhóm có tiếp xúc với yếu tố nguy cơ 

 

351.  Độc tố tự nhiên: là các chất độc có sẵn trong tự nhiên trong thực vật, động 

vật. 

352.  Độc tính (Toxicity): Tiềm năng của một chất  gây hại cho một sinh vật 

sống. 

353. Độc lực (Virulence): Mức độ hoặc khả năng của một vi sinh vật gây bệnh 

(ví dụ nhƣ: vi khuẩn, virus, ký sinh trùng) 

354. Độc lực học (Toxicokinetics): Nghiên cứu quá trình mà các chất có khả 

năng độc hại đƣợc xử lý trong cơ thể. Điều này liên quan đến sự hiểu biết về sự hấp 

thu, phân bố, sự trao đổi chất và sự bài tiết các hóa chất độc. 

355. Động lực học (Toxicodynamics): Quá trình tƣơng tác của các chất hóa 

học  với cơ thể và các phản ứng  tiếp theo dẫn đến những phản ứng phụ. 

356. Đông trùng hạ thảo:  

+ Tên khoa học: Ophiocordyceps sinensis. 

+ Danh pháp đồng nghĩa: 

- Sphaeria sinensis (Berk) (1843) 

- Cordyceps sinensis (Berk) (1878) 

+ Tên khác: 

 Trùng thảo 

 Yartsa gunbu (Tiếng Tây Tạng) 

 Yarshagumba (Tiếng Bhutan) 

 Cordiceps robertsii (Tiếng Anh) 

 Dong Chong Xia Cao (Trung Quốc) 

 Sâu mùa đông cỏ mùa hè 

 Nấm sâu bướm 

 Thảo mộc côn trùng 

 Viagra Himalaya 

+ Thuộc họ: Ophiocordycipitacaae 

 Thuộc chi: Ophiocordyceps 

 Thuộc loài: O.sinensis 

 

 

 

Tỷ lệ mới mắc trong nhóm không tiếp 

xúc với yếu tố nguy cơ 

Tỷ lệ mới mắc trong nhóm có tiếp 

xúc với yếu tố nguy cơ 
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+ Đông trùng hạ thảo thích hợp ở vùng cao nguyên Tây Tạng và núi Himalaya với độ 

cao trên 3000m và nhiệt độ dƣới 21
0
C. Nhiệt độ từ 25

0
C trở lên sẽ ngừng phát triển. 

+ Đông trùng hạ thảo bao gồm cả nấm và sâu, khi còn sống trông rõ hình con sâu với 

đuôi là một cành nhỏ, mọc lá. 

(1) Phần sâu non: Hình thù giống con tằm. 

- Dài: 3-5 cm 

- Đƣờng kính: 0,3 – 0,8 cm 

- Bên ngoài có màu vàng nâu hay xám nâu với khoảng 20-30 vằn khía, vằn khía ở 

phần đầu nhỏ hơn. 

- Đầu sâu non có màu nâu đỏ, đuôi giống nhƣ đuôi con tằm, có 8 cặp chân nhƣng 

4 đôi ở giữa là rõ nhất. 

 

Đông trùng hạ thảo 

 

Ấu trùng bƣớm 

Thitarodes 

Nấm cánh bƣớm 

Ophiocordyceps 
(Cordyceps) 

 

Phức hợp ký sinh 

       

 

 
 

 

 
 

Mùa đông 
 

Mùa hè 

VẬT CHỦ VẬT KÝ SINH 
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- Sâu non dễ bị gãy, ruột bên trong khi còn non thì đặc khi già thì rỗng, màu trắng 

hơi vàng. 

(2) Phần cái nấm (lá, phần nền) 

- Mọc từ đầu con sâu một thân nấm hình trụ dài 3-6 cm, có khi tới 11 cm. Phía 

dƣới, đƣờng kính 1,5-4 mm, phía trên thân nấm phình ra, cuối cùng lại thon 

nhọn, đƣờng kính 2,5-6 mm. 

- Phần phình to có vỏ sần sùi, có những hạt nhỏ là các tử nang xác mọc lên. Phần 

đầu thon, nhọn, không có tử nang xác, dài 0,3-3,5 mm. Tử nang xác hình trứng 

hoặc hơi tròn, dài 380-550, đƣờng kính 140-240 (1 = 1/1000mm). Trong tử 

nang xác có chứa các nang hình sợi có cuống ngắn, dài 240-485, đƣờng kính 

12-15. Trong nang chứa nhiều nang bào tử có nhiều vách riêng biệt, dài 47-

170, đƣờng kính 5-5,5. 

+  Thành phần hóa học: 

1. Tỷ lệ các chất: Đạm – Đƣờng – Mỡ: 

 Carbonhydrat : 24-26%, trong đó chủ yếu là Polysaccharides 

 Proteine  : 29-32%, trong đó có 18 loại acid amin 

 Lipide  : 7-8%, trong đó 82,2% là acid béo không no. 

2. Các vitamin: 

 Vitamin A  : 29,19 mg/100g 

 Vitamin B12  : 0,12 mg/100g 

 Vitamin C  : 116,03 mg/100g 

 Vitamin B2  

 Vitamin E 

 Vitamin K 

3. Các nguyên tố vi lƣợng: Al, Si, K, Na 

4. Các hoạt chất sinh học: Đến nay đã có hơn 20 hoạt chất sinh học đƣợc tìm thấy 

trong Đông trùng hạ thảo nhƣ: 

+  .   Polysaccharides 

 Cordycepin, Cordyceptic 

 Adenosine (2,28  0,84 mg/g) 

 Sterol (Ergosterol: 0,92 g/l) 

+ Các hoạt chất chống oxy hóa, điều hòa miễn dịch, chống viêm, chống u, tăng 

chức năng sinh dục, giảm mỡ máu, đƣờng máu … 
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+  Tác dụng: 

(1) Tác dụng của Polysaccharides  

Hình 9: Tác dụng của Polysaccharides với sức khỏe

1 Điều tiết miễn dịch: * Kích hoạt hệ thống miễn dịch

* Điều tiết miễn dịch hai chiều

2
Ức chế hoạt tính u bướu: * Chống oxy hóa

* Tăng cường miễn dịch tổng thể

* Ức chế TB ung thư

3
Bảo vệ gan: * Thúc đẩy khôi phục cấu trúc TB gan

* Tăng chức năng gan

* Chống xơ gan

4
Giảm mỡ máu: *  cholesterol, TG

*  tích tụ mỡ trên thành mạch

* Chống đông tụ tiểu cầu,  kết dính máu

5
Điều hòa huyết áp: * Làm giãn nở huyết quản

*  đàn hồi mạch máu

*  VXĐM

6 Hạ đường máu: *  tiết Insulin

*  kháng Insulin

7 Nhuận tràng thông tiện: * Thúc đẩy thải loại độc tố

* Chống đại tiện khó

8 An thần giảm đau: Điều thiết hệ TK, cải thiện chất lượng giấc ngủ, cải thiện chức năng TB thần kinh

9 Giảm ho – tiêu đờm:  co rút cơ trơn ở phế quản, ức chế giải phóng KN, thúc đẩy phục hồi TB thượng bì niêm mạc khí quản.

10 Chống suy yếu: Thúc đẩy trao đổi chất, chống FR, điều tiết TK – nội tiết,  miễn dịch, chống VK, virus.

11 Cải thiện bệnh Gut: Phân giải acid uric,  đau,  viêm, chống phát sinh Gut.

12 Chống bức xạ: *  tỷ lệ sống do tổn thương bức xạ
*  tác hại của bức xạ

13 Chống mệt mỏi: *  trữ lượng Glycogen và Inositol;  khả năng thích nghi cơ thể.

14 Điều tiết cân bằng Kiềm - Toan: Nâng cao trị số pH của cơ thể.

 

(2) Tăng cường hệ thống miễn dịch: 

-  Nâng cao hoạt tính của đại thực bào 

-  Nâng cao số lƣợng và hoạt tính tế bào Lympho B 

-  Tăng số lƣợng và hoạt tính tế bào Lympho T 

-  Làm tăng hàm lƣợng IgM, IgG 

-  Tăng sinh tế bào miễn dịch NK (Natural Killer Cell) 

-  Tăng tiết IL-2, IL-6, IL-8 và Cytokin chống viêm và Interferon (IFN) 

-  Ức chế phản ứng miễn dịch (KN-KT), tác dụng chống đào thải mảnh ghép. 

-  Tăng lƣu lƣợng máu tới các mô cơ thể do tăng hàm lƣợng cGMP và cAMP 

-  Chống mệt mỏi, thúc đẩy tổng hợp AND, ARN và Proteine. 

(3) Tác dụng với tuần hoàn, tim, não: 

- Làm giãn mạch, tăng lƣu lƣợng máu não và tim thông qua cơ chế kích thích thụ cảm 

thể M ở cơ trơn thành mạch, chống thiếu máu cơ tim và não. 
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- Làm giảm huyết áp ở ngƣời cao huyết áp (Lovastatin, GABA, Ergothioneine) 

- Giảm Lipide, Cholesterol, LDL, hạn chế quá trình tiến triển của VXĐM 

- Hoạt chất Cordymin có tác dụng bảo vệ tế bào não, chống thiếu máu cục bộ và chống 

oxy hóa tế bào não. 

(4) Bảo vệ tăng cường chức năng thận: 

- Chống độc hại của tân dƣợc với thận (Ví dụ: Cephalosporin) 

- Bảo vệ thận khỏi tổn thƣơng do thiếu máu. 

- Kích thích phục hồi và tái sinh tế bào ống thận. 

- Chống suy thoái chức năng của thận. 

(5) Chống oxy hóa, chống lão hóa: 

+ Các dịch chiết Đông trùng hạ thảo có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. 

+ Tăng cƣờng hoạt tính SOD (Superoxide Dismutase) 

+ Hoạt chất melanin: tạo sắc tố màu đen cho Đông trùng hạ thảo, có tác dụng nhặt 

“rác” là các gốc tự do, chống oxy hóa mạnh và thải loại các ion kim loại độc hại. 

+ Chống lại tình trạng thiếu oxy của cơ thể, phục hồi và tăng cƣờng sức khỏe, làm đẹp 

cơ thể. 

(6) Tăng chức năng sinh dục: 

- Làm tăng tổng hợp Testosteron 

- Tăng trọng lƣợng tinh hoàn và phát triển các cơ quan sinh dục. 

- Chống liệt dƣơng, rối loạn tình dục 

- Tăng ham muốn và cƣơng dƣơng 

- Chống rối loạn tiền mãn kinh. 

(7) Kháng khối u, kháng viêm: 

- Hạn chế tác hại của tia xạ với cơ thể. 

- Hoạt chất: 5α, 8α-Epidioxy – 24 (R) – Methylcholesta – 6, 22-dien-3-D-

Glucopyranoside: có tác dụng chống ung thƣ. 

- Cordyceamides A,B; Lovastatin; GABA: có tác dụng chống viêm, giảm đau. 

- Tăng sản xuất các Cytokin chống viêm. 

(8) Làm giãn nở các nhánh phế quản, tăng cƣờng dịch tiết trong khí quản, có tác dụng 

trừ đờm. 

(9) Tăng chức năng tiêu hóa và chuyển hóa: 

+ Tăng hấp thu các chất dinh dƣỡng 

+ Làm giảm đƣờng máu, chống đái tháo đƣờng 

+ Tăng chức năng của vi khuẩn đƣờng ruột, giảm nguy cơ ung thƣ đƣờng tiêu hóa 

+ Tăng chức năng gan, giảm nguy cơ viêm, u gan 
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+ Hàm lƣợng các chất Nucleotides trong Đông trùng hạ thảo rất cao: Adenosine, 

Guanosine, Uridnin, Inosine có hàm lƣợng 6,2 mg/g, góp phần vào chuyển hóa trong 

tế bào, tăng cƣờng hệ thống tín hiệu thứ 2, tăng cƣờng cấu trúc AND và ARN cũng 

nhƣ các Coenzymes. 

+ Tăng cƣờng tổng hợp Hormone vỏ thƣợng thận. 

(10) Tác dụng kháng sinh: 

Hoạt chất Myriocin của Đông trùng hạ thảo có tác dụng nhƣ kháng sinh, ức chế sự 

phát triển của vi khuẩn, virus. 

357. Động vật nhân bản (Animal Cloning): Một kỹ thuật đƣợc sử dụng để 

tạo ra một bản sao di truyền chính xác của một con vật. 

358. Đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (Subject 

Control of Epizootics) 
Là các yếu tố gây bệnh, gây hại cho sức khỏe con ngƣời, động vật: bao gồm các vi sinh 

vật, ký sinh trùng, trứng và ấu trùng của ký sinh trùng; chất nội tiết, chất độc, chất tồn 

dƣ; các loài động vật gây hại cho ngƣời, động vật, môi trƣờng, hệ sinh thái. 

359. Đối tượng kiểm dịch thực vật (Subject control of Pests): Là loài 

sinh vật gây hại có tiềm năng gây tác hại nghiêm trọng tài nguyên thực vật trong một 

vùng mà ở đó loại sinh vật này chƣa xuất hiện hoặc xuất hiện có phân bố hẹp. 

360. Đối tượng kiểm soát giết mổ động vật (Subject control of 

abattoir): Là các yếu tố gây bệnh cho động vật, có hại cho sức khỏe con ngƣời, bao 

gồm các vi sinh vật, ký sinh trùng, trứng và ấu trùng của ký sinh trùng. 

361. Đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y (Subject control of animal 

Hygiene): Là các yếu tố gây bệnh, gây hại cho con ngƣời, động vật, bao gồm các vi 

sinh vật, ký sinh trùng, trứng và ấu trùng của ký sinh trùng, độ ẩm, độ bụi, ánh sáng, 

độ ồn, khí độc, chất độc, và các yếu tố môi trƣờng khác ảnh hƣởng đến sức khỏe con 

ngƣời, sức khỏe động vật và vệ sinh môi trƣờng. 

362. Đội HACCP (HACCP – Team): Một nhóm cán bộ có nhiệm vụ xây 

dƣng kế hoạch HACCP và đào tạo, hƣớng dẫn triển khai thực hiện HACCP tại cơ sở. 

363. Độc tố nấm mốc (Mycotoxins): 
- Định nghĩa: Độc tố nấm mốc thực phẩm là các sản phẩm đƣợc tạo ra bởi các loài nấm 

mốc từ thực phẩm, có thể gây nên ngộ độc cấp tính, ngộ độc mạn tính, gây suy giảm hệ 

thống miễn dịch, suy giảm các chức năng của cơ thể và có thể gây ung thƣ. 

- Một số độc tố nấm mốc chủ yếu: 

(1) Aflatoxin: là độc tố của các nấm: 

-Aspergillus flavus: hay có ở lạc, ngô, gạo, đậu, các quả hạch và hạt có dầu. 

-Aspergillus paraciticus: hay có ở lạc, ngô, quả sung, quả có dầu, quả hạch, gia vị.  
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 Tác hại: Gây ung thƣ gan, xơ gan, viêm dạ dày mạn tính, suy giảm miễn dịch, 

nhiễm độc gan. 

 (2) Ochratoxin: là độc tố của các nấm: 

- Aspergillus ochraceus: hay có ở hạt cà phê và một số quả hạt khác. 

- Penicillium verrucosum: hay có ở vùng thời tiết lạnh, ở ngũ cốc, sản phẩm ngũ cốc 

và thịt lợn. 

- Aspergillus carbonarius và Aspergillus niger: hay có ở vùng khí hậu ẩm thấp, có ở 

nho thối, quả khô, ngũ cốc, lạc, ngô. 

  Tác hại: Gây ung thƣ gan (yếu hơn Aflatoxin), gây tổn thƣơng thận, ảnh hƣởng 

chức năng sinh lý nam giới. 

364. Độc tố sinh học biển (Biotoxin of sea) 
Độc tố sinh học biển là một nhóm trong các hóa chất độc tự nhiên có nguồn gốc từ các 

sinh vật biển tạo ra mối nguy đối với sức khỏe ngƣời tiêu dùng, Có nhiều độc tố sinh 

học biển và phần lớn chúng đều có nguồn gốc từ các loại tảo biển trong tự nhiên. Tảo 

là mắt xích thấp nhất trong chuỗi thức ăn biển, độc tố của chúng sinh ra đƣợc tập trung 

lại ở những mắt xích trung gian nhƣ nhuyễn thể, giáp xác, cá…Con ngƣời là mắt xích 

cuối cùng sẽ ăn phải các  loài này. 

Có 5 loại độc tố sinh học biển chủ yếu: 

- Độc tố nhuyễn thể gây đãng trí ASP (Amnesic Shelfish Poisoning). 

- Độc tố nhuyễn thể gây tiêu chảy DSP (Diarrhoeic Shelfish Poisoning). 

- Độc tố nhuyễn thể gây liệt thần kinh NSP (Neurotoxin Shelfish Poisoning). 

- Độc tố nguyễn thể gây liệt cơ PSP (Paralytic Shelfish Poisoning). 

- Độc tố Ciguatera (CFP) trong cá. 

365. Đồng - Cu ( Cupper) 
- Đồng có tên khoa học là Cuprum, ký hiệu là Cu, đƣợc một bác sỹ Hoa Kỳ là Dr. 

Hart giới thiệu vào năm 1928 nhƣ một nguyên tố vi lƣợng cần thiết cho cơ thể động 

vật. Ngoài tính bền và dễ uốn hoặc đổ khuôn, đồng còn là kim loại rẻ, dẫn nhiệt và 

điện tốt, chỉ kém bạc (Ag) và nhôm (Al). 

- Đồng có vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động của cơ thể nhƣ: Sản xuất hồng 

huyết cầu; chống stress; tổng hợp một số chất cần thiết cho một số bộ phận nhƣ chất 

elastine giúp cho các mạch dễ co giãn, chất myeline ở các dây thần kinh; tổng hợp 

hormone của một số tuyến nội tiết nhƣ tuyến giáp, tuyến thƣợng thận, hormone sinh 

dục nam và nữ. Đồng còn là thành phần của một số enzym quan trọng có nhiệm vụ 

điều tiết các gốc tự do, tránh cho các tế bào khỏi bị oxy hoá, có mặt trong các màng 

bao bọc gân, vòm họng, cơ tim, gan, phổi, não, kiểm tra sức nén của oxy trong phổi 

để đề phòng hiện tƣợng ngạt hơi. 

Cơ thể ngƣời cần mỗi ngày từ 1,5 – 2,5 mg Cu. Lƣợng Cu đƣợc cung cấp qua các bữa 

ăn hàng ngày vào khoảng 3 mg, có 4% lƣợng Cu này sẽ bị thải ra ngoài theo đƣờng 

tiêu hoá. 
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Hàm lượng Đồng trong một số thực phẩm 

Loại thực phẩm Lƣợng đồng (mg/100g) 

Gan bê, cừu 15 

Nghêu, sò 4 – 10 

Gan bò, óc bò, heo 1 

Tôm, cua, trứng cá 1 

Lúa mì, gạo 1 

Đậu tƣơng 1 

Hạt tiêu 1 

 

- Hiện tƣợng cơ thể bị thiếu Cu có thể làm rối loạn một số chức năng của cơ thể 

nhƣng rất ít khi xảy ra. 

Bệnh Menkès là một bệnh do di truyền, đƣợc phát hiện và mang tên ngƣời phát hiện 

là bác sỹ Menkès. Bệnh chỉ gặp ở các bé trai (1/35.000 trẻ), có thể gây tử vong ở độ 

tuổi từ 6 tháng tới 3 năm. Đứa trẻ bị bệnh thƣờng chậm lớn, bị rối loạn thần kinh, dễ 

bị nhiễm khuẩn huyết và viêm phổi. Khi xét nghiệm, ngƣời ta luôn nhận thấy lƣợng 

Cu ở màng nhầy của ruột rất cao, chứng tỏ ruột không hấp thụ đƣợc Cu vào máu 

nên cơ thể thiếu Cu. 

Trong những tháng đầu, trẻ sơ sinh chỉ ăn đƣợc sữa là chất chứa ít Cu, nên thƣờng 

bị thiếu chất này. Những trẻ sinh thiếu tháng phải ăn sữa trong thời gian lâu hơn 

hoặc chỉ đƣợc nuôi bằng phƣơng pháp tiêm chất dinh dƣỡng vào tĩnh mạch lại càng 

bị thiếu và có những biểu hiện nhƣ xƣơng mềm, dễ gãy, thiếu bạch huyết cầu, bị rối 

loạn ở da và đôi khi cả ở hệ thần kinh. Hiện tƣợng thiếu Cu nhẹ thƣờng gặp ở trẻ em 

từ 4 - 6 tháng tuổi đƣợc nuôi bằng sữa bò và hay bị đi tiêu chảy. 

Hiện tƣợng cơ thể thiếu Cu ở ngƣời lớn thƣờng chỉ gặp ở những ngƣời bị trọng bệnh 

không ăn đƣợc, đƣợc nuôi trong thời gian dài bằng cách tiêm các thuốc thay chất 

dinh dƣỡng vào tĩnh mạch 

- Hiện tƣợng thừa chất Cu cũng gây ra những rối loạn trong cơ thể. Bệnh Wilson là 

một bệnh đƣợc bác sỹ Wilson xác định do cơ chế thừa chất đồng vào năm 1912, 

thƣờng gặp ở trẻ em trai từ 5 - 15 tuổi, với tỷ lệ trung bình 1/150.000 trẻ em. 

Nguyên nhân do việc thải chất Cu của cơ thể không bình thƣờng nên Cu tích tụ ở 

gan nhiều quá mức, truyền qua máu rồi tích tụ lại ở thận, não và mắt. 

Hiện tƣợng nồng độ Cu trong máu tăng ở phụ nữ đang dùng thuốc ngừa thai, đang 

mang thai hoặc do tác dụng của hormone sinh dục estrogen hàng tháng là việc bình 

thƣờng. Tuy vậy, đôi khi đây cũng là dấu hiệu có thể có điểm bị viêm nhiễm hoặc 

ung thƣ. 

- Hiện tƣợng ngộ độc do ăn phải các muối đồng thƣờng có biểu hiện nôn ói, đi tiêu 

chảy, màng nhầy của ruột bị loét. Ngƣời bệnh thƣờng bị vàng da do có nhiều hồng 
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huyết cầu bị huỷ hoại và bị thải ra ngoài theo nƣớc tiểu. Trƣờng hợp nặng, có thể 

gây hoại thƣ ở gan và suy thận. 

Tính độc của Cu còn đƣợc các thầy thuốc sử dụng trong việc chế tạo vòng tránh thai 

vì khả năng diệt tinh trùng. Việc bổ sung chất Cu cho cơ thể thƣờng chỉ đƣợc bác sỹ 

chỉ định sau khi làm xét nghiệm máu và cân nhắc kỹ càng.      

 

Nhu cầu đồng cho cơ thể 

Loại đối tƣợng Liều lƣợng Cu (mg/ngày) 

Trẻ sơ sinh 0,5 

Trẻ từ 1 - 3 tuổi 1,0 

Trẻ từ 4 - 12 tuổi 1,5 

Trẻ từ 13 - 19 tuổi 2,0 

Ngƣời lớn 2,5 

Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú 3,0 

Ngƣời già 2,5 

 

366. Động vật bao gồm: 

a) Động vật trên cạn: là các loài gia súc, gia cầm, động vật hoang dã, bò sát, 

ong, tằm và một số loài động vật khác sống trên cạn; 

b) Động vật thủy sản là các loài cá, giáp xác, động vật thân mềm, lƣỡng cƣ, 

động vật có vú và một số loài động vật khác sống dƣới nƣớc. 

367. Đồng vị phóng xạ là đồng vị của một nguyên tố hóa học mà hạt  nhân 

nguyên tử của nguyên tố đó ở trạng thái không ổn định và phát ra bức xạ ion hóa trong 

quá trình phần rã để trở thành trạng thái ổn định. 

368. Đổi mới sáng tạo (innovation) là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải 

pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - 

xã hội, nâng cao năng suất, chất lƣợng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa. 

369. Đột biến (Mutation): Một sự thay đổi vĩnh viễn, tiêu cực điển hình trong 

vật liệu di truyền của tế bào. 
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370.  Đương quy (Angella sinensis) Họ Ngò (Umbellifereae) 

Cây bụi, cao 1m, đƣợc trồng nhiều ở Trung Quốc. Ở nƣớc ta đã trồng đƣợc ở Đà Lạt 

nhƣng chủ yếu vẫn phải nhập đƣơng quy của Trung Quốc. 

Dùng rễ có chứa tinh dầu, acid ferulic có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết, điều hòa chức 

phận tử cung, giúp cơ thể sinh tổng hợp nội tiết tố sinh dục nữ - estrogen. 

Dùng cho phụ nữ rối loạn kinh nguyệt suy giảm nội tiết tố sinh dục, tăng cƣờng sức 

khỏe. Còn dùng hỗ trợ điều trị đau cơ, đau khớp. 

Ngƣời lớn ngày dùng 6 – 20g dƣới dạng sắc hoặc các dạng sản phẩm khác. 

371. Đường phố: Đƣờng phố gồm có đƣờng ở thành thị, dọc hai bên có nhà cửa 
(chủ yếu là cửa hàng, cửa hiệu). 

 

E 
474. E. coli (Escherichia coli): Mội vi khuẩn gram âm hình gậy tiêu cực 

thƣờng thấy trong ruột non của các động vật máu ấm. Hầu hết các chủng E.coli đều vô 

hại đối với con ngƣời, tuy nhiên một số có thể gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng và 

dẫn đến tử vong. E.coli O157 có lẽ là chủng phổ biến nhất đƣợc biết đến và có thể gây 

tử vong. Sự có mặt của E.coli cho thấy ô nhiễm phân của nguồn cung cấp nƣớc hoặc 

thực phẩm. Có rất nhiều chủng và triệu chứng khác nhau từ đau bụng đến tiêu chảy. 

475. Enzym: Là những chất hữu cơ có phân tử lƣợng lớn, đƣợc cấu tạo từ các acid 

amin kết hợp với nhau qua liên kết peptid, có chức năng xúc tác các phản ứng sinh hóa 

trong cơ thể. 

476. Ergonomic: Khoa học nghiên cứu về giải phẫu, tâm sinh lý con ngƣời trong 

môi trƣờng lao động nhằm tim ra các giải pháp tối ƣu hóa hiệu quả lao động, an toàn, 

sức khỏe và sự tiện lợi, nhẹ nhàng, thoải mái trong công việc và khi vui chơi. Môn 

khoa học này đòi hỏi một sự nghiên cứu có hệ thống các tác động qua lại giữa con 

ngƣời, máy, thiết bị và môi trƣờng nhằm mục đích là cho công việc phù hợp với con 

ngƣời. 
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F 
 

372. Flo (Florine) 
- Flo hay Flour, là một á kim có ký hiệu là F, đƣợc nhà hoá học Henri Moissan tách 

riêng ra lần đầu tiên vào năm 1886.        

 - Cơ thể ngƣời có khoảng 2g F, 96% ở xƣơng, răng và men răng. Lƣợng F còn lại 

có mặt trong gân, các dây chằng và máu. 1 lít máu có chứa 0,032 mg F. 

- Là thành phần cấu tạo các mô xƣơng, F còn có tác dụng kích thích sự hoạt động 

của một số hocmon, thúc đẩy sự tạo thành các tế bào xƣơng xen kẽ vào các phần 

xƣơng xốp để xƣơng thêm cứng. 

- Về khả năng chống bệnh sâu răng, F có tác dụng ức chế hoạt động của các vi 

khuẩn làm hại men răng và củng cố phần cấu tạo xƣơng, làm cho răng thêm chắc. 

+ Nguồn F trong tự nhiên: F có trong nƣớc tự nhiên (nhiều hay ít tuỳ thuộc vào từng 

nguồn nƣớc, từng vùng địa lý), trong các thực phẩm có nguồn gốc thực vật, trong rau 

xanh và các loại quả nhƣ: cà chua, củ cải đỏ, rau cải xoăn, rau cải hoa (súp lơ); 100g 

trà đen có chứa 10mg F. 

+ Nhu cầu về F của cơ thể:  Ở Mỹ, Canada và một số nƣớc ở châu Âu nhƣ Đức, 

Tiệp Khắc, Hungari, Nga..., nhà nƣớc chủ trƣơng cho F vào nƣớc máy để nhân dân 

dùng vì tin rằng nhƣ vậy sẽ khống chế đƣợc bệnh sâu răng. Nhƣng các nhà khoa học ở 

Pháp lại phản đối biện pháp này vì cho rằng nhƣ vậy cái lợi và cái hại gần nhƣ ngang 

nhau và rất dễ vƣợt lên nhau. Cơ thể thừa F sẽ có các triệu chứng nhƣ: 

- Men răng bị lốm đốm đen, có thể phát triển thành các lỗ thủng nhỏ. 

- Các xƣơng dài dễ cong, dễ gãy vì xƣơng có nhiều F bị yếu, không chắc nhƣng 

xƣơng có cấu tạo Ca, đặc biệt đối với xƣơng đùi. 

- F là một chất oxy hoá mạnh, nên sự dƣ F sẽ làm cho cơ thể mau bị lão hoá, làm 

tăng huyết áp, có hại cho cơ quan tiêu hoá, gây nôn ói và đau bụng. Bởi vậy, có một 

biện pháp khác để ngƣời ta chủ động trong việc tiếp thêm F cho cơ thể là trộn muối 

natri florid (NaF) vào muối ăn (ở Pháp) hoặc vào bột trẻ em (ở Đan Mạch). 
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Nhu cầu về Flo cho cơ thể. 

Đối tƣợng Lƣợng Flo (mg/ngày) 

Trẻ từ 6 tháng - 2 tuổi 0,25 

Trẻ từ 2-4 tuổi 0,5 

Trẻ từ 4-16 tuổi 1,0 

 

Các viên thƣờng chứa natri florid (NaF): 2,2 mg NaF chứa 1 mg F. 

Flo ở thể khí rất độc. Hít từ 2 g trở lên có thể bị chết, sự tiếp xúc thƣờng xuyên với khí 

F có thể gây bệnh mạn tính do ngộ độc. 

373. Flavonoid:  

+ Flavonoid là một trong những nhóm hợp chất phong phú và đa dạng nhất trong 

thiên nhiên. Cũng giống vitamin C, các flavonoid đƣợc khám phá bởi một trong 

những nhà sinh hóa nổi tiếng nhất của thế kỷ 20: Albert Szent – Gyorgyi (1893-

1986). Ông nhận giải Nobel năm 1937 với những khám phá quan trọng về các đặc 

tính của vitamin C và flavonoid. 

Trong quá trình phân lập vitamin C, Szent-Gyorgyi đã khám phá ra các flavonoid. 

Một ngƣời bạn của ông đã ngừng chảy máu nƣớu răng sau khi dùng dịch chiết giàu 

vitamin C từ nƣớc chanh. Nhƣng sau đó khi ngƣời bạn bị chảy máu nƣớu răng tái 

phát, Szent-Gyorgyi cho bạn ông dùng vitamin C nguyên chất, thì sự cải thiện 

không xảy ra. Nhƣ vậy đã có sự tham gia của một chất khác bên cạnh vitamin C 

trong dịch chiết nƣớc chanh. Và Szent-Gyoryi đã phân lập đƣợc chất này, giúp 

ngƣời bạn chống chảy máu nƣớu răng hữu hiệu. 

Ban đầu Szent-Gyorgyi gọi chất này là “vitamin”, do khả năng làm giảm tính thấm 

thành mạch của nó (vascular permeability), một trong những triệu chứng thƣờng 

gặp của bệnh Scorbut do thiếu vitamin C. Sau đó ông đã có công bố bệnh Scorbut 

xảy ra không chỉ do thiếu vitamin C mà còn do thiếu flavonoid. Tuy nhiên vì 

flavonoid không có đầy đủ các tính chất của một vitamin nên sau này ngƣời ta bỏ 

cái tên “vitamin P” này đi. Ngƣời ta thấy trong giới thực vật có nhiều hợp chất thứ 

sinh có đặc tính tƣơng tự vitamin P và đặt cho chúng một tên là flavonoid. Những 

công trình sau đó đã đƣợc chứng minh rằng tác dụng tăng cƣờng sức bền vững của 

thành mao mạch và do đó giảm sức thấm các hồng huyết cầu qua thành mạch có 

quan hệ đến các nhóm OH phenol trong cấu trúc hoa học của các flavonoid. 

+ Hiện nay người ta đã biết có gần 4.000 chất flavonoid có phổ biến trong thực vật 

và có ở phần lớn các bộ phận của các loài thực vật bậc cao. Tuy nhiên, Flavonoid 

không những có mặt nhiều trong những thực vật bậc cao mà có có trong một số 

thực vật bậc thấp, thậm chí còn có trong một số loài tảo. Ta thƣờng gặp flavonoid 

trong hơn nửa các loại rau quả dùng hàng ngày hoặc nhóm các thực vật có nhiều 
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tinh dầu. Phần lớn các flavonoid có màu vàng. Ngoài ra, còn có những chất màu 

xanh, đỏ hoặc không màu. 

 Flavonoid có mặt trong tất cả các bộ phận của các loài thực vật bậc cao, đặc biệt 

là hoa, tạo cho hoa những sắc màu rực rỡ để quyến rũ các loài côn trùng giúp cho 

sự thụ phấn của cây. Trong cây, flavonoid giữ vai trò là chất bảo vệ, chống oxy 

hóa, bảo tồn acid ascorbic trong tế bào, ngăn cản một số tác nhân gây hại cho cây 

(vi khuẩn, virus, côn trùng…) một số còn có tác dụng điều hòa sự sinh trƣởng của 

cây cối. Ngoài ra, Flavonoid cũng là một nhóm hoạt chất lớn trong dƣợc liệu, các 

vị thuốc nam, các đồ uống cổ truyền. Đặc biệt nhóm Flavonoid có mặt trong chè 

xanh có tác dụng rõ rệt đối với cơ thể con ngƣời. Điều này đƣợc chứng minh 

không những qua các kinh nghiệm dân gian mà qua các nghiên cứu khoa học xác 

thực. Những năm gần đây, Flavonoid là một trong những hợp chất đƣợc đặc biệt 

quan tâm bởi các kết quả nghiên cứu cho thấy Flavonoid có tác dụng to lớn đối 

với sức khỏe của con ngƣời. Trong đó, tác dụng nổi bật của Flavonoid là khả 

năng chống oxy hóa mạnh. 

 Flavonoid phổ biến ở nhiều loài thực vật và có nhiều chức năng. 

(1) Flavonoid là một sắc tố sinh học, sắc tố thực vật quan trọng tạo ra màu sắc 

của hoa, cụ thể giúp sản xuất sắc tố vàng, đỏ, xanh cho cành hoa để thu hút 

nhiều động vật đến thụ phấn. 

(2) Trong thực vật bậc cao, flavonoid tham gia vào lọc tía cực tím (UV), cộng 

sinh cố định đạm và sắc tố hoa. 

(3) Flavonoid có thể hoạt động nhƣ một chất chuyển giao hóa học hoặc điều 

chỉnh sinh lý. Flavonoids cũng có thể hoạt động nhƣ các chất ức chế chu kỳ 

tế bào. 

(4) Flavonoid đƣợc tiết ra bởi rễ các cây chủ để giúp vi khuẩn Rhizobia trong 

giai đoạn lây nhiễm của mối quan hệ cộng sinh với các cây họ đậu 

(legumes) nhƣ đậu cô ve, đậu Hà Lan, cỏ ba lá (clover) và đậu nành. 

Rhizobia sống trong đất có thể cảm nhận đƣợc chất flavonoid  và tiết ra các 

chất tiếp nhận. Các chất này lần lƣợt đƣợc các cây chủ nhận biết và có thể 

dẫn đến sự biến dạng các rễ cũng nhƣ một số phản ứng của tế bào chẳng 

hạn nhƣ chất khử tạp chất ion và sự hình thành nốt sần ở rễ (root nodule) 

(5) Ngoài ra, một số chất flavonoid có hoạt tính ức chế chống lại các sinh vật 

gây ra nhƣ bệnh ở thực vật nhƣ Fusarium oxysporum.  

+ Tác dụng của Flavonoid:  

(1) Các Flavonoid có khả năng dập tắt các gốc tự do (FR). Các FR sinh ra trong tế 

bào bởi nhiều nguyên nhân và khi sinh ra cạnh ADN thì sẽ gây ra tác hại nguy 

hiểm nhƣ gây biến dị, hủy hoại tế bào, gây ung thƣ, tăng nhanh sự lão hóa. Khả 

năng dập tắt gốc tự do theo thứ tự: Myricentin > Quercetin > Rhammetin > Morin 
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> Diosmetin > Naringenin > Apigenin > Catechin > 5,7 dihydroxy – 3’,4’, 5’ 

trimethoxy flavon > Robinin > Kaemferol > Flavon. 

(3)  Thành phấn màng tế bào có các Lipid dễ bị Peroxyd hóa, tạo ra các sản phẩm 

làm rối loạn sự trao đổi chất cũng dẫn đến sự hủy hoại tế bào. Bổ sung các 

Flavonoid vào cơ thể có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, ngăn ngừa các 

nguy cơ vữa xơ động mạch, tai biến mạch, lão hóa, tổn thƣơng do bức xạ, thoái 

hóa gan…. 

(4)  Flavonoid cùng với acid Ascorbic tham gia vào quá trình hoạt động của men 

oxy hóa - khử. Flavonoid còn ức chế hoạt động của enzym Hyaluronidase. Enzym 

này làm tăng tính thấm của mao mạch. Khi enzym này thừa, gây xuất huyết dƣới 

da mà y học gọi là bệnh thiếu vitamin P. Các Flavonoid từ loài Citrus nhƣ 

Cemaflavone, từ lá bạc hà nhƣ Daflon, từ hoa hòe nhƣ Rutin… có tác dụng làm 

bền thành mạch, giảm tính thấm, tính dòn mao mạch. Tác dụng này đƣợc hợp lực 

cùng acid Ascorbic. 

 Flavonoid đƣợc dùng trong các trƣờng hợp rối loạn chức năng tĩnh mạch, tĩnh 

mạch bị suy yếu, giãn tĩnh mạch, trĩ, chảy máu do đặt vòng tránh thai, các bệnh 

nhãn khoa nhƣ sung huyết kết mạc, rối loạn tuần hoàn võng mạc. Các chất 

Anthocyanosid có tác dụng tái tạo võng mạc, làm tăng thị lực về ban đêm. 

(5)  Tác dụng chống độc: 

 Giảm thƣơng tổn gan, bảo vệ đƣợc chức năng gan trƣớc các chất độc nhƣ 

Benzen, Ethanol, CHCl3, Quinin, Novarsenol… 

 Dƣới tác dụng của Flavonoid ngƣỡng Asorbic đƣợc ổn định, đồng thời lƣợng 

Glycogen trong gan tăng, làm tăng chức năng giải độc của gan. 

 Việc sử dụng một số dƣợc thảo hỗ trợ viêm gan, xơ gan, bảo vệ tế bào gan rất 

hiệu quả nhƣ Actisô, cây Silibum marianum Gaertn, cây bụt dấm (Hibiscus 

sabdariffa).  

 Tác dụng kích thích tiết mật do các Flavonoid nhóm Flavanon, Flavon, 

Flavonol và Flavan-3-ol. 

(6) Tác dụng chống co thắt cơ trơn:  túi mật, ống dẫn mật, phế quản và một số tổ 

chức khác. Ví dụ Apigenin làm giảm co thắt phế quản gây ra bởi Histamin, 

Acetycholin, Seretonin. 

(7) Tác dụng thông tiểu tiện: Nhóm Flavon, Flavanon, Flavonol. Ví dụ: 

Scoparosid trong Sarothamus scoparius, Lespecapitosid trong Lespedeza capitata, 

Quercetin trong lá diếp cá, Flavonoid của cây râu mèo đều có tác dụng thông tiểu. 

(8) Tác dụng chống loét của Flavanon và Chalcon glycosid của rễ cam thảo đƣợc 

sử dụng hỗ trợ điều trị đau loét dạ dày – tá tràng. Một số dẫn chất khác nhƣ 

Catechin, 3-0-methyl catechin, Naringenin cũng đƣợc xác định có tác dụng chống 

loét. 
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(9)  Tác dụng chống viêm:  

 Nhiều Flavonoid thuộc nhóm Flavon, Flavanon, Dihydro flavonon, 

Anthocyanin, Flavan -3 – ol, Chalcon, Isoflavon, Biflavon, 4 – arylcoumarin, 

4 – arylchroman đều đƣợc chứng minh thực nghiệm, có tác dụng ức chế sinh 

tổng hợp Prostagladin. 

 Ngƣời ta đã sử dụng Rutin, Citrin, Leucodelphinidin, Quercetin, Catechin để 

điều trị ban đỏ, viêm da, tổn thƣơng da và màng nhầy trong trƣờng hợp xạ trị. 

(10) Tác dụng trên hệ tim mạch:  

 Nhiều Flavonoid thuộc nhóm Flavonol, Flavan-3–ol, Anthocyanin nhƣ 

Quercetin, Rutin, Myricetin, Pelargonin, hỗn hợp Catechin của trà có tác 

dụng làm tăng biên độ co bóp và tăng thể tích phút của tim, phục hồi tim khi 

bị ngộ độc CHCl3, Quinin, Methanol, làm nhịp tim trở về bình thƣờng khi bị 

rối loạn nhịp. 

 Cao chiết từ lá cây bạch quả (Ginko biloba) chứa các dẫn chất 3 – rutinosid 

của Kaempferol, Quercetin và Isorhammetin (trong lá vàng đã già chứa 

Ginkgetin và Isoginkgetin) có tác dụng tăng tuần hoàn trong động mạch, tĩnh 

mạch và mao mạch. Sản phẩm chế biến từ hoạt chất này đƣợc dùng cho 

ngƣời có biểu hiện lão suy: rối loạn trí nhớ, khả năng làm việc bằng trí óc sút 

kém, mất tập trung tƣ tƣởng hay cáu gắt. 

(11) Tác dụng an thần: do các dẫn chất C- flavon glycosid của hạt táo (chứa 

Spinosin, Swertisin và các dẫn chất của Acylspinosin). 

(12) Tác dụng chống ung thư: Các dẫn chất Leucocyanidin, Leucopel- largonidin, 

Leucodelphinidin có tác dụng chống ung thƣ đã đƣợc đề cập đến. 

Một số dẫn chất nhóm  Flavon nhƣ Chrysin, Acacetin 7-0-β-D- galactopyranosid 

có (13) Tác dụng Estrogen: Các dẫn chất thuộc nhóm Isoflavonoid nhƣ:  

Genistein (= 5,7,4 trihydroxy – isoflavon), Daizein (= 7,4 dihydroxyisoflavon) do 

gần với cấu trúc của Diethylstiboestrol nên có tác dụng nhƣ một Estrogen. 

(14) Tác dụng diệt côn trùng: Một số Flavonoid thuộc nhóm Rotenon có trong dây 

mật (Derris elliptica Benth) có tác dụng diệt côn trùng đã đƣợc ứng dụng từ lâu. 
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G 
 

374.GAHP (Good Animal Husbandry Practice) 

+ Định nghĩa: GAHP là viết tắt của 4 từ tiếng Anh: Good Animal Husbandry 

Practice, nghĩa là thực hành chăn nuôi tốt, là những nguyên tắc, t nh tự, thủ tục hƣớng 

dẫn tổ chức, cá nhân áp dụng trong chăn nuôi nhằm đạt các yêu cầu về chất lƣợng sản 

phẩm, an toàn cho sức khỏe ngƣời dung, bảo đảm phúc lợi xã hội và bảo vệ môi 

trƣờng cũng nhƣ thuận tiện cho việc truy nguyên nguồn gốc. 

+ Nội dung của GAHP: bao gồm các quy định về: 

(1) Địa điểm, vị trí chuồng trại. 

(2) Thiết kế, bố trí chuồng trại. 

(3) Giống và quản lý giống. 

(4) Vệ sinh chăn nuôi. 

(5) Quản lý thức ăn, nƣớc uống và nƣớc vệ sinh. 

(6) Quản lý đàn gia súc, gia cầm. 

(7) Xuất bán. 

(8) Vận chuyển. 

(9) Quản lý dịch bệnh. 

(10) Quản lý thuốc thú y. 

(11) Phòng trị bệnh. 

(12) Quản lý chất thải. 

(13) Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại. 

(14) Quản lý nhân sự. 

(15) Hồ sơ và truy nguyên nguồn gốc. 

(16) Kiểm tra nội bộ. 

(17) Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. 
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375. GAP (Good Agriculture Practice) 

+ GAP là viết tắt của 3 từ tiếng Anh: Good Agriculture Practice, nghĩa là thực 

hành 

trồng trọt tốt, là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hƣớng dẫn tổ chức, cá nhân sản 

xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, sức khỏe và môi 

trƣờng. 

+ Nội dung của GAP: bao gồm những quy định về: 

(1) Địa điểm, vị trí vùng trồng trọt. 

(2) Giống. 

(3) Quản lý đất trồng. 

(4) Phân bón và chất phụ gia. 

(5) Nƣớc tƣới. 

(6) Hóa chất. 

(7) Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch. 

(8) Xử lý chất thải. 

(9) Ngƣời lao động. 

(10) Hồ sơ và truy nguyên nguồn gốc. 

(11) Kiểm tra nội bộ. 

(12) Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. 

376. GMP: GMP là ba chữ Tiếng Anh viết tắt: Good Manufacturing Practice, nghĩa 

là thực hành sản xuất tốt. GMP là quy phạm sản xuất chế biến thực phẩm, là thao tác 

thực hành cần tuân thủ ở tất cả các công đoạn của quá trình chế biến thực phẩm để tạo 

ra các sản phẩm đảm bảo chất lƣợng và an toàn. 

377. Gama-oryzanol (Gama oryzanol) 

Gama-oryzanol là một phần lipid lấy đƣợc từ dầu cám gạo. 

Gama-oryzanol là một hỗn hợp các phytosterol bao gồm campesterol, cycloartanol, 

cycloartenol, beta-sitosterol, stigmasterol và acid ferulic.Các chất phytosterol làm giảm 

hàm lƣợng lipid trong máu và acid ferulic có hoạt tính chống oxy hóa. 

Gama-oryzanol còn có tác dụng tăng dƣỡng, tăng đồng hóa. 

Gama-oryzanol đƣợc dùng để làm hạ lipid trong máu và dùng cho các vận động 

viên thể dục thể thao. 

Uống Gama-oryzanol để hạ cholesterol và lipid với liều 100-500mg/ngày cho 

ngƣời lớn. 

378. Gấc  (Monordica cochinchinensis) – Họ Bầu bí (Cucurbitaceae) 

Dây leo, rất dài, đa niên.  

Bộ phận dùng : quả chín, rễ, lá, hạt 

Quả chín nặng 2-3kg có các phần sau : vỏ có gai nhỏ, thịt vàng, màng đỏ bao 

quanh hạt gấc ở giữa quả.  Thịt vàng có chứa betacaroten và một ít lycopen, còn 

chứa vitamin E. Màng đỏ có chứa : betacaroten 15-20mg/100g nguyên liệu khô ; 
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lycopen 16-30mg/100g nguyên liệu khô ; vitamin E 5-10mg/100g nguyên liệu 

khô. 

Hàm lƣợng này thay đổi tùy theo từng loại gấc mọc ở các vùng khí hậu, thổ 

nhƣỡng khác nhau, thời gian thu hái khác nhau. 

Lá có chứa nhiều cholorophyl và betacaroten. 

Hạt có chứa nhân, nhân có nhiều dầu, dùng trị thấp khớp, đau lƣng. 

Lá có tác dụng chống viêm. 

Rễ trị thấp khớp. 

Thƣờng dùng dƣới dạng dầu gấc màu đỏ tƣơi đƣợc ép hay chiết từ màng đỏ sấy 

khô của quả gấc. 1000g màng đỏ sấy khô cho 180-200g dầu gấc. 

Nang mềm dầu gấc dùng phòng chống suy dinh dƣỡng do thiếu vitamin A, làm 

sáng mắt, trị quáng gà, làm đẹp da, tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể, phòng 

chống ung thƣ đƣờng tiêu hóa (do chứa betacaroten), ung thƣ tuyến tiền liệt (do 

chứa nhiều lycopen). Quả gấc là nguyên liệu giàu lycopen hơn cả quả cà chua. 

Từ màng đỏ quả gấc còn có thể làm mứt, bào chế nƣớc uống. Bã sau khi ép dầu 

từ màng đỏ gấc đƣợc dùng làm thực phẩm chăn nuôi gà, vịt, tôm… 

379. Gạo đỏ lên men [Red Yeast Rice]: 

+ Gạo đỏ lên men là gạo đỏ lên men với một loại nấm men Monascus 

purpureus. Ủ gạo với nấm men cho lên men rồi nấu thành cơm nhƣ các loại gạo 

thông thƣờng khác hoặc để chế biến thành thực phẩm chức năng hoặc chế biến 

thành phẩm màu dùng cho các thực phẩm khác. 

+ Tên gọi khác: Gạo men đỏ, men gạo đỏ, Gạo lên men đỏ, Gạo Koji đỏ, Red 

Yeast Rice… 

+ Gạo đỏ lên men là một loại thực phẩm đƣợc sử dụng cả hàng ngàn năm nay 

tại các quốc gia châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. 

Đời nhà Đƣờng Trung Quốc (năm 800 AD) đã cho sử dụng gạo men đỏ nhƣ là 

thực phẩm và thuốc cổ truyền để tăng thêm sinh lực cho cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa 

và đem lại sức sống mới. Đời Nhà Minh (1378-1644) Gạo men đỏ đƣợc sử 

dụng rộng rãi làm thực phẩm tăng cƣờng sức khỏe, giảm bệnh tim mạch. 

+ Gạo men đỏ có thể dùng làm thực phẩm để ăn và đƣợc dùng làm thuốc. Ngô 

Thụy (Triều Nguyên – Trung Quốc) đã đƣợc ghi chép trong bản “Thảo dƣợc 

thƣờng dùng”: “Gạo men đỏ nấu rƣợu có hiệu quả nhƣ thuốc giúp thúc đẩy lƣu 

thông máu”. Hốt Tƣ Tuệ (Thái sƣ ẩm thực Triều Nguyên – Trung Quốc) ghi 

chép trong cuốn “Ẩm thực chính yếu”: “Gạo men đỏ kiện tỳ, ích khí, ôn 

trung”. Các tài liệu sau này nhƣ: “Bản thảo cương mục”, “Bản thảo diễn 

nghĩa cổ di”, “Bản thảo di yếu”, “Y lâm toản yếu” … đều ghi chép lại tác 

dụng của men gạo đỏ với đặc điểm: hàm lƣợng các chất dinh dƣỡng phong 
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phú, không độ hại, đem lại hiệu quả vƣợt trội, giúp kiện tỳ, tiêu thực, hoạt 

huyết. 

+ Cuối những năm 1970, các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ và Nhật Bản đã cô lập 

đƣợc Lovastatin từ Aspergillus và Monacolins  từ Monacus, tƣơng ứng sau này 

là nấm men để lên men gạo đỏ. Kết quả nghiên cứu cho thấy Lovastatin và 

Monacolin K là giống nhau và  Lovastatin đƣợc cấp bằng sáng chế. Từ đó 

Lovastatin trở thành thuốc kê đơn và gạo men đỏ có chứa Monacolin K đƣợc 

dùng rộng rãi. Sản phẩm bột gạo men đỏ có chứa 0,4% Monacolin, trong đó 

một nửa là Monacolin K (giống với Lovastatin) đƣợc dùng làm thức ăn bổ sung 

để giảm Cholesterol. Năm 1998, FDA (Hoa Kỳ) cho rằng: Gạo men đỏ có chứa 

Monacolin K, tức là Lovastatin, giống hệt với thuốc đã cấm lƣu hành một sản 

phẩm là Cholestin. Tòa án Quận Utah (Mỹ) đã cho phép các sản phẩm đƣợc 

bán không hạn chế. Quyết định này đƣợc kháng cáo lên tòa phúc thẩm Mỹ năm 

2001. FDA gửi thƣ cảnh báo cho các công ty gạo men đỏ và sản phẩm gạo men 

đỏ biến mất khỏi thị trƣờng trong vài năm. Đến năm 2003, Gạo men đỏ lại xuất 

hiện trở lại thị trƣờng Mỹ, Đến 2010, đã có trên 30 thƣơng hiệu gạo men đỏ lƣu 

hành. 

Nhƣ vậy, men gạo đỏ đƣợc coi là thuốc nếu chiết xuất riêng chỉ để lấy 

Lovastatin đơn thuần và có thể tổng hợp, đóng gói thành thuốc, còn nếu vẫn để 

dạng gạo hoặc dạng bột, chiết xuất lấy dịch chiết trong đó có Monacolin K 

(Lovastatin  tự nhiên) và các thành phần khác thì đƣợc coi là thực phẩm chức 

năng, đƣợc chế biến dƣới dạng viên, trà, rƣợu … đƣợc kết hợp với chế độ ăn 

uống và luyện tập để kiểm soát Cholesterol cao. 

+ Hiện nay gạo men đỏ đƣợc dùng rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản, cộng 

đồng ngƣời  Hoa ở Mỹ và nhiều nƣớc châu Á khác. 

380. Gạo lứt đỏ: 

Gạo lứt đỏ, là gạo chỉ xay bỏ trấu tức vỏ lứa chứ không bỏ mầm và cám của hạt 

gạo bên trong. Nói cho rõ hơn, tức là khi xay thóc ngƣời ta đƣợc trấu + cám + 

gạo. Nếu xay ở chế độ nhẹ hơn thì có trấu + gạo lứt đỏ(bao gồm gạo và cám). 

Chính lớp vỏ cám này chứa nhiều vitamin B1, chất dinh dƣỡng và các yếu tố vi 

lƣợng khác. 

(1) Ăn gạo lứt đỏ giúp cân bằng âm dương: 

Theo quan niệm của triết học Phƣơng Đông thì cân bằng âm dƣơng là điều quan 

trọng nhất. Mọi sự rắc rối xảy ra đều do mất cân bằng. Ví dụ chúng ta cảm thấy 

không khỏe, ăn uống không ngon miệng, trong ngƣời nóng nhiệt hoặc ớn lạnh 
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khó chịu đều là những dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị mất cân bằng âm 

dƣơng. Nếu chúng ta không khắc phục kịp thời sẽ dễ dẫn đến bệnh đấy. 

Khi cảm thấy trong ngƣời nóng nhiệt, hoặc ngoài trời oi bức thì chúng ta phải 

dùng những món ăn, thức uống giải nhiệt. Ngƣợc lại khi ngoài trời lạnh giá, 

hoặc trong ngƣời cảm thấy lạnh thì phải bổ sung những thực phẩm mang tính 

ấm. Đó là phƣơng pháp ăn uống giúp cân bằng cơ thể. 

Chúng ta càng cân bằng bao nhiêu thì cơ thể càng khỏe mạnh, ít sinh bệnh tật 

bấy nhiêu. Phƣơng pháp ăn gạo lứt đỏ của Giáo sƣ Osawa đã đƣợc Tổ chức Y 

tế Thế giới WHO công nhận là phƣơng pháp ăn uống dƣỡng sinh giúp cân bằng 

âm dƣơng và trị bệnh rất hiệu quả. 

 

(2) Ăn gạo lứt đỏ để phòng và chữa bệnh:  

Gạo lứt đỏ là gạo vẫn còn lớp màng mỏng bao bọc sau khi tách khỏi vỏ trấu. 

Chính lớp màng mỏng này có chứa thiamin (sinh tố B1), có tác dụng chuyển 

hóa tinh bột và hỗ trợ tích cực cho việc dẫn truyền của dây thần kinh. 

Nếu thiếu sinh tố B1, chúng ta sẽ bị một căn bệnh gọi là “béribéri”. Căn bệnh 

này đƣợc phát hiện lần đầu ở Ấn Độ, “béribéri” trong tiếng Ấn có nghĩa là 

“yếu”, sau này ngƣời ta mới biết căn bệnh “yếu” đó là do thiếu sinh tố B1. 

Triệu chứng của căn bệnh là phù (da bủng), tê tứ chi, rủn gối (mất phản xạ gân 

xƣơng), đi đứng khó khăn; nguy hiểm nhất là cơ tim bị phù nề, mất trƣơng lực 

và bệnh nhân chết trong tình trạng suy tim. Trƣớc đây, nhất là trƣớc 1945, rất 

nhiều ngƣời ở nƣớc ta mắc căn bệnh này, đặc biệt là công nhân ở các đồn điền 

cao su, hầm mỏ và trong các nhà tù. Khi bị bệnh, ngƣời ta tự chữa bằng cách ăn 

cám gạo (trong cám có chứa sinh tố B1), còn các thầy thuốc thì dùng sinh tố B1, 

hiệu quả rất nhanh. 

(3) Tác dụng của gạo lứt đỏ với sức khỏe: 

+ Gạo lứt đỏ có tác dụng mà không ai có thể phủ nhận. Nhiều ngƣời đã bị bệnh 

nhung khi thực hiện chế độ gạo lứt đỏ thì ít nhiều cũng khỏi. Vì trong gạo lứt 

đỏ, có thêm một số chất, hơn gạo trắng của chúng ta: 

- Phytate: có trong xơ, giúp ngăn ngừa ung thƣ ruột. 

- Tocotrienol factor TRF: là chất dầu đặc biệt có trong cám ở gạo lứt đỏ, có 

khả năng chống các cholesterol xấu (LDL) và khử trừ những chất hóa học 

gây ra hiện tƣợng đông máu. 

- Thành phần dinh dƣỡng hơn gạo trắng (có thêm lớp cám) 

+ Gạo lứt đỏ bổ và mát, thanh nhiệt, giải khát, chỉ thống, bổ thần và làm dịu 

những lo âu, buồn phiền. Ăn gạo lứt đỏ ngăn chặn sự xuất tiết dịch dạ dày và 

ruột, bài tiết các chất độc trong thức ăn nên có hiệu quả cao trong điều trị rối 

loạn tiêu hóa, tả, lỵ, trúng thực, chậm tiêu, ngộ độc thực phẩm. Gạo lứt đỏ là 
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một loại thuốc bổ tỳ, phế, gan, thận, tâm. Đặc biệt trong phòng, hỗ trợ điều trị 

bệnh ung thƣ. 

Ngoài chất RBS, ngƣời ta còn phát hiện gạo lứt đỏ có chất Selentium có tác 

dụng hạn chế tế bào ung thƣ phát triển. Điều này đã đƣợc thể nghiệm qua súc 

vật và trên ngƣời bởi các công trình khoa học ở Mỹ, Nhật và một số nƣớc khác 

trên thế giới. Bên cạnh đó còn có chất acid phitin có vai trò đào thải các chất 

độc qua ruột, chất glytation chống nhiễm xạ… Một trong những chất phòng vệ 

chính là những chất vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B2 (Riboflavine). 

381. Gạo lứt: 

+ Gạo lứt là loại gạo chỉ xay bỏ vỏ trấu, chƣa đƣợc xát bỏ lớp cám gạo cũng 

nhƣ lớp phôi (xem sơ đồ hình ….). 

+ Còn gọi là Gạo rằn, Gạo lật, Gạo lức, Whole grains, Brown Rice. 

+ Thành phần hóa học: [Trong 100g] 

(1) Năng lƣợng: 370 kcal/100g: Carbonhydrat (Polysaccharides): 77,24 

g/100g; Đƣờng: 0,85g; Chất béo: 2,92g; Đạm (acid amin): 7,94g; Chất 

xơ: 3,5g 

(2) Các Vitamin: Vitamin B1: 0,4 mg (31%);  Vitamin B2: 0,093 mg (6%); 

Vitamin B3 (Niacin): 5,1 mg (34%); Vitamin B5 (Acid Pentothenic):1,5 

mg (30%); Vitamin B6 : 0,51 mg (39%); Vitamin B9 (acid Folic): 20g 

(5%); Vitamin E, K 

(3) Các chất khoáng:Ca: 23 mg (2%); Fe: 1,47 mg (12%); Mg: 143 mg 

(39%); Mn: 3,7 mg (187%); P: 333 mg (48%); K: 223 mg (5%); Na: 7 

mg (0%); Zn: 2,02 mg (20%); Selen 

(4) Hoạt chất sinh học: Glutation (GSH); Carotenoids; CoQ10 ; TRF 

(Tocotrieol Factor); IP6 (Inositol Hexaphosphate); -Lipoic; 

Proanthocyanidin; Lutein; Phytosterol; Phytosterol; Lycopene;  -3; 

PABA (Paraaminobenzoic acid); SOD (chống oxy hóa); HMG – CoA 

(men kích thích tăng HDL);  - Oryzanol 

(5) Gạo lứt ngâm 1 ngày đêm (22 giờ): Gạo lứt nảy mầm. 

+ Mầm gạo lứt chứa nhiều chất xơ, vitamin, chất khoáng hơn gạo lứt 

thƣờng. 

+ Tăng lƣợng acid amin Lysin gấp 3 lần. 

+ Tăng  - aminobutyric acid gấp 10 lần (bảo vệ thận). 
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+ Tiết ra nhiều Enzyme có lợi: SOD, Prolylendopenptidase (có lợi hoạt động 

não). 

+ Tác dụng: 

(1) Giảm nguy cơ bệnh tim mạch: 

+ Các chất: Acid -3, IP-6, chất xơ, Carotenoids, TRF  có tác dụng làm giảm 

Cholesterol, TG, chống ngƣng tập tiểu cầu, giảm LDL, tăng HDL. 

+ Các nhà khoa học đã chứng minh đƣợc lƣợng Cholesterol có thể giảm từ 12-

16%. 

(2) Giảm nguy cơ đái tháo đƣờng: 

+ Lớp cùi của gạo lứt có tác dụng làm giảm Glucose máu. 

 + Các chất: Vitamin nhóm B, -Oryzanol, Polysaccharide, chất xơ, chất 

chống oxy hóa có tác dụng điều chỉnh Glucose máu ở ngƣời bệnh đái tháo 

đƣờng. 

(3) Chống oxy hóa: 

Lớp cùi của gạo lứt có 120 chất chống oxy hóa (CoQ10, Acid -Lipoic, 

Proanthocyanidin, SOD, IP-6, Carotenoid, Tocopherol, GSH, Selen, -

Oryzanol, Lutein, Lycopene …) có tác dụng chống oxy hóa, khử các gốc tự 

do, ngăn chặn đƣợc tổn thƣơng do các gốc tự do gây nên. 

(4) Tác dụng giảm nguy cơ khối u: 

+ Các chất TRF có tác dụng ức chế sự phát sinh tế bào bất thƣờng. 

+ IP6 trong gạo lứt có tác dụng ức chế phát triển khối u. 

+ Các chất: Lycopene, Proanthocyanidin, Lutein, -3, Carotenoids có tác dụng 

chống các gốc tự do mạnh, ngăn ngừa phát triển tế bào ác tính, phòng ngừa ung 

thƣ đƣờng ruột và ung thƣ vú, ung thƣ gan, ung thƣ tiền liệt tuyến … 

(5) Tăng cƣờng chức năng tiêu hóa: 

+ Chất xơ tăng cƣờng phát triển các Probiotics, chống táo bón, tạo khối phân, 

tăng thải độc, tăng chức năng gan. 

+ Các vitamin nhóm B tăng cƣờng chức năng tiêu hóa, chuyển hóa trong cơ thể. 

+ Gạo lứt có tác dụng cải thiện chức năng gan. 

(6) Tác dụng giảm cân, giảm béo phì: 

+ Gạo lứt giàu vitamin, chất khoáng cần thiết, giàu mem chống oxy hóa, các 

hoạt chất sinh học, ít chất béo. 

+ Nhiều hoạt chất làm giảm  mỡ, giảm đƣờng máu. 

+ Chất xơ làm no lâu, hạn chế lƣợng ăn vào. 
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+ Magie trong gạo lứt có tác dụng chống hội chứng rối loạn trao đổi chất, cải 

thiện quá trình trao đổi chất. 

+ Gạo lứt đảm bảo đủ chất dinh dƣỡng cho cơ thể nhƣng không gây tăng cân, 

làm giảm béo phì, đảm bảo tăng cƣờng năng lƣợng cho cơ thể bởi các hoạt chất 

sinh học nhƣ CoQ10, các vitamin B, acid  - Lipoic, acid Pangamic. 

(7) Tác dụng giảm nguy cơ sỏi thận, giảm loãng xƣơng: 

+ Vitamin K làm tăng Ca từ máu vào xƣơng. 

+ IP6 ngăn cản  kết tinh Oxalate Canxi ở đƣờng tiết niệu. 

(8) Gạo lứt có tác dụng cải thiện thị giác, giảm đau đầu, cải thiện trí tuệ: 

+ Gạo lứt chứa Lutein có tác dụng cải thiện thị lực, giảm nguy cơ thoái hóa 

hoàng điểm và đục thủy tinh thể. 

+ -3 có tác dụng tăng cƣờng thị lực. 

+ Các Vitamin B, CoQ10, các chống oxy hóa có tác dụng tăng chuyển hóa tế 

bào, bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thƣơng bởi gốc tự do, làm giảm đau đầu 

và nguy cơ Alzheimer. 

(9) Giảm nguy cơ rối loạn tiền mạn kinh, tăng cƣờng vẻ đẹp tự nhiên: 

+ Coenzyme Q10, Vitamin E, Vitamin B, Biotin có tác dụng làm đẹp làn da, đẹp 

tóc. 

+  Hoạt chất Phytosterol, Vitamin E, Ca, Zn, Se có tác dụng làm giảm các triệu 

chứng rối loạn tiền mạn kinh. 

(10) Gạo lứt có tác dụng tăng thải độc cho cơ thể: 

+ Chất xơ: tăng thải các Toxin qua đƣờng tiêu hóa. 

+ Các AO trong gạo lứt có tác dụng chống sản sinh các chất độc là các Gốc tự 

do. 

+ Acid  - Lipoic làm cho gan khỏi bị độc bởi các chất hóa học. 

382. Gen: Là đơn vị di truyền, là một đoạn của ADN xác định tính trạng (đặc điểm 

kích thƣớc, hình dạng, mùi vị, mầu sắc, cao sản, kháng bệnh) di truyền của sinh vật. 

383. Genomics: Là khoa học nghiên cứu gen và chức năng của gen trong một 

cơ thể sinh vật. 

384. Glucosamine:  
1. Glucosamine [C6H15NO5] là một đƣờng amin – một Amino – mono-sacharide, có 

trong các mô của cơ thể. Glucosamine đƣợc cơ thể dùng để tổng hợp các 

Proteoglycan, những phân tử này sẽ trùng hợp với nhau tạo nên mô sụn. 

2. Nguồn gốc. 

2.1. Nội sinh: Glucosamine là một hợp chất đƣợc cơ thể tổng hợp nên từ Glucose 

và Amino acid Ghetamine. 
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2.2. Ngoại sinh: Glucosamin đƣợc chiết suất từ Chitin có trong vỏ tôm, cua và 

một số sinh vật khác, đƣợc bổ sung cho cơ thể dƣới dạng thực phẩm chức 

năng. 

3. Các dạng: Có 3 dạng chính: 

3.1. Glucosamine Sulfate 

3.2. Glucosamine hydrochloride 

3.3. N- Acetyl – Glucosamine 

+ Tác dụng : 

1. Cấu tạo mô sụn và các mô của cơ thể: 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Sơ đồ tồng hợp mô sụn 

Acid amin 

Glucosamine 

[Amino-Mono- Saccharide]  
  

 

Proteoglycan  

Ngoại sinh Nội sinh 

Glucose  Vỏ tôm, cua 

Chức năng Cấu trúc 

Trùng hợp 

 Mô sụn 

 Hoạt dịch 

 Xƣơng 

 

 Cấu trúc 

 Tái tạo cấu trúc mô, 

sụn, hoạt dịch, xƣơng 

Bôi trơn khớp. 

[hoạt động trơn tru, dẻo 

dai] 
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2. Tác dụng phòng chống viêm xƣơng khớp mạn tính: 

 Glucosamine là một amino-mono-saccharide có trong mọi mô của cơ thể con 

ngƣời. Glucosamine đƣợc cơ thể dùng để sản xuất ra các Proteoglycan. 

Những phân tử Proteoglycan này hợp với nhau thành mô sụn. Nguồn cung 

cấp để tổng hợp Glucosamine lấy từ Glucose trong cơ thể. 

Trong các khớp bị viêm, lớp mô sợi của bao khớp và màng hoạt dịch làm 

giảm sự khuếch tán glucose vào mô sụn. Hơn nữa hiện tƣợng viêm trong 

khớp đã tiêu thụ lƣợng glucose có giới hạn của cơ thể. Chính vì thế có sự 

thiếu hụt Glucosamine. 

Lúc này Glucosamine sulfate ngoại sinh là nguồn cung cấp tốt nhất cho sự 

sinh tổng hợp các Proteoglycan. Ngƣời ta thấy Glucosamine sulfate có ái lực 

đặc biệt với các mô sụn. Nó còn giúp ức chế các men sinh học nhƣ 

stromelysin và collagenase gây phá hủy sụn khớp. 

 Các sản phẩm bổ sung glucosamine đƣợc dùng rộng rãi cho bệnh viêm khớp 

xƣơng kinh niên, đặc biệt là viêm khớp xƣơng đầu gối mạn. Trong bệnh này, 

các sụn – là các nguyên liệu có thuộc tính đàn hồi nhƣ cao su tạo thành lớp 

đệm cho các khớp xƣơng, trở thành cứng và mất độ đàn hồi. Nó làm cho các 

khớp xƣơng dễ bị tổn thƣơng và dẫn đến đau, sƣng, khó cử động và các tình 

trạng xấu hơn thế nữa. 

 Vì Glucosamine đƣợc dùng để tạo và tôn tạo các sụn khớp, việc bổ sung 

Glucosamine có thể giúp tu sửa các sụn bị tổn thƣơng bằng cách làm tăng 

nguồn cung cấp Glucosamine cho cơ thể. 

2. Tác dụng giảm đau: đau do viêm, do thoái hóa, chấn thƣơng các xƣơng – khớp. 

3. Chống thoái hóa khớp: Glucosamine có tác dụng ức chế men phá hủy sụn khớp, do 

đó làm hạn chế thoái hóa khớp, đặc biệt phòng ngừa thoái hóa khớp sớm. 

4. Ngăn ngừa và điều trị các bệnh liên quan đến xƣơng nhƣ: gãy xƣơng, rạn xƣơng, 

viêm đau xƣơng khớp. Tăng cƣờng chức năng hoạt động của khớp xƣơng và mô 

sụn. Phạm vi tác dụng ở hầu hết các khớp; khớp khuỷu vai, cổ tay, gối, cột sống… 

5. Tăng cƣờng chức năng cho hoạt động khớp do giữ độ ẩm cho sụn, tăng hoạt dịch 

bôi trơn, giúp các sụn trơn trƣợt và vận động linh hoạt. 

6. Ngăn ngừa viêm đƣờng ruột và viêm loét đại tràng. 

7. Tác dụng làm giảm các bệnh về mắt do có tác dụng giữ ẩm cho mắt, chống khô mắt. 

8. Tác dụng phòng loãng xƣơng do kích thích sản sinh mô liên kết của xƣơng, giảm 

quá trình mất Ca, tăng độ chắc khỏe của xƣơng, răng, móng. 

385. GHP (Good Hygiene Practice):  

+ GHP là viết tắt của 3 chữ Tiếng Anh: Good Hygiene Practice, nghĩa là thực 

hành vệ sinh tốt, tức là quy phạm làm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh tại một cơ 

sở chế biến thực phẩm. 
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+ GHP đƣợc xây dựng cho các lĩnh vực vệ sinh bao gồm: An toàn nguồn nƣớc; 

an toàn nƣớc đá; các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm; ngăn ngừa sự nhiễm chéo; vệ sinh 

cá nhân; bảo vệ sản phẩm không bị nhiễm bẩn; sử dụng bảo quản hóa chất; sức khỏe 

công nhân; kiểm soát côn trùng động vật gây hại; xử lý chất thải và thu hồi sản phẩm. 

+ Mỗi một GHP cho một lĩnh vực gồm 4 nội dung: 

 Nêu yêu cầu, mục tiêu các chỉ tiêu cần đạt thuộc lĩnh vực. 

 Mô tả điều kiện thực trạng về lĩnh vực. 

 Các thủ tục cần tuân thủ để đạt đƣợc yêu cầu, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. 

 Phân công trách nhiệm và biểu mẫu giám sát. 

+  Tập hợp tất cả các GHP của các lĩnh vực thành chƣơng trình GHP của cơ sở. 

386. Giá trị D (D-Value): Thời gian, tính bằng phút, đƣợc yêu cầu ở một nhiệt 

nhất định để giảm số tế bào hoặc bào tử có khả năng sống của một chủ thể vi sinh vật 

xuống 90%. 

387. Giá trị dinh dưỡng tham khảo (Nutrient Reference Values 

–  NRVs): 
 

+ Giá trị dinh dƣỡng tham khảo (NRV) là một tập hợp các giá trị số đƣợc 

dựa trên các dữ liệu khoa học cho mục đích của việc ghi nhãn dinh 

dƣỡng và công bố có liên quan. 

+ Giá trị dinh dƣỡng tham khảo 

gồm 2 loại: 

(1) Giá trị dinh dƣỡng tham khảo – Nhu cầu (Nutrient Reference Values – 

Requirements (NRVs-R): đƣợc dựa trên mức độ các chất dinh dƣỡng kết 

hợp với nhu cầu dinh dƣỡng. 

(2) Giá trị dinh dƣỡng tham khảo – Bệnh không lây (Nutrient Reference 

Values – Noncommunicable Disease (NRVs-NCD): Đƣợc dựa trên mức 

độ các chất dinh dƣỡng có liên quan tới việc giảm nguy cơ các bệnh 

không lây liên quan tới chế độ ăn uống, không bao gồm các bệnh thiếu 

hoặc rối loạn dinh dƣỡng. 

388. Ghi nhãn (Labelling): Dùng chữ viết hoặc hình ảnh để trình bày các nội 

dung của nhãn nhằm cung cấp các thông tin về bản chất sản phẩm đó. 

389. Ghi nhãn chất dinh dưỡng (Nutrition labelling): Việc mô tả nhằm 

thông tin cho ngƣời tiêu dùng các thuộc tính dinh dƣỡng của thực phẩm . “Ghi nhãn 

chất dinh dƣỡng” bao gồm 2 nội dung: công bố dinh dƣỡng và thông tin về chất dinh 

dƣỡng bổ sung. 

390. Ghi nhãn thực phẩm (Labelling): Dùng chữ viết hoặc hình ảnh để trình 

bày các nội dung của nhãn nhằm cung cấp các thông tin về chất lƣợng và ATTP của 

sản phẩm thực phẩm. 
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Nội dung ghi nhãn thực phẩm:  

+ Tên hàng hóa thực phẩm. 

+ Tên, địa chỉ thƣơng nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa thực phẩm. 

+ Định lƣợng của hàng hóa thực phẩm. 

+ Thành phần cấu tạo. 

+ Chỉ tiêu chất lƣợng chủ yếu. 

+ Cảnh báo sức khỏe 

+ Ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản. 

+ Hƣớng dẫn bảo quản, hƣớng dẫn sử dụng. 

+ Xuất xứ hàng hóa: sản xuất tại, nhập khẩu … 

391. Giám sát: Là một bộ phận của hệ thống thông tin quản lý (Managerment 

Information System: MIS), nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ cho chức năng lập kế 

hoạch, kiểm tra và đánh giá của ngƣời quản lý. Bằng việc cung cấp thông tin phản hồi 

tới nhà quản lý, giám sát cho thấy kế hoạch hoạt động có đúng hƣớng không để có thể 

điều chỉnh kịp thời, giúp cho việc thực hiện đạt kết quả cao. 

392. Giám sát an toàn thực phẩm (Food Safety Monitoring): Giám sát 

ATTP là tiến hành quan sát hoặc đo đếm các thông số cần kiểm soát theo trình tự đã 

định nhằm đánh giá tình trạng ATTP có đƣợc kiểm soát hay không. 

Hệ thống giám sát phải xác định cụ thể 4 nội dung: 

- Giám sát cái gì (What) 

- Bằng cách nào (How) 

- Khi nào (When) hoặc tần suất (Frequency) 

- Ai thực hiện (Who) 

393.Giám sát bệnh (Surveillance of disease): Là sự xem xét cẩn thận, liên 

tục các khía cạnh của sự xuất hiện , lan truyền bệnh nhằm đề ra các biện pháp khống 

chế có hiệu quả. Nó bao gồm việc thu thập và  đánh giá một cách có hệ thống : 

 1) Các báo cáo mắc bệnh và tử vong.  

2) Các báo cáo về điều tra dịch tễ ở thực địa và các trƣờng hợp bệnh. 

3) Phân lập và xác định các tác nhân nhiễm trùng bằng các xét nghiệm phòng 

thí nghiệm . 

4) Những số liệu sẵn có về việc sử dụng và ảnh hƣởng bất lợi của vaccin, độc 

tố, globulin miễn dịch, hóa chất diệt côn trùng và các chất khác đƣợc sử dụng khống 

chế bệnh. 

5) Thông tin về mức độ miễn dịch của các nhóm dân chúng. 

6) Số liệu dịch tễ học cần thiết khác. 

Quy trình giám sát đƣợc áp dụng từ cơ sở đến trung ƣơng. 

394. Giám sát ngộ độc thực phẩm (Surveillance of Food Poisoning) 

Giám sát ngộ độc thực phẩm là các hoạt động thực hiện một cách liên tục theo trình tự 

đã định nhằm thu thập, phân tích và phổ biến thông tin liên quan đến nguy cơ và xuất 
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hiện ngộ độc thực phẩm nhằm đánh giá tính hiệu quả các biện pháp kiểm soát NĐTP 

cũng nhƣ biện pháp kiểm soát ATTP. 

395. Giám sát hải quan: Là biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp dụng 
để 

bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa , phƣơng tiện vận tải đang thuộc đối tƣợng 

quản lý hải quan. 

396. Giám sát liên tục: Việc thu thập liên tục và ghi số liệu lên sơ đồ (ví dụ nhiệt 

độ…) 

397. Gian lận thực phẩm (Food Fraud): là sự lừa đảo có chủ ý sử dụng 

thực phẩm để đạt đƣợc lợi ích kinh tế, bao gồm: thay thế, che dấu, bổ sung, pha loãng, 

xáo trộn hoặc xuyên tạc thực phẩm, thành phần thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm và 

các công bố sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về sản phẩm. 

398. Gian lận thương mại (Commercial Fraud). 

+ Hiểu một cách đơn giản: Gian lận thƣơng mại là dối trá, lừa lọc trong lĩnh vực 

thƣơng mại. Ngƣời có hành vi gian lận thƣơng mại gọi là gian thƣơng. 

- Trong dân gian gian lận thƣơng mại gắn liền với thành ngữ “Buôn gian, bán 

lận” và dùng để chỉ những thủ đoạn, mánh khóe lừa lọc khách hàng hoặc 

ngƣời khác để thu lời bất chính. 

- Hành vi buôn gian bán lận trong dân gian đƣợc hiểu bao gồm một số hành vi, 

thủ đoạn đơn giản nhƣ hàng xấu nói tốt, hàng ít nói nhiều, rẻ nói đắt, cân đo 

đong đếm sai (điêu), buôn bán hàng cấm, lén lút trốn lậu thuế … 

399. Giáo dục: Là một quá trình truyền thông đƣợc tiến hành một cách hệ thống và 
có cấu trúc chặt chẽ giữa ngƣời truyền (giáo viên) và những nhóm đối tƣợng đặc thù 

(sinh học) nhằm khuyến khích sự tìm hiểu và phân tích để có đƣợc những quyết định 

căn cứ trên những thông tin ấy, dẫn tới những thay đổi trong nhận thức, thái độ và 

hành động. 

400. Giới hạn tới hạn: Tiêu chí cần phải đạt đối với mỗi biện pháp phòng ngừa 

áp dụng cho mỗi điểm kiểm soát tới hạn.  

401. Giới hạn an toàn dưới (Lower Safety Limit): Ngƣỡng giá trị mà nếu 
các chỉ số quy định chƣa đạt tới thì sẽ gây nguy hiểm cho con ngƣời. 

402. Giới hạn an toàn trên (Upper Safety Limit): Ngƣỡng giá trị mà nếu 
các chỉ số quy định vƣợt quá thì sẽ gây nguy hiểm cho con ngƣời. 

403. Giống cây: Bao gồm hạt, củ, cây, bộ phận của cây hoặc các sinh chất khác 
đƣợc dùng làm giống. 
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404. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – 

CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền của nƣớc xuất khẩu 

cấp cho thƣơng nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng 

sản phẩm, hàng hóa đó đƣợc sản xuất và đƣợc phép lƣu hành tự do tại nƣớc xuất khẩu. 

CFS bao gồm cả các giấy chứng nhận mang tính đặc thù hoặc mang đầy đủ nội dung 

của CFS và các loại giấy chứng nhận có nội dung tƣơng tự. 

405. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là văn bản hoặc bản điện tử mà 

cơ quan đăng ký kinh doanh caapscho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký 

doanh nghiệp. 

406. Gia súc, gia cầm non bao gồm các đối tượng sau đây: 

a) Lợn: từ 01 đến 60 ngày tuổi hoặc từ sơ sinh đến 25kg. 

b) Gà, vịt, ngan, chim cút, thỏ: từ 01 đến 21 ngày tuổi. 

c) Bê, nghé, dê, cừu: dƣới 6 tháng tuổi. 

407. Giám sát hải quan là biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp dụng để 

bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, sự tuân thủ quy định của pháp luật trong việc 

bảo quản, lƣu giữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá 

cảnh phƣơng tiện vận tải đang thuộc đối tƣợng quản lý hải quan. 

408. Giám định là việc xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp 

đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tƣơng ứng bằng cách quan 

trắc và đánh giá kết quả đo, thử nghiệm. 

409. Giống cây: Bao gồm hạt, củ, cây, bộ phận của cây hoặc các sinh chất khác 

đƣợc dùng làm giống. 

410. Giới hạn tới hạn (Critical Limit) - (trong HACCP): Là tiêu chí cần 

phải đạt đối với mỗi biện pháp phòng ngừa áp dụng cho mỗi điểm kiểm soát tới hạn. 

411. Giảo cổ lam:  

1.Tên khoa học: Gynostemma pentaphyllum 

+ Thuộc họ Bầu bí (Cucurbitaceae) 

+ Tên khác: 

 Cổ yếm 

 Thƣ tràng 5 lá 

 Dây lõa hùng 
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 Trƣờng sinh thảo 

 Cỏ bất tử 

 Ngũ diệp sâm 

 Thất diệp đảm 

 Cỏ kỳ diệu 

 Thần tiên thảo mộc 

 Thảo mộc phúc sâm 

 Sâm Nam 

 Vitis pentaphyllum 

 Jiao Gu Lan 

2. Thành phần hóa học: 

2.1. Saponin triterpene dammarane: 

+ Các nhà khoa học Nhật Bản đã xác định Giảo cổ lam có 82 Saponin gọi là các 

Gypenosides, đƣợc đánh số từ 1 đến 82. Trong Nhân sâm mới xác định đƣợc có 28 

Saponin đƣợc gọi là các Ginsenoside. 

+ Một số Saponin của Giảo cổ lam rất giống với Nhân sâm. Ví dụ: 

-Gypenoside 3 giống Ginsenoside Rb1. 

-Gypenoside 4 giống Ginsenoside Rb3. 

-Gypenoside 8 giống Ginsenoside Rd. 

-Gypenoside 12 giống Ginsenoside F2. 

2.2. Flavonoides: 

 Rutin 

 Quercetin 

 Kaempferol 

 Ombuoside 

 Yixingensin 

2.3. Polysaccharides: 

 GPP1a 

 GPP 2b 

 GPP3a … 

2.4. Các vitamin 

2.5. Các acid amin 

2.6. Các chất khoáng: Zn, Fe, Se, Ca, Mg … 

2.7. Carotenoids: Violaxanthin, Auoxanthin, Lutein 

2.8. Thành phần khác: 

 Sterol 

 Ergostane 

 Stigmastane 
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2.9. Chlorophyll a,b 

2.10. Giàu chất xơ 

+ Tác dụng: 

1. Tác dụng tăng lực: 

+ Hai Saponin: Damulin A và Damulin B có tác dụng kích hoạt AMPK làm tăng 

hấp thu Glucose cho tế bào lên 1,7 lần và tác dụng làm tăng đốt cháy lên 2,2 lần. 

+ Các Polysaccharides có tác dụng chống mệt mỏi, tăng sức chịu đựng của cơ 

thể. 

+ Thí nghiệm trên chuột về khả năng bơi, Giảo cổ lam làm tăng sức lực của 

chuột lên 214,2%. 

+ Giảo cổ lam đƣợc gọi là “Doping thiên nhiên” đƣợc sử dụng để nâng cao sức 

lực thi đấu ở Nhật Bản và Trung Quốc. 

+ Các Gypenosides có tác dụng tăng lực tƣng tự Nhân sâm, tăng trƣơng lực cơ 

bắp. 

2. Tác dụng tăng khả năng miễn dịch: 

+ Trà Giảo cổ lam (Gynostemma Pentaphyllun Herb Tea – GpHT) có tác 

dụng kích thích cơ thể sản xuất NO. 

+ Các hoạt chất GP có tác dụng: 

 Làm giảm phản ứng dị ứng. 

 Tăng sản xuất các Cytokine chống viêm. 

 Tăng IgM, IgG, IgA 

+ Các hoạt chất GP còn thúc đẩy miễn dịch thông qua kích hoạt tế bào 

Lympho B và Lympho T. 

+ Polysaccharides trong GP kích hoạt các đại thực bào. 

3. Tác dụng thích nghi: 

+ Hoạt chất GP nhƣ là các chất thích nghi. 

+ Tác dụng làm tăng khả năng thích nghi của cơ thể nhƣ Nhân sâm. 

4. Tác dụng chống oxy hóa, chống viêm: 

+ GP làm tăng sản xuất SOD, là men chống oxy hóa nội bào. 

+ GP làm tăng tổng hợp GSH. 

+ GP ức chế TNF-, ức chế men gây viêm COX-2, làm giàu Peroxide trong 

bạch cầu, ức chế IL-6. 

+ Tác dụng chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ tới 27,7%. 
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5. Tác dụng tới tim mạch: 

+ Làm tăng sức bền thành mạch. 

+ Giảm: 

 Cholesterol từ 13-22% 

 Triglyceride: 27-35% 

 LDL: 20% 

+ Tăng HDL tới 50%. 

+ Giảm huyết áp thông qua cơ chế kích thích sản xuất NO. 

+ Ức chế kết tập tiểu cầu. 

+ Tăng sức co bóp cơ tim, tăng lƣu lƣợng máu tới động mạch vành, giảm các 

cơn đau tim. 

6. Tác dụng phòng chống khối u: 

+ Cơ chế: các hoạt chất GP có tác dụng: 

- Ức chế phát triển tế bào ung thƣ. 

- Thúc đẩy tế bào ung thƣ phải chết theo chƣơng trình (vốn là bất tử) – 

Apoptosis. 

- Hoạt chất GP có tác dụng kháng sinh. 

7. Tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh: 

+ Do tác dụng chống oxy hóa nên các hoạt chất GP bảo vệ đƣợc tế bào thần 

kinh khỏi sự tấn công của gốc tự do, đặc biệt là làm giảm các sản phẩm Lipid 

Peroxide. 

+ Các Gypenosides chống lại độc tính của Glutamate với tế bào thần kinh. 

+ Các hoạt chất GP còn làm giảm tổn thƣơng các AND do oxy hóa. 

+ GP làm giảm phát triển bệnh Parkinson và Alzheimer. 

+ Giảm stress. 

8. Tác dụng bảo vệ gan, bảo vệ thận, dạ dày: 

+ GP bảo vệ tế bào gan chống lại tác hại của độc chất. 

+ GP còn làm cải thiện rõ rệt tình trạng viêm gan do virus. 

+ Chống tổn thƣơng các tế bào thận. 

+ Chống loét dạ dày, tăng cƣờng chức năng tiêu hóa, chống táo bón. 

9. Tác dụng chống viêm phế quản, chống hen suyễn: 

+ Do chống dị ứng, giảm phản ứng dị ứng nên các hoạt chất GP có tác dụng 

chống viêm phế quản, giảm hen xuyễn. 

+ GP giảm ức chế men COX-2 

10. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, tác dụng của Giảo cổ lam: Ba giúp – Ba 
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giảm – Ba chống – Sáu tốt: 

+ Ba giúp: 

(1) Giúp ăn ngon 

(2) Giúp khỏe mạnh 

(3) Giúp tiêu hóa 

+ Ba giảm:  

(1) Giảm mệt mỏi 

(2) Giảm béo 

(3) Giảm căng thẳng 

+ Ba chống: 

(1) Chống viêm 

(2) Chống khối u 

(3) Chống lão hóa 

+ Sáu tốt: 

(1) Ăn ngon 

(2) Nhuận tràng 

(3) Ngủ tốt 

(4) Tăng khả năng làm việc 

(5) Kéo dài tuổi thanh xuân 

(6) Nhanh phục hồi sức khỏe. 

 

412. Glycosid:  

 + Glycosid là những hợp chất đƣợc tạo thành do sự ngƣng tụ giữa một phần là 

đƣờng và một phần không phải là đƣờng, do đó có tên là: Heterosid. Phần không phải 

là đƣờng gọi là Aglycon hoặc Genin, có cấu trúc hóa học rất khác nhau, tác dụng sinh 

học do phần này quyết định. 

 + Trƣớc đây, khi nghiên cứu những Heterosid đầu tiên ngƣời ta thấy phần đƣờng 

là Glucose nên gọi là Glucoid, nhƣng thực ra, phần đƣờng có thể là những phần khác 

nhau nên từ Glycosid đƣợc thay cho Glucosid. 

Tuy vậy từ Glycosid còn đƣợc dùng để gọi những Glycosid có phần đƣờng là Glucose, 

từ Rhamnosid để chỉ những Glucosid có phần đƣờng là Rhamnose, Galactosid chỉ 

những phần Glycosid có phần đƣờng là Galactose... 

 + Trong trƣờng hợp nhóm OH bán acetal của phần đƣờng ngƣng tụ với nhóm OH 

alcol hoặc phenol của Aglycon tạo thành cầu nối oxy thì Glyocid tạo thành thuộc loại 

O- glycosid. Nếu nhóm OH bán Acetal của phần đƣờng ngƣng tụ với một thiol thì tạo 

thành S-glycosid. Trong thực vật còn có N-glycosid là những glycosid có nhóm amin 

liên kết với phần đƣờng và C-glycosid là những Glycosid mà phần Aglycon và phần 

đƣờng kết nối với nhau theo dây nối C-C. 
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413. Glycosid tim: 
 + Glycossid tim là những glycosid steroid có tác dụng đặc biệt lên tim. Ở liều 

điều trị có tác dụng cƣờng tim, làm chậm và điều hòa nhịp tim. Các tác dụng trên đƣợc 

gọi là tác dụng theo quy tắc 3R của Potair (3R  là viết tắt của ba từ tiếng Pháp: 

Renforcer = làm nhanh, Ralentir = làm chậm, Regulariser = điều hòa). Nếu quá liều thì 

gây nôn, chảy nƣớc bọt, mờ mắt, tiêu chảy, yếu cơ, loạn nhịp tim ở thời kỳ tâm thu 

trên tim ếch và tâm trƣơng trên tim động vật máu nóng. 

 + Glycosid tim còn đƣợc gọi là Glycosid digitalis vì Glycosid của lá cây digital 

(digitalis) đƣợc dùng đầu tiên trên lâm sàng để chữa bệnh tim. 

 + Thảo dƣợc chứa Glucosid tim: lá trúc đào, hạt thông thiên, Strophanthus dƣơng 

địa hoàng (digital), hạt đay, hành biển, cây bồng bồng (lá hen).... 

414. GLP (Good Laboratory Practice): 
+ Định nghĩa: GLP là viết tắt của 3 từ tiếng Anh: Good Laboratory Practice, nghĩa 

là thực hành Labor tốt. Thực hành Labor tốt là những quy phạm về tất cả các bƣớc 

trong một phòng xét nghiệm ATTP nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và 

thống nhất. 

+ Các nội dung của GLP bao gồm các quy định về: 

(1) Tổ chức 

(2) Quản lý trang thiết bị, dụng cụ, môi trƣờng và động vật thí nghiệm. 

(3) Quản lý việc sử dụng chất thử, chất độc và các chất nguy hiểm có hại. 

(4) Kiểm soát việc thực hiện xét nghiệm và việc sử dụng mẫu thử. 

(5) Quản lý kết quả xét nghiệm. 

(6) Lƣu giữ các mẫu xét nghiệm. 

(7) Kiểm tra nội bộ. 

(8) Kiểm soát chất lƣợng nội bộ. 

(9) Khảo sát Quốc gia về năng lực thí nghiệm. 

(10) Lƣu trữ giữ liệu. 

(11) Giáo dục và đào tạo. 

(12) Kiểm tra phạm vi ngoài Labor. 

415. Glutamin (Glutamine) 
Là acid amin phong phú nhất trong cơ, máu. Glutamin cung cấp “chất đốt” 

cho nhiều loại tế bào khác nhau của hệ miễn dịch, giúp làm lành vết thƣơng. Cơ thể 

bị stress sẽ thiếu glutamin. 

Nguồn: hạt đậu, men bia, gạo lứt, chế phẩm sữa, trứng, cá, rau, thịt, các hạt, 

đồ biển, đậu  nành. 

Glutamin ngăn ngừa nhiễm khuẩn ở ngƣời bị stress quá mức (nhƣ ở vận động 

viên tập luyện cƣờng độ cao nên bị suy giảm miễn dịch và bị thiếu hụt glutamin 

trong tế bào của hệ miễn dịch). 

Cải thiện hàm lƣợng protein của cơ, tăng cƣờng hệ miễn dịch, tăng hàm lƣợng 

glutathine. 
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Tăng hàm lƣợng hocmon tăng trƣởng. 

Mỗi ngày dùng:1,5-3 gam, chia làm nhiều liều nhỏ. 

Ngƣời quá mẫn với mononatri glutamat (mì chính), suy gan, suy thận cần thận 

trọng khi sử dụng. 

416. Glutathion (Glutathione): 

Là một tripeptid bao gồm 3 acid amin: glycin, acid glutamic và cystein. 

Có trong rau quả, đặc biệt trong măng tây, quả óc chó, thịt bê. 

Là chất chống oxy có hoạt tính cao “master antioxidant”.  

Glutathion có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại nhiều gốc tự do, đóng vai trò 

quan trọng trong điều hòa các tế bào miễn dịch, chống độc, chống ung thƣ. 

Glutathion còn cần cho tổng hợp và phục hồi  DNA, cho tổng hợp protein và 

prostaglandin và  vận chuyển acid amin. 

Ngƣời nghiện thuốc lá sẽ thiếu hụt glutathion do một số thành phần của khói 

thuốc lá làm cơ thể tiêu hao glutathion nhiều hơn. Có thể tạo glutathion gián tiếp 

bằng dùng vitamin C, acid alpha lipoic, glutamin, methionin. 

417. Glycin (Glycine): 
Nguồn: hạt đậu, men bia, chế phẩm sữa, trứng , cá, gelatin, rau, thịt, các hạt, 

đồ biển, đậu nành, mía. 

Glycin cần cho sự tân tạo glucose từ glycogen trong gan. Glycin là một trong 

số hiếm acid amin có thể tiết kiệm glucose để tạo năng lƣợng nhờ cải thiện đƣợc sự 

tích lũy glycogen. Còn là nguồn nitrogen để tạo các acid amin khác cần cho tổng 

hợp hemoglobin, glutathion, ADN, ARN. 

Glycin giúp cơ thể duy trì hệ thần kinh trung ƣơng và tổng hợp cấu trúc 

porphyrin của Hb. Làm tăng hoạt tính của các chất dẫn truyền thần kinh (chất thông 

tin hóa học) ở não cần cho trí nhớ và tri giác.  

Dùng từ: 2-10gam/ngày 

Những ngƣời suy gan, suy thận cần thận trọng khi dùng. 

418. Gôm – Chất nhày 
+ Định nghĩa: 

(1) Gôm tạo thành trên cây là do sự biến đổi của màng  tế bào, thƣờng ở các mô đã 

già, những mô đó chuyển thành gôm. Ở những cây thân gỗ, gôm tạo thành do sự 

biến đổi những tế bào phần tủy hoặc tế bào gồm vùng tầng sinh gỗ rồi chảy ra 

ngoài theo các kẽ hở nhƣ lỗ sâu đục, vết chặt (ví dụ cây mận) ở những nơi khô 

hanh, một số cây tiết ra gôm khi mƣa đến, ví dụ cây Acacia verek ở Ai Cập vùng 

ven sa mạc, ở đây nửa năm không mƣa. Khi khô, cây nứt nẻ, gôm chảy ra ngoài. 

Đó là gôm Arabic. 

Nhƣ vậy, gôm có nguồn gốc bệnh lý, cây tiết ra gôm là một phản ứng đối với điều kiện 

không thuận lợi. 

(2) Một số hạt, nhƣ hạt lanh, hạt một số cây loại Hoa môi, khi gieo xuống đất thì sự 

hóa nhầy xảy ra toàn bộ ở bên ngoài của hạt làm cho hạt giữ nƣớc cần thiết trong 
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quá trình nảy mầm. Có khi chất nhầy là chất dự chữ cho sự phát triển của bộ phận 

trên mặt đất, đó là trƣờng hợp một số cây họ Lan (Orchidaceae) mọc về mùa 

xuân, ví dụ cây Bạch cập. Ở các loại tảo, chất nhầy tạo thành từ những chất gian 

bào, do đó những chất nhầy gần với Pectin hơn. 

   Nhƣ vậy chất nhầy là thành phần cấu tạo của tế bào bình thƣờng. 

(3) Cần phân biệt:  

+  Gôm và chất nhầy:  

 - Gôm là sản phẩm thu đƣợc dƣới dạng rắn từ các kẽ nứt tự nhiên hay vết rạch 

của cây. 

 - Chất nhầy là sản phẩm có thể chiết ra từ nguyên liệu bằng nƣớc. 

+  Gôm và chất nhựa: 

Về hình dáng bên ngoài, nhựa giống gôm cũng chảy ra từ kẽ nứt, lỗ sâu đục hoặc vết 

rạch trên cây, ví dụ: nhựa cánh kiến trắng, nhƣng nếu đốt chảy, nhựa có mùi thơm, còn 

gôm có mùi giấy cháy. Nhựa không tan trong nƣớc, nhƣng dễ tan trong dung môi hữu 

cơ. Còn gôm và chất nhầy khi cho vào nƣớc sẽ nở và tan. Về hóa học: gôm và chất 

nhầy thuộc về Polysaccharid, còn nhựa thuộc về gốc Terpen. 

 + Phân loại: chia ba nhóm gôm và chất nhầy: 

(1) Nhóm trung tính gồm: 

  + Galactomannan: là các polysaccharid mà phân tử gồm các gốc D -mannose và D-

galactose. 

 + Glucomannan: là các polysaccharid mà phân tử gồm các gốc D-mannose và D-

glucose. 

(2) Nhóm acid, thành phần có các acid uronic: 

  + Gôm arabic: cấu tạo bởi các đơn vị D-galactopyranose, L- arabinose, L-

rhamnose, acid D-glucoronic theo tỷ lệ 3:3:1:1. 

 + Gôm tiết ra ở thân cây mơ (Prunus armeniacal L.) thành phần gồm: D-xylose, L-

arabinosse, D-galactose theo tỷ lệ 1:8:8 

 + Gôm tiết ra ở thân cây một số loài thuộc chi Citrus có thành phần gồm: 

 L- arabinose, D-galactose và acid D-glucoronic theo tỷ lệ 2:5:2 

 + Một số tảo nâu cũng có polysaccharid thuộc nhóm acid alginic. Acid alginic cấu 

tạo bởi các đơn vị acid glucoronic và acid mannuronic. 

(3) Nhóm acid, có thành phần gốc Sunfat: đại diện nhóm này là thạch (Agar Agar)  

 + Thạch là sản phẩm chế từ tảo biển. Thành phần gồm: 70-80% polysaccharid, 10-

20% nƣớc, 1,5-4% là chất vô cơ. Phần polysaccharid có cấu tạo bởi các gốc: D và L - 

galactose, 3-6-anhydrogalactose, các pentose, acid glucoronic và các gốc sunfat. 

+ Tác dụng:  

(1) Làm chất nhũ hóa trong tế bào. 

(2) Làm tá dƣợc. 

(3) Một số sản phẩm chứa chất nhầy có tác dụng chữa ho, làm chóng lành vết 

thƣơng, vết loét. 

(4) Thạch: chữa táo bón và làm môi trƣờng nuôi cấy vi sinh vật. 
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(5) Alginat có tính chất trƣơng nở, không hấp thu ở ruột, gây cảm giác đầy bụng, no 

lâu, không muốn ăn, sử dụng để giảm cân, chống béo phì ( hẹp môn vị không 

dùng). 

(6) Dung dịch keo Alginat có tính dính bám và bao nên sử dụng điều trị loét và bảo 

vệ niêm mạc đƣờng tiêu hóa. 

(7) Calci alginat có tính cầm máu nhanh đƣợc dùng khi chảy máu cam, chảy máu 

răng, chảy máu thƣơng tích. 

(8) Trong kỹ nghệ dƣợc và TPCN, acid Alginic và Aglinat đƣợc dùng làm tá dƣợc 

và viên nén, chất ổn định nhũ dịch các kem và thuốc mỡ. 

419. Gốc tự do (Free Radical) 
Gốc tự do (Free Radical) là các nguyên tử, phân tử hoặc ion có các điện tử lẻ đôi ở 

vòng ngoài nên mang điện tích âm và có khả năng oxy hóa các tế bào, các phân tử, 

nguyên tử khác. Bình thƣờng các gốc tự do bị phân hủy bởi các chất chống oxy hóa 

(Anti oxydant – AO). Tốc độ lão hóa phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa các chất chống 

oxy hóa (AO) và gốc tự do (FR). Nếu gốc tự do chiếm ƣu thế, tốc độ già nua sẽ nhanh 

hơn, chúng sẽ làm hƣ hại các tổ chức, cơ quan của cơ thể. Các gốc tự do làm mất tính 

ổn định cấu trúc Phospholipoprotein màng tế bào, phá hủy nhanh và không phục hồi 

những thành phần và cấu trúc tế bào. Gốc tự do gây ra các phản ứng có hại, là thủ 

phạm của rất nhiều quá trình bệnh lý trong cơ thể nhƣ: bệnh tim mạch, viêm khớp, 

viêm dạ dày - ruột, thoái hóa võng mạc, đục thủy tinh thể, viêm giác mạc, đái tháo 

đƣờng, bệnh phổi, bệnh thần kinh, ung thƣ...Ngƣời ta đã xác định đƣợc, gốc tự do là 

thủ phạm của hơn 60 bệnh thƣờng gặp. Hàng ngày trong cơ thể sản sinh ra khoảng 

10.000.000 gốc tự do, song chúng bị phân hủy bởi các chất chống oxy hóa do đồ ăn 

thức uống cung cấp để đảm bảo thế cân bằng. 

420. Gừng (Zingiber officinale) - Họ Gừng  (Zingiberaceae) 
Cây cao 0,5 – 1m, căn hành (củ) vàng, rất thơm, nóng và cay. Lá có phiến dài 15 

– 20 cm, mép 2 – 4mm. Phát hoa ở đất, bầu dục trên cọng 5 – 10cm. Lá hoa xanh, sau 

rìa đỏ, hoa vàng, môi to 2cm, có sọc đỏ, noãn sào không lông. 

Trồng để làm gia vị, làm mứt, thực phẩm chức năng và thuốc. Ở Mỹ các thực 

phẩm chức năng có chứa gừng là một trong các sản phẩm bán chạy nhất. 

Củ tƣơi có chứa tinh dầu (phelandren, zingiberen) vị cay là do có oleoresin, gừng 

có tác dụng kích thích tuần hoàn, ức chế ho, chống viêm sƣng, chống nôn, giảm 

chƣớng hơi, khử trùng, trị viêm họng, chữa cảm lạnh, cảm cúm. 

Thƣờng dùng dƣới dạng trà gừng và viên nang chứa hoạt chất của gừng. 
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H 
421. Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường bao gồm hệ thống thu gom, lƣu trữ 

, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải và quan trắc môi trƣờng. 

422. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point): Là quá 

trình phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn, nghĩa là một hệ thống phân tích, 

xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu về ATTP trong quá trình sản 

xuất, chế biến thực phẩm.  

HACCP là tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo chất lƣợng ATTP cho sản phẩm thực phẩm, bao 

gồm 7 nguyên tắc sau đây: 

- Nguyên tắc 1: Phân tích mối nguy và xác định biện pháp phòng ngừa. 

- Nguyên tắc 2: Xác định điểm kiểm soát tới hạn (CCP). 

- Nguyên tắc 3: Thiết lập các giới hạn tới hạn. 

- Nguyên tắc 4: Giám sát giới hạn tới hạn tại điểm kiểm soát tới hạn. 

- Nguyên tắc 5: Các hành động sửa chữa. 

- Nguyên tắc 6: Các thủ tục thẩm tra. 

- Nguyên tắc 7: Các thủ tục lƣu trữ hồ sơ. 

Hệ thống HACCP: Là kết quả của việc thực hiện kế hoạch HACCP 

423. Hành động phòng ngừa (Preventive Action): Hành động đƣợc tiến 

hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm tang hay các tình trạng không 

mong muốn tiềm tàng khác. 

424. Hành động khắc phục (Conective Action): Hành động đƣợc tiến 

hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp đã đƣợc phát hiện hay các t nh 

trạng không mong muốn khác . 

Ghi chú: Hành động phòng ngừa đƣợc tiến hành để ngăn ngừa sự xảy ra, còn hành động 

khắc phục đƣợc tiến hành để ngăn ngừa sự tái diễn. 

425.Hàng hóa: Là sản phẩm đƣợc đƣa vào thị trƣờng, tiêu dùng thông qua trao 

đổi, mua bán, tiếp thị. 

  Hàng hóa: Bao gồm: 

- Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tƣơng lai. 

- Những vật gắn liền với đất đai. 
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426. Hàng hóa có khuyết tật là hàng hóa không bảo đảm an toàn cho ngƣời 

tiêu dùng, có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của ngƣời tiêu 

dùng, kể cả trƣờng hợp hàng hóa đó đƣợc sản xuất theo đúng tiêu chuẩn hoặc quy 

chuẩn kỹ thuật hiện hành nhƣng chƣa phát hiện đƣợc khuyết tật tại thời điểm hàng hóa 

đƣợc cung cấp cho ngƣời tiêu dùng, bao gồm: 

a) Hàng hóa sản xuất hàng loạt có khuyết tật phát sinh từ thiết kế kỹ thuật; 

b) Hàng hóa đơn lẻ có khuyết tật phát sinh từ quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển, 

lƣu giữ; 

c) Hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình sử dụng nhƣng không có 

hƣớng dẫn, cảnh báo đầy đủ cho ngƣời tiêu dùng. 

427. Hằng định nội môi (Homeostasis): Là những cơ chế điều hòa về 

chuyển hóa đóng vai trò duy trì cơ thể trong điều kiện cân bằng liên quan dến 

chức năng sinh lý và dự trữ năng lƣợng cũng nhƣ các chất dinh dƣỡng khác. 

428. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh của 

doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thƣờng 

về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của 

Nhà nƣớc, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc của ngƣời tiêu 

dùng. 

429. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh là vật dụng cần thiết 

cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi của ngƣời nhập cảnh, bao gồm hành lý 

mang theo ngƣời, hành lý gửi trƣớc hoặc gửi sau chuyến đi. 

430.Hành nghề dược là việc sử dụng trình độ chuyên môn của cá nhân để kinh 

doanh dƣợc và hoạt động dƣợc lâm sàng. 

431. Hòa giải là việc giải quyết tranh chấp giữa ngƣời tiêu dùng và tổ chức, cá 

nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thông qua bên thứ ba. 

432. Hoạt động thú y: Là công tác quản lý nhà nƣớc về thú y và các hoạt động 

phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động 

vật; kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm 

tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y. 
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433. Hoạt động khoa học và công nghệ: Là hoạt động nghiên cứu khoa 

học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, 

dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm 

phát triển khoa học và công nghệ. 

434. Hoạt động thương mại: là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm 

mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tƣ, xúc tiến thƣơng mại và các hoạt động 

nhằm mục đích sinh lợi khác. 

435. Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn 

chế các tác động xấu đến môi trƣờng; ứng phó sự cố môi trƣờng; khắc phục ô nhiễm, 

suy thoái, cải thiện, phục hồi môi trƣờng; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 

nhiên nhằm giữ môi trƣờng trong lành. 

436.Hoạt độ nước (Water Ativity): Hoạt độ nƣớc là lƣợng nƣớc tự do tồn 

tại trong sản phẩm, đƣợc xác định là tỷ lệ giữa áp suất bay hơi của nƣớc trong vật chất 

chia cho áp suất bay hơi của nƣớc tinh khiết ở cùng điều kiện nhiệt độ. Nƣớc cất có 

Aw=1,0. Khi nhiệt độ tăng thì Aw tăng, ngoại trừ một số sản phẩm tinh luyện với muối 

hoặc đƣờng. 

Những chất có Aw cao có nguy cơ cao nhiễm vi sinh vật. Các vi sinh vật yêu cầu có 

Aw thấp nhất là 0,91 để phát triển, nấm là 0,7. Nƣớc thì di chuyển từ nơi có Aw cao 

đến nơi có Aw thấp. Ví dụ: mật ong có Aw là 0,6, không khí có Aw là 0,7, do vậy nếu 

cho mật ong tiếp xúc với không khí thì mật ong sẽ hút nƣớc từ không khí 

437.Hoạt chất sinh học là chất hoặc hỗn hợp chất đƣợc chiết suất từ tự nhiên 

(thực vật và động vật) có tác động tới cấu trúc và chức năng của các bộ phận trong cơ 

thể sống, có thể ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ có hại và cải thiện sức khỏe. 

1. Vai trò các hoạt chất sinh học 

(1) Các hoạt chất sinh học tác động tăng cường cấu trúc và chức năng của các tế 

bào, tổ chức và cơ quan trong cơ thể. 

- Iridoids (quả Nhàu) chống đột biến tế bào, bảo vệ AND. 

- Genistein, Daidzein (đậu tƣơng) làm tăng cƣờng chức năng hormon sinh dục 

nữ. 

- Rutin (hoa hòe): làm tăng sức bền thành mạch. 

- Silymarin (cúc gai): tăng cƣờng chức năng gan, tăng miễn dịch. 
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- Các Flavon (Ginkgo biloba): tăng tuần hoàn mao mạch, tan huyết khối... 

- Hoạt chất trong Tảo, Chitosan: tăng chức năng miễn dịch. 

(2) Các hoạt chất sinh học có tác dụng chống oxy hóa: 

- EGCG (Epigallocathechin Gallat) (trà xanh). 

- β-caroten, Lycopen (Gấc,cà chua, cà rốt, bí ngô). 

- Anthocyanidin (quả Việt quất). 

- Vitamin C, vitamin E (nhiều trong rau, quả). 

(3) Tác dụng ức chế các yếu tố nguy cơ gây hại: 

- Curcumin (nghệ): tác dụng chống viêm. 

- Resveratrol (quả nho): giảm cholesterol, TG, LDL. 

- Quercetin (Giảo cổ lam): làm giảm mỡ máu. 

- Adenosin, Cordiceptic (Đông trùng hạ thảo): làm giảm cholesterol, LDL, 

chống khối u, tăng miễn dịch. 

- Hoạt chất trong tảo biển Spirulina: làm giảm đƣờng máu, mỡ máu, tăng đề 

kháng, ức chế phát triển khối u. 

- Berberin (Hoàng liên): tác dụng kháng sinh. 

- Saponin (cà chua, rau má) tác dụng kháng khuẩn. 

- Allicin (tỏi); tác dụng kháng sinh... 

- AA (Asperulosidic acid) và DAA (Deacetylasperulosidic acid) trong quả 

Nhàu chống tổn thƣơng ADN, có tác dụng chống khối u. 

- Lupeol (có trong xoài, nho, dâu tây): ức chế tế bào ung thƣ. 

- Taxol (tinh dầu thông đỏ): tác dụng chống ung thƣ. 

- Sulforaphan (Súp-lơ): ngăn chặn khối u. 

(4) Tác dụng chống độc: 

- Chlorophyll (chất màu cây, quả): giải độc máu, chống oxy hóa. 

- Cynarin (Actiso): giải độc gan, bảo vệ tế bào gan. 

- Hoạt chất trong tảo Chlorella: có tác dụng chống độc cho cơ thể... 

(5) Tác dụng tăng khả năng thích nghi của cơ thể (chất Adaptogen). 

- Saponin (trong nhân sâm, tam thất): làm tăng khả năng thích nghi của cơ 

thể. 

- Iridoids trong nƣớc ép quả Nhàu tác dụng tăng khả năng thích nghi của cơ 

thể... 
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- Các polysaccharids, garnoderic acid (trong nấm linh chi): tăng sức đề 

kháng  

cơ thể... 

438. Học thuyết gốc tự do (Free Radical Theory) (Denham Harman 

- 1956) 

Gốc tự do (FR) là các nguyên tử, phân tử, hoặc các ion có các điện tử lẻ đôi ở 

vòng ngoài nên mang điện tích âm và có khả năng oxy hóa các tế bào, các phân tử, 

nguyên tử khác. Bình thƣờng các gốc tự do bị phân hủy bởi các chất chống oxy hóa 

(Anti oxydant - AO). Tốc độ lão hóa phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa các chất chống 

oxy hóa (AO) và gốc tự do (FR). Nếu gốc tự do chiếm ƣu thế, tốc độ già nua sẽ nhanh 

hơn, chúng sẽ làm hƣ hại các tổ chức, cơ quan của cơ thể. Các gốc tự do làm mất tính 

ổn định cấu trúc phospholipoprotein màng tế bào, phá hủy nhanh và không phục hồi 

những thành phần và cấu trúc tế bào. Gốc tự do gây ra các phản ứng có hại, là thủ 

phạm của rất nhiều quá trình bệnh lý trong cơ thể nhƣ: bệnh tim mạch, viêm khớp, 

viêm dạ dày - ruột, thoái hóa võng mạc, đục thủy tinh thể, viêm giác mạc, đái tháo 

đƣờng, bệnh phổi, bệnh thần kinh, ung thƣ… Ngƣời ta đã xác định đƣợc, gốc tự do là 

thủ phạm của hơn 60 bệnh thƣờng gặp. Hàng ngày trong cơ thể sản sinh ra khoảng 

10.000.000 gốc tự do, song chúng bị phân hủy bởi các chất chống oxy hóa do đồ ăn 

thức uống cung cấp để đảm bảo thế cân bằng. 

- Các gốc tự do (FR) gây hại theo ba phƣơng thức sau: (1) Làm tổn thƣơng hoặc 

làm chết tế bào; (2) Làm hƣ hại các AND; (3) Gây sƣng, viêm các tổ chức liên kết. 

- Các nguyên nhân tạo nên FR: Quá trình hô hấp bình thƣờng của cơ thể; Quá 

trình chuyển hóa, thoái hóa của cơ thể; Ánh nắng mặt trời; Bức xạ ion (Ví dụ tia X); 

Thuốc; Vi khuẩn; Virus; Ký sinh trùng; Stress; Mỡ thực phẩm; Các chất ô nhiễm; Các 

tổn thƣơng, chất thƣơng. 

439. Học thuyết Glycosyl - hóa: (Monnier - 1990) còn gọi là sản phẩm Glycat hóa 

bền vững. 

Viết tắt: AGEs (Advanced Glycation End Products) 

- Định nghĩa: AGEs là các phân tử đƣợc tạo thành do sự kết hợp của các phân tử 

đƣờng dƣ với các phân tử protein, lipid, acid nucleic (có nhóm Amino). Đó là tình 

trạng sinh lý tự nhiên dẫn tới làm tăng các biến chứng và nguy cơ bệnh tật, tăng tốc độ 

lão hóa của cơ thể. 
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- Các loại AGEs: 

(1) AGEs ngoại sinh: các thực phẩm xử lý ở nhiệt độ cao, tăng xúc tác quá trình 

kết hợp của đƣờng với protein tạo thành AGEs. Bên cạnh chúng tạo cho 

thực phẩm thơm, ngon, có màu sắc, mùi vị hấp dẫn, chúng tạo thành AGEs 

gây độc hại ăn và hấp thu vào cơ thể. Hiệu suất hấp thu đạt khoảng 30-40%. 

(2) AGEs nội sinh: AGEs đƣợc hình thành do 2 quá trình: quá trình chuyển hóa, 

trao đổi chất và quá trình lão hóa trong cơ thể. Các yếu tố làm tăng AGEs 

nội sinh bao gồm: 

Stress. 

Bệnh tật. 

Thƣơng tổn. 

Thiếu ngủ. 

Rƣợu, thuốc lá quá nhiều. 

Ánh nắng mặt trời. 

Gen. 

- Cơ chế tác động của AGEs: cho đến nay chƣa thấy có thuộc tính tích cực nào 

của AGEs. AGEs đƣợc hình thành, hấp thu và di chuyển theo các mạch máu đi khắp 

cơ thể, có thể xuyên qua thành mạch nào các mô và tổ chức. Cơ chế gây hại của AGEs 

thông qua 3 phƣơng thức: 

(1) Oxy hóa, gây viêm các tổ chức. 

(2)  Gắn kết với các tế bào và các mô lành thông qua các Receptor của chúng 

(RACE) làm mất đi tính linh hoạt, mềm dẻo và chức năng của tế bào và  

tổ chức. 

(3)  Liên kết với các protein (glycat hóa), không cần men xúc tác hình thành các 

liên kết bền vững, làm cho các protein bị biến tính, mất đi chức năng vốn có 

 

D-Glucose mở vòng + 

 

Hợp chất nhóm Amino 

AGEs 

 Bền vững 

 Phát quang 
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của mình. Ta đã biết, các protein cấu tạo nên hầu hết các tổ chức cơ thể, có 

khoảng 30.000 các protein trong cơ thể. Các protein có chức năng là: cấu 

trúc nên các tổ chức, điều hòa cân bằng nội môi, vận chuyển và bảo vệ, tạo 

năng lƣợng. Khi chúng bị biến tính, suy giảm chức năng sẽ ảnh hƣởng 

nghiêm trọng tới cơ thể. 

440. Hồ sơ hải quan gồm tờ khai hải quan, các chứng từ phải nộp hoặc 

xuất trình cho cơ quan hải quan theo quy định của Luật này. 

441. Hợp chất hữu cơ (Organic Compound): Hóa chất chứa Carbon, 

thƣờng là các sản phẩm từ thực vật, động vật hoặc vi khuẩn. 

442. Hệ thống (System): Tập hợp các yếu tố có liên quan lẫn nhau hay tƣơng 

tác. Cụ thể là:   

  Hệ thống: là tập hợp các phần tử, các bộ phận, các phân hệ có liên quan và tƣơng 

tác với nhau để tạo một chỉnh thể và nhờ đó hệ thống có những đặc tính mới gọi là tính 

“trồi” của hệ thống. Những đặc tính này không có hoặc rất ít trong các phần tử và bộ 

phận riêng biệt. 

443.Hệ thống quản lý (Management system): Hệ thống để thiết lập chính 

sách và mục tiêu và để đạt đƣợc các mục tiêu đó.  

444. Hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System): Hệ 

thống quản lý để định hƣớng và kiểm soát một tổ chức về chất lƣợng. 

445. Hệ thống quản lý thực phẩm (Food System): Bao gồm các điều lệ có 

liên quan đến sự phát triển và thanh tra sản xuất, kinh doanh thực phẩm và lƣu thông 

tới ngƣời tiêu dùng.        

446. Hệ thống FOSHU ( Food For Specific Health Use) 
+ Định nghĩa: Hệ thống FOSHU (Food For Specific Health Use) là hệ thống bao 

gồm các Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích đặc biệt đƣợc quy định ở Nhật Bản. 

Các Thực phẩm chức năng này có chứa các hoạt chất có ảnh hƣởng tới chức năng sinh 

lý của cơ thể, khi sử dụng hàng ngày có thể đem lại lợi ích cụ thể với sức khỏe. 

+ Điều kiện để được chứng nhận FOSHU: 

- Sản phẩm có tính hiệu quả trên cơ thể ngƣời đƣợc chứng minh khoa học. 

- Đƣợc đánh giá về tính an toàn: thử nghiệm trên động vật, xác nhận không có tác 

dụng phụ, không có biến chứng. 

- Đảm bảo chất lƣợng: các thành phần, ổn định theo thời gian. 

- Thiết lập đƣợc phƣơng pháp kiểm soát chất lƣợng và kiểm nghiệm các thành 

phần. 

- Đƣợc Bộ Y tế chứng nhận. 
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447. Hệ tuần hoàn: gồm: 

(1)  Tim 

- Bơm hút máu từ tĩnh mạch về. 

- Bơm đẩy máu vào động mạch đến các mô. 

(2) Mạch máu 

-  Vòng đại tuần hoàn: mang máu giàu O2 và chất dinh dƣỡng từ tim trái theo động 

mạch chủ đến các động mạch, mao mạch, cung cấp O2 và chất dinh dƣỡng cho tế bào ở 

các mô. Máu từ các mao mạch ở mô tập trung thành máu tim rồi theo các tĩnh mạch 

lớn về tim phải. 

-  Vòng tiểu tuần hoàn: mang máu tĩnh mạch từ tim phải theo động mạch phổi lên phổi 

nhận O2 và thải CO2, thành máu động mạch, theo 4 tĩnh mạch phổi về tim trái. 

448. Hệ thần kinh bao gồm khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh và hệ thống 

mạng lƣới chằng chịt các sợi thần kinh với hàng ngàn tỷ các xi-náp thần kinh. Hệ 

thần kinh bao gồm: 

(1) Thần kinh trung ƣơng: bao gồm sọ não và tủy sống. 

(2) Thần kinh ngoại vi: bao gồm:  

- 12 đôi dây thần kinh sọ não. 

- 31 đôi dây thần kinh tủy sống. 

- Phần ngoại vi của thần kinh trung ƣơng. 

449. Hệ tiêu hóa gồm: miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các 

tuyến phụ thuộc (tuyến nƣớc bọt, gan, tụy). Hệ tiêu là một hệ cơ quan có nhiệm vụ chế 

biến và tiêu hóa thức ăn về mặt cơ học và hóa học, hấp thu các chất có trong thức ăn và 

bài tiết các chất cặn bã. 

+ Về cấu trúc: các đoạn của ống tiêu hóa đều gồm có 4 lớp: 

(1) Niêm mạc: ở trong cùng, gồm các tế bào tiết chất nhầy với tác dụng bảo vệ 

đƣờng tiêu hóa và các tế bào tuyến. 

(2) Lớp dƣới niêm mạc: có cấu trúc mô lỏng lẻo, với một lƣới mao mạch rất dày 

có vai trò nuôi dƣỡng và vận chuyển. 

(3) Lớp cơ trơn: có nhiều lớp, có vai trò nhào trộn và di chuyển thức ăn. 

(4) Lớp thanh mạc: ở ngoài cùng, có vai trò giảm ma sát và chống dính. 

+ Về chức năng: 

- Chức năng chung của hệ tiêu hóa: là biến đổi thức ăn thành những sản phẩm 

cuối cùng để có thể hấp thu qua niêm mạc ruột vào máu, bổ sung cho phần năng lƣợng 

tiêu hao trong quá trình chuyển hóa và hoạt động của cơ thể. 

- Chức năng cụ thể: 

(1) Co bóp: với tác dụng nhào trộn, nghiền nhỏ và đẩy thức ăn di chuyển. 
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(2) Tiết dịch: tiết các men tiêu hóa, các chất bảo vệ, các hormon. 

(3) Hấp thu: có nhiệm vụ vận chuyển các chất dinh dƣỡng, các sản phẩm từ 

lòng ống tiêu hóa vào máu. 

(4) Bài tiết: đào thải các chất cặn bã ra ngoài hậu môn. 

450. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (Food Safety 

Management System): Là tổ chức pháp lý của cơ quan nhà nƣớc đƣợc tổ chức 

để quản lý ATTP, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý ATTP và kiểm soát nguy cơ và mối 

nguy ATTP nhằm có thực phẩm an toàn cho ngƣời tiêu dùng và xuất khẩu. Hệ thống 

quản lý ATTP tốt đƣợc xây dựng dựa trên nguyên tắc HACCP. 

451. Hanoduric Organisms: Các sinh vật có thể sống sót ở nồng độ muối cao 

nhƣng không phát triển. 

452. Halophilic Organisms: Các sinh vật có thể phát triển với nồng độ muối 

cao. 

453. Hiệu lực (Effectiveness): Quan hệ giữa kết quả đạt đƣợc và nguồn lực 
đƣợc sử dụng. 

454.Hiệu quả tích lũy (Cumulative Effect): Một thuật ngữ đƣợc sử dụng 

để mô tả cách tiếp xúc nhiều hơn một hóa chất cơ thể ảnh hƣởng đến cơ thể, tức là sự 

phơi nhiễm lâu dài với hóa chất dẫn tới hậu quả tổn thƣơng cấu trúc và chức năng của 

các cơ quan tổ chức gây  nên bệnh mạn tính. 

455. Histidin (Histidine) 
Cơ thể  thông thƣờng có thể sản xuất đủ lƣợng histidin, nhƣng trong một số trƣờng hợp 

nhƣ trẻ lớn nhanh thì cơ thể không cung cấp đủ nhu cầu. 

Nguồn: hạt đậu, men bia, chế phẩm sữa, trứng, cá, rau, thịt, hạt, đồ biển, đậu nành. 

Histidin là tiền chất tạo histamin (là chất gây phản ứng dị ứng). 

Histidin tạo phức với đồng và các nguyên tố vi lƣợng khác nên có tác dụng chống độc. 

Ngƣời bệnh viêm khớp dạng thấp có hàm lƣợng thấp histidin, cần bổ sung histidin. 

Dùng:  3-4 gam/ngày. 

Liều cao histidin gây xuất tinh sớm, làm giảm hàm lƣợng kẽm trong cơ thể; có thể gây 

phản ứng dị ứng hoặc hen. 

Thận trọng khi suy gan, suy thận. 

456. Hóa chất: Là đơn chất, hợp chất kể cả tạp chất sinh ra trong quá trình chế 
biến, những phụ gia cần thiết để bảo đảm đặc tính sinh lý, hóa ổn định, không bao gồm 

các dung môi mà khi tách ra thì tính chất của chất đó không thay đổi. 

457. Hóa chất nguy hiểm: là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm 

sau đây theo 
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nguyên tắc phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất: 

(1) Dễ nổ 

(2) Oxy hóa mạnh 

(3) Ăn mòn mạnh 

(4) Dễ cháy  

(5) Độc tính cấp 

(6) Độc mạn tính 

(7) Gây kích ứng với con ngƣời 

(8) Gây ƣng thƣ hoặc có nguy cơ gây ung thƣ 

(9) Gây biến đổi gen 

(10) Độc với sinh sản 

(11)Tích lũy sinh học 

(12) Ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 

(13) Độc hại đến môi trƣờng. 

 458. Hóa chất độc: là hóa chất có một hoặc các đặc tính nguy hiểm nhƣ: Độc cấp 

tính, độc mạn tính, gây ra kích ứng cơ thể, gây nguy hiểm hoặc ung thƣ, gây biến đổi 

gen, độc với sinh sản, tích lũy sinh học, ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, độc hại đến môi 

trƣờng. 

459. Học thuyết âm dương: mọi sự vật hiện tƣợng trong vũ trụ đều chia ra làm 

2 loại (lƣỡng nghi): âm và dƣơng. 

Những cái gì có tính cách hoạt động, hƣng phấn, tỏ rõ, ở ngoài, hƣớng lên, nóng 

nực, sáng chói, rắn chắc, tích cực thì thuộc dƣơng. 

Những cái gì trầm tính, ức chế, mờ tối, ở trong, hƣớng xuống, lạnh lẽo, đen tối, 

nhu nhƣợc, tiêu cực thì thuộc âm. 

Ví dụ: với thiên nhiên: thuộc dƣơng là mặt trời, ban ngày, xuân, hè, đông, nam, 

phía trên, phía ngoài, nóng, lửa, sáng. Thuộc âm là: mặt trăng, ban đêm, thu, tây, bắc, 

phía dƣới, phía trong, lạnh, nƣớc, tối. 

Với con ngƣời: thuộc dƣơng là mé ngoài, sau lƣng, phần trên, lục phủ, khí, 

miệng; thuộc âm là: mé trong, mé trƣớc ngực, bụng, phần dƣới, ngũ tạng, huyết, vinh. 

Về bệnh tật, thuộc dƣơng thƣờng khô khan, táo, ôn nhiệt, tiến mạnh, hay động, cấp 

tính, kinh giật. Bệnh thuộc âm thƣờng ẩm thấp, nhuận, hàn, giảm thoái, trầm tĩnh, suy 

yếu, mạn tính, tê liệt. 

- Học thuyết âm dƣơng có 2 quy luật cơ bản:  

+ Âm dƣơng đối lập nhƣng hỗ căn: âm dƣơng mâu thuẫn nhau nhƣng chế ƣớc 

nhau để tồn tại. 
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+ Âm dƣơng tiêu trƣởng và bình hành: âm sinh ra dƣơng và dƣơng mất đi thì sinh 

ra âm. Âm dƣơng là nguồn gốc của sự sinh ra, lớn lên, trƣởng thành, già, chết và sinh 

ra vật chất khác của sự vật. Âm dƣơng là hai mặt đối lập nhƣng thống nhất, cùng dựa 

vào nhau để tồn tại và phát triển, luôn vận động trong một thế cân bằng động. 

460. Học thuyết ngũ hành :  

+ Ngũ hành là Kim - Thủy - Mộc - Hỏa - Thổ. Mọi sự vật trong vũ trụ đều do 5 

chất đó (5 hành) phối hợp với nhau mà tạo nên. 

(1) Kim: là kim loại, thuận chiều theo hay đổi thay. 

(2) Thủy: là lỏng, là nƣớc, đi xuống, thấm xuống. 

(3) Mộc: là cây, là gỗ, mọc lên cong hay thẳng. 

(4) Hỏa: là lửa, bùng cháy, bốc lên. 

(5) Thổ: là đất, để trồng trọt, gây giống đƣợc. 

+ Thuyết ngũ hành có 2 quy luật cơ bản : 

(1) Quy luật tƣơng sinh: giữa các hành đều có quan hệ xúc tiến, nƣơng tựa vào 

nhau, mỗi hành đều có mối quan hệ với cái sinh ra nó và cái nó sinh ra. Theo quy 

luật này, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh ra thổ, thổ sinh ra kim, kim sinh ra 

thủy, thủy lại sinh ra mộc và cứ nhƣ vậy tiếp diễn mãi, thúc đẩy sự phát triển không 

bao giờ ngừng.  

(2) Quy luật tƣơng khắc: giữa các hành có ức chế lẫn nhau: Mộc khắc Thổ, Thổ 

khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, và Mộc lại khắc Thổ, cứ 

nhƣ vậy tiếp diễn mãi. 

461 . Học thuyết Thiên - Nhân hợp nhất 

Học thuyết Thiên - Nhân hợp nhất nói lên giữa con ngƣời và hoàn cảnh thiên 

nhiên, xã hội luôn mâu thuẫn nhƣng thống nhất với nhau. Con ngƣời giữ đƣợc thế chủ 

động, thích nghi và chiến thắng thiên nhiên thì sẽ sinh tồn và phát triển. 

(1) Hoàn cảnh thiên nhiên: 

+ Khí hậu: 6 thứ khí hậu luôn tác động tới con ngƣời. 

 Phong: gió. 

 Hàn: lạnh. 

 Thấp: độ ẩm thấp. 

 Thử: nắng. 

 Táo: độ khô. 

 Hỏa: nóng. 
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(2) Địa lý: các yếu tố khí hậu nhƣ bốn mùa (Xuân - Hạ - Thu - Đông), ngày và 

đêm, địa dƣ, thời tiết, tập quán... luôn luôn ảnh hƣởng tới con ngƣời sống. 

(3) Hoàn cảnh xã hội: các tác động của xã hội đều ảnh hƣởng tới 7 loại tình chí 

của con ngƣời: vui, giận, buồn, lo, nghĩ, kinh, sợ. 

Con ngƣời phải luôn luôn thích nghi với hoàn cảnh, hạn chế, khắc phục, cải tạo 

hoàn cảnh. Nếu thích nghi đƣợc, hòa hợp đƣợc thì sống khỏe mạnh và phát triển. Nếu 

không thích nghi đƣợc thì bệnh tật, suy yếu và diệt vong. Con ngƣời phải biết rèn 

luyện cả thể chất và tinh thần, ăn uống hợp lý để cho chính khí thắng đƣợc tà khí. 

462. Hoạt động thú y: Là công tác quản lý nhà nƣớc về thú y và các hoạt động 
phòng bệnh, chữa bệnh  cho động vật; kiểm dịch động vật; sản phẩm động vật; kiểm 

soát giết mổ động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, 

vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; hành nghề thú y. 

463. Hoạt động thương mại: Là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm 
mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tƣ, xúc tiến thƣơng mại và các hoạt động 

nhằm mục đích sinh lợi khác. 

464. Homocystein - Hcy (Homocysteine): Homocystein (Hcy) là acid 

amin chứa S, là chất trung gian chuyển hóa của methionin. Hcy là yếu tố nguy cơ cho 

các bệnh tim mạch, cũng gây hại khi bị rối loạn lipid-máu, cao huyết áp hoặc nghiện 

hút thuốc lá. Hàm lƣợng cao homocystein trong máu làm tăng nguy cơ vỡ xơ động 

mạch, Alzheimer, Parkinson và đột quỵ tim. 

465. Hoàng kỳ (Astragalus membranaceus – Họ Fabaceae) 
Cây sống lâu năm, cao 50-80 cm, rễ rất dài và mọc sâu. Mọc ở vùng Bắc và phía 

đông Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên.  

Bộ phận dùng là rễ, sau khi trồng cây đƣợc 4 năm thì thu hoạch rễ. 

Rễ có chứa các chất đƣờng, các dẫn chất của isoflavon, isoflavan. 

Y học cổ truyền Trung Quốc dùng Hoàng Kỳ hàng ngàn năm nay để làm thuốc 

tăng thích nghi, chống stress, cúm lạnh, dị ứng, hen suyễn, mệt mỏi, thiếu máu, viêm 

gan, viêm thận, loét dạ dày. 

Y học hiện đại xác định Hoàng kỳ có tác dụng chống oxy hóa, tăng cƣờng miễn 

dịch, chống nhiễm khuẩn đƣờng hô hấp và bảo vệ gan, trị tiểu đƣờng. 

Dùng dƣới dạng bột rễ, cao, rƣợu thuốc, viên nang và viên nén, còn dùng dƣới 

dạng thuốc mỡ (chứa cao Hoàng Kỳ) để chữa vết thƣơng. 

466. Hồ sơ (Record): Tài liệu công bố các kết quả đạt đƣợc hay cung cấp bằng 
chứng về các hoạt động đƣợc thực hiện. 

467. Hội: Tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, 

cùng sở thích, cùng giới, có chung  mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động 

thƣờng xuyên không vụ lợi, nhằm bảo vệ quyền , lợi ích hợp pháp của hội viên, của 

cộng đồng, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã 
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hội của đất nƣớc, đƣợc tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật pháp hiện hành về 

Hội. 

 Các  tên gọi khác nhau của Hội: Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, Liên đoàn, Hiệp hội, 

Câu lạc bộ có tƣ cách pháp nhân và các tên gọi khác theo quy định của pháp luật. 

468. Hồ tiêu Kawa (Kawa - Piper methysticum) – Họ Piperaceae. 
Là dƣợc liệu đƣợc dùng lâu đời của cƣ dân sống ở các quần đảo Thái Bình Dƣơng 

trong các nghi lễ tôn giáo. Do có tác dụng an thần, làm dịu hệ thần kinh trung ƣơng. 

Là cây leo, lá xanh quanh năm, dây leo dài đến 3m 

Đƣợc trồng ở các quần đảo Thái Bình Dƣơng, nhất là ở Hawai, còn đƣợc trồng ở 

Úc và Mỹ. 

Bộ phận dùng: Là rễ cây. Rễ cây có chứa nhựa. Trong nhựa có: Kawain, 

Kawalactor và alcaloid: pipermethysticin. 

Kawain và rễ cây Kawa có tác dụng chống lo âu, chống stress, an thần còn 

Kawalactor có tác dụng gây tê. 

Đã xác định Kawain có tác dụng an thần chống stress nhƣ thuốc hóa học Seduxen 

đƣợc dùng để điều trị bệnh lo âu, căng thẳng, mất ngủ, mệt mỏi và đau cơ do có tác 

dụng giãn cơ. 

Rễ Kawa còn có tác dụng kháng khuẩn, giảm đau và trị viêm khớp. 

469. Hỗn hợp chất: Là tập hợp của hai hoặc nhiều chất mà giữa chúng không xảy 
ra phản ứng hóa học trong điều kiện bình thƣờng. 

470. Hội chứng chuyển hóa (Metabolic Syndrome) 
+ Định nghĩa: Hội chứng chuyển hóa (Metabolic Syndome) còn gọi là hội 

chứng X là một tập hợp các bệnh lý về chuyển hóa làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim 

mạch, tiểu đƣờng và vữa xơ động mạch. 

Hội chứng X chiếm 20-30% dân số ở các nƣớc công nghiệp. Dự đoán năm 

2010 nƣớc Mỹ đã có 75 triệu ngƣời bị Hội chứng X. 

Hội chứng X đƣợc M.Gearld Reaven nêu ra tại Hội nghị tiểu đƣờng quốc tế 

năm 1988 tại Mỹ. 

+ Yếu tố nguy cơ gây Hội chứng X : 

(1) Ít vận động. 

(2) Chế độ ăn nhiều mỡ bão hòa. 

(3) Chế độ ăn quá nhiều Glucid. 

(4) Hút thuốc lá. 

(5) Lão hóa. 

(6) Uống nhiều rƣợu. 

(7) Phụ nữ sau mãn kinh. 

(8) Ô nhiễm môi trƣờng, thực phẩm . 

(9) Di truyền. 

+ Biểu hiện của Hội chứng chuyển hóa : 

(1) Béo trung tâm : 
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- BMI : > 25-30 kg/m
2
. 

- Vòng bụng :≥ 102 cm (nam) ; ≥ 88 cm (nữ) 

(2) Huyết áp : ≥ 140/90 mm Hg. 

(3) Nồng độ Glucose huyết : Khi đói : ≥ 110g/100ml 

- Nếu đo dung nạp Glucose : giảm rõ rêt. 

- Có thể suy luận mức kháng Insulin từ lỷ lệ : 

 

 

 

 

(4) Nồng độ bất thƣờng của các loại Lipit huyết : 

- Tăng Triglycerid : ≥1,695 mmol/lit hoặc 150mg/100ml 

- Tăng nồng độ chung cholesterol. 

- Giảm HDL-C : ≤ 0,9 mmol/lit hoặc : 40 mg/100ml (với nam) ; ≤ 

50mg/100ml (với nữ) 

- Tăng LDL-C : do chi phí lớn khi đo nên nồng độ thực tế đƣợc tính bằng cách 

lấy nồng độ cholesterol toàn phần trừ đi HDL. 

(6) Biểu hiện khác : 

- Tăng đông (Tăng Fibrinogen & Plasminogen)  

-  Tăng Creatinin huyết và acid Uric - huyết. 

- Có Albumin - niệu vi thể  

-  Rối loạn chức năng hệ nội mạc (tăng nồng độ các phân tử kết dính). 

+ Chẩn đoán : Dựa vào : 

(1) Vòng bụng. 

(2) Triglycerid huyết. 

(3) HDL - C. 

(4) Glucose huyết khi đói. 

(5) Huyết áp. 

Nếu có 3 yếu tố trở lên là đủ tiêu chuẩn xác định có Hội chứng X. 

+ Phòng chống : 

(1) Thay đổi hẳn thói quen có hại trong phong cách sống. 

(2) Thay đổi chế độ ăn : 

- Giảm Calo từ Glucid (còn 50% trong khẩu phần, nhất là giảm đƣờng, bột, 

thay bằng ngũ cốc dạng hạt). 

- Hạn chế tối đa mỡ động vật (Lipid bão hòa) Thay bằng mỡ thực vật. 

- Hạn chế TP chứa nhiều cholesterol : lòng đỏ ω, gan, phủ tạng. 

- Thay Protid từ thịt đỏ sang thịt màu trắng, cá. Thay một phần Protid động 

vật bằng  Protid thực vật. 

(3) Vận động thể lực thƣờng xuyên, khống chế tăng vòng bụng. 

(4) Tăng lƣợng Vitamin 

- Nếu > 2 là báo động 

- Nếu đạt 4 là chắc chắn có kháng Insulin 

Triglycerid 

HDL 
: 
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(5) Theo dõi định kỳ Glucose, TG, HDL, HA, Can thiệp kịp thời khi có dấu 

hiệu hội chứng X. 

(6) Ngƣời bình thƣờng khi đạt 60 tuổi, cần đƣa vào diện quản lý HC.X. 

(7) Ngƣời có cơ địa và di truyền, cần quản lý HC X sớm hơn (40 - 50 tuổi). 

(8) Lựa chọn thích hợp các sản phẩm TPCN hỗ trợ giảm triệu chứng. 

471. Hội chứng khô âm đạo: Khô âm đạo là một hội chứng gặp ở tuổi tiền mãn 

kinh và mãn kinh do thiếu Estrogen gây nên một tập hợp các triệu chứng ảnh hƣởng tới 

sức khỏe và tâm lý của ngƣời phụ nữ. 

+  Nguyên nhân:  

(1) Giảm Estrogen: Estrogen  giảm làm giảm các tế bào và teo niêm mạc, giảm tiết 

nhầy, dẫn tới khô, teo âm đạo. 

(2) Hội chứng Sjogren: (Mikulicz hay Sicca Syndrom): là hiện tƣợng tự miễn dịch do 

các tế bào miễn dịch tấn công và phá hủy các tế bào thuộc hệ thống tiết dịch nhƣ mắt, 

miệng, âm đạo. Hội chứng này đƣợc Henric Sjogren (1899-1986), một bác sĩ nhãn 

khoa Thụy Điển mô tả lần đầu tiên. Cơ chế do nguyên phát hoặc thứ phát sau các bệnh 

thấp khớp, Lupus ... các tế bào Lympho B do tự miễn dịch, tấn công tiêu diệt các tế 

bào chế tiết tại lòng các tuyến làm tổn thƣơng và hủy hoại hệ thống chế tiết, do đó mắt, 

miệng, âm đạo ... bị khô. 

+ Biểu hiện: 

-Âm đạo khô, không còn ẩm ƣớt nhƣ ở tuổi sinh sản. 

-Âm đạo teo nhỏ, ngắn lại do teo biểu mô âm đạo. 

-Có nhiều chấm hoặc mảng xuất huyết do bong hoặc trợt các mảng niêm mạc âm đạo. 

-Âm đạo dễ bị viêm nhiễm. 

-Sợ sinh hoạt tình dục do đau, rát 

- Cảm giác bỏng, rát âm đạo 

-Cảm giác ngứa, khó chịu. 

-Ra máu  hoặc dịch nhầy sau khi quan hệ tình dục. 

-Tâm lý: chán nản, khó chịu, giảm sự ham muốn, lo lắng, giảm chất lƣợng cuộc sống. 

472.Hợp chất vô cơ (Inorganic Compound): Hóa chất không chứa carbon, 

ví dụ: nƣớc, oxy, natri clorua. 

473. 5-Hydroxytryptophan (5-HTP) (5- Hydroxytrytophane) 
Cơ thể cần 5-HTP để sản xuất chất dẫn truyền thần kinh serotonin.  

5-HTP uống hấp thu tốt, dễ qua hàng rào máu-não và giúp dễ tổng hợp serotonin 

trong hệ thần kinh trung ƣơng, qua đó tham gia vào điều hòa giấc ngủ, chống trầm 

cảm, chống lo âu bồn chồn, giảm thèm ăn (do đó hỗ trợ giảm cân), giảm đƣợc số cơn 

đau nửa đầu (migraine).  

Mỗi lần 50-100mg 5-HTP, ngày 2-3 lần. Khi bắt đầu có tác dụng, cần giảm liều. 

Có thể gây buồn nôn, nôn, mệt mỏi, mất ngủ khi sử dụng. 
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I 
477. Iridoid:  

1. Tên Iridoid xuất phát từ Iridoidal và Iridomyrmecin, là những chất phân lập đƣợc từ 

loại kiến châu Úc là Iridomyrmex. Iridoidal là chất kiến tiết ra để tự vệ. 

2. Đặc điểm của Iridoid: 

(1) Là một hoạt chất tự nhiên đƣợc thực vật tiết ra nhƣ một cơ chế phòng vệ 

chống lại sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh. 

(2) Có phổ hoạt động sinh học rộng. 

(3) Có cấu trúc hóa học bền vững: 

+ Không bị thay đổi khi tiếp xúc với Oxygen, nhiệt độ, ánh sáng. 

+ Giữ đƣợc cấu trúc sau 2 năm. So với Flavonoid và Carotenoid, sau 4 

tháng tác dụng sinh học đã giảm 80%, nhƣng Iridoid sau 12 tháng ở nhiệt 

độ 23
0
C vẫn giữ đƣợc hàm lƣợng hoạt chất và tác dụng sinh học nhƣ ban 

đầu. 

(4) Là hoạt chất chính có tác dụng sinh học và hàm lƣợng cao trong cây Nhàu. 

(5)  Có nhiều trong cây Nhàu nhƣng cũng có nhiều ở loại cây khác nhƣ: Ba 

kích, Đại, Núc nác, cỏ roi ngựa, nho, táo, lê, măng cụt, sầu riêng, cam, quýt, 

dứa … 

+ Sơ lược cấu trúc hóa học: 

       Tên Iridoid xuất phát từ iridoidal, iridomyrmecin là những chất phân lập từ 

giống kiến châu Úc - Iridomyrmex. Iridodidal là chất tiết ra bởi kiến để tự vệ. 

Trong thực vật thì có rất nhiều chất có nhân Iridan và đa số ở dạng glycosid. 
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Nhân cơ bản là Cyclopentapyranic gồm một vòng Cyclopentan nối với một 

vòng pyran. Các chất gặp trong thực vật, thƣờng ở vị trí 4 có đính nhóm methyl 

hoặc nhóm chức oxy hoá của nó nhƣ CH2OH, CHO, COOH, thƣờng ở mức độ oxy 

hoá  cao tức là  COOH. Nhóm chức này trong nhiều trƣờng hợp ở dạng ester hoặc 

ester nội do đóng vòng lacton với OH ở vị trí 6. Một số chất thiếu carbon ở C-11  

cũng có trƣờng hợp thiếu carbon ở C-10, đây là những chất nor-iridoid. Ở vị trí 8 

thƣờng đính nhóm methyl hoặc nhóm chức oxy hóa của nó, hay gặp mức oxy hoá 

thấp. Trong một vài trƣờng hợp đặc biệt cũng ở vị trí này lại đính một mạch có 4 

hoặc 5 carbon, đây là những chất homo-iridoid có bộ khung trên 10 carbon. Vòng 

pyran thƣờng có nối đôi ở vị trí 3-4. Vòng cyclopentan có thể có nối đôi ở vị trí 7-

8  hoặc 6-7, một số ít có thể ở vị trí 5-6. Sự oxy hoá (gắn nhóm có oxy) thƣờng 

xảy ra ở vị trí 1,5,6,7,8. Trong trƣờng hợp vòng Cyclopentan mở vòng ở vị trí 7-8 

hoặc mở rồi đóng lại thành vòng lacton 6 cạnh hoặc thành vòng Tetrahydropyran 

hoặc Tetrahydropyron thì ta có các dẫn chất Secoiridoid. Cho đến nay ngƣời ta đã 

biết trên 60 chất Secoiridoid. 

        Khi tạo thành Glycosid, phần đƣờng thƣờng gặp là Glucose nối vào vị trí 1 

theo dây nối acetal. Có một số trƣờng hợp là đƣờng đôi: glucose 1-6 glucose, 

glucose 1-2 glucose, apiose 1-6 glucose, xylose 1-6 glucose, galactose 1-3 glucose. 

Mạch đƣờng cũng có thể nối vào vị trí 11 nhƣng hiếm. Có trƣờng hợp có 2 mạch 

đƣờng, ví dụ rehmaniosid B,C,D, 10-O--glucosyl aucubosid. 

+ Tác dụng với sức khỏe của Iridoids:  

Các tác giả Rosa Tundis, Monica R.Loizzo, Federca Menicbini, Giancarlo A.statti 

và Francesco tổng hợp các công trình nghiên cứu về Iridoids của 141 tác giả giai 

đoạn 1986-2007, cho thấy Iridoids có 8 tác dụng sinh học quan trọng: 

1. Tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh: Hoạt chất Catalpol là một Iridoids có trong 

quả Nhàu có tác dụng làm tăng synaptophysin, kích thích men Proteinkinase C 

(PKC) làm phân hủy các gốc tự do ROS, ức chế LPS (Lipopolysacharid) nên có 

http://1.bp.blogspot.com/-tSn5Tc6q5Zs/TzSu1m5y4VI/AAAAAAAAGVI/f6KuwREylOM/s471/03-Iridan.jpg
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tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh, làm chậm lão hóa tế bào, ngăn cản suy giảm trí 

nhớ, giảm tốc độ thoái hóa và làm phục hồi tế bào bị tổn thƣơng. 

2. Tác dụng chống ung thƣ: Các Iridoids Aucubin, Geniposide có tác dụng chống 

đột biến tế bào, ức chế hình thành khối u; Catalpol có tác dụng ức chế DNA-

polymerase, ức chế tăng trƣởng phát triển; Hapagide, 8-Acetylhapgide ức chế 

kháng nguyên virus; Tarennoside, Genipin, Paederoside có tác dụng chống đột 

biến tế bào. Từ các cơ chế trên Iridoids có tác dụng chống ung thƣ. 

3. Tác dụng chống viêm, tăng cƣờng miễn dịch: Tác dụng chống viêm, tăng cƣờng 

miễn dịch của Iridoids thông qua một loạt các cơ chế sau; Aucubin, Geniposide 

ức chế TNF-α và IL-6 (Interleukin-6); Verproside, Catalposide có tác dụng giảm 

đau; Monotropein có tác dụng giảm phù nề; Verminoside, Genipin ức chế NOS, 

LPS; Oleuropeoside, Ligustroside ức chế men COX-2; Scrovalentinoside, 

Scropolioside có tác dụng làm giảm phản ứng quá mẫn; Catalpol kích thích tế 

bào T và đại thực bào. 

4. Tác dụng chống oxy hóa: Iridoids Picroside và Kutkoside có tác dụng phân giải 

gốc tự do; Oleuropein có tác dụng thu dọn các gốc tự do và Aucubin có tác dụng 

ức chế sản sinh các gốc tự do. Từ đó Iridoids có tác dụng chống oxy hóa. 

5. Tác dụng lên hệ tim mạch: Bình thƣờng Renin do tổ chức cạnh cầu thận tiết ra, 

tác động làm cho Angiotensinogen, dƣới xúc tác của men ACE, trở thành 

Angiotensin. Angiotensin tác dụng lên các mạch máu thông qua các thụ cảm thể 

AT1 và AT2 gây co mạch,cao huyết áp. Iridoids Oleacin có tác dụng ức chế 

men ACE và liên kết với các AT1 và AT2 làm cho không còn nhận biết đƣợc 

Angiotensin nữa, do đó có tác dụng làm giảm huyết áp. 

Các Iridoids Scandoside, acid Geniposide, Feretoside, acid Asperu-losidic 

(AA), acid DeacetylAsperu-losidic (DAA) có tác dụng ức chế làm giảm các LDL. 

Catalpol và Metyl-Catalpol có tác dụng làm giảm tính thấm thành 

mạch. Iridoids còn có tác dụng làm giảm Cholesterol, giảm Triglyceredes, giảm 

Hemocystein (thủ phạm gây đột quỵ, nhồi máu) và làm tăng HDL. Ngoài 

ra Iridoids còn có tác dụng chuẩn hóa, tức là lập lại sự cân bằng các mức 

Cholesterol trong cơ thể. 

6. Tác dụng giảm đƣờng huyết: Iridoids Oleuropein có tác dụng chống oxy hóa, 

tăng dung nạp Glucose; Scropolioside-D2, Harpagoside, 8-0-AcetylHarpagide, 

DAA có tác dụng làm giảm Glucose huyết. 

7. Tác dụng kháng khuẩn: Rất nhiều các Iridoids đã đƣợc chứng minh có tính 

kháng khuẩn, virus và ký sinh trùng. Ví dụ: Isoplumericin có tác dụng kháng vi 
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khuẩn, Acibin kháng virus, Plumericin kháng ký sinh trùng... 

8. Iridoids còn có tác dụng làm lành vết thƣơng, kích thích sản xuất collagen, tăng 

bài tiết mật, chống rối loạn tâm thần ở phụ nữ mãn kinh. 

478.Iod (Iodine) – I: 

- Cách đây 5.000 năm, ngƣời Trung Hoa đã biết cách chữa bệnh bƣớu cổ bằng 

rong 

biển, nhƣng chƣa biết đó là nhờ tác dụng của chất Iod có trong rong. Iod có tên khoa 

học là Iodès, một từ Hy Lạp có nghĩa là màu tím. Ký hiệu của Iod là I. 

- Năm 1850, Chatin, nhà khoa học Pháp, xác định rằng bệnh bƣớu cổ là do hiện 

tƣợng thiếu Iod của cơ thể gây ra. Năm 1914, Kendall tách riêng đƣợc chất thyroxin 

chứa nhiều Iod từ tuyến giáp. 

- Cơ thể ngƣời có khoảng 50 mg iod, 20-30% lƣợng Iod này tập trung ở tuyến 

giáp. 

Lƣợng Iod trong máu từ 0,1 - 0,3 µg /100 ml và trong các hormone của tuyến giáp từ 

4-8 µg/100 ml. 

- Vai trò chủ yếu của Iod là tham gia vào việc hình thành các hormone của 

tuyến 

giáp. Những hormone này rất quan trọng cho sự phát triển hài hoà của cơ thể nói 

chung và bộ não nói riêng, có liên quan  tới: 

 Sự phát triển và bền chắc của xƣơng (do vai trò điều tiết lƣợng P và Ca 

trong cơ thể). 

 Sự hoạt động của các cơ. 

 Việc phân phối oxy cho các cơ tim. 

 Sự chuyển hoá chất ở ruột. 

 Sự sản xuất hồng huyết cầu (do chức năng điều khiển việc hấp thụ chất 

sắt). 

 Chức năng thanh lọc các chất của thận. 

 Sự điều chỉnh thân nhiệt. 

 Việc tổng hợp các phân tử lipid mới và loại bỏ các phân từ lipid đã xuống 

cấp. 

 Kích thích và điều khiển sự chuyển hoá các chất đƣờng và protein trong cơ 

thể. 

Bởi vậy, việc duy trì một lƣợng Iod đủ dùng cho cơ thể là điều rất cần thiết 

đối với mọi ngƣời, nhất là đối với phụ nữ đang mang thai, trẻ em từ lúc sinh tới 3 

tuổi (tuổi não là phát triển tƣơng đối hoàn chỉnh) và ngƣời già. 

Cơ thể thiếu Iod có thể dẫn tới việc sảy thai hoặc thai chết trong bụng mẹ, trẻ 

em dễ mắc các chứng bệnh về thần kinh.Ngoài bệnh bƣớu cổ, các biểu hiện khác có 

thể gặp luôn có cảm giác hồi hộp hay sợ hãi, da dày, táo bón, rụng tóc, lƣợng 

cholesterol trong máu tăng cao, trí tuệ chậm phát triển, vẻ mặt đần độn. 

http://www.clbtrieuphunoni.com/
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+ Nguồn Iod trong tự nhiên, nhu cầu về Iod của cơ thể ngƣời:  

Iod có nhiều trong cá biển và các loại hải sản khác, trong trứng, thịt. Một số 

loại rau nhƣ rau cải xoăn (crét-son) cũng chứa I. Nƣớc biển có chứa Iod từ cơ thể 

các động vật biển còn sống hoặc đã phân huỷ tiết ra. Ngành công nghiệp hoá chất 

sản xuất Iod từ một số muối vô cơ nhƣ kali iodua (KI). Iod có một đồng phân có 

tính phóng xạ (I127). 

Lƣợng I do các bữa ăn hàng ngày có thể cung cấp cho chúng ta là 10-500 

(µg/ngày, trong khi cơ thể chúng ta chỉ cần vào khoảng 150 (µg /ngày). Thấp quá 25 

µg /ngày hoặc cao quá 500 µg/ngày đều có thể làm rối loạn hoạt động của tuyến 

giáp và các hormone, dẫn tới bệnh bƣớu cổ. Lƣợng Iod đƣợc cơ thể hấp thụ từ thức 

ăn ở dạ dày sẽ vào máu để đƣợc chuyển về tuyến giáp. Sự hấp thụ Iod cần đƣợc tiến 

hành đều đặn hàng ngày. Phần lớn lƣợng Iod dƣ thừa trong cơ thể thƣờng đƣợc thải 

ra ngoài bằng đƣờng nƣớc tiểu tiện; phần còn lại bị thải ra qua đƣờng tiêu hoá và 

mồ hôi. 

+ Hiện tƣợng thừa, thiếu Iod của cơ thể: Cơ thể thiếu Iod hay thừa Iod đều 

ảnh hƣởng xấu tới tuyến giáp và sinh bệnh. Tuy nhiên, đa số trƣờng hợp bệnh là do 

thiếu Iod. Bởi vậy, nhiều nƣớc trên thế giới, kể cả Việt Nam, có chủ trƣơng trộn Iod  

vào muối ăn để ngƣời dân dùng hàng ngày. Ngoài ra, khi cần thiết các bác sĩ thƣờng 

chỉ định cho các đối tƣợng cần bổ sung Iod theo liều lƣợng nhƣ sau:     

Nhu cầu Iod cho cơ thể. 

Loại đối tƣợng Lƣợng Iod (µg/ngày) 

            Trẻ sơ sinh từ 0-6 tháng 40 

            Trẻ em từ 6-12 tháng 50 

            Trẻ em từ 1-3 tuổi 70 

            Trẻ em từ 4-9 tuổi 120 

            Trẻ em từ 10 -12 tuổi  140 

            Nam, nữ từ 13-19 tuổi 150 

            Phụ nữ mang thai, ngƣời già 150 

            Phụ nữ cho con bú  200 

 

Có một số ít ngƣời thừa Iod là do: 

- Ăn nhiều rong biển (một số ngƣời dân miền biển ở Nhật và Trung Quốc). 

- Dùng thuốc có Iod để chữa bệnh trong thời gian dài (nhƣ chữa chứng loạn nhịp 

tim, một số thuốc sử dụng tính phóng xạ của I
127

). 

 

*** 
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K 
479. Kali (Kalium) - K 

Kali, tên đầy đủ là Kalium, còn đƣợc gọi là Potassium, có ký hiệu là K, là một 

kim loại kiềm. Những hợp chất của nguyên tố này khi tan trong nƣớc sẽ tạo ra những 

ion Kali mang điện dƣơng (K
+
). 

Cơ thể một ngƣời năng 70kg có khoảng 140g kali, 90% khối lƣợng này nằm 

trong các tế bào, độ tập trung ở các dịch tiêu hoá cao hơn trong huyết tƣơng. Bình 

thƣờng, nồng độ của các ion K
+
 ở bên trong tế bào luôn cân bằng với nồng độ các ion 

Na
+
 ở bên ngoài tế bào. Na có tính hút nƣớc và giữ nƣớc, làm cho máu và các chất dịch 

có tính linh động, dễ chuyển dịch, còn K không có tính chất ấy. Sự cân bằng giữa nồng 

độ  2 ion Na
+
 và K

+
 rất quan trọng đối với cơ tim. Sự thiếu hoặc thừa K

+
 ở cơ tim đều 

khiến cho tim đập mau hơn, dẫn tới các bệnh loạn nhịp tim. Khi cơ thể thiếu chất 

Magiê (Mg) hoặc thiếu oxy do mạch bị tắc nghẽn, các cơ tim sẽ bị mệt mỏi, tiết ra chất 

acid lactic làm giảm nồng độ ion K
+
. Việc cấu tạo ra các tế bào mới trong quá trình 

mang thai của phụ nữ ở độ tuổi cơ thể đang phát triển, trong trƣờng hợp cơ thể có vết 

thƣơng đang hàn gắn, ngƣời bệnh đang hồi phục, đều làm cho lƣợng K trong cơ thể bị 

giảm sút. 

Cơ thể ngƣời luôn có nhu cầu về K
+
, nhƣng với mức độ thích hợp. Hiện tƣợng 

thiếu hoặc thừa K
+
  đều không tốt cho sức khoẻ. Những trƣờng hợp thiếu K

+
  xảy ra 

sau khi ngƣời bệnh dùng các loại thuốc tẩy, thuốc lợi tiểu, thuốc có chất corticoid, cam 

thảo trong thời gian dài, dẫn tới sự mất cân bằng về nồng độ K
+
 với Na

+
 ở hai bên 

màng tế bào. Hiện tƣợng thiếu K
+
  của cơ thể thƣờng đi đôi với hiện tƣợng thiếu magiê 

(Mg), làm cho ngƣời bệnh mệt mỏi, hay bị chuột rút (vọp bể), có cảm giác kiến bò ở 

tay chân, bị rối loạn tiêu hoá. Nêu hiện tƣợng thiếu này kéo dài, ngƣời bệnh có thể bị 

loạn nhịp tim và bại liệt. 

Ngƣợc lại sự thừa K
+
 có thể gây viêm ruột, suy thận, loạn nhịp tim hoặc trầm 

trọng hơn làm tim ngƣng đập 

+ Nguồn kali trong tự nhiên: 

Mỗi ngƣời có thể hấp thụ đƣợc mỗi ngày từ 2 - 6g kali bằng việc ăn uống. 

Những thực phẩm nào nhiều K
+
  thì lại ít Na

+ 
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                    Hàm lượng Kali trong một số thực phẩm (mg/100g) 

 

Loại thực phẩm Lƣợng Kali (mg/100g) 

Bột đậu tƣơng  (đậu nành) 1.700 – 2.000 

Quả sấy khô 700 – 1.900 

Đậu quả, đậu hạt 1000 

Thực phẩm có chất dầu 400 – 1.000 

Rau tƣơi 200 – 1.000 

Lúa mạch đen 450 

Cá hồi, gan cá 400 

Chuối 380 

Gạo chƣa giã (còn cám) 300 

Gạo trắng 100 

 

Ngƣời thiếu chất K
+
  chỉ nên bổ sung cho cơ thể qua việc ăn các thực phẩm giầu 

chất K
+
  nhƣ các loại rau, quả, ngũ cốc, thực phẩm có dầu. 

480. Kẽm ( Zinc) – Zn: 

- Kẽm có tên khoa học là Zincum, ký hiệu Zn, là một nguyên tố vi lƣợng có tầm 

quan trọng hàng đầu đối với cơ thể v  có liên quan tới tất cả các tế bào và gen. Vậy mà 

các nhà khoa học chỉ xác định đƣợc điều này kể từ năm 1939 sau khi phát hiện sự có 

mặt của Zn trong một loại enzym (chất xúc tác sinh học). Năm 1961, Ananda Prasad, 

một chuyên gia trong ngành y đã phát hiện đƣợc hiện tƣợng cơ thể không hấp thụ đƣợc 

Zn do di truyền, dẫn tới sự chậm phát triển của cơ thể, cả về khả năng sinh dục và 

chuyển hoá chất. 

- Cơ thể ngƣời trƣởng thành chứa khoảng 2,5g Zn, 30% lƣợng này ở trong 

xƣơng, 60% trong các cơ bắp, nhƣng tập trung nhiều nhất ở mắt, tuyến tiền liệt, thận, 

gan, tuỵ, tóc và huyết thanh của máu (có khoảng 0,9 mg/l). Trong thời gian mang thai, 

nồng độ Zn trong máu ngƣời mẹ có khi giảm sút tới 50% vì đã truyền sang thai. 

Các nhà khoa học đã xác định đƣợc sự liên quan của Zn với hơn 200 enzym, với 

các chức năng: 

- Kích thích sự phát triển của các tế bào mới, phục hồi các tế bào đã bị các gốc tự 

do làm tổn thƣơng. 

- Hình thành và điều hoà sự hoạt động của một số hormone nhƣ insulin của 

tuyến tuỵ, gustin của tuyến nƣớc bọt, testosterone (hormone sinh dục nam). 

- Điều hoà tỷ lệ giữa các tế bào thành phần của máu. 

- Tăng cƣờng khả năng hấp thụ oxy của hồng huyết cầu. 

- Tăng cuờng tính bền của các thành mạch, các màng tế bào. 
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- Điều hoà sự hoạt động của tuyến tiền liệt. 

- Kích thích sự phục hồi các vết thƣơng. 

- Kích thích sự chuyển hoá của vitamin A. 

- Kích thích sự hoạt động của thị giác và của hệ thần kinh trung ƣơng. 

- Giúp cơ thể loại bỏ các chất độc hại, các nguyên tố kim loại nặng, chống lại sự 

lão hoá.  

+ Nguồn Zn trong tự nhiên, hiện tƣợng thừa, thiếu Zn của cơ thể: Ruột hấp thụ 

chất Zn sinh học từ các thức ăn. Nguồn Zn phong phú nhất là thịt các loài sò hến, thịt 

gia súc, cá và các loại hải sản. Rau quả cũng chứa Zn nhƣng ít và cơ thể khó hấp thụ. 

Sữa bò và sữa mẹ đều giàu chất Zn (20 mg/l). 

Hàm lượng Kẽm trong một số thực phẩm. 

Loại thực phẩm Lƣợng Zn (mg/100g) 

Sò, hến 70 

Gan 7,8 

Thịt đỏ (thịt bò) 4,3 

Trứng 1,5 

 

Zn đƣợc ruột hấp thụ vào máu rồi đƣa tới gan, một phần đƣợc lƣu trữ, một phần 

đƣợc phân phối tới mọi cơ quan trong cơ thể để dự phần chống stress, chống nóng, 

lạnh, sự mệt mỏi, sự lây nhiễm... 

Mỗi ngày, cơ thể ngƣời trƣởng thành hấp thụ đƣợc từ 10-15mg Zn qua thực 

phẩm. Các nguyên tố Cu, Fe, Ca,  P, chất xơ hạn chế khả năng hấp thụ Zn của cơ thể, 

trong khi sữa và các sản phẩm của sữa, rƣợu vang, các axit amin tăng cƣờng khả năng 

này. 

 Những đối tƣợng cần đƣợc bổ sung thêm chất Zn gồm: Trẻ em đang ở độ tuổi 

phát triển, những ngƣời bị bệnh tiểu đƣờng, ngƣời bị thƣơng, ngƣời sắp phải qua cuộc 

giải phẫu, nghiện rƣợu nặng, ngƣời ăn chay (chỉ ăn thực phẩm thực vật), ngƣời uống 

thuốc có chất sắt, aspirine, ngƣời bị bỏng, bị rối loạn đƣờng tiêu hoá, mắt mờ, phụ nữ 

dang ở độ tuổi sinh nở, đang mang thai hoặc nuôi con bằng sữa mẹ, ngƣời cao tuổi, 

ngƣời già. 

Những biểu hiện của hiện tƣợng cơ thể thiếu chất Zn là: Móng tay dễ gãy, có vệt 

trắng, tóc rụng, da khô, dễ bị viêm nhiễm. Đàn ông yếu khả năng sinh lý, phụ nữ dễ 

gặp sự cố khi mang thai, dễ sinh con thiếu tháng, đứa trẻ yếu dễ bị dị dạng hoặc có vấn 

đề không bình thƣờng ở hệ thần kinh, chậm lớn. 

Ngƣời già thiếu chất Zn dễ bị suy thoái cơ bắp và xƣơng, giảm chiều dày của 

da, kém ăn hoặc ăn không thấy ngon miệng. 
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                                       Nhu cầu Kẽm cho cơ thể. 

Đối tƣợng Lƣợng Zn (mg/ngày) 

Trẻ sơ sinh 6 

Trẻ em từ 1-9 tuổi 10 

Trẻ em từ 10-12 tuổi 12 

Nữ từ 13 tuổi trở lên 12 

Nam từ 13 tuổi trở lên 15 

Phụ nữ mang thai 15 

Phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ 19 

Ngƣời cao tuổi 12 

 

481. Kelp (Kelps) - Rong biển 

Rong biển làm thực phẩm mọc ở nhiều đại dƣơng và đƣợc sử dụng nhiều nhất ở 

Nhật Bản, Na Uy và Scotland. 

Năm 1750, Bác sĩ ngƣời Anh Russell dã dùng rong biển để điều trị bệnh bƣớu cổ. 

Năm 1812, Courtois xác định rong biển có chứa iod và rong biển trở thành nguyên liệu 

dồi dào cung cấp iod cho ngành Công nghiệp Dƣợc. 

Từ Kelp bao gồm các loại rong nâu thuộc bộ Fucus và Laminarae bao gồm các 

loài Macrocystis pyrifera, Laminaria digitata, Scophylium nodosum v.v... 

Rong biển có chứa các protein, alginat, laminarin, acid aginic, mannitol, các acid 

béo chƣa no, các vitamin B, vitamin C và các nguyên tố I, Br, Na, K, Mg, Ca, Fe, 

Silicon, P, Se, Zn, Bo, Mo, Va, Be. 

Dùng dƣới dạng bột rong biển khô hay cao rong biển để phòng và điều trị bệnh 

bƣớu cổ (do chứa nhiều I), tăng cƣờng miễn dịch, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, 

chống béo phì, làm giảm. thể trọng. 

482. Keo ong: 

1. Keo ong là nhựa của các loài cây, nhất là các chồi mầm, do con ong nghiền nát 

luyện với nƣớc dãi và dịch tiết ở bụng ong mà thành, có màu nâu hay sẫm. Keo ong 

còn gọi là Propolis (Pro: trƣớc, Polis: thành phố - tiếng Hy lạp). 

 Vai trò của keo ong: 

- Đặt ở vị trí lối vào tổ ong, bảo đảm cho tổ ong tránh mƣa, gió, bụi và sự xâm nhập 

từ bên ngoài. 

- Giữ cho tổ ong luôn vô trùng. Khi ong Chúa đẻ trứng, các ong Thợ tổng vệ sinh tổ, 

dùng keo ong lấp lối ra vào. Sau khi công việc hoàn thành, thì ong chúa mới đẻ, để 

đảm bảo vô trùng cho ấu trùng. 
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2. Thành phần của keo ong:  

Thành phần: 50% nhựa cây, 30% sáp ong, 10 % chất béo, 5% phấn hoa, 5% 

chất khác. 

Gồm: 

(1) Các Vitamin: A, B1, B2, C, E, acid Pantothenic. 

(2) Các khoáng chất: Cu, Mg, Ca, Al, Se… 

(3) Các Flavonoids 

(4) Các men và hoạt chất khác: Quercetin, Chrysin, Acacetin…(Tổng số:  34 

chất). 

+ Tác dụng của Keo ong: 

1. Tăng cƣờng hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng: 

Keo ong giàu Flavonoid: 

- Có tác dụng kháng sinh tự nhiên. 

- Kích thích phát triển các vi sinh vật có lợi. 

- Kích thích sản xuất Bạch cầu, Bạch huyết và Interferon. 

- Chống oxy hóa, bảo vệ tổ chức cơ quan trong cơ thể. 

2. Phòng ngừa các bệnh tim mạch: giảm mỡ máu, phòng xơ vữa động mạch, 

cải thiện tuần hoàn lƣu thông máu. 

3. Cải thiện chức năng tiêu hóa: keo ong chứa nhiều Enzyme có tác dụng giúp 

tiêu hóa tốt. 

4.  Tác dụng khử trùng, chống viêm nhiễm, chữa các vết thƣơng. 

5. Ngăn ngừa phát triển tế bào khối u: Keo ong có chất Caffeic acid, Phenethyl 

ester có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của tế bào khối u (không tác dụng 

với tế bào lành), hỗ trợ điều trị các bệnh ung thƣ mũi, ung thƣ cổ tử cung, 

ung thƣ vú, ung thƣ trực tràng. 

6. Tác dụng hỗ trợ tăng cƣờng chức năng giải độc cho gan, giảm men gan 

GOT, GPT. 

483. Kế hoạch HACCP: văn bản đƣợc xây dựng dựa trên các nguyên tắc 

HACCP,đề ra thủ tục cần phải tuân theo nhằm đảm bảo kiểm soát đƣợc một quá trình 

cụ thể nào đó. 

484. Kế hoạch chất lượng (Quality Plan): Tài liệu quy định các thủ tục 
và nguồn lực kèm theo phải đƣợc ngƣời nào áp dụng và khi nào áp dụng đối với một 

dự án, sản phẩm, quá trình hay hợp đồng cụ thể 

485. Khách hàng (Customer): là tổ chức hay cá nhân mua và nhận sản phẩm 
thực phẩm để thỏa mãn nhu cầu của họ. 

486. Khả năng xác định nguồn gốc (Traceability): Khả năng đề truy 
tìm về lịch sử , sự áp dụng hay vị trí của đối tƣợng đƣợc xét. Khi xem xét sản phẩm, 

khả năng xác định nguồn gốc liên quan tới: 
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- Nguồn gốc của vật liệu hay chi tiết, bộ phận. 

- Lịch sử quá trình chế tạo và việc phân phối và vị trí của sản phẩm sau khi giao. 

487. Khám bệnh là việc hỏi han bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực 

thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để chẩn 

đoán và chỉ định phƣơng pháp điều trị phù hợp đã đƣợc công nhận. 

488. Khâu ban đầu (At the beginning of Food chain): Gồm những 
công đoạn đầu tiên trong chu trình thực phẩm nhƣ thu hoạch, mổ thịt, vắt sữa, đánh bắt 

thủy hải sản. 

489. Khí nhà kính là các khí trong khí quyển gây ra sự nóng lên toàn cầu và biến 

đổi khí hậu. 

490. Khoa học: Là hệ thống tri thức về các hiện tƣợng, sự vật, quy luật của tự 
nhiên, xã hội và tƣ duy. 

491. Kho bảo thuế: là kho của chủ hàng dùng để chứa hàng hóa nhập khẩu đã 

đƣợc thông quan nhƣng chƣa nộp thuế. 

492.Kho ngoại quan: Là kho lƣu giữ hàng hóa sau đây: 
- Hàng hóa đã làm thủ tục hải quan đƣợc gửi đề chờ xuất khẩu. 

- Hàng hóa từ nƣớc ngoài đƣa vào gửi đề chờ xuất ra nƣớc khác hoặc nhập khẩu 

vào 

Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

493. Khớp: khớp là hai hay nhiều xƣơng liên kết lại với nhau. 

Theo mức độ hoạt động và cấu tạo, chia làm 3 loại khớp: 

-Khớp sợi: là khớp bất động. Các xƣơng liên kết với nhau bằng mô sợi (khớp sọ, khớp 

răng - hàm). 

- Khớp sụn: là khớp bán động. Có đệm sụn - sợi ở đầu xƣơng tiếp khớp (khớp mu, 

khớp đốt sống...). 

494. Khu cách ly kiểm dịch: Là nơi nuôi giữ động vật, bảo quản sản phẩm động 

vật, cách ly hoàn toàn với động vật, sản phẩm động vật khác trong một thời hạn nhất 

định để kiểm dịch. 

495. Khử trùng (Antiseptic): Một chất ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và 

nấm mốc, đặc biệt trên cơ thể ngƣời. 

496. Khử trùng (Sterilization): Là sự tiêu diệt các vi sinh vật bằng nhiệt độ, tia 
phóng xạ, khí (Ethylene oxide hay formaldehyde) hay xử lý bằng hóa chất. 
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497. Khử trùng trong ATTP (Disinfection): Giảm các vi sinh vật xuống 

mức không gây ô nhiễm hoặc làm hƣ hỏng thực phẩm. Khử trùng thƣờng sử dụng các 

tác nhân hóa học hoặc vật lý, sẽ không gây ảnh hƣởng xấu đến thực phẩm. 

498. Khử trùng tiêu độc: Là việc diệt mầm bệnh ở ổ dịch động vật, vùng có 
dịch, vùng bị dịch uy hiếp; khu cách ly kiểm dịch, cơ sở chăn nuôi, sản xuất con giống; 

cơ sở giết  mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, 

thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật dùng trong thú y; phƣơng tiện, dụng cụ vận 

chuyển, chứa, nhốt động vật, sản phẩm động vật, vận chuyển chất thải động vật, chất 

thải động vật có thể làm lây truyền bệnh cho động vật hoặc gây ô nhiễm môi trƣờng 

cho sản phẩm động vật. 

499. Khuẩn lạc (Colony): Một cụm vi khuẩn đƣợc nuôi cấy trên một đĩa môi 

trƣờng nuôi cấy với số lƣợng đủ để có thể nhìn thấy bằng mắt thƣờng. 

500. Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực 

hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu. 

501. Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất 

hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp. 

502. Khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khi chức 

năng, đƣợc thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tƣ, phát triển kinh tế - xã 

hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh. 

503. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn 

của quá trình, đầu tƣ, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị 

trƣờng nhằm mục đích sinh lợi. 

504.Kiểm soát ô nhiễm là quá trình phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý 

ô nhiễm. 

505. Kiểm tra hải quan là việc cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ hải quan, các 

chứng từ, tài liệu liên quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phƣơng tiện vận tải. 

506. Kinh doanh dược là thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của 

quá trình đầu tƣ, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ liên quan 

đến thuốc và nguyên liệu làm thuốc trên thị trƣờng nhằm Mục đích sinh lời. 
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507. Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kỹ thuật nhất định nhằm 

đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với yêu cầu quy định trong 

quy chuẩn kỹ thuật tƣơng ứng. 

508. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm đƣợc thể 

hiện bằng hình khối, đƣờng nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. 

509. Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau 

đây gọi là kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng  hóa) là việc cơ quan 

nhà nƣớc xem xét, đánh giá lại chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, 

cung ứng dịch vụ đã đƣợc đánh giá chất lƣợng bởi các tổ chức đánh giá sự phù hợp 

hoặc đã đƣợc áp dụng các biện pháp quản lý chất lƣợng khác của các tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh. 

510.Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật: Là việc thực hiện các biện 
pháp chẩn đoán, xét nghiệp động vật, sản phẩm động vật để phát hiện đối tƣợng kiểm 

dịch động vật, sản phẩm động vật. 

511.Kiểm nghiệm thực phẩm: Là hoạt động kỹ thuật bao gồm việc xác định 
các đặc tính của một sản phẩm thực phẩm hoặc nguyên liệu thực phẩm theo một quy 

trình đã định. Hoặc nói cách khác: Kiểm nghiệm thực phẩm là tiến hành hoặc nhiều 

biện pháp thử. Phép thử là xác định một hay nhiều đặc tính theo một thủ tục đã định. 

512.Kiểm tra y tế: Bao gồm kiểm tra về vật lý, vi sinh vật, hóa học, bệnh dịch, 
dƣ lƣợng bức xạ..và việc kiểm tra này có thể bao gồm việc phân tích và xét nghiệm các 

tiêu  bản về dịch thể, mô cơ hoặc chất thải. 

513. Kiểm soát 
+ Động từ: Quản lý các điều kiện của một hoạt động để luôn tuân thủ các tięu chuẩn đã 

thiết lập. 

+ Danh từ: Trạng thái tuân theo các thủ tục chuẩn xác và đạt đƣợc các tiêu chuẩn. 

514. Kiểm soát an toàn thực phẩm (Food Safety Control) 
- Động từ: Tiến hành các hoạt động cần thiết nhằm đảm bảo và duy trì các tiêu chuẩn 

an toàn thực phẩm theo quy định. 

- Danh từ: Chỉ một trạng thái ở đó sự vận hành chính xác đang đƣợc tuân thủ và các 

tiêu chuẩn ATTP đều đƣợc thỏa mãn. 

515. Kiểm soát chất lượng (Quanlity Control): Một phần của quản lý 

chất lƣợng tập trung vào việc thực hiện các yêu cầu chất lƣợng. 

516. Kiểm soát giết mổ động vật: Là việc kiểm tra , xét nghiệm để phát hiện 
đối tƣợng kiểm soát giết mổ động vật trƣớc, trong và sau khi giết mổ. 
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517.Kiểm soát hải quan: Là Biện pháp tuần tra, điều tra hoặc biện pháp 
nghiệp vụ khác bdo cơ quan hải quan áp dụng đề phòng, chống buôn lậu, vận chuyển 

trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan. 

518. Kiểm soát sự đa dạng (Variety control): Là sự lựa chọn số lƣợng 
tối ƣu các kích cỡ hay chủng loại của sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ nhằm  đáp ứng 

đƣợc những nhu cầu đang thịnh hành. 

519. Kiểm tra: Là chức năng đảm bảo cho sự tiến hành công việc theo đúng kế 
hoạch, đối chiếu sự thực hiện công việc với mục tiêu, tiêu chuẩn đã đặt ra và sửa chữa, 

điều chỉnh khi cần thiết. Việc kiểm tra đƣợc thực hiện do cán bộ kiểm tra. 

520. Kiểm tra xác nhận (Verification): Sự khẳng định, thông qua việc 

cung cấp bằng chứng khách quan rằng các yêu cầu quy định đã đƣợc thực hiện. 

521. Kiểm tra xem xét (Review): Hoạt động đƣợc tiến hành để xác định sự 
thích hợp, sự thỏa đáng và hiệu lực của một đối tƣợng để đạt đƣợc các mục tiêu đã lập. 

522. Kiểm tra vệ sinh thú y: Là việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật để phát 
hiện đối tƣợng kiểm tra vệ sinh thú y. 

523. Kiểm dịch (Quarantine): Là sự hạn chế các hoạt động của ngƣời hay 

động vật khỏe đã tiếp xúc với ngƣời hay động vật bị bệnh trong thời kỳ lây (có nghĩa 

là tiếp xúc) để đề phòng lây truyền bệnh trong thời kỳ ủ bệnh nếu nhiễm trùng xảy ra. 

524. Kiểm thực ba bước: Là biện pháp thực hành kiểm soát ATTP tại các nhà 
ăn, bếp ăn tập thể, các khách sạn và bữa ăn của các hội nghị lớn, gồm 3 bƣớc: 

+ Bƣớc 1: Kiểm tra tất cả nguyên liệu, thực phẩm nhập về. 

+ Bƣớc 2: Kiểm tra khi xuất kho để chế biến. 

+ Bƣớc 3: Kiểm tra tất cả thức ăn trƣớc khi ăn và lƣu mẫu. 

Kiểm thực ba bƣớc đƣợc ghi chép vao “Sổ kiểm thực ba bƣớc” cho từng bữa ăn 

hàng ngày. 

525. Kinh doanh thực phẩm (Food business): Là tham gia vào việc sản 

xuất , chuẩn bị, chế biến, bán hàng,bảo quản, xuất khẩu hoặc nhập khẩu thực phẩm 

hoặc thiết bị, bao bì, bao kiện, chất làm sạch thực phẩm nhằm mục đích để thu lời lãi. 

- Khớp hoạt dịch: là khớp động. Ổ khớp chức hoạt dịch. 

526. Ký sinh trùng: Là những sinh vật sống nhờ vào các sinh vật khác đang 

sống, chiếm các chất của sinh vật đó để sống và phát triển. 

527. Kwashiorkor: Là hội chứng thiếu dinh dƣỡng nhiều mặt của trẻ em với đặc 

trƣng là chậm lớn, da bị hƣ hại, phù, rối loạn về dạ dày-ruột và các tổn thƣơng gan… 
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L 
528. Lão hóa (già): là tình trạng thoái hóa các cơ quan, tổ chức dẫn tới suy 

giảm các chức năng của cơ thể sống và cuối cùng là tử vong. 

+ Biểu hiện của lão hóa: 

(1) Biểu hiện bên ngoài: Yếu đuối, đi lại chậm chạp, da dẻ nhăn nheo, mờ mắt, 

đục nhân mắt (chân chậm, mắt mờ), trí nhớ giảm, hay quên, phản xạ chậm chạp. 

(2) Biểu hiện bên trong: 

- Khối lƣợng não giảm. 

- Các tuyến nội tiết nhỏ dần, giảm tiết hormon 

- Các chức năng sinh lý giảm: Chức năng tiêu hóa; Chức năng hô hấp; Chức năng 

tuần hoàn; Chức năng bài tiết; Chức năng thần kinh; Chức năng sinh dục. 

- Khả năng nhiễm bệnh tăng: Bệnh nhiễm trùng; Bệnh không nhiễm trùng: tim 

mạch, xƣơng khớp, chuyển hóa, thần kinh… 

529.Lạm dụng tiềm năng (Abuse potential): Điều này đề cập đến cách 

thức mà một sản phẩm có thể bị ngƣời tiêu dung xử lý sai và dẫn đến nguy hiểm. Ví 

dụ: thời gian vận chuyển thực phẩm từ siêu thị đến tủ lạnh ở nhà hoặc không nấu đúng 

cách. 

530. Làm sạch (Cleaning): Là việc loại trừ một tác nhân gây bệnh  hay một 
chất hữu cơ khỏi nơi có điều kiện thuận lợi cho sự tồn tại và nhân lên của nó bằng cách 

lau, rửa bằng nƣớc nóng, xà phòng hay các chất tổng hợp phù hợp hay bằng hút chân 

không. 

531. Làm sạch thực phẩm (Cleaning food): Sự loại bỏ chất bẩn, cặn 
bã thực phẩm, đất rác, mỡ hay chất khác mà không đƣợc phép có. 

532. Lên men (Fermentation): Quá trình liên quan đến sự phát triển của các 

sinh vật có ích và việc sản xuất acid trong thực phẩm nhƣ Yaourt và phô mai. 
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533. Lactobacilli và Bifidobacteria (Lactobacilli and Bifidobacteria): 

Vi khuẩn acid lactic có trong thiên nhiên, trong cơ thể ngƣời và động vật ở đƣờng tiêu 

hoá, miệng và âm đạo. 

 Lactobacillus acidophilus là một vi khuẩn acid lactic đƣợc nghiên cứu rất chi tiết, 

đó là vi khuẩn rất quan trọng trong lên men các sản phẩm sữa, quả và rau. 

Lactobacillis và các Bifidobacteria cùng sản sinh các chất hữu cơ (acid lactic, acid 

acetic) làm tăng độ acid (pH=4-5) của hệ tiêu hoá và âm đạo , đảm bảo hệ cân bằng 

vi khuẩn đƣờng ruột. 

Các vi khuẩn Lactobacilli và Bifidobacteria là những vi khuẩn “có lợi” , qua các 

công trình nghiên cứu để xác định các vi khuẩn này ức chế sự phát triển của các yếu tố 

bệnh lý có hại đã sinh ra các độc chất, tăng cƣờng  tốt tiêu hoá bằng cách nâng cao sự 

hấp thu của một số dƣỡng chất, kích thích các chức phận miễn dịch và làm tăng khả 

năng đề kháng đối với các bệnh nhiễm khuẩn đƣờng ruột và âm đạo.  

Các vi khuẩn Lactobacilli và Bifidobacteria đƣợc đƣa vào cơ thể qua đƣờng uống . 

Nhiều loại Lactobacillus acidophilus và Bifidobacteria có khả năng sinh ra các acid béo 

mạch ngắn và các acid amin (arginin, cystein, glutamin). 

L acidophilus và các chủng Bifidobacteria chọn lọc sản sinh ra lactase, một enzym 

quan trọng trong tiêu hoá sữa và chúng tham gia vào quá trình sinh tổng hợp vitamin K 

và vitamin B (niacin, acid folic, biotin, vitamin B6). Sự xâm chiếm bởi hệ vi khuẩn bản 

địa làm giảm áp lực của các glycoconjugat fucosyl hoá ở niêm mạc ruột vật chủ. 

Chống lại sự xâm lấn bởi các yếu tố bệnh lý ở ruột, tƣơng tác với hệ vi khuẩn 

trong bụng phòng tránh đƣợc sự phát triển nhanh chóng của các yếu tố bệnh lý. 

Lactobacilli và Bifidobacteria có thể tìm thấy trong các thực phẩm có lợi cho sức 

khoẻ và các sản phẩm lên men thông dụng. Trong công nghiệp Dƣợc, chúng đƣợc nuôi 

cấy và chế biến để sản xuất các sản phẩm khác nhau . 

Nguồn thực phẩm chức năng có chứa vi khuẩn này có thể có dƣới dạng bột, cao 

lỏng, viên nang và viên nén. 

Các vi khuẩn này an toàn, không gây bệnh, không gây độc, tồn tại hoạt tính khi có 

mặt các chất kháng sinh, chống lại các yếu tố bệnh lý và quan trọng nhất  là hiệu quả có 

lợi cho vật chủ. Chúng đƣợc gọi là các probiotic mà từ thông thƣờng gọi là men vi sinh. 

Probiotic là thực phẩm chức năng chứa vi khuẩn sống có hoạt tính cân bằng hệ vi 

khuẩn đƣờng ruột còn có các công dụng nhƣ phòng và điều trị tiêu chảy (sau khi uống 

kháng sinh làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đƣờng ruột, hạn chế sự không chấp nhận 

lactose), phòng và điều trị nhiễm khuẩn âm đạo, tăng hệ thống miễn dịch, điều trị dị ứng, 

giảm hàm lƣợng cholesterol, phòng ung thƣ và sự phát triển các khối u. 

Liều dùng hàng ngày thay đổi tuỳ từng đối tƣợng sử dụng. Với ngƣời lớn, dùng 

uống từ 1-10 tỷ vi khuẩn còn đƣợc gọi 10
9
-10

10
 CFU (đơn vị khuẩn lạc). Nếu uống quá 

nhiều sẽ bị kích ứng đƣờng ruột. 
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Sau đây là danh mục các loại vi khuẩn đƣợc dùng trong y học: 

- Lactobacilli: L. acidophilus, L. casei, L. delbrueckii subsp bulgaricus, L. reuteri, 

L. brevis, L. cellobiosus, L. curvalus, L. fermentum, L. plantarum, L. gasseli, L. 

rhamnosus. 

- Bifidobacteria: B. bifidum, B. adolescentis, B. animalis, B. infantis, B. 

thermophilum. 

 534.  L-Carnitin (L-Carnitine) 

L-carnitin đƣợc tổng hợp trong cơ thể từ các acid amin lysin và methionin. 

L-carnitin vận chuyển mỡ, acid béo từ ngoại môi vào trong ty lạp thể của tế bào để 

tạo năng lƣợng.  

L-Carnitin giảm mệt mỏi, có tác dụng chống lại sự giảm sút nhận thức ở tuổi già, 

cải thiện trí nhớ,chống trầm cảm, làm chậm sự phát triển của bệnh Alzheimer, làm giảm 

sự peroxy-hoá ở tế bào não, thu dọn gốc tự do, chống oxy hoá. 

Dùng L-carnitin hỗ trợ tăng cƣờng thể lực, giảm cân. 

Dạng sản phẩm: viên 250mg và 500mg. 

Dùng ngày từ 1-2 viên/250mg hoặc 1 viên 500mg. 

535. Lanh – Linum usitatissimum – Họ Linaceae 

Là cây hàng năm, cao 1m, lá nhỏ, hoa xanh, hạt hình cầu có vỏ bao ngoài. 

Có nguồn gốc ở Trung Đông, hiện đƣợc trồng nhiều ở Mỹ, Bắc Âu. 

Trồng cây bằng hạt giống vào mùa xuân, thu hái hạt chín từ cuối hè, đầu thu. 

Bộ phận dùng là hạt. 

Hạt có nhiều dầu, dầu chiếm 35% hạt. Chủ yếu có acid linoleic ( Omega – 3) và acid 

linoleic (Omega – 6), còn có protein và các lignan. 

Hạt lanh là thực phẩm có giá trị dinh dƣỡng cao vì có chứa các acid béo chƣa no 

Omega – 3 và Omega – 6. Các chất này có tác dụng tốt đến các chức phận hoạt động 

của não, chúng có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị ung thƣ vú và ung thƣ dạ con. 

Các lignan có tác dụng gây động dục. Hạt Lanh còn có tác dụng trị táo bón, viêm tiết 

niệu. 

Chú ý : không dùng hạt lanh non chƣa chín vì hạt này có thể gây độc. 

536. Lãnh thổ hải quan gồm những khu vực trong lãnh thổ, vùng đặc quyền 

kinh tế, thềm lục địa của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nơi Luật hải quan 

đƣợc áp dụng. 

537. Lây nhiễm chéo (Cross Contamination) : Quá trình mà vi khuẩn 
đƣợc di chuyển không chủ ý từ một chất hoặc đối tƣợng này sang một chất hoặc đối 

tƣợng khác, có tác dụng có hại. 

538. Loãng xương 
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+  Định nghĩa 

Loãng xƣơng là quá trình giảm khoáng của xƣơng do sự điều chuyển calci từ 

xƣơng vào máu bởi tác dụng ƣu thế của hủy cốt bào (Osteoclast) so với tạo cốt 

bào (Osteoblast). 

Loãng xƣơng khác với nhuyễn xƣơng (Osteomalacia) là dạng khác của giảm 

khoáng do thiếu vitamin D. 

+ Các yếu tố nguy cơ gây loãng xương 

(1) Mãn kinh sớm: sự giảm oestrogen là nguyên nhân gây loãng xƣơng. 

(2) Nữ giới. 

(3) Di truyền. 

(4) Cấu trúc xƣơng mỏng. 

(5) Chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp: thể hiện cân nặng cơ thể thấp. 

(6) Hút thuốc lá: làm giảm tỷ trọng xƣơng. 

(7) Nghiện rƣợu: do ảnh hƣởng chuyển hóa protein, Ca, độc với cốt bào. 

(8) Lối sống tĩnh tại: làm giảm khối lƣợng xƣơng. 

(9) Chế độ ăn: nghèo Ca, nghèo các vitamin, khoáng chất. 

(10) Ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. 

539. LOD (A Limit of Detection): Là nồng độ thấp nhất của một chất có thể 
đƣợc phát hiện bằng các phép thử tiêu chuẩn. 

540. Loại bỏ (Scrap): Hành động đƣợc tiến hành đối với sản phẩm không phù 

hợp để loại bỏ sản phẩm đó khỏi việc sử dụng đã định ban đầu. 

541. Lô hàng thực phẩm (Lot hoặc batch): Một lƣợng nhất định hàng 

hóa thực phẩm đƣợc sản xuất trong các điều kiện cơ bản giống nhau. 

542.Lợi ích sức khỏe: là khả năng tác động có lợi tới sức khỏe hoặc khả 

năng làm giảm một tác động bất lợi đến sức khỏe cho một cơ thể, cụm dân cƣ 

hoặc cộng đồng. 

543. Lipid: Là những sản phẩm ngƣng tụ của các acid béo và Alcol. Cũng có thể 

định nghĩa Lipid là những Este hoặc Amin của các acid béo với Alcol hoặc Amin 

Alcol. 

544. Lecithin (Lecithine) 

Lecithin là một phospholipid, gọi là phospharidylcholin 

Lecithin là hỗn hợp các ester phosphatidyl trong đó chủ yếu có: 

phosphaztidylcholin, phosphazttidylethanolamin, phosphasttidylserin, 

phosphasttidylinositol, còn có chứa các acid béo, các triglycerid, carbohydrat. Một thìa 

cà phê cốm lecithin có 28 kcal. Lecithin có trong đậu tƣơng, lac, gan, thịt và lòng đỏ 

trứng. 
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Trong công nghiệp thực phẩm, lecithin đƣợc chiết xuất từ hạt đậu tƣơng. 

Lecithin cung cấp cho cơ thể cholin và inositol. 

Lecithin có tác dụng dƣỡng não, làm tăng trí nhớ, dùng cho bệnh nhân cao tuổi, 

lú lẫn, làm giảm hàm lƣợng cholesterol trong máu. 

Liều uống: 1200mg-2400mg/ngày cho ngƣời lớn. 

545. Lên men:   

Là quá trình trao đổi chất, qua đó, các chất hữu cơ mà trƣớc tiên là đƣờng bị biến đổi 

dƣới tác dụng của Enzym của vi sinh vật. Dựa vào cơ chế của quá trình lên men chia 

ra: 

+ Lên men yếm khí: Là quá trình phân giải bằng Enzym các hợp chất hữu cơ phức tạp 

thành các chất đơn giản mà không có sự tham gia của oxy phân tử (Lên men rƣợu, lên 

men Acetonbutylic, lên men lactic…) 

+ Lên men ái khí (hiếu khí): Là quá trình phân giải đƣờng thành các hợp chất đơn giản 

nhƣng cần phải có oxy tự do (lên men acetic, lên men cytric). 

546. Lệ phí: Lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi đƣợc cơ quan 

nhà nƣớc hoặc tổ chức đƣợc ủy quyền phục vụ công việc quản lý nhà nƣớc đƣợc quy 

định trong danh mục lệ phí ban hành của cơ quan có thẩm quyền. 

547. Lutein (Lutein): 

Công thức hóa học:  C40H56O2 , phân tử lƣợng 568,87. 

Lutein có trong điểm vàng của mắt ngƣời và một số động vật. 

Trong công nghiệp, lutein đƣợc chiết từ cánh hoa cúc vạn thọ (Tagetes erecto). 

Trong cánh hoa cúc vạn thọ khô có khoảng 3‰ lutein dƣới dạng ester với các acid béo 

nhƣ acid palmitic và phân tử lutein có hai nhóm hydroxy. 

Chiết oleoresin từ cánh hoa cúc vạn thọ, rồi thủy phân bằng KOH thì nhận đƣợc lutein. 

Lutein còn kèm theo một lƣợng zeaxanthin (bằng 1/10 lutein). 

Dƣợc điển Mỹ 2009 quy định lutein phải chứa không dƣới 80% các carotenoid, không 

dƣới 74% lutein và không dƣới 8,5% zeaxanthin. Trong điểm vàng của mắt cũng có 

zeaxanthin. 

Lutein đƣợc dùng để phòng và hỗ trợ điều trị bệnh thoái hóa điểm vàng ở mắt, bảo vệ 

mắt 

khỏi bị tác hại bởi ánh sáng mặt trời, hỗ trợ điều trị bệnh quáng gà. 

Lutein có hoạt tính cao chống oxy hóa nên bảo vệ da, làm đẹp da, tăng cƣờng miễn 

dịch 

nên đƣợc bổ sung vào sữa cho trẻ em. 

Dùng uống, ngƣời lớn ngày uống 2-20mg. Còn dùng dƣới dạng kem bôi da. 
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548. Lunasin: 

1. Lịch sử phát minh: 

Lunasin đƣợc Tiến sĩ Alfredo Galvez phát hiện lần đầu tiên năm 1996, là kết quả 

của quá trình  nghiên cứu cải thiện tính chất dinh dƣỡng của protein đậu tƣơng trong 

phòng thí nghiệm của Giáo sƣ De Lumen tại Đại học California Berkeley (UC 

Berkeley). 

2. Cấu trúc: 

+ Lunasin là một peptid gồm có 43 acid amin đƣợc mã hóa trong Albumin 2S. Chuỗi 

mạch của Lunasin có chứa 9 gốc Asparagin và một mạch Arg-Gly-Asp. 

+ Cấu trúc của nhiễm sắc thể: Trong nhân tế bào, phân tử AND đƣợc cuộn lại dƣới 

dạng cấu trúc nhỏ hình sợ chỉ gọi là Nhiễm sắc thể (NST). Mỗi NST đƣợc hình do 

AND quấn chặt lấy cột chống đỡ là các phân tử Protein histone. 

 

Nhiễm sắc thể = Acid Nucleic + Protein 

           (AND + ARN) 

 

Protein chiếm 80%, gồm: 

- Protein histone: Các phân tử chứa phần lớn là các acid amin mang tính Base 

nhƣ: Lysin, Arginin, Histidin … (mang điện dƣơng). 

- Protein nonhistone: Các phân tử chứa các acid amin mang tính acid nhƣ: 

Aspartic, Glutamic … (mang điện âm). 

+ Cấu trúc của Lunasin mang tính acid và có điện tích âm. Với cấu trúc đặc biệt, 

Lunasin sử dụng qua đƣờng uống không bị phá hủy bởi các men tiêu hóa nhƣ pepsin, 

proteinase, peptidase … Lunasin có thể đi đến các tổ chức, mô đích dƣới dạng hoạt 

tính. 

3. Nguồn gốc:  

+ Lunasin đƣợc phát triển đầu tiên từ đậu tƣơng, sau đó còn phát hiện trong lúa mạch, 

lúa mì, lúa mạch đen, rau dền, thực vật có hoa Họ Đậu (Lupinus), Họ Cà (Solanaceae). 

+ Hàm lƣợng Lunasin trong đậu tƣơng trong khoảng 0,5-8,1 mg/1g. Sự thay đổi hàm 

lƣợng Lunasin phụ thuộc vào: 

- Gene chủng đậu tƣơng. 

- Các yếu tố môi trƣờng: nhiệt độ, độ ẩm. 

- Đất trồng. 

- Quá trình nảy mầm. 

- Quá trình thu hoạch . 

- Quá trình chế biến. 

- Quá trình bảo quản. 
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4. Tác dụng: 

4.1. Tác dụng chống ung thư: 

Tác dụng sinh học đƣợc phát hiện của peptid Lunasin chính là khả năng chống ung 

thƣ. Cơ chế chống ung thƣ của Lunasin nhƣ sau: 

4.1.1. Ức chế quá trình phân chia tế bào, từ đó ngăn ngừa sự phân chia và nhân lên 

của các tế bào ung thƣ. 

Ta đã biết: Gene sinh ung thƣ (Oncogene) là loại gene kiểm soát sự phát triển tế bào, 

khi nó bị đột biến, làm một tế bào bình thƣờng chuyển dạng thành ung thƣ. 

Hiện đã có hàng chục gene sinh ung thƣ đƣợc tìm thấy. Các nhà nghiên cứu đã chia 

gene sinh ung thƣ thành 5 loại: 

(1) Các yếu tố tăng trưởng (Growth factors): 

Là các yếu tố kích thích tế bào tăng trƣởng. Nó có thể là một tín hiệu làm cho tế 

bào tổng hợp một loại thụ thể nào đó, để tăng nhạy cảm và tăng đáp ứng với những yếu 

tố làm tế bào đẩy mạnh hoạt động phân bào, tổng hợp DNA (ví dụ làm tế bào tuyến vú 

tăng nhạy cảm và đáp ứng với estrogen).. 

(2) Thụ thể của yếu tố tăng trưởng: 

Các thụ thể yếu tố tăng trƣởng gồm phần ngoài màng tế bào, phần trong màng và phần 

trong bào tƣơng. Phần bên ngoài tạo ra một vị trí đặc hiệu để chỉ gắn với một yếu tố 

tăng trưởng tương thích. Phần bên trong bào tƣơng của thụ thể là một phân tử có chức 

năng và hoạt động thay đổi khi phần ngoài màng gắn với yếu tố tăng trƣởng. Thông 

thƣờng phân tử bên trong này là một kinase (một loại men). Khi đột biến 1 tiền gen 

sinh ung thƣ, trở thành gen sinh ung thƣ, có thể làm chức năng của kinase này tăng 

mạnh, gửi tín hiệu liên tục vào trong bào tƣơng liên tục mọi lúc ngay cả khi không có 

yếu tố tăng trƣởng gắn vào phần ngoài màng của thụ thể, và nguy cơ ung thƣ xuất hiện. 

(3) Các thành phần trong bào tương của đường dẫn truyền tín hiệu tế bào: 

Là đƣờng dẫn truyền trung gian giữa thụ thể yếu tố tăng trƣởng và nhân tế bào là nơi 

nhận tín hiệu tăng trƣởng. Các gen dẫn truyền tín hiệu cũng giống nhƣ các thụ thể yếu 

tố tăng trƣởng nghĩa là có thể "đóng" hay "mở". Khi có đột biến của tiền - gen sinh ung 

thƣ, trở thành gen sinh ung thƣ, thì các thành phần này chuyển từ dạng không hoạt 

động thành dạng hoạt động. 

(4) Các yếu tố sao chép: 

Là các phân tử cuối cùng trong đƣờng dẫn truyền tế bào. Kết quả của quá trình dẫn 

truyền tế bào là tác động lên DNA trong nhân tế bào, và việc này do các yếu tố sao 

chép này đảm nhiệm. Chúng sẽ đến và gắn lên DNA và kích thích DNA sao chép, tế 

bào phân chia. 

Tiền gen sinh ung thƣ myc là một ví dụ. Bình thƣờng lƣợng protein myc cân bằng đối 

nghịch với các protein khác - ví dụ nhƣ p53 vốn có vai trò làm chậm lại sự phân bào. 

https://en.wikipedia.org/wiki/growth_factors
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BF_b%C3%A0o
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BF_b%C3%A0o
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%A5_th%E1%BB%83&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Estrogen
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Y%E1%BA%BFu_t%E1%BB%91_t%C4%83ng_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinaz&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Enzym
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinaz&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%A5_th%E1%BB%83&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Myc&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Myc&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Protein
https://vi.wikipedia.org/wiki/P53
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Khi myc bị đột biến thành gen sinh ung thƣ sẽ gia tăng biểu hiện và kích thích tế bào 

phân chia. Đột biến này hay gặp ở các ung thƣ trẻ em nhƣ bƣớu nguyên bào thần kinh. 

(5) Các yếu tố điều hòa tế bào chết theo lập trình: 

Không phải tất cả các gen sinh ung  thƣ đều có liên hệ đến đƣờng dẫn truyền tín hiệu tế 

bào. Có một nhóm gene mã hóa cho các protein tác động đến chu trình tế bào và làm tế 

bào hoặc ngừng chu trình tế bào hoặc chết theo lập trình nếu phát hiện thấy tế bào đó 

bất thƣờng. Khi bị đột biến gene, các protein này mất chức năng và các tế bào bất 

thƣờng có cơ hội để phát triển quá mức trở thành ung thƣ. 

Các phƣơng pháp điều trị ung thƣ mới là nhằm vào yếu tố ngăn cản thụ cảm thể của 

yếu tố tăng trƣởng, ngăn cản đƣờng dẫn truyền tín hiệu tế bào.  

Các nhà khoa học đã chứng minh: Lunasin liên kết với các protein đặc hiệu của 

Nhiễm sắc thể đƣợc gọi là “hypoacetylated histones”. Bình thƣờng, các gene sinh ung 

thƣ – Oncogene, đƣợc kích hoạt bởi các tác nhân ung thƣ và sinh các tế bào ung thƣ. 

Lunasin gắn với các protein histone chứa Acetyl-hóa ở các vị trí khác nhau để phong 

bế và ngăn chặn quá trình Acetyl – hóa các protein-histone . 

Quá trình này làm các Oncogene bị “khóa”, làm ức chế sự tăng sinh của tế bào 

ung thƣ. Chính vì thế, peptide đƣợc phát hiện chống ung thƣ mang tên Lunasin, xuất 

phát từ tiếng Philippines, từ “Lunas” có nghĩa là “chữa bệnh”. 

4.1.2. Cấu trúc của Luansin mang điện tích âm nên dễ trung hòa với các protein 

– histone của nhiễm sắc thể mang điện tích dƣơng, nên có thể phá hủy các oncogene 

sinh ung thƣ. 

4.1.3. Lunasin còn có tác dụng gây độc với các tế bào ung thư (Cytotoxicity) với 

nhiều dòng ung thƣ, đặc biệt với dòng ung thƣ ruột kết KM12L4, RKO, HCT-116 và 

H-29 với các giá trị IC 50 tƣơng ứng 13.0; 21.6; 26.3; 61.7 µm. Khi nghiên cứu trên 

chuột nhắt, các nhà khoa học nhận thấy Lunasin có tác dụng tƣơng đƣơng nhƣ tác nhân 

hóa trị liệu với việc di căn của tế bào ung thƣ ruột kết, với liều 4mg/kg thể trọng. Cơ 

chế do Lunasin ức chế các thụ thể của các Oncogen (Integrin) và cắt đứt truyền tín 

hiệu tới nhân tế bào. 

4.2. Tác dụng với tim mạch: 

Lunasin còn có tác dụng: 

- Làm giảm cholesterol. 

- Làm giarmLDL. 

- Tốt cho tim mạch. 

549. Lưu đồ (Floww Diagram): Thể hiện có hệ thống dƣới dạng biểu đồ 

trình tự và mối tƣơng tác giữa các bƣớc trong chuỗi cung cấp thực phẩm. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Myc&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C6%B0%E1%BB%9Bu_nguy%C3%AAn_b%C3%A0o_th%E1%BA%A7n_kinh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BF_b%C3%A0o
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%BFt_t%E1%BA%BF_b%C3%A0o_theo_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh&action=edit&redlink=1
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550. Lưu thông phân phối thực phẩm (Food distribution): Là các 

hoạt động hoặc một loạt các hoạt đông trong khuôn khổ phân phối thực phẩm trong 

công đồng tới nơi kinh doanh, bán thực phẩm hoặc không. 

 

551. Lưu huỳnh (Sulfur) - S 
- Lƣu huỳnh là một Á kim, đã đƣợc các nhà giả kim học biết tới từ thời cổ đại, 

nhƣng mãi tới thế kỷ XVIII mới đƣợc 2 nhà khoa học ngƣời Pháp là Antoine de 

Lavoisier (1743 – 1794) và Louis Gay Lussac (1778 – 1850) giới thiệu đầy đủ các tính 

chất lý hoá của một nguyên tố hoá học cùng với ký hiệu là S. 

- Trong cơ thể, S không ở dạng đơn chất mà chỉ ở dạng hợp chất. 

Những acid amin có S nhƣ methionine, cystine, cystein, taurine thƣờng có ở da, 

tóc, móng chân, móng tay, các chất nhầy, ở ngoài và ở cả bên trong các tế bào. 

- Trong cơ thể S thƣờng có vai trò nhƣ những cầu nối giữa các phân tử, tạo thành 

những lớp màng bao bóc các cơ, mô và các bộ phận của mọi cơ quan nội tạng.  

Những tế bào có chứa S thƣờng kết hợp với một số nguyên tố vi lƣợng nhƣ kẽm, 

selenium (Se), magiê và những vitamin có tính chống oxy hoá nhƣ vitamin A (β- 

caroten), vitamin C, E để bảo vệ các tế bào, giúp các tế bào phòng tránh sự nhiễm độc 

và sự lão hoá. 

+ Nhu cầu về S của cơ thể và nguồn S trong tự nhiên: Nhu cầu mỗi ngày về các 

acid amin có S của cơ thể vào khoảng 13 mg cho mỗi kg trọng lƣợng đối với nữ và 14 

mg/kg trọng lƣợng đối với nam. Nguồn S của ngƣời là nƣớc và các thực phẩm. Có một 

số nguồn nƣớc khoáng trong tự nhiên chứa các muối sulfat. Một số thực phẩm chứa 

nhiều S là: các loại hải sản, măng tây, củ cải đen, hành, tỏi, các cây và sản phẩm của 

cây có dầu, trứng, thịt. 

+ Những ngƣời ăn chay kéo dài (không ăn thịt lâu ngày), những ngƣời bị stress, 

bị viêm nhiễm, sống nơi ô nhiễm, làm việc lâu ngoài ánh nắng… đều dễ bị thiếu S, do 

thiếu sự cung cấp hoặc các tế bào chứa S bị phá huỷ. Cơ thể thiếu lƣu huỳnh có những 

biểu hiện nhƣ: chậm mọc tóc, móng tay và móng chân, khả năng chống sự oxy hoá của 

các tế bào kém, dễ bị các bệnh viêm nhiễm, dễ bị tích mỡ ở gan, lƣợng glutathion – 

một kháng độc tố, trong bạch cầu giảm. Hiện tƣợng thiếu acid amin có chứa lƣu huỳnh 

sẽ làm cho tế bào mau bị lão hoá.  

552. Lượng ăn hàng ngày chấp nhận được (ADI: Acceptable 

Daily Intake) 
+ Định nghĩa: 

ADI là viết tắt của ba từ tiếng Anh: Acceptable Daily Intake, nghĩa là lƣợng ăn 

vào hàng ngày chấp nhận đƣợc, là giới hạn mà ở đó an toàn cho ngƣời tiêu thụ hàng 

ngày suốt thời gian tồn tại của nó. 

 

+ Cách tính: 

 

                                     NOEL 

       ADI      = 

(mg/kg/ngày)     100 (hệ số an toàn) 
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 Muốn xác định đƣợc lƣợng ăn vào hàng ngày chấp nhận đƣợc (ADI), ngƣời ta phải 

nghiên cứu trên động vật thí nghiệm. Khi nghiên cứu trên động vật, xác định đƣợc 

ranh giới mức liều không gây tác động tới động vật thí nghiệm (mức độ ảnh hƣởng 

không quan sát đƣợc) và mức liều gây tác động (Những ảnh hƣởng quan sát đƣợc). Đó 

chính là NOEL. Song thực tế, có sự khác nhau giữa kết quả ở động vật và ở ngƣời 

cũng nhƣ có sự khác nhau giữa các cá thể ngƣời và nhóm dân số. Kết quả nghiên cứu 

độc học độc chất (Toxicokenetics) và động lực học độc chất (Toxicodynamics) cho 

thấy, để đảm bảo an toàn cho ngƣời, phải giảm NOEL đi 100 lần (trong đó sự khác 

nhau giữa động vật với ngƣời là 10 lần và sự khác nhau giữa các cá thể ngƣời là 10 

lần). Số 100 gọi là hệ số an toàn để xác định ADI. 

553. Lương y là ngƣời có hiểu biết về lý luận y dƣợc học cổ truyền, có kinh 

nghiệm khám bệnh, chữa bệnh bằng phƣơng pháp y dƣợc học cổ truyền có dùng thuốc 

hoặc không dùng thuốc đƣợc Bộ Y tế hoặc Sở Y tế công nhận sau khi có ý kiến của 

Hội đông y trung ƣơng hoặc Hội đông y cấp tỉnh. 

554. Lycopen (Lycopene) 

Lycopen là một hỗn hợp các đồng phân hóa học lập thể của lycopen. 

Dƣợc điển Mỹ 2009 quy định lycopen phải có độ tinh khiết không dƣới 96,0% và 

không quá 101,0% chất C40 H56 dạng khô. 

Lycopen là ψ, ψ – caroten, C40H56, phân tử lƣợng 536,88. 

Lycopen có trong quả cà chua, nhất là ở vỏ quả cà chua. 1 kg quả cà chua tƣơi có 

chứa 20mg lycopen. Lycopen còn có nhiều trong quả gấc chín nhũn. 

Lycopen là một carotenoid, trong cấu trúc hóa học không có vòng, có chứa nhiều 

dây nối đôi có tác dụng chống oxy hóa, phá hủy các gốc tự do, nhất là các gốc tự do có 

trong lipid. Lycopen phòng và hỗ trợ điều trị bệnh phì đại tuyến tiền liệt và ung thƣ 

tuyến tiền liệt ở nam giới. Dùng uống, ngày uống  5 – 10mg. 
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M 
555. Maca: 

+ Tên khác:  

 Nhân sâm Peru 

 Sâm Angela 

 Maca – Maca 

+ Tên khoa học: Lepidium meyenii 

+ Thành phần hóa học: (Hàm lƣợng trong 10g bột ăn đƣợc): 

1. Năng lƣợng: Kalo: 32,5 Kcal; Protein: 1-1,4 g; Carbonhydrate: 6-7,5 g; Lipide: 

220 mg; Chất xơ: 850 mg; Tro: 490 mg 

2. Vitamin: Vitamin B2: 39 g; Vitamin B6 : 114 g; Vitamin C: 28,6 mg; Niacin: 

565 g; Vitamin E; Vitamin B1; Vitamin B12 

3. Các acid amin: 19 loại: Alanine: 63,1 mg; Arginine: 99,4 mg; Acid Aspartic: 

91,7 mg; Acid Glutamic: 156,5 mg; Glycine: 68,3 mg; Histidine: 41,9 mg; HO-

Proline: 26,0 mg; Isoleucine: 47,4 mg; Leucine: 91,0 mg; Lycine: 54,5 mg; 

Methionine: 28,0 mg; Phenylalanine: 55,3 mg; Proline: 0,5 mg; Sarcosine: 0,7 

mg; Serine: 50,4 mg; Threonine: 33,1 mg; Trytophan: 4,9 mg; Tyrosine: 30,6 

mg; Valine: 79,3 mg 

4. Chất khoáng: Ca: 25 mg; Cu: 0,6 mg; Fe: 1,5 mg; I: 52 g; Mn: 80 g; K: 205 

g; Na: 1,9 mg; Zn: 380 g; Mg; P 

5. Acid béo: Oleic: 24,5 g; Linoleic: 72 g; Linolenic; Palmitic 

6. Sterol: 5-10 mg: Campesterol; Sitosterols; Stigmasterol; Ergosterol; 

Brassicasterol; Ergostadiol 

7. Hợp chất khác: 

 P-Methoxybenzyl Isothiocyanate (Kích thích tình dục) 

 Macamides  

 Macaenes 

 Glucosinolate 

 Uridine  

Làm tăng ham muốn và chậm mạn kinh ở nữ 
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+ Tác dụng với sức khỏe: 

1. Cung cấp năng lƣợng và các chất dinh dƣỡng: 

+ Maca rất giàu đạm, đặc biệt là các acid amin, các vitamin, chất khoáng, tinh bột, 

acid béo và các hoạt chất sinh học nên có tác dụng tăng thêm sức mạnh, cung cấp 

đủ các chất dinh dƣỡng cần thiết cho cơ thể nhƣng không gây béo phì (ít chất béo 

bão hòa và giàu chất xơ: 8,5g/100g). 

+ Hàng ngàn năm trƣớc những chiến binh Inca của Peru cổ xƣa đã biết sử dụng 

Maca để tạo nên sức khỏe để “bách chiến bách thắng” ở mọi nơi đặt dấu chân 

chinh phục của họ. Đồng thời tác dụng kích thích ham muốn của thứ dƣợc thảo này 

đã làm cho các chiến binh Inca cũng nhƣ chiến binh Tây Ban Nha khi chiếm đóng 

Peru, đã không thể kiềm chế đƣợc bản năng tự nhiên trƣớc các thiếu nữ tại các 

thành trì chiếm đƣợc và đã trở thành một truyền thuyết lƣu đến ngày nay. 

2. Tác dụng tăng cƣờng chức năng sinh dục: 

+ Maca làm tăng sự ham muốn (Libido) do kích thích các trung khu não bộ và các 

thụ cảm thể với các Hormone sinh dục, đồng thời làm tăng sản xuất Hormone sinh 

dục Testosterone. 

+ Maca rất giàu Sterol (Campesterol, Sitosterol, Stigmasterol, Ergosterol, 

Brassicasterol, Ergostadiol) nên khi sử dụng cũng sẽ bổ sung lƣợng Hormone sinh 

dục, làm tăng tình trạng ham muốn và tăng sản xuất tinh trùng và Hormone sinh 

dục, tăng khả năng di chuyển của tinh trùng và khối lƣợng tinh dịch. 

+ Maca cũng rất giàu Arginin, Zn, Vitamin E, Ca … nên có tác dụng làm tăng tổng 

hợp NO và dẫn tới tăng sự cƣơng cứng, chống liệt dƣơng, bất lực. 

+ Hoạt chất P-Methoxybenzyl – Isothiocyanate có tác dụng kích thích tình dục 

mạnh mẽ. 

+ Maca đƣợc biết đến nhƣ một loại “Viagra tự nhiên” nhờ khả năng cải thiện ham 

muốn tình dục ở cả nam và nữ, tăng tỷ lệ thụ tinh do chất lƣợng tinh trùng đƣợc cải 

thiện. Hai hoạt chất Macamides và Macaenes làm tăng Libido và làm chậm mạn 

kinh của phụ nữ. 

+ Maca có tác dụng đặc biệt thú vị chống các rối loạn của phụ nữ thời kỳ mạn kinh, 

chính vì thế Maca còn đƣợc gọi là “cây của mạn kinh”. Nó có tác dụng điều hòa 

chu kỳ Hormone bằng cải thiện hội chứng tiền kinh nguyệt và các rối loạn tiền mạn 

kinh và mạn kinh nhƣ: cơn bốc hỏa, khô âm đạo, rối loạn cảm xúc, mệt mỏi, loãng 

xƣơng, đau nhức xƣơng khớp, giúp cơ thể phụ nữ khỏe mạnh, duy trì sắc đẹp, tăng 

cƣờng sinh lý, dễ đạt đƣợc khoái cảm. 

+ Những nam giới dễ bị xuất tinh sớm là do hàm lƣợng Histamine cao ở thể hang. 

Maca bổ sung Methionine có tác dụng ức chế sự tạo thành Histamine sớm từ 
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Histidine, do đó chống đƣợc xuất tinh sớm. Ngƣợc lại, những nam giới và phụ nữ 

rất khó đạt đƣợc cực khoái và khó xuất tinh, sử dụng Maca là làm tăng Histidine 

dẫn đến tăng Histamine, do đó dễ đạt cực khoái và dễ xuất tinh. Cơ chế chung tác 

dụng của Arginine và Histidine là làm giãn nở mạch máu (Vasoditing) tăng lƣu 

lƣợng máu đến cơ quan sinh dục. 

3. Tăng sức chịu đựng, bền bỉ, dẻo dai của cơ thể và sức mạnh cơ bắp thông qua 

cơ chế bổ sung Hormone sinh dục, các aicd amin, chất khoáng, vitamin, cung 

cấp năng lƣợng, thúc đẩy tinh thần minh mẫn, sử dụng tốt cho các vận động 

viên thể thao. 

4. Maca còn có tác dụng tăng cƣờng chức năng tuyến giáp và chức năng miễn dịch 

do Maca có hàm lƣợng Iodine cao (52g/10g) và giàu các acide amin tự nhiên 

(19 loại), là nguyên liệu cùng với Cholesterol để sản xuất Hormone sinh dục, 

đồng thời có phong phú các chất khoáng, vitamin, Maca có tác dụng tăng sức đề 

kháng cho cơ thể.\ 

5. Tác dụng chống oxy hóa: 

Maca giàu các Vitamin C, Niacine, B2, B6, các Sterols, chất khoáng: Zn, Mn, Fe, 

Cu, Ca và các acid béo không no có tác dụng chống gốc tự do, làm giảm quá trình 

oxy hóa, giảm đƣợc nguy cơ thoái hóa tế bào và sự hƣ hỏng AND, giảm sự viêm 

của tổ chức liên kết. Từ đó làm giảm sự suy giảm trí nhớ, thoái hóa tế bào não, 

giảm nguy cơ ung thƣ và các bệnh đái tháo đƣờng, tim mạch, xƣơng khớp … làm 

cơ thể trẻ lâu, thọ lâu. 

556. Magnesi ( Magnesium) - Mg 

Magiê có ký hiệu là Mg, là một nguyên tố kim loại.  

Muối sulfat magiê đã đƣợc sử dụng từ thế kỷ XV để làm thuốc nhuận tràng. 

Trong vòng 50 năm trở lại đây, các bác sỹ P. Delbet và D. Bertrand đã làm Mg nổi 

tiếng vì ứng dụng nó trong nông nghiệp, trong công nghiệp thực phẩm và việc phòng 

chống bệnh ung thƣ. Ngoài ra, ngƣời ta còn sử dụng các chất có Mg để hỗ trợ chống 

stress, phòng chống một số bệnh về tim mạch, chứng nhồi máu cơ tim và chống sự lão 

hoá. 

- Trong cơ thể một ngƣời nặng 70kg có 25 – 30g Mg đƣợc phân phối nhƣ sau: 

gần 70% ở xƣơng, 29 % ở các cơ bắp và các mô khác, 1% trong máu. Những điểm có 

Mg tập trung nhiều nhất là não, bên trong và bên ngoài tế bào, cơ tim, các tế bào gan, 

ruột, các tuyến nội tiết và hệ thống các mạch máu. Lƣợng Mg trong máu đƣợc phân 

phối nhƣ sau: 22 mg trong 1 lít huyết tƣơng và 56 mg trong 1 lít hồng huyết cầu. 
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Sự phân phối Mg trong cơ thể (mg/100g) 

Xƣơng 

Cơ bắp 

Thận 

Gan 

Tim 

Lách 

Tinh hoàn 

Phổi 

1.010 

215 

207 

175 

175 

142 

95 

74 

 

- Mg có mặt trong tế bào dƣới dạng ion mang điện dƣơng (Mg++), Mg tham gia 

vào hoạt động chuyển hoá chất, ổn định tỷ lệ giữa các chất acid và bazơ trong cơ thể, 

giúp Canxi và Phốtpho cố định ở xƣơng, giúp cơ thể phát triển thuận lợi, đặc biệt trong 

5 lĩnh vực sau: 

(1) Hoạt động chuyển hoá chất: Mg là một chất kích thích quan trọng cho 

khoảng 300 enzym hoạt động, chủ yếu là vận chuyển chất phosphas để tạo ra năng 

lƣợng cung cấp cho cơ thể. Nhờ vậy mà cơ thể thực hiện đƣợc các chức năng nhƣ: sinh 

sản, phát triển, trao đổi chất, thích ứng với stress, điều hoà thân nhiệt, loại bỏ độc tố, 

sửa chữa tế bào, hoạt động của não. 

Ngoài ra, Mg còn kiểm soát sự thâm nhập của Canxi qua màng tế bào, vì nếu để 

Canxi lọt vào bên trong tế bào nhiều quá mức cần thiết sẽ gây ra hiện tƣợng co cơ, 

chuột rút, nhức đầu. 

Các bộ phận cấu tạo bởi các mô mềm ở bên trong cơ thể nhƣ ruột, mật, dạ con, 

các mạch máu… nếu bị thiếu Mg có thể những phản ứng co rút gây đau đột ngột, kèm 

theo nhức đầu, huyết áp tăng cao, kể cả hiện tƣợng nhồi máu cơ tim. 

(2) Hỗ trợ tăng chức năng hoạt động của não 

(3) Ổn định nồng độ Na
+
 và K

+
 ở 2 bên màng tế bào: Nếu cơ thể thiếu Mg, hệ 

thống bơm đẩy Na
+
 ra ngoài tế bào khi nhiều quá mức và hút K

+
 vào thay thế sẽ hoạt 

động kém đi, dẫn tới hậu quả là các tế bào bị căng phồng. 

(4) Tính chống viêm và chống dị ứng: Mg và vitamin C là những chất chống 

histamin và hỗ trợ các loại thuốc chống dị ứng. 

(5) Chống lão hoá: Một trong những tính chất mới của Mg đƣợc các nhà khoa 

học phát hiện là khả năng hạn chế đƣợc tác hại gây ra bởi các gốc tự do và các độc tố 

làm cơ thể bị lão hoá. 

+ Nguồn gốc Magiê trong tự nhiên: 

Nƣớc khoáng ở một số nơi trong thiên nhiên có chứa Mg, rất tốt cho sức khoẻ. 

Mỗi lít nƣớc khoáng có thể chứa vào khoảng 80 - 110 mg Mg (tuỳ từng nơi khai thác 

và chỉ một số nơi có Mg). 

Một số thực phẩm chứa nhiều Mg là đậu tƣơng, các loại quả có dầu, cá, quả phơi 

khô, các loại rau xanh (Mg có trong chất diệp lục). 
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Hàm lượng Magiê trong một số thực phẩm 

Loại thực phẩm Lƣợng Magiê (mg/100g) 

Đậu tƣơng 310 

Hạt điều 267 

Hạnh nhân (nhân quả hạnh đào) 254 

Lúa mạch đen 229 

Đậu trắng 170 

Hạt dẻ 140 

Ngô (bắp) 120 

Gạo 120 

Bánh mì 50 - 90 

Tôm, cá 90 

Sôcôla 70 

+ Nhu cầu Magiê của cơ thể: 

Mg đƣợc cơ thể hấp thụ ở ruột, nhƣng không dễ dàng gì. Các thực phẩm có chứa 

Mg thƣờng bị mất một phần lớn trong các quá trình nấu nƣớng hoặc làm sạch. Thí dụ 

việc chà và làm sạch trắng gạo khiến gạo mất 83,3% Mg. Khâu nấu và làm trắng đƣờng 

làm đƣờng mất 99,9% Mg. Chỉ có khoảng 30% của lƣợng Mg còn lại trong thực phẩm 

đƣợc cơ thể hấp thụ qua ruột nhƣng sau đó lại có một phần thải ra ngoài theo mồ hôi, 

nƣớc tiểu và phân. Bởi vậy, đa số chúng ta, nhất là phụ nữ thƣờng bị thiếu Mg. 

Những đối tƣợng nên bổ sung Magie là: phụ nữ, nhất là phụ nữ đang dùng thuốc 

ngừa thai, đang mang thai hoặc nuôi con bằng sữa mẹ, đang ở thời kỳ tiền mãn kinh mà 

hay bị chuột rút, co cơ, bị stress, ngƣời làm việc quá sức, bị căng thẳng thần kinh, vận 

động viên thể thao, ngƣời cao tuổi, ngƣời đang phải uống thuốc để điều trị bệnh, nhất là 

các bệnh viêm loét đƣờng tiêu hoá, bệnh sỏi, bệnh tiểu đƣờng. 

                             Nhu cầu Magiê cho cơ thể 

Ngƣời dùng Liều lƣợng Magiê (mg/ngày) 

Trẻ sơ sinh 70 

Trẻ từ 1 - 3 tuổi 120 

Trẻ từ 4 - 9 tuổi 180 

Trẻ từ 10 - 12 tuổi 240 

Ngƣời lớn 330 - 420 

Phụ nữ  mang thai hoặc cho con bú 480 
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557. Ma Hoàng ( Ephedra sinica )  Họ Ma hoàng – Ephedraceae. 

Cây bụi lâu năm, cao 50cm. Mọc ở Bắc Trung Quốc, Mông Cổ ở các hoang mạc. 

Bộ phận dùng là thân cây phơi khô. Ma hoàng có chứa: Các Alcaloid ephedrin, 

pseudoephedrin, các tannin, các saponin, các flavonoid, dầu bay hơi. 

Ephedrin và ma hoàng có tác dụng kích thích thần kinh trung ƣơng, có hoạt tính 

làm tăng huyết áp.  

Dùng để hỗ trợ điều trị hen suyễn, sốt, bệnh cảm lạnh, thấp khớp và làm giảm cân. 

558. Mangan ( Manganese) 
- Mangan có tên khoa học là Manganese, ký hiệu Mn, đƣợc các nhà hoá học phát 

hiện từ cuối thế kỷ XIX, có trong củ cà rốt, củ cải đƣờng, mía, cà phê và cây chè (trà). 

Năm 1903, nhà sinh vật học Gabriel Bertrand chứng minh rằng đất thiếu mangan sẽ bị 

cằn cỗi, không trồng trọt đƣợc. Bằng thí nghiệm dùng nƣớc có chứa mangan đƣợc pha 

rất loãng chỉ có một vài phần nghìn gam trong 1 lít nƣớc để tƣới vào một mẫu đất khô 

cằn, ông đã làm cho cây lại tiếp tục mọc và phát triển. Năm 1928, G.Bertrand chứng 

minh tầm quan trọng của Mn đối với sự phát triển của cơ thể các con chuột thí nghiệm. 

Những công trình này đã làm cho các nhà sinh – hoá học đặc biệt chú ý và công nhận 

vai trò không thể thiếu của Mn đối với đời sống của thực vật và động vật. Riêng ở 

ngƣời, hiện tƣợng thiếu Mn sẽ dẫn tới sự suy nhƣợc, teo tinh hoàn, mất khả năng sinh 

sản và làm suy giảm sự hoạt động của một số enzym. 

- Cơ thể ngƣời trƣởng thành chứa từ 10 – 20 mg Mn, phần lớn tập trung trong 

xƣơng, gan và thận. Lƣợng Mn trong máu vào khoảng 10 Mg/l, tập trung ở hồng huyết 

cầu. Huyết tƣơng có chứa từ 0,6-4 µg/l. Các cơ bắp nhận đƣợc Mn từ máu và giữ 

khoảng 35% tổng số Mn của cơ thể. 

- Do có tác dụng kích thích sự hoạt động của một số enzym, hoặc kiềm chế tác 

dụng của một số chất khác nhƣ canxi, Mn tham gia vào nhiều hoạt động sinh hoá của cơ 

thể và là nguyên tố cần thiết có liên quan tới sự sinh sản, sự phát triển của xƣơng, cảm 

giác giữ thăng bằng, sự hoạt động của não, sự tổng hợp của cholesterol, việc điều chỉnh 

nồng độ glucose trong máu, sự đông máu (phối hợp với Vitamin K)... 

- Giống nhƣ đồng, Mn tham gia vào cấu tạo của một số tế bào có tác dụng chống 

oxy hoá. Nhƣng nếu những tế bào này có dƣ, chúng lại có tác dụng ngƣợc lại, làm cho 

các tế bào có liên quan mau bị lão hoá. 

+ Nhu cầu về Mn của cơ thể: ở ngƣời lớn (nặng 70kg), cơ thể cần mỗi ngày từ 6 – 

8 mg Mn và có thể đƣợc cung cấp đầy đủ bằng các thức ăn, chủ yếu là các thực phẩm 

thực vật nhƣ lúa, gạo, đậu, rau, quả, trà ...    

                  Hàm lượng Mangan trong một số thực phẩm. 

Loại thực phẩm Lƣợng Mn (mg/100g) 

Hạnh nhân 2,5 

Lúa mì 1,1 

Hạt điều 0,8 

Nho khô 0,5 
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Trƣờng hợp cơ thể thiếu Mn ít khi xảy ra. Thƣờng chỉ có hiện tƣợng cơ thể bị ngộ 

độc vì thừa Mn, đa số trƣờng hợp do làm việc ở nơi khai thác (mỏ Mn) hoặc sử dụng 

Mn làm nguyên liệu ở các nhà máy hoá chất. Ngƣời công nhân thƣờng bị nhiễm Mn 

qua đƣờng hô hấp, làm tổn hại phổi, hệ thống thần kinh. 

Thận, hệ tim mạch, các tinh hoàn cũng có thể bị tổn hại. Mn đúng là một nguyên 

tố hoá học có tác dụng nhƣ con dao 2 lƣỡi: rất cần thiết cho sự sống của cả động vật và 

thực vật, nhƣng sẽ gây tác hại khi có dƣ. Bởi vậy, nếu cơ thể không thiếu mà lại dùng 

thuốc bổ sung thêm Mn thì sẽ là một việc làm rất nguy hại. 

559. Mãn dục nam (Andropause): Mãn dục nam là tình trạng giảm dần nội 

tiết tố sinh dục Testosteron cùng với những biểu hiện suy giảm chức năng tình dục và 

các biểu hiện lâm sàng khác ở trong quá trình lão hóa (già hóa). 

+ Hàm lƣợng  hormone Testosteron bình thƣờng: 10-35 nanomol/lít 

+ Tỷ lệ mãn dục nam: 

 Dƣới 50 tuổi : 9% 

 50-59 tuổi : 29% 

 60-69 tuổi  : 44% 

 70-79 tuổi : 70% 

 Trên 80 tuổi : 80% 

+ Từ 30 tuổi trở đi, lƣợng Testosteron bị giảm hàng năm trung bình 0,8-1,5%. Từ 40 

tuổi trở lên: giảm 2,8%/năm, đến 50-70 tuổi, tổng lƣợng Testosteron trong máu giảm 

tới 30-70%. 

+ Hàm lƣợng Testosteron tỷ lệ nghịch với tuổi già. Tuổi càng cao, Testosteron càng 

giảm. Tuổi già ngày càng đƣợc nâng cao cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội: 

- Thế kỷ 17: ngƣời già là ngƣời trên 50 tuổi 

- Thế kỷ 18: ngƣời già là ngƣời trên 60 tuổi 

- Thế kỷ 19: ngƣời già là ngƣời trên 65 tuổi 

- Thế kỷ 20: ngƣời già là ngƣời trên 70 tuổi 

- Thế kỷ 21: “Người đàn ông khi nhìn thấy một phụ nữ trẻ, đẹp mà không còn 

thấy cảm xúc, ước ao thì đó là người già (và nên nghỉ hƣu). [Trần Quán Anh] 

560. Măng cụt  (Garcinia mangostana)  Họ Bứa – Guttiferae. 
Cây gỗ cao đến 20m, mọc hoang và đƣợc trồng nhiều ở Nam bộ nƣớc ta, còn có 

nhiều ở Thái Lan, Ấn Độ… 

Dùng quả để ăn. 

Y học cổ truyền Việt Nam dùng vỏ măng cụt để điều trị ỉa chảy, rối loạn tiêu hóa, 

lỵ. 
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Gần đây, các nhà khoa học phát hiện nhiều tác dụng quý giá của hoạt chất quả 

măng cụt. Vỏ quả măng cụt có chứa Xanthon nhƣ mangostin, isomangostin, các 

glycosid của chúng, các flavonoid, các tannin và garcinon. 

Các chất này có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm đau, chống oxy hóa, 

chống lão hóa, chống dị ứng, giảm cholesterol máu, giảm huyết áp. Hỗn hợp các hoạt 

chất của quả măng cụt đƣợc gọi là mangosteen đƣợc chế biến dƣới dạng viên nang 

mangosteen chứa 500mg. 

Còn dùng nƣớc uống ép từ toàn quả măng cụt dƣới tên mango để chống viêm, 

chống lão hóa. 

561. Mẫu sản phẩm thực phẩm (Food Sample): Là mẫu của bất cứ 

thực phẩm nào đƣợc lấy ra theo quy định của pháp luật hoặc những quy tắc đƣợc đặt 

ra. 

562. Mẫu thực phẩm: Là thức ăn, đồ uống còn lại sau bữa ăn của vụ ngộ độc 

thực phẩm hoặc mẫu thực phẩm lƣu, nguyên liệu dùng để chế biến thực phẩm. 

563. Mẫu bệnh phẩm: Là chất nôn, dịch hút dạ dày, phân, máu, nƣớc tiểu và 

các dịch sinh học khác của ngƣời bị ngộ độc thực phẩm. 

564. Mật ong: 

+ Ong thợ có nhiệm vụ đi tìm hoa và hút mật hoa lƣu trong túi chứa mật. Sau đó 

bay về tổ, nhổ ra giao cho các con ong trong tổ trộn mật hoa và phết ra thành 

các màng mỏng. Sau đó dùng hai cánh quạt để mật thoát hết hơi nƣớc. Sau 3 

ngày liền làm nhƣ vậy thì nồng độ đƣờng đạt 80% của nồng độ tiêu chuẩn. Mật 

mới cũng có mùi thơm và hơi dính, đƣợc lƣu giữ trong các phòng lục giác của 

tổ ong. Các phòng này đảm bảo cho mật ong không bị biến chất. 

+ Các Enzym có trong nƣớc dãi của Ong còn có tác dụng chuyển hóa đƣờng 

Sucrose thành đƣờng Glucose và Fructose, do đó khi ăn mật ong vào cơ thể, rất 

dễ hấp thu, cơ thể không phải tiêu hóa và chuyển hóa Sucrose để thành các 

đƣờng đơn nữa. 

+ Thành phần mật ong: 

(1) Các đƣờng đơn: 

+ Glucose: rất dễ hấp thu qua ruột vào máu. 

+ Fructose: đƣợc hấp thu qua ruột, vào máu đến gan chuyển thành Glucose. 

(2) Các Vitamin: B1, B2, B6, C, K, Acid Pentothonic, Folate…Thành phần các 

vitamin trong mật ong là rất thích hợp cho cơ thể. 

(3) Mật ong là kho báu các khoáng chất: Ca, Fe, Cu, Mn, F, S, Na, Se, Mg, K, 

Zn, I2. 

(4) Acid amin: mật ong chứa 16 loại acid amin. 
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(5) Các Enzyme: mật ong chứa rất nhiều Enzyme bao gồm: các enzyme chuyển 

hóa đƣờng, lipid, glucose, các men oxy hóa. 

(6) Các hƣơng liệu thiên nhiên, các chất hữu cơ có lợi cho sức khỏe… 

+  Tác dụng của mật ong: 

1. Bảo vệ sức khỏe: 

- Mật ong chứa Fe, giúp quá trình tạo hồng cầu. 

- Chứa đƣờng Glucose có tác dụng bổ sung nhanh chóng năng lƣợng, chống mệt 

mỏi. 

- Chứa nhiều các vitamin, acid amin, khoáng chất có tác dụng tăng cƣờng sức 

khỏe. 

2. Tác dụng làm đẹp: 

- Mật ong đƣợc coi là mỹ phẩm thiên nhiên, làm cho làn da tƣơi trẻ, mịn màng. 

3. Phòng ngừa bệnh tim mạch và cao huyết áp: 

- Mật ong chứa K có tác dụng chống cao huyết áp. 

- Mật ong có tác dụng cải thiện bệnh tim mạch (Mladenov-1974) 

4. Mật ong ức chế sự sinh trƣởng các vi khuẩn: nồng độ đƣờng cao 80% làm 

cho không vi khuẩn nào có thể sống đƣợc. Trong mật ong cũng có chất Inhibine 

có tác dụng ức chế vi khuẩn phát triển. 

5. Mật ong làm giảm bớt sự tăng lên đột ngột lƣợng đƣờng trong máu: do mật 

ong chứa đƣờng Fructose, có tốc độ hấp thu chậm nên không làm nồng độ 

đƣờng huyết tăng đột ngột. 

6. Duy trì cân bằng nồng độ kiềm trong cơ thể: Mật ong có các khoáng chất 

trung hòa tính acid có hại và cân bằng môi trƣờng kiềm trong cơ thể. 

7. Thúc đẩy phát triển ở trẻ nhỏ và chống suy dinh dƣỡng, yếu, mệt: 

- Mật ong chứa nhiều dƣỡng chất cần thiết cho cơ thể trẻ nhỏ. 

- Chứa nhiều đƣờng, acid amin, vitamin, khoáng chất… cần thiết cho phát triển 

cơ thể. 

8. Tác dụng bổ gan: các acid amin, vitamin và các chất dinh dƣỡng có nhiều 

trong mật ong có tác dụng bổ gan, tăng cƣờng chức năng gan. 

565. Metabolomics: Khoa học nghiên cứu về hóa chỉ tế bào (các tổ hợp trọng 

lƣợng phân tử thấp) trong tế bào. 

566. Methionin (Methionine) 
Là acid amin cần cho hấp thu, chuyển vận kẽm và selen trong cơ thể, methionin 

giúp chuyển hóa của mỡ, phòng tích lũy mỡ trong gan và động mạch. 

Nguồn: men bia, chế phẩm sữa, trứng, cá, thịt, đồ biển. 

Methionin ngăn ngừa vi khuẩn bám vào thành bàng quang, hỗ trợ điều trị nhiễm 

khuẩn đƣờng tiết niệu. 

Tránh dùng methionin kéo dài, vì có thể làm tăng hàm lƣợng homocystein. 
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Thiếu hụt methionin: có thể gây lãnh đạm, mất sắc tố lông tóc, phù, suy gan, tổn 

thƣơng da, trẻ em chậm lớn. 

Ngƣời bệnh Parkinson cần tránh dùng methionin vì làm trầm trọng thêm các triệu 

chứng của bệnh này.  

Khi dùng methionin cần chủ ý bổ sung folat, vitamin B6, B12. 

Thận trọng với ngƣời suy gan, suy thận. 

567. Molypden ( Molypdenum) - Mo 
Molypđen, có ký hiệu là Mo, đƣợc phát hiện vào năm 1782 trong quặng kim loại. 

Năm 1930, một nhà hoá học xác định Mo rất cần thiết cho việc hấp thụ Nitrogen (N) 

của một số vi sinh vật trong đất. Hiện nay, Mo vẫn đƣợc coi là chất cần thiết giúp cho 

các cây trồng dễ hấp thụ chất đạm từ  các chất phân bón hoá học. Tới năm 1983, nhà 

sinh – hoá học Coughlan còn đề cập thêm tới vai trò phụ enzym của Mo trong cơ thể 

ngƣời. 

- Cơ thể ngƣời có từ 5-10 mg Mo, tập trung nhiều ở gan, thận, rồi tới các tế bào 

mỡ, các tuyến thƣợng thận và xƣơng, phổi, lá lách. Các cơ bắp và não cũng có nhƣng 

ít. 

Nguồn cung cấp Mo trong cơ thể ngƣời là các loại rau quả, nhất là các loại đậu, 

hạt đậu  và ngũ cốc. Thịt, cá, sữa có ít Mo hơn. 

Ruột hấp thu Mo từ thức ăn rồi chuyển vào máu ở dạng muối molybdat để dẫn tới 

mọi điểm trong cơ thể trƣớc khi thải ra ngoài qua đƣờng tiểu tiện và tiêu hoá. Thời 

gian Mo ở trong cơ thể, kể từ khi đƣợc hấp thụ tới khi bị thải ra ngoài, đƣợc coi là 

ngắn nhất so với hành trình của các nguyên tố khác. Lƣợng Mo đƣợc tích luỹ ở gan và 

thận rất nhỏ, không bao giờ vƣợt quá 10 lần bình thƣờng. Mỗi ngày, cơ thể có thể hấp 

thụ tới 0,1 mg Mo từ thức ăn và có thể tiếp nhận lƣợng Mo bổ sung tới 0,3 mg/ngày. 

- Tác dụng chính của Mo đối với cơ thể là thực hiện việc giải độc, nhƣ: dự phần 

chuyển các chất muối độc sunfit thành muối sulfat không độc, vô hiệu hoá một số 

aldehyd độc đƣợc hình thành trong quá trình chế biến và nấu thức ăn, điều hoà sự hình 

thành chất axit uric. Axit uric có khả năng chống lão hoá nhƣng nếu có nhiều quá mức 

bình thƣờng sẽ gây ra bệnh Gút, làm đau nhức ngón chân, ngón tay, các khớp và một 

số bệnh tim mạch. 

Ngoài ra, Mo còn có tác dụng: 

 Cố định chất Flor (F) vào men răng, giúp răng chắc bền và chống bệnh sâu 

răng. 

 Kích thích việc hấp thụ chất sắt ở ruột cần thiết cho sự tạo thành các hồng huyết 

cầu. 

 Đào thải chất Cu khi lƣợng nguyên tố này vƣợt quá mức cần thiết. 

 Tham dự vào việc tổng hợp nhiều enzym quan trọng có liên quan tới sự chuyển 

hoá các axit nucleic, các axit amin ở các cơ quan nội tạng nhƣ phổi, thận, gan, ruột, 

v.v… 
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Nhu cầu Molypden cho cơ thể. 

Ngƣời cần bổ sung: Lƣợng Mo (g/ngày) 

Trẻ sơ sinh  30 

Trẻ em từ 1-3 tuổi  40 

Trẻ em từ 4-9 tuổi  50 

Trẻ em từ 10-12 tuổi 100 

Ngƣời lớn  150 

 Những ngƣời cần đƣợc bổ sung thêm Mo gồm: ngƣời mắc các chứng bệnh dị ứng, 

hen, bệnh đƣờng ruột, trẻ sinh non, ngƣời có tỷ lệ axit uric trong máu quá thấp hoặc tỷ 

lệ aldehyd quá cao. 

568.Mô liên kết: 

 Mô liên kết là tập hợp những tế bào có nguồn gốc trung bì, giữ chức năng bảo 

vệ, nâng đỡ làm sƣờn cấu tạo cho cơ thể và cơ quan. Mô liên kết có nguồn gốc 

từ lá thai giữa, tức là từ trung mô. 

 Mô liên kết là loại mô phổ biến nhất trong các loại mô cơ bản. Mô liên kết hiện 

diện ở khắp các cơ quan, xen giữa các mô khác, giúp chúng gắn bó với nhau. 

Mỗi loại mô liên kết đều đƣợc tạo thành bởi: 

(1) Thành phần gian bào gồm: phần lỏng gọi là dịch mô. Phần đặc hơn, có 

đặc tính của hệ keo gọi là chất căn bản. 

(2) Các sợi liên kết vùi trong chất căn bản. 

(3) Các tế bào liên kết nằm rải rác trong thành phần gian bào. 

 Căn cứ vào tính chất của chất căn bản, ngƣời ta chia mô liên kết ra làm 3 loại: 

(1) Mô liên kết chính thức, có độ mềm và có mặt ở mọi nơi trong cơ thể. 

(2) Mô sụn, chất căn bản nhiễm cartilagein (chất sụn), có độ rắn vừa phải. 

(3) Mô xƣơng, chất căn bản nhiễm ossein và muối calci vì vậy có độ rắn lớn. 

 Mô liên kết chính thức gồm các loại tế bào liên kết và những sợi ngoài tế bào, 

vùi trong chất căn bản vô hình. Số lƣợng từng loại tế bào, từng loại sợi và chất 

căn bản liên kết thay đổi rất nhiều. tùy thuộc vào cấu trúc từng vùng. Những tế 

bào của mô liên kết chính thức có thể xếp thành hai nhóm: nhóm tế bào cố 

định và nhóm tế bào di động. Các tế bào này nằm xa nhau, xen vào giữa chúng 

là khoảng gian bào rất rộng, trong chứa chất gian bào. 

- Mô liên kết chính thức có ba loại sợi: sợi collagen (sợi xơ, sợi tạo keo), sợi 

chun, sợi võng. 

- Mô liên kết chính thức đảm nhiệm chức năng chống đỡ cơ học cho mô 

khác; là trung gian trao đổi chất giữa máu và mô; tích lũy, dự trữ năng 

lƣợng; bảo vệ cơ thể chống nhiễm khuẩn; tham gia vào sự tái tạo mô sau 

tổn thƣơng. 

 Các thành phần của mô liên kết: 

2.1. Chất căn bản liên kết. 
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Dƣới kính hiển vi quang học, chất căn bản liên kết không có cấu trúc. Chất căn 

bản mô liên kết chính thức là một chất vô định hình, đồng nhất, trong suốt, làm 

nền cho tế bào với các phân tử sợi, có tính nhớt với hàm lƣợng nƣớc và chất 

điện giải tƣơng đƣơng với máu. 

Thành phần cấu tạo chủ yếu của chất căn bản liên kết là:  

(1) Những glycosaminoglycan 

(2) Những glycoprotein cấu trúc 

(3) Nƣớc và những muối vô cơ tạo thành dịch mô. 

     Về vặt lý học, chất căn bản chuyển từ trạng thái loãng (sol) thành trạng thái 

quánh đặc (gel) hoặc ngƣợc lại tùy thuộc mức độ trùng hợp của chúng. 

     Chất căn bản liên kết là môi trƣờng bên trong cơ thể, các tế bào liên kết trực 

tiếp trao đổi chất với nó. Chất căn bản liên kết có nguồn gốc từ tế bào và từ 

máu. Khi dịch mô trong chất căn bản có nhiều hơn mức bình thƣờng, mô liên 

kết ở nơi ấy rơi vào tình trạng phù nề. 

2.1.1. Glycosaminoglycans (GAG) 

Là những chuỗi Polysaccharide đƣợc tạo với sự đa trùng hợp của những đơn 

vị disaccharide gắn với acid uronic và nhóm hexosamine, những nhóm đa 

đƣờng này thƣờng gắn với protein bởi những nối đồng hóa trị (covalent) để 

tạo những phân tử proteoglycan, các protein hòa tan này thƣờng là dermatan 

sulfate, chondroitin sulfate, keratin sulfate, heparin sulfate. 

- Dermatan sulfate phần lớn ở da, gân, dây chằng, sụn xơ, tất cả cấu trúc 

này chứa collagene type I. 

- Chondroitin sunlfate có nhiều ở sụn trong, sụn đàn hồi, xƣơng, giác mạc, 

da, thành động mạch chủ. 

- Heparin sulfate có khuynh hƣớng kết hợp với sợi võng và Collagen type 

III. Heparan sulfate có nhiều trong thành động mạch chủ, động mạch 

phổi, gan, lá đáy của màng đáy. 

Những proteoglycan này làm cho chất căn bản ở trạng thái nửa sol nửa gel. 

2.1.2.Glycoprotein cấu trúc. 

Đây là những hợp chất hình thành do sự gắn kết giữa protein với 

carbonhydrat, trong đó tỷ lệ protein cao hơn carbonhydrat. 

Những glycoprotein có chức năng chính là thiết lập mối tƣơng tác giữa các tế 

bào và các thành phần ngoại bào trong mô liên kết. Có những tế bào có thụ 

thể màng giúp chúng trực tiếp gắn với những sợi collagen ở gian bào. Có 

những tế bào cần những phần tử trung gian là những glycoprotein để gắn kết 

với collagen hoặc với glycosaminoglycan. 

- Fibronectin: là 1 glycoprotein đƣợc tổng hợp từ nguyên bào sợi và tế bào 

biểu mô. Những phân tử protein này giúp cho sự liên kết giữa tế bào, sợi 

collagen và các nhóm glycosamine, sự liên kết này tác động đến tính liên 

kết các tế bào và tính di chuyển của nó. Tế bào ung thƣ là những tế bào 

không tạo ra fibnonectin phần nào giải thích tính xâm nhập và phá hủy 
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màng đáy của chúng. 

- Laminin: là glycoprotein, 1 đại phân tử glycoprotein chứa ít nhất 1 chuỗi 

polypeptide, chúng đƣợc tìm thấy ở màng đáy giúp cho sự gắn kết của biểu 

mô với collagen type IV của màng đáy. 

- Chondroitin có ở sụn giúp cho sự liên kết giữa tế bào sụn và collagene type 

II. 

2.2.3.Dịch mô 

Trong mô liên kết chính thức chứa một lƣợng không nhiều dịch mô. Dịch mô 

chứa một lƣợng nhỏ huyết tƣơng có trọng lƣợng phân tử thấp và các ion với 

nồng độ tƣơng đƣơng huyết tƣơng, vì vậy sự trao đổi giữa những thành phần 

này và máu diễn ra nhanh chóng. Nồng độ protein trong dịch mô thấp là do 

tính thấm protein huyết tƣơng của mao mạch thấp. 

2.2. Sợi liên kết. 

(1) Chollgen  

(2) Elastin  

(3) Sợi võng: 

- Là những sợi rất mảnh, với phƣơng pháp nhuộm thông thƣờng nhữn sợi này 

không bắt màu, với phƣơng pháp nhuộm ngấm bạc sợi có màu nâu hoặc 

đen, sợi cho phản ứng PAS dƣơng tính, sở dĩ sợi có phản ứng với 2 loại 

thuốc nhuộm trên là do thành phần glycoprotein của nó. Sợi đƣợc tạo thành 

bởi các procollagen type III. Sợi thƣờng ở dạng lƣới làm thành khoang cho 

các cơ quan (lách, hạch, mô thần kinh). 

2.3. Những tế bào liên kết. 

Những tế bào liên kết có thể cố định hoặc di động tạo thành một hệ thống trong 

biểu mô, giữ nhiệm vụ bảo vệ cơ thể, kiểm tra tế bào lạ (tế bào ung thƣ, vi 

khuẩn, virus), cung cấp năng lƣợng dự trữ, có thể cho đây là một hệ thống vừa 

chiến đấu vừa hậu thuẫn cho cơ thể. 

(1) Nguyên bào sợi 

Nguyên bào sợi là tế bào phổ biến của mô liên kết, gồm 2 loại có hình thái khác 

nhau: 

- Tế bào sợi non: tế bào thƣờng biến dạng với nhiều nhánh bào tƣơng, nhân 

lớn, hình trứng, ít bắt màu thuốc nhuộm, sợi nhiễm sắc thể mảnh, hạt nhân 

lớn. Bào tƣơng chứa lƣới nội bào có hạt và bộ Golgi phát triển. 

- Tế bào sợi: là những tế bào nhỏ hình thoi, nhân hình gậy, sẫm màu, lƣới nội 

bào, bộ Golgi ít phát triển. 

Tế bào có nhiệm vụ tổng hợp Collagene và Glycosaminoglycan, chất căn 

bản. Ở ngƣời lớn, tế bào sợi ít phân chia, hình ảnh gián phân thƣờng đƣợc quan 

sát ở mô liên kết bị tổn thƣơng. 
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(2) Đại thực bào 

Đại thực bào đƣợc khám phá đầu tiên bởi tính thực bào của chúng, khi 

những thuốc nhuộm sống đƣợc đƣa vào cơ thể, những tế bào này thực bào và 

tích lũy những sản phẩm này trong các túi có thể quan sát bằng hiển vi quang 

học. Đại thực bào có nguồn gốc từ tế bào gốc ở tủy xƣơng (monocyte) nhƣng 

monocyte này di cƣ vào mô liên kết, ở đây chúng biệt hóa trƣởng thành và đƣợc 

gọi là đại thực bào. Hình dạng của đại thực bào rất biến thiên, thƣờng chúng có 

những nhánh bào tƣơng trải rộng, bào tƣơng chứa nhiều tiêu thể, bộ Golgi phát 

triển. Đại thực bào có đời sống khá lâu, có thể tồn tại nhiều tháng trong mô liên 

kết, khi bị kích thích hình dạng thƣờng thay đổi, chúng có thể biến thành tế bào 

bán liên, tế bào khổng lồ đa nhân. 

(3) Dưỡng bào (mast cell) 

    Dƣỡng bào (tế bào bón) thƣờng có hình trứng hay hình cầu, đƣờng kính 

từ 20-30µm nhân nhỏ hình cầu, thƣờng đƣợc che mờ bởi các hạt bào tƣơng. 

Danh từ mast do Erhlich đề xuất là một sai lầm, Erhlich cho rằng những hạt tế 

bào bón là do tế bào lấy từ gian bào. Dƣới kính hiển vi điện tử cho thấy tế bào 

bón có ít ty thể hình cầu. Hệ thống lƣới nội bào có hạt ít phát triển, nhƣng bộ 

Golgi rất phát triển. Những hạt dị sắc có đƣờng kính từ 0,3-0,5µm, dƣới kính 

hiển vi điện tử những hạt này có dạng đồng nhất ở chuột, ở ngƣời mang những 

vòng đồng tâm. 

Thành phần chứa trong những hạt này là Histamine, Proteases trung tính, yếu tố 

hóa hƣớng bạch cầu của acide (ECFA). Ngoài ra, dƣỡng bào còn tạo ra 

leucotrienes khi màng tế bào bị hủy (SRS.A), ít nhất có 2 loại dƣỡng bào: 

- Nhóm đƣợc gọi là dƣỡng bào ở mô liên kết: Ở những tế bào này những hạt 

dị sắc có proteoglycan là heparin. 

- Nhóm đƣợc gọi là dƣỡng bào niêm mạc: hạt dị sắc chứa chondroitin sulfate, 

dƣỡng bào phân bố rộng rãi khắp cơ thể nhƣng nhiều nhất ở da, ống tiêu 

hóa, đƣờng hô hấp. 

Vai trò của dƣỡng bào đƣợc xem nhƣ 1 tế bào bán nội tiết, có nhiệm vụ điều 

hòa, biến dƣỡng mô, huyết lƣu ở mao mạch và chịu trách nhiệm trong các shock 

phản vệ. 

(4) Tương bào (plasna cell) 

Tƣơng bào ít hiện diện trong mô liên kết, có nhiều ở nơi xâm nhập của vi trùng 

và protein lạ (niêm mạc ruột) hoặc thƣơng tổn viêm mãn tính. 

Là những tế bào hình trứng, bào tƣơng ƣa base. Hệ thống luới nội bào có hạt rất 

phát triển. Bộ máy Golgi và trung thể chiếm 1 vùng khá lớn tạo thành 1 hình 

ảnh nhạt trong bào tƣơng. Nhân hình cầu với các loại hạt nhiễm sắc phân phối 

đều cho hình ảnh “mặt đồng hồ”. Tƣơng bào có nhiệm vụ tạo ra kháng thể  thể 

dịch cho cơ thể. 
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(5) Bạch cầu. 

Bạch cầu là những tế bào có nguồn gốc từ tủy xƣơng. Chúng thƣờng ở trong hệ 

tuần hoàn, nhƣng thƣờng xuyên xuyên mạch để vào mô liên kết, nhất là trong 

những trƣờng hợp viêm nhiễm. Dựa vào các hạt trong bào tƣơng, ngƣời ta 

thƣờng chia bạch cầu ra làm: bạch cầu hạt và bạch cầu không hạt. 

 Bạch cầu hạt: 

 Bạch cầu ƣa acide: chứa những hạt acide trong bào tƣơng. Kính hiển vi 

điện tử cho thấy hạt có màng sinh học cơ bản bao bọc. Những hạt này 

chứa nhiều Aryl sulfatase, histamine. Bạch cầu ƣa acide giữ nhiệm vụ 

thực bào phức hợp kháng nguyên kháng thể và đóng vai trò hồi dƣỡng 

âm trong phản ứng dị ứng. 

 Bạch cầu ƣa base: bạch cầu này chứa những hạt có thành phần giống 

những hạt trong bào tƣơng, dƣỡng bào. Nó là nguồn cung cấp Histamine 

chính cho máu. Những tế bào này chịu phần nào trách nhiệm phản ứng dị 

ứng. 

  Bạch cầu không hạt. 

(6) Tế bào mỡ 

Tế bào mỡ thƣờng có hình cầu, các tế bào hợp nhau thành từng đám tạo nên tiểu 

thùy mỡ. Ngƣời ta thƣờng phân biệt tế bào mỡ vàng (một không bào) và nâu 

(nhiều không bào): 

- Ở tế bào mỡ vàng: các hạt lipid sau khi đƣợc tổng hợp đƣợc tích lũy trong  

các hạt mỡ, càng ngày cá hạt này càng lớn và có khuynh hƣớng sáp nhập lại 

thành 1 khối lớn đẩy nhân nằm sát bào tƣơng. 

- Ở các tế bào mỡ nâu: các hạt mỡ nằm riêng rẽ ở giữa 1 hệ thống ty thể rất 

phát triển. Nhân nằm ở giữa, tế bào mỡ nâu có nhiều ở trẻ sơ sinh, phân bố 

ở một số vùng nhất định ở cơ thể trƣởng thành. 

Tế bào mỡ là nguồn dự trữ năng lƣợng lớn nhất của cơ thể, tế bào mỡ thƣờng là 

những tế bào rất hoạt động. Lƣợng mỡ trong tế bào luôn luôn đƣợc đổi mới. 

Quá trình biến dƣỡng mỡ chịu sự chi phối của nhiều kích thích tố: growth 

hormone, glucose corticoids, prostaglandin, corticotropin, insulin, thyoroxin, 

cũng nhƣ thần kinh qua trung gian Epinephine. 

569. Môi trường: Là tập hợp các phần tử, các bộ phận, các phân hệ không nằm 
trong hệ thống nhƣng có tác động tƣơng tác với hệ thống (tác động lên hệ thống hoặc 

bị hệ thống tác động). Một hệ thống chỉ phát triển lành mạnh khi nó quan hệ chặt chẽ 

với môi trƣờng. 

570. Môi trường làm việc (work environment): Tập hợp các điều kiện 

để thực hiện một công việc. 
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571. Mối nguy (Hazard): Một tác nhân (yếu tố) sinh học, hoá học hay vật lý, 

có trong thực phẩm hay do thực phẩm gây ra, có khả năng gây tác hại cho sức khoẻ 

ngƣời tiêu dùng. 

572. Mối nguy ATTP (Risk): Yếu tố sinh học (vi sinh vật, độc tố), hóa học 
(hóa chất bảo vệ thực vật, phụ gia…) hoặc vật lý ( vật thể lạ, sợi tóc, mảnh thủy 

tinh…) có thể làm cho thực phẩm mất an toàn khi sử dụng, ảnh hƣởng tới sức khỏe 

ngƣời tiêu dùng và làm cho chất lƣợng thực phẩm kém đi.Có 3 loại mối nguy ATTP : 

- Mối nguy sinh học (vi khuẩn, virus, ký sinh trùng) 

- Mối nguy hóa học (hóa chất bảo vệ thực vật, kim loại nặng, độc tố tự nhiên) 

- Mối nguy lý học (mảnh kim loại, sạn, sỏi, lông, tóc, phóng xạ…) 

573. Mua bán hàng hóa: Là hoạt động thƣơng mại; theo đó bên bán có nghĩa 
vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán. 

574. Mục tiêu chất lượng (Quality Objective): Điều định tìm kiếm hay 
nhằm tới có liên quan đến chất lƣợng. 

575.Mức tối đa (ML-Codex Maximum level): đối với một chất nhiễm 
bẩn trong thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi là giới hạn tối đa của chất đó do Ủy ban 

Codex quốc tế khuyến nghị cho phép có trong sản phẩm đó. 

576.Mức hướng dẫn (GL – Codex Guideline level): Là mức tối đa của 

một chất có trong thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi đƣợc Ủy ban Codex quốc tế 

khuyến cáo có thể chấp nhận đƣợc đối với các sản phẩm hàng hóa đƣa vào lƣu thông 

trong thƣơng mại quốc tế. Khi các hƣớng dẫn này bị vƣợt quá thì cơ quan nhà nƣớc có 

thẩm quyền cần quyết định xem thực phẩm đó có đƣợc phân phối trong lãnh thổ hay 

không hoặc phải tuân theo luật pháp. 

577. Mướp đắng: 

+  Tên khoa học: Momordica charantia L. 

-  Thuộc họ Bí (Cucurbitaceae) 

-  Tên khác: Khổ qua, lƣơng qua, cẩm lệ chi; Carilla fruit; Balsam apple; Bitter 

gourd (Anh); Margosier piquant (Pháp) 

+Thành phần: 

(1) Quả mướp đắng: 

+ Chứa các Glucosid triterpenic: Charantin, hợp chất Stigmastadienol,  

Momordicosid 

+ Các Glycosylsterol: Pyrimidin arabinosid charin và vicin 

+ Các chất hạ đƣờng huyết: Kakara Ib: 400 mg/kg; Kakara III a1: 100mg/kg; 

Kakara IIIb: 300 mg/kg 

+ Các Protein: đã xác định đƣợc một số Protein có tác dụng kìm hãm sự phát 

triển của tế bào. 
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+ Các acid amin: có 16 loại: Aspartic, Threonin, Serin, Glutamic, Prolin, 

Glycin, Valin, Cystein, Methionin, Isoleucin, Leucin, Tyrosin, Phenyl 

alanine, Histidin, Lysin, Arginin 

+ Các lipid: 0,76% trọng lƣợng khô, trong đó: Lipid không phân cực: 

38,81%; Glucolipid: 35-80%; Phospholipid: 16,40% 

+ Các sắc tố: chủ yếu là Lycopen 

+ Các vitamin (trong 100g quả): Vitamin A : 6 g (1%); B1: 0,18 mg; B2: 

0,20mg; PP: 3,72 mg; E: 18,7 mg; -caroten: 0,56 mg; Niacin (B3): 0,28 

mg; B6 : 0,041 mg; Acid Folic (B9) : 51 g; C: 33 mg; K: 4,8 g 

     + Các chất khoáng (trong 100g quả tƣơi): Ca: 9 mg; Fe: 0,38 mg; Mg: 16 mg; 

P: 36 mg; K: 319 mg; Na: 6 mg; Zn : 0,77 mg; Cu 

+ Các chất khác: Cyrptoxanthin, Zeaxanthin, Flavochrom, Myrtenol 

(2) Hạt mướp đắng: 

+ Các glucosid 

+ Các -D-glucosid của -sitosterol 

+ Các Terpen glucosid: Momordicosid A, B; Momordicosid CI1, DII, E 

+ Các Momorcharasid A, B, C 

+ Các hợp chất Lectin: Protein, Globulin, Momordin, Momordica agglutinin, 

Momorcharin 

(3) Lá và thân mướp đắng: 

+ Momordicin I, II, III 

+ 3 chất Cucurbitan triterpenoid 

+ Các sterol 

+Tác dụng: 

1. Mƣớp đắng có tác dụng giảm đƣờng máu: 

+ Dịch ép hoặc cao mƣớp đắng đều làm giảm đƣờng máu không phụ thuộc vào 

Insulin. 

+ Dịch ép mƣớp đắng làm tăng hấp thu Glucose vào các mô. 

+ Dịch ép mƣớp đắng loại bỏ các gốc Superoxyd và Hydroxy, góp phần chống 

đƣợc đái tháo đƣờng. 

+ Dịch ép mƣớp đắng tăng dụng nạp Glucose ở 73% bệnh nhân đái tháo đƣờng 

không phụ thuộc Insulin (Týp 2). 

2. Hạt và vỏ quả mƣớp đắng chứa chất nhựa Saponin glycoside và chất Alcaloid 

có tác dụng gây nôn và tiêu chảy. 

3. Các  và -Momorcharin từ hạt mƣớp đắng có tác dụng độc hại với tế bào gan. 

4. Mƣớp đắng có tác dụng chống ung thƣ: 

+ Cao từ vỏ, quả, hạt có tác dụng chống ung thƣ rõ rệt. 
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+ Trong mƣớp đắng có chất kháng virus là: MAP-30, kháng virus HIV, nhƣng 

không độc với tế bào thƣờng. 

+  và -Momorcharin có tác dụng ức chế phân bào. 

5. Tác dụng kháng khuẩn: 

+ Chất đắng và Charantin có tác dụng ức chế vi khuẩn. 

+ Cao mƣớp đắng có tác dụng kháng khuẩn với: 

 Shigella 

 E.coli 

 Salmonella 

 Ký sinh trùng (giun) 

6. Tác dụng hạ sốt, thanh nhiệt, chữa ho, sốt, đái rắt, đái buốt, phù thũng do gan 

nhiệt. 

+ Lá mƣớp đắng giã nát đắp ngoài chữa mụn nhọt, viêm tấy, vết thƣơng nhiễm 

độc, rắn cắn, vết bỏng. 

7. Hoa mƣớp đắng phơi khô, tán nhỏ chữa đau dạ dày. 

8. Mƣớp đắng còn có tác dụng nhuận tràng, gây sảy thai, chữa viêm thấp khớp, 

Goude, viêm ngứa da. 

 

 

N 
578. Nattokinase:   

 Nattokinase là một Enzyme đƣợc chiết xuất và tinh chế từ món ăn Nhật Bản gọi 

là Natto. 

    “Natto” là những hạt đậu nành đã luộc chín đƣợc ủ với Enzyme (Bacillus natto) 

ở một môi trƣờng 40ºC trong vòng 14-18 giờ để lên men thành những hạt đậu 

có màu nâu, độ nhờn nhớt cao, có mùi nồng nặc rất khó chịu với những ngƣời 

không quen. Theo kinh nghiệm của nhà sản xuất cho biết khi độ nhớt càng cao 

thì chất lƣợng Natto càng tốt và vị càng ngọt. Là một món ăn dân dã rất phổ 

biến ở nông thôn Nhật Bản, họ thƣờng ăn cơm sáng với Natto, nƣớc tƣơng với 

rong biển phơi khô (Nori) và trứng gà sống. Natto có chứa nhiều chất bổ dƣỡng 
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cho sức khỏe trong đó enzyme Nattokinase là một hoạt chất sản sinh trong qúa 

trình lên men Natto đƣợc xem là hoạt chất có hiệu quả trong việc ngăn ngừa các 

chứng bệnh tim mạch – Một phát hiện vô cùng lý thú bởi nhà nghiên cứu sinh lý 

học Nhật Bản nổi tiếng, Giáo sư Sumi Hiroyuki vào năm 1980. 

+ Tác dụng của Natokinase:  

1. Nattolinase giúp phòng ngừa và tiêu huyết khối: đặc tính sinh học của 

nattokinase rất giống với plasmin (enzyme duy nhất trong cơ thể có khả năng 

làm tiêu huyết khối). Nattokinase nâng cao khả năng của cơ thể để làm tan các 

cục máu đông, có thể ngăn chặn sự chai cứng của mạch máu ở liều lƣợng 100 

mg/ngày. Các cục máu đông (hay còn là huyết khối) tạo thành khi protein 

fibrin trong máu tích tụ lại trong mạch máu và là nguyên nhân dẫn đến tình 

trạng đau thắt ngực, đau tim hoặc dẫn đến sự lão suy và đột quỵ não. 

Nattokinase có thể phá tan các cục máu đông hữu hiệu mà không có tác dụng 

phụ. 

2. Nattokinase có khả năng làm giảm huyết áp: các nghiên cứu thuộc Trường Đại 

học Y Miyazaki và Đại học Khoa học Kurashiki ở Nhật Bản đã khảo sát ảnh 

hƣởng của Nattokinase đến huyết áp và chứng minh Nattokinase có tác dụng hạ 

huyết áp. Hơn nữa, những nghiên cứu cũng khẳng định rằng sự có mặt của chất 

ức chế ACE là nguyên nhân gây ra làm hẹp thành mạch và làm áp suất máu 

tăng lên. Bằng việc ức chế ACE, Nattokinase có ảnh hƣởng đến quá trình giảm 

áp suất máu. 

3. Nattokinase làm giảm chrolesterol xấu, hạ mỡ máu, chống xơ vữa động 

mạch: Nhờ thành phần chống oxy hóa mạnh là Resveratrol và tinh gạo đỏ chứa 

hoạt chất Monacolin K. Resveratrol ức chế quá trình oxy hóa LDL, vì thế làm 

giảm nồng độ cholesterol và triglycerid, hạn chế xơ vữa động mạch do máu 

dính nhớt. Resveratrol có tác dụng rõ rệt trong việc ức chế tế bào ung thƣ trong 

cả ba giai đoạn (khởi phát, tăng cƣờng và phát triển). Chất Monacolin K có khả 

năng kìm hãm hoạt động của loại men gan HMG-CoA reductase chuyên kích 

thích tạo ra cholesterol xấu và triglycerid có hại cho tim mạch. Bên cạnh đó, 

Monacolin K còn giúp tăng cƣờng cholesterol tốt.  

4. Nattokinase giúp cải thiện trí nhớ: Phosphatydyl Serine (PS) là thành phần quan 

trọng quyết định chức năng nhận thức của bộ não. Thành phần PS chiết xuất từ 

đậu của Lipogen đƣợc FDA Mỹ cấp giấy chứng nhận có tác động tích cực tới 
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não, giúp cải thiện trí nhớ, ổn định tâm lý. 

5. Nattokinase phòng ngừa hiệu quả tai biến đột quỵ: Nattokinase là một Enzyme 

thuộc nhóm Serine Protease chứa 275 loại Amino acid, có trọng lƣợng phân tử 

khoảng 28.000. Hàm lƣợng chất Nattokinase đƣợc thể hiện bằng đơn vị FU 

(Fibrin Degradation Unit). Nattokinase có tác dụng làm tan huyết khối, phòng 

ngừa mạch máu đông, do đó phòng ngừa nguy cơ tai biến, đột quỵ, nhồi máu 

cơ tim, não. 

579 Natri (Natrium) – Na 
- Natri tên đầy đủ là Natrium, còn đƣợc gọi là Sodium, có ký hiệu là Na. Na là 

thành phần chính của muối ăn – natri clorid (NaCl). Cơ thể ngƣời có chứa khoảng 

100g Na, 70% lƣợng Na có mặt ở bên ngoài và bên trong tế bào ở dạng ion dƣơng 

(Na
+
), có thể di chuyển qua lại màng tế bào. 30% Na còn lại là thành phần cố định của 

bộ xƣơng. Nồng độ Na
+
 trong huyết tƣơng và các chất dịch của cơ thể thƣờng cao gấp 

4 – 5 lần nồng độ Na
+
 bên trong tế bào. 

Muối ăn là thực phẩm cần thiết đối với cơ thể con ngƣời.  

Na có tính giữ nƣớc. Trong cơ thể chỗ nào có Na+  thì chỗ đó có nƣớc. Na còn có 

xu hƣớng di chuyển tới những điểm có nồng độ thấp hơn, nên thƣờng thấm qua thấm 

lại màng tế bào để điều chỉnh lƣợng nabên trong với bên ngoài, tránh không để nồng 

độ na bên trong tế bào cao quá mức, vì nhƣ vậy sẽ làm cho tế bào căng phồng lên tới 

mức có thể bị vỡ. 

Để thực hiện việc điều chỉnh này, có những bộ phận bơm hút của tế bào đẩy các 

ion Na
+
 ra ngoài và hút các ion K

+
 vào trong khi cần thiết. Hàng ngày, hệ thống bơm 

hút này tiêu thụ 20% năng lƣợng do cơ thể sản ra, bằng với năng lƣợng tiêu thụ bởi bộ 

não. Cùng các ion khác, ion Na
+
 còn tham dự vào việc dung hoà các chất có tính acid 

hoặc bazơ để giữ cho độ pH của máu không thay đổi. 

Là phần tử mang điện, ion Na
+
 còn tham gia vào việc truyền các thông tin nhận 

đƣợc từ não và hệ thần kinh, ra lệnh cho các cơ co hoặc duỗi. 

+ Nhu cầu về natri của cơ thể: 

Cơ thể chúng ta ít khi bị thiếu Na mặc dù luôn có hiện tƣợng Na bị thải ra ngoài 

theo đƣờng tiêu hoá, nƣớc tiểu và mồ hôi. Lƣợng Na bị thải vào khoảng 800 - 1.600 

mg/ngày trong khi chúng ta nhận đƣợc từ thức ăn là 4.000 - 6.000 mg/ ngày. 

Cần bổ sung thêm Na trong các trƣờng hợp: 

Làm việc nặng trong thời gian lâu, dƣới trời nắng hoặc ở nơi nóng, nhƣ trƣờng 

hợp ngƣời nông dân làm việc ngoài đồng, các vận động viên thi đấu những môn thể 

thao nặng nhƣ chạy ma-ra-tông, tập tạ, đua xe đạp đƣờng trƣờng… 

Ngƣời bị mất nƣớc do nôn ói, bị tiêu chảy lâu ngày. Ngƣời bị bệnh thận nên thận 

không giữ đƣợc Na cho cơ thể. 

Ngƣời lạm dụng thuốc tẩy, thuốc nhuận tràng. 
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Trong những trƣờng hợp nặng, ngƣời bị thiếu Na cảm thấy miệng khô, chán ăn, 

tim đập nhanh, đôi khi cảm thấy buồn nôn, bị chuột rút (vọp bể). Trƣờng hợp trầm 

trọng thì huyết áp xuống thấp, mắt trũng, da khô, khi véo nhẹ rồi buông tay da vẫn giữ 

nguyên vết nhăn. 

Cơ thể thừa Na có thể dẫn tới các chứng bệnh nhƣ: phù, suy tim, suy thận, suy 

gan và huyết áp cao. 

- Nguồn Na tự nhiên đầu tiên là thực phẩm. Không có loại thực phẩm nào, dù chỉ 

là rau quả, mà không chứa Na. Dứa (trái thơm) là thực phẩm chứa ít Na nhất: 

0,3mg/100g. Một số rau, củ khác chứa nhiều hơn nhƣ rau cải xoong, rau cần tây, củ 

cải, cà rốt chứa tới 50 mg/100g. Ngƣời kiêng ăn mặn không nên ăn loại rau củ này. 

 

Hàm lượng Na trong một số thực phẩm 

Loại thực phẩm Lƣợng natri (mg/100g) 

Hải sản (sò, hến…) 70 - 330 

Trứng 120 – 130 

Cá  70 – 100 

Thịt 40 – 90 

Sữa  50 

Fomat 40 

Rau tƣơi 5 - 15 

 

Hàm lượng Na trong một số thức ăn chế biến sẵn. 

Loại thức ăn làm sẵn Lƣợng Natri (mg/100g) 

Giăm bông (đùi heo hun khói) 2.100 

Fomat Camembert 1.000 – 1.200 

Bích quy mặn 1.000 – 1.200 

Pate, xúc xích 800 – 1.200 

Fomat Roquefort 500 – 1.000 

Bơ mặn 870 

Bắp cải muối chua 650 – 800 

Cá hồi đóng hộp 760 

Bánh mì trắng 500 

Bánh bít - cốt 250 – 400 

Bơ margarin 250 – 300 

Bơ thƣờng 200 

 

+ Cần sử dụng muối ăn nhƣ thế nào: 

Trên thực tế, chúng ta thƣờng ăn muối (NaCl) để cung cấp Na cho cơ thể. Đối với 

cơ thể, việc thiếu hoặc thừa Na đều sinh bệnh, nhƣng việc thiếu ít khi xảy ra. Nhiều 

nhà nghiên cứu về chế độ ăn uống cho rằng hiện nay phần lớn chúng ta ăn mặn quá 
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mức cần thiết, do thói quen cá nhân hoặc thói quen của cả cộng đồng. Bởi vậy, chúng 

ta cần biết khi nào và với ai cần tăng hay giảm lƣợng muối ăn hàng ngày. 

Trƣờng hợp cần ăn mặn: Những ngƣời cần ăn mặn hơn ngƣời khác hoặc cần bổ 

sung thêm các chất muối khoáng gồm: 

- Ngƣời có huyết áp thấp. 

- Ngƣời phải làm việc ngoài năng nóng, nhất là về mùa hè. 

- Ngƣời làm việc ở nơi có nhiệt độ cao nhƣ trong mỏ, gần lò nung. 

- Vận động viên các môn thi đấu đặc biệt nhƣ: chạy đƣờng xa, đua xe đạp đƣờng 

trƣờng v.v… 

- Ngƣời bị bệnh tiêu chảy, mất nhiều nƣớc chứa các chất điện giải trong ngƣời. 

Trƣờng hợp cần ăn bớt mặn hoặc ăn nhạt: Những ngƣời cần ăn giảm mặn gồm: 

- Ngƣời có huyết áp cao. 

- Ngƣời bị bệnh phù, bị suy tim. 

- Ngƣời bị một số bệnh về thận, về gan. 

+ Chú ý: 

- Trƣớc kia, ngƣời ta thƣờng khuyên các phụ nữ có mang từ tháng thứ 7 trở đi nên 

ăn nhạt để đề phòng hiện tƣợng phù chân (xuống máu chân). Nhƣng hiện nay nhiều 

nhà chuyên môn lại cho rằng trong khi mang thai, nhu cầu về Na của cơ thể cao hơn 

bình thƣờng để đáp ứng cho việc gia tăng lƣợng máu. Việc ăn nhạt sẽ làm cho cơ thể 

bị thiếu Na, bởi vậy không phải bất cứ phụ nữ nào cũng cần phải ăn nhạt từ tháng thứ 7 

tới khi sinh con. Cần có sự chỉ định của bác sỹ theo dõi sức khoẻ của các bà mẹ lẫn 

thai nhi. Cơ thể của ngƣời mang thai có xu hƣớng giữ muối và giữ nƣớc lại do lƣợng 

hormone sinh dục estrogen tiết ra nhiều hơn. Song song với hiện tƣợng tăng lƣợng 

máu là hiện tƣợng huyết áp hạ thấp hơn mọi khi. Việc dùng các loại thuốc lợi tiểu là vô 

ích và có khi còn có hại cho sức khoẻ. 

- Không nên chỉ định một cách máy móc chế độ ăn nhạt cho ngƣời già, kể cả 

trƣờng hợp những ngƣời có chỉ số huyết áp cao. Nên coi việc có huyết áp hơi cao ở 

ngƣời già là điều bình thƣờng. Việc ăn nhạt đối với ngƣời già sẽ có ảnh hƣởng không 

tốt tới hệ thần kinh, gây nhạt miệng, chán ăn dẫn tới sút cân và suy dinh dƣỡng. 

-  Đối với ngƣời khoẻ mạnh, không bệnh tật, chƣa tới tuổi già, phụ nữ không mang 

thai, không có vấn đề gì về huyết áp (cao hoặc thấp) thì tốt nhất là nên giảm ăn mặn. 

580. Nấm thực phẩm (Food Mushroom) : 

1. Có 250.000 loài nấm. Trong đó: 

+ 2.000 loài nấm ăn đƣợc 

+ 80 loài ăn ngon và đƣợc nghiên cứu nuôi trồng nhân tạo (Đạt 30.000.000 tấn/năm) 

+ 300 loài có giá trị dƣợc liệu 

2. Nấm thực phẩm = Nấm làm thức ăn + Nấm làm dược thảo 

Có đặc điểm: 

(1) Nhiều thành phần dinh dƣỡng mà cơ thể cần nhƣ: Proteine, Lipide, Vitamine, 
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chất khoáng … Trong nấm có đủ 8 acid amin cần thiết. 

(2) Hàm lƣợng các chất dinh dƣỡng, hoạt chất sinh học trong nấm rất cao, cao hơn 

cả gia cầm và rau quả. 

(3) Nấm có tác dụng dinh dƣỡng và tác dụng tăng cƣờng sức khỏe (tác dụng sinh 

học). 

3. Tiêu thụ nấm: 

• Ngƣời Âu + Mỹ: 2-3 kg/ngƣời/năm 

• Nhật + Đức: 4 kg/ngƣời/năm 

+  Thành phần hóa học: 

1. Proteine: 

+ Hàm lƣợng: 25%. Nấm mỡ: 44% 

Hàm lƣợng Proteine trong 1kg nấm mỡ: 

• Tƣơng đƣơng 2kg thịt lơn nạc 

•  Cao hơn 1kg thịt bò 

+ Có 17-19 loại acid amin, trong đó có đủ 8 loại cần thiết. Hàm lƣợng acid amin: 

15,76%. 

2. Acid Nucleic: 5,4-8,8% 

Nhu cầu mỗi ngày cần 4 g acid Nucleic 

3. Lipide: 

+ Hàm lƣợng: 8% 

+ Hoàn toàn là acid béo không no 

+ Không có cholesterol 

4. Glucide: 60%. Trong đó: 

+ Đƣờng 52%: gồm: Đƣờng đơn: Glucose, Arabinose …; Đƣờng đa (Polysaccharide) 

là chủ yếu. 

+ Chất xơ: 8% 

5. Vitamine: 

+ Các loại: B1, B2, C, B6, acid Folic, B12, PP, Caroten, Ergosterol (Vitamin D), α-

Tocoferol. 

+ 1 kg nấm hƣơng khô có 128 IU Ergosterol. 

Nhu cầu: 400 IU/d. Chỉ cần ăn 3 - 4g nấm là đủ. 

6. Chất khoáng: 3-10%, gồm: P, Na, K, Fe, Ca 

7. Các hoạt chất sinh học: Terpenoids, Adenosine, Polyphenols, Lecithin, Lignin 
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+  Tác dụng của nấm: 

1. Chống khối u: 

+ Chất đƣờng đa Lentinan trong quả thể nấm hƣơng có tác dụng chống ung thƣ mạnh. 

+ Nấm rơm, kim châm có chứa các chất: Proteine Cardiotoxic, Volvatoxins, 

Flammutoxin có tác dụng ức chế hoạt động tế bào u. 

+ Chất PS-K trong nấm Vân chi là một chất chống ung thƣ đã đƣợc ứng dụng trong 

lâm sàng. 

+ Chất đƣờng đa của nấm Linh chi, nấm hƣơng và nhiều loại nấm khác đã đƣợc sử 

dụng phòng chống ung thƣ. 

2. Tăng cường khả năng miễn dịch: 

+ Chất đƣờng đa có tác dụng khôi phục và tăng khả năng của tế bào Lympho. 

+ Dịch chiết nấm linh chi và một số nấm khác có tác dụng làm tăng hoạt lực các tế bào 

thực bào. 

+ Đƣờng đa còn làm tăng chức năng tế bào Lympho T chống lại các virus và tăng sức 

đề kháng của cơ thể. 

+ Nấm hƣơng, Linh chi và một số nấm khác có tác dụng kích hoạt bổ thể, làm hoạt hóa 

các tế bào đại thực bào, tăng sản xuất IgG, IgM và IgA. 

3. Tác dụng đối với tim mạch: 

 (1) Điều tiết chức năng tim: 

+ Sợi khuẩn nấm (quả thể nấm) mộc nhĩ trắng, mộc nhĩ đen có tác dụng chống đau 

nhói tim, đau thắt ngực. 

+ Linh chi, nấm hƣơng làm giảm mỡ máu, giảm cholesterol máu. 

+ Linh chi có tác dụng tăng sức tâm thu và giảm mức tiêu thụ O2. 

+ Mộc nhĩ, phục linh làm tăng sức co bóp cơ tim. ức chế tích tụ tiểu cầu, có tác dụng 

hạn chế tạo thành VXĐM. 

(2) Tác dụng làm giảm  mỡ máu: 

+ Chất Purine từ nấm hƣơng có tác dụng giảm mỡ máu mạnh. 

+ Các nhà khoa học Nhật Bản khuyến cáo: Mỗi ngày dùng 9g nấm hƣơng khô có tác 

dụng làm giảm cholesterol máu và chống đƣợc VXĐM. 

+  Đông trùng hạ thảo, đầu khỉ, mộc nhĩ … đều có tác dụng giảm mỡ máu. 

(3) Tác dụng làm giảm và điều hòa huyết áp: 

+ Đa số nấm TP (mỡ, rơm, kim châm, mộc nhĩ …) có tác dụng giảm HA. 
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+ Đặc biệt nấm Linh chi: có tác dụng chống HA cao, chống đau đầu do HA. 

4. Tác dụng giải độc bổ gan, bổ dạ dày: 

+ Đƣờng đa linh chi, nấm hƣơng, có tác dụng  bổ gan, chống viêm gan, K gan. 

+ Nấm đầu khỉ: giúp tiêu hóa tốt, chống viêm loét dạ dày – tá tràng. 

+ Nấm sò: có nhiều acid amin, mannose có tác dụng chống viêm gan, loét dạ dày, sỏi 

mật. 

+ Nấm kim châm: nhiều Arginin, Lysin nên cũng có tác dụng tƣơng tự. 

5. Tác dụng hạ đường huyết: 

+ Đƣờng đa mộc nhĩ trắng có tác dụng làm giảm tác hại của tế bào tuyến tụy, gián tiếp 

làm giảm đƣờng máu. 

+ Đông trùng hạ thảo tăng tiết Pancreatin làm giảm đƣờng máu. 

+ Chất đƣờng đa: Ganoderma A, Ganoderma C trong nấm linh chi có tác dụng làm 

giảm đƣờng máu. 

6.  Tác dụng chống gốc tự do, chống phóng xạ, chống lão hóa. 

+ Nấm hƣơng, linh chi, mộc nhĩ trắng có tác dụng chống gốc tự do, chống K, chống 

phóng xạ, kéo dài tuổi thọ. 

+ Nấm linh chi có Triterpen cũng nhƣ mộc nhĩ đen có đƣờng đa làm tăng hoạt lực men 

siêu oxy hóa (Superoxide dismutase) các chất này có tác dụng loại trừ đƣợc các gốc tự 

do [-O2 và Hydroxit (OH)]. 

+ Các nấm thực phẩm đều có chứa nhiều acid amin, ít chất béo,ít calo và có nhiều hoạt 

tính tốt cho tuổi già. 

+ Đƣờng đa mộc nhĩ trắng – đen đều có tác dụng làm giảm sắc tố gây sạm da ở ngƣời 

già. 

+ Đƣờng đa chân khuẩn (Polysaccharide) đƣợc đánh giá cao với sức khỏe. 

581. Nấm Ngưu Chương: 

+ Đời Càn Long thứ 38 năm 1773, Ngô Sa (danh y) di cƣ từ Phúc Kiến sang Đài Loan, 

nhận thấy: 

- Thổ dân bị bệnh gan dùng Chƣơng Chi khỏi. 

- Ngƣu Chƣơng Chi: tăng tửu lƣợng và chống say rƣợu. 

- Đây là sự phát hiện đầu tiên về Nấm Chƣơng Chi – Hoa Đà tái thế 

• Ký sinh thân cây Ngƣu Chƣơng. 

• Chỉ có ở nơi cao trên 2000m. 
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• Chỉ có ở Đài Loan (quốc bảo). 

• Nấm Ngƣu Chƣơng (Ngƣu Chƣơng, Chƣơng Chi đỏ), tên khoa học Antrodia 

Amphorata. 

• Đƣợc công bố khoa học năm 1997. 

+  Thành phần hóa học: 

(1) Triterpenoids:  

        - 200 loại. 

        - Hàm lƣợng cao, gấp 10 lần linh chi. 

(2)  Polysaccharides. 

(3).  Adenosine. 

(4).  SOD (Superoxide dismutase) 

(5).  Ergosterol. 

(6).  Proteine: Immunity Protein, Nucleic Acid, Amino Acide, Lecithin, Lignin… 

(7) Các Vitamin B, Niacin (PP, B5), C, -Tocophenol. 

(8)  Polyphenols. 

(9).  Các nguyên tố vi lƣợng: Ca, Fe, P… 

+  Tác dụng: 

- Terpennoids: 

(1) Kháng K (Ức chế hình thành và phát triển tế bào K) 

(2) Phục hồi tế bào gan bị tổn thƣơng. 

(3) Nâng cao khả năng giải độc của gan. 

(4) Tăng sức đề kháng & miễn dịch. 

(5) Kháng sinh, ức chế hoạt động virut 

- Polysaccharids 

(1) Tăng hệ miễn dịch 

(2) Tăng đề kháng ung bƣớu 

(3) Giảm đƣờng máu 

(4). Điều hòa HA 

-  Adenosine 

(1) Ức chế ngƣng tụ tiểu cầu 

(2) Lƣu thông huyết quản (Teflon, chống dính). 

(3) Giảm đau, trấn tĩnh 

-  SOD 
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(1) Chống gốc tự do, chống oxy hóa. 

(2) Tăng cƣờng các chức năng 

(3) Giảm nhăn, chống nám da 

582. Nấm Linh chi: Còn gọi là Nấm thần tiên, nấm trƣờng thọ. Ngƣời Trung 

Quốc đã sử dụng Linh chi từ 2000 năm để phòng và trị bệnh. 

+  Thành phần: 

(1) Sterol: Ergosterol, β-sitosterol 

(2) Enzym: Lysosym, Protease acid … 

(3) Protide: acid amin, Nucleotide, Purine 

(4) Polysaccharid:hàm lƣợng cao nhất ở giai đoạn sợi khuẩn. 

(5) Acid béo không no. 

(6) Triterpenoids. 

(7) Các nguyên tố vô cơ: Ca, Mg, Na, Mn, Fe, Zn, Cu, Giecmanium, Selen hữu cơ. 

+ Tác dụng: 

(1) Tăng sức miễn dịch: do có Polysaccharid cao. Tăng khả năng thích nghi của cơ 

thể. 

(2) Làm giảm đƣờng máu. 

(3)  đau thắt ngực, HA, mỡ máu. 

(4) Chống viêm, tăng chức năng hô hấp. 

(5) Chống khối u, ung thƣ. 

(6) Chống oxy hóa, chống lão hóa. 

(7) Bảo vệ gan, làm đẹp da, chống tàn nhang. 

(8) Selen hữu cơ: 

- Chống oxy hóa rất mạnh, gấp 50-100 lần Vit.E 

- Chống K: xâm nhập vào TB u và ức chế chúng. 

- Chống virus. 

- Bảo vệ thị lực. 

- Hợp thành với Enzyme có tác dụng quan trọng với chức năng tim. 

583. Nấm hương: 
+ Thành phần: Vua các loài nấm 

(1) Các Polysaccharid: các chất Lentysin, Leutina có hoạt tính sinh học cao. 

(2) Các polypeptid 

(3) Các men: Phosphatase, β-Glucosidase, Aminotranferase 

(4) Các vitamine: A, D2, D1 
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(5) Chất kháng sinh: Lentianexin, Lentinamyxin 

(6) Các Lignin: có tác dụng kháng virus và điều hòa miễn dịch. 

(7) Các nguyên tố vô cơ: K, Na, Fe, Ni, Cu, Zn, Br, Rb. 

(8) Các chất đƣờng: Trehalose, glucose, Fructose 

(9) Các chất thơm: Guanosine 5 – monophosphate, Lenthionine  

+  Tác dụng: 

(1) Giảm Lipid máu: do có chất Lentysin. 

(2) Tác dụng chống K: do có Lentinan 

• Hồi phục tế bào Lympho T 

• Ức chế sinh trƣởng TB ung thƣ 

• Hủy diệt TB K 

• Tăng SX Interferon 

(3) Tăng hệ miễn dịch: 

+ Lentinan: có tác dụng kích thích miễn dịch. 

+ Chất Polysaccharid JSL-18 có trong nấm hƣơng tăng hoạt tính thực bào, tăng tiết IL-

6 (Interleukin – 6). 

(4) Tác dụng khác: tác dụng bảo vệ gan, chống viêm, chống virus. 

584. Nấm mộc nhĩ: 

+  Thành phần: 

- Mộc nhĩ vừa dùng làm thực phẩm vừa dùng làm dƣợc thảo sản xuất TPCN. Hình 

dáng giống tai ngƣời (nên có tên: mộc nhĩ), đƣợc sinh ra trên cây và đƣợc ngƣời Trung 

Quốc sử dụng làm thức ăn từ 2.000 năm trƣớc. 

- Giàu chất dinh dƣỡng. Đƣờng đa là thành phần có tác dụng sinh học của mộc nhĩ. 

- Mộc nhĩ đen: hàm lƣợng trong 100g có: 

• 10,6g Protide (chủ yếu acide amin) 

• 0,2g  Lipide (chủ yếu acid béo không no) 

• 65,5g  Glucide (chủ yếu là Polysaccharide) 

• 201mg Ca 

• 185 mg P 

• 10,03 mg Caroten 

• 0,15 mg Vitamin B1 

• 0,55 mg Vitamin B2 

• 2,7 mg Vitamin PP 

-  Mộc nhĩ trắng (Ngân nhĩ): Trong 100g có: 
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• 5,0g Protide (chủ yếu acid amine) 

• 0,6g Lipide (acid béo không no) 

• 7,9g Glucide (chủ yếu là Polysaccharide) 

+ Tác dụng: 

(1) Kích thích miễn dịch tế bào và miễn dịch dịch thể, tăng sức đề kháng. 

(2) Chống ung thƣ: ức chế TB K. 

(3) Chống viêm, chống giảm BC. 

(4) Chống đông tụ tiểu cầu và độ quánh của máu. 

(5) Chống oxy hóa: khử các FR, chống oxy hóa Lipide. 

(6) Phân giải và thải độc: mộc nhĩ có hàm lƣợng các men và chất kiềm thực vật có 

tác dụng phân giải và thải độc ra ngoài cơ thể. 

- Mộc nhĩ đen: 

- Vị ngọt, tính bình, tác dụng dƣỡng huyết, chỉ huyết, hoạt huyết. 

- Nhuận táo, giải độc, ích khí dƣỡng âm 

- Chống suy nhƣợc, thiếu máu. 

- Chống ho, xuất huyết, HA cao 

- Ngân nhĩ (Mộc nhĩ trắng, Tremella Fuctiormis Berk). 

 Bổ thận, bổ khí 

 Tráng dƣơng, cƣờng tinh 

 Nhuận tràng 

 Điều tiết miễn dịch 

 Chống u, K. 

585. Nấm đầu khỉ: 

+ Tên khoa học: Hericium erinaceus 

+ Tiếng Anh: Monkeyhead Mushoom, Bear’s head, Lion’s Nane Hericium 

+ Tiếng Việt: Nấm Hầu thủ, Nấm đầu Khỉ, Nấm đầu Gấu, Nấm Sƣ  tử, Nấm lông 

Nhím, Nấm lông gà con, Nấm tua, Nấm Long tu 

+ Nhật: Yamabushitake (Nấm Sơn tặc) (Giống đồ trang sức cài trên áo thảo khẩu lục 

lâm). 

+ Trung Quốc: Houtou (Đầu khỉ - Hầu thủ) 

+ Nấm mọc trên các vỏ cây gỗ sống hoặc chết: sồi, dẻ, cây lá rộng, mọc hoang ở Bắc 

Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản. 

• Nấm Hầu thủ đƣợc ngƣời trung Quốc dùng thay cho thịt lợn và thịt cừu từ 2000 
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năm TCN. 

• Năm 1960, Cheng đã nghiên cứu nuôi trồng thành công nấm Hầu thủ. 

• 1984, Trung Quốc và Nhật Bản nghiên cứu sản xuất bằng công nghệ lên men 

trong môi trƣờng dịch thể tạo sợi khuẩn nấm, rồi chiết và tinh chế tạo sản phẩm. 

• Dùng làm đồ uống tăng lực tại Đại hội thể thao ASIAD 1990 của Trung Quốc. 

• Ngày nay đƣợc trồng nhiều ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc  và cũng đã 

nuôi trồng thành công ở Việt Nam. 

• Là nấm thực phẩm và nấm dƣợc thảo. 

  “Sơn hào có đầu khỉ 

     Hải vị có yến sào” 

• Là một trong 4 món ăn nổi tiếng từ đời Minh –Thanh ở Trung Quốc:  

          Đầu khỉ - Vuốt gấu – Hải sâm – Vây mập 

+  Thành phần: 

(1) Proteine: 25-30 % trọng lượng khô 

+ Có 17-19 loại acid amin, trong đó có 8 loại cần thiết. Hàm lƣợng acid amin: 15,76%. 

+ Acid Nucleic: 5,4-8,8%. 

+ Hàm lƣợng Glutamin và Trytophan rất cao. 

(2) Lipide: 8% 

+ Là acid béo không no 

+ Không có Cholesterol 

(3) Glucide: 60%, gồm: 

+ Đƣờng: 52%. Trong đó: 

- Đƣờng đơn: Glucose, Arbinose. 

- Đƣờng đa (polysaccharide): là chủ yếu – Trong đó hoạt chất chính là β – 

Glucan. 

+ Chất xơ: 8% 

(4) Vitamine: 

• Các loại: B1, B2, B6, acid Folic, B12, PP 

• Ergosterol (Vitamin D): hàm lƣợng cao 

• α- Tocoferol 

(5) Chất khoáng: 3-10% 

• P, Na 

• Fa, Ca, K: hàm lƣợng cao. 
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(6) Hoạt chất sinh học: 

• Terpenoids 

• Adenosine 

• Polyphenols 

• β- Glucan 

• Lecithin 

• Lignin 

• Hericenone (chống Alzheimer) 

+  Tác dụng: 

(1) Chống khối u: 

- Polysaccharide (β-Glucan): có hiệu quả trong việc ức chế phát triển u. 

- β- Glucan: chống đột biến tế bào. 

- Acid béo không no: có vai trò phòng chống khối u, ung thƣ. 

- Nấm Hầu thủ có 1 kim loại hiếm là Ge, có hoạt tính chống K. 

(2) Tăng sức đề kháng, tăng miễn dịch: 

- β-Glucan: làm tăng khả năng tế bào Lympho và tăng hoạt lực các tê bào thực bào. 

- Chất đƣờng đa kích thích tế bào LymphoT sản xuất KT. 

- Kích hoạt bổ thể, hoạt hóa các đại thực bào, tăng SX: IgM, IgG và IgA. 

- Nấm Hầu thủ có phong phú các chất khoáng, vitamin, acid amin có tác dụng tăng sức 

đề kháng toàn diện. 

(3) Chống oxy hóa, chống phóng xạ, chống lão hóa: 

- Polyphenol, Polysaccharide, Terpenoids làm tăng hoạt lực men SOD (Superoxid 

Dismutase) loại trừ đƣợc các gốc tự do –O2 và –OH và nhiều gốc tự do khác. 

- β-Glucan, Polyphenols có tác dụng chống tác hại của bức xạ và phục hồi các tổ chức 

bị tổn thƣơng do bức xạ. 

- Hàm lƣợng acid amin cao, ít chất béo, ít calo có tác dụng tốt cho sức khỏe ngƣời già. 

Đƣờng đa làm giảm sắc tố gây sạm da ngƣời già. 

- Tăng năng lực đề kháng với tình trạng thiếu oxy, chống mệt mỏi, làm cho cơ thể cƣờng 

tráng. 

(4) Tác dụng với hệ tiêu hóa: 

- Tác dụng chống viêm dạ dày: 

• Polysaccharide ức chế vi khuẩn Helicobacter pylori (VK gây loét dạ dày) 

• Polysaccharide ức chế yếu tố gây viêm là COX-2 và Cytokin gây viêm. 

- Các hoạt chất đƣờng đa làm giảm đƣờng máu. 
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(5) Tác dụng với tim mạch: 

- Chất Purin, Polyphenols, Polysaccharide làm giảm mỡ máu, giảm Cholesterol, TG và 

LDH. 

- Tác dụng làm giảm HA và phòng chống VXĐM. 

- K tốt cho hoạt động của tim. 

(6) Tác dụng với hệ thần kinh: 

- Polysaccharide có tác dụng chống các gốc tự do, bảo vệ tế bào thần kinh  và sợi TK 

myelin khỏi bị oxy hóa và phục hồi tế bào thần kinh bị tổn thƣơng. 

- Chất Hericenone có tác dụng giảm các triệu chứng bệnh Alzheimer. 

586. Nấm đùi gà: 

+ Thành phần: 

- Còn gọi là: Mao đầu quỷ tản, là nấm ăn truyền thống. 

- Thành phần: tƣơng tự TP chung của nấm. Hoạt chất sinh học chủ yếu là đƣờng đa. 

+ Tác dụng: 

(1) Tăng cƣờng chức năng đƣờng ruột, kích thích ăn ngon. 

(2) Cải thiện tuần hoàn, giảm mỡ máu, điều chỉnh HA. 

(3) Tăng miễn dịch. 

(4) Giảm đƣờng máu 

(5) Chống u, ung thƣ 

587. Nấm Hoa thụ khôi: 

+ Thành phần: 

- Còn gọi là Vân đàm, ngƣời Nhật gọi là Vũ Nhung, là 1 loại nấm TP quý. 

- Thành phần: 

 Hàm lƣợng các chất dinh dƣỡng hợp lý. 

 Hàm lƣợng acid amin cao. 

 Hàm lƣợng Vitamin và chất khoáng phong phú. 

 Hàm lƣợng Polysaccharide cao. 

- Hoàng tử của nấm ăn. 

+ Tác dụng: 

(1) Tăng chức năng miễn dịch. 

(2) Chất phóng xạ, chất ung thƣ. 

(3) Phòng chống đái tháo đƣờng. 

588. Nấm bào ngư: 

+ Thành phần: Nấm bào ngƣ là tên dùng chung cho các loài nấm thuộc giống 

Pleurotus, có 2 nhóm lơn: 
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- Nhóm chịu nhiệt (Nấm kết quả thể từ 200C-300C) 

- Nhóm chịu lạnh (Kết quả thể từ 150C-250C). 

+ Tên khác: nấm sò, hƣơng trắng, nấm dai. 

+ Thành phần: Polysaccharide, Vitamine, chất khoáng, Acid amin …. 

+ Tác dụng: 

(1) Ức chế phát triển phát triển TB ung thƣ. 

(2) Tăng hệ miễn dịch. 

(3) Tăng trao đổi chất. 

(4) Chống viêm dạ dày, viêm gan, suy nhƣợc cơ thể. 

(5) Điều tiết hệ thần kinh sinh vật. 

589. Nấm kim châm: 

+ Thành phần: 

+ Tên khác: Câu khuẩn, Phác cô, Kim cô. 

+ Trong 100g nấm có: 

• 31g Protide 

• 6g Lipide 

+ Các Vitamine: B1, B2, C, PP, E 

+ Nhiều loại acid amin. Đặc biệt hàm lƣợng Lysin cao gấp đôi nấm mỡ (là chất cần 

cho sinh trƣởng và phát dục, cải thiện chiều cao và trí lực, thúc đẩy trao đổi chất). 

+ Hàm lƣợng Zn, K, cao, Na thấp. 

+ Tác dụng: 

(1) Hỗ trợ sinh trƣởng, phát triển ở trẻ em. 

(2) Phòng chống mỡ máu cao,  cholesterol 

(3) Hỗ trợ giảm bệnh gan, dạ dày 

 590. Nấm tùng nhung: 

+ Thành phần: là nấm mọc ở cây tùng – Vua các loài nấm. Là thực vật duy nhất còn 

sống sót sau khi bị bom nguyên tử tàn phá Hirosima (Nhật Bản). 

    Thành phần: Polysaccharide, chất khoáng, Vitamine, Acid amin … 

+ Tác dụng sinh học: 

(1) Chống ung thƣ, chống phóng xạ. 

(2) Giảm đƣờng huyết 

(3) Giảm cholesterol, chống xơ cứng động mạch, chống tắc nghẽn mạch 

(4) Thải độc. 

591. Nấm men bia:  

 Thật đáng ngạc nhiên khi bia đã có từ thời… ông Bành tổ, hay chính xác là cách đây 

8.000 năm trƣớc Công Nguyên. Lúc này ngƣời ta đã biết làm men để chể ra loại 
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thức uống này, đó là những công dân thành Babylone. Đến năm 2000 năm sau, 

ngƣời Ai Cập cũng đã biết cách lên men bia chứa trong bình lớn. 

 Nhà bác học Antonius Van Leeuvenkoek (1680) là ngƣời đầu tiên quan sát các yếu tố 

cấu tạo nên bia. Nhà bác học Pháp Louis Pasteur (1822-1895) đã thành công trong 

việc chứng minh sự lên men bia không phải chỉ là phản ứng hóa học, mà còn có sự 

tham gia của các sinh vật cực nhỏ sống kỵ khí, đó chính là men bia. Những phản 

ứng lên men rƣợu từ đƣờng cần phải có sự xúc tác của các enzyme, đó là các men 

sinh học. 

 Men bia có tên khoa học là Saccharomyces cerevisia, là loại nấm đơn bào đa công 

dụng dùng sản xuất bia rƣợu, rƣợu vang, bánh mì… 

Trong công nghệ di truyền, nếu cho men bia vào gen tổng hợp albumin hay 

hemoglobin ngƣời thì các tế bào men bia cũng sản xuất ra Albumine hay 

hemonglobine ngƣời . Ngoài ra ngƣời ta còn đƣa vào trong men bia một loại vaccine 

chống bệnh viêm gan siêu vi B, nhằm tránh việc nhiễm virus, dù đã đƣợc làm yếu đi 

vẫn có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Trong lĩnh vực di truyền, men bia cũng 

đóng vai trò quan trọng khi đƣợc dùng làm nhân chuyển đổi gen tế bào. 

 Thành phần chính của bia là nƣớc, ngũ cốc đã mạch nha hóa, hoa bia và đặc biệt là 

men bia. Men bia là các vi sinh vật đƣợc nuôi cấy với độ tinh khiết cao, có tác dụng 

chuyển hóa đƣờng thu đƣợc từ ngũ cốc thành cồn và carbon dioxit. Tiêu chí cơ bản 

để phân định loại bia chính là men bia. 

Hầu hết hiện nay chúng ta quen thuộc với loại bia lên men sơ cấp, sau đó khử trùng 

và lọc, đóng chai hoặc lon. Bên cạnh đó còn có bia sống, là loại bia lên men thứ cấp, 

không sử dụng chất bảo quản, chƣa qua khâu khử trùng, vì thế sẽ giữ đƣợc phần lớn 

các vi sinh vật có lợi cho sức khỏe. 

+Tác dụng của men bia: 

Tác dụng hữu ích của men bia không là điều gì mới lạ. Thầy tu ở nhiều tu viện vùng  

Trung Âu đã biết dùng bia để chữa đủ thứ bệnh từ thờiTrung Cổ. Nhờ vậy mà bia 

thời đó còn có tên là “Bánh mỳ lỏng”, vì uống bia nhiều men bia thì khỏe đến độ 

khỏi phải ăn bánh mỳ. Quan điểm đó càng đứng vững hơn nữa từ khi các nhà khoa  

học chứng minh là không có thực phẩm nào chứa nhiều nhóm sinh tố B bằng men 

bia, chƣa kể trong men bia còn có hàm lƣợng dồi dào chất đạm và khoáng tố đủ 

loại. 

(1). Tác dụng làm đẹp: Nhờ sự hiện diện của biotin – sinh tố tối cần thiết để da mịn 

màng, tóc óng ả, móng tay bền chắc – nên men bia có tác dụng chẳng khác nào mỹ 

phẩm làm đẹp từ bên trong . Thêm vào đó, lƣợng chất sắt, kẽm và đồng trong men 

bia với tỉ lệ hợp lý là cơ sở giúp ổn định ẩm độ của da khiến da không khô nhám, 

không nứt nẻ, không nhăn nheo trƣớc tuổi. 

(2). Tác dụng cải thiện trí nhớ, chống stress.  

Nhiều chuyên gia ngành thần kinh thậm chí quả quyết rằng men bia, thông qua cơ 

chế ổn định dẫn đến truyền thần kinh, là phƣơng tiện hiệu quả để ngăn chặn bệnh 

Alzheimer. 
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Không chỉ hữu ích cho ngƣời cao tuổi, với hơn 40% trong thành phần là nhiều  loại 

chất đạm cần thiết cho phản ứng kiến tạo, lại thêm giàu vitamin, men bia là món 

thuốc bổ lý tƣởng cho vận động viên, ngƣời lao động nặng, ngƣời lao tâm vì công 

việc căng thẳng, ngƣời thiếu máu, kém ăn, chậm tăng trƣởng. 

(3). Chống oxy hóa: 

Kết hợp với selenium để tạo thành phân tử selenium hữu cơ, có tác dụng gia tăng 

hiệu năng chống các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và là môt yếu tố quan 

trọng trong nhóm các chất chống oxy hóa cần thiết cho sức khỏe. Selenium là chất 

bảo vệ tế bào gan, gia tăng biến dƣỡng những chất mỡ thừa nên đồng thời cũng có 

tác dụng bảo vệ tim mạch, cải thiện các bệnh ngoài da do gan suy yếu. 

(4). Men bia sống còn có tác dụng chống nhiễm trùng bằng cách tăng cường hệ miễn 

dịch. Các loại sản phẩm uống chứa men bia thƣờng kết hợp men bia 400mg với men 

bia – selenium 75mg, silice 25mg, giúp tăng cƣờng sức khỏe, chống nhiễm trùng 

(trong các trƣờng hợp bị cảm, ho, nóng sốt) làm hệ miễn dịch suy yếu. Men bia còn 

đƣợc dùng làm thực phẩm bổ sung cho phụ nữ mang thai và cho con bú. 

Men bia sống dùng làm TPCN thƣờng có khoảng 20 tỷ tế bào sống Saccharomyces 

cerevisiae/1g , 16 acid amin, 17 vitamin, 14 muối khoáng; đƣợc xem nhƣ loại thực 

phẩm có giá trị dinh dƣỡng cao và là véc-tơ dẫn đƣờng cho sự hấp thu các loại 

vitamin khác vào cơ thể. 

(5). Kích thích phát triển hệ vi khuẩn Probiotic ở đường một: 

Men bia cũng giúp tái tạo những vi khuẩn cần thiết cho sự tiêu hóa ở đƣờng ruột 

nên thƣờng đƣợc dùng cùng lúc hay sau một đợt điều trị bằng kháng sinh, hoặc khi 

bị rối loạn các vi khuẩn hữu ích ở đƣờng ruột. 

(6). Men bia với sự phong phú các vitamin, acid amin, chất khoáng nên có tác dụng 

chống suy dinh dƣỡng, kích thích ăn ngon, tăng chuyển hóa, làm tăng cƣờng sức khỏe. 

592. N-Acetyl-cystein ( NAC) (N-acetylcysteine) 
NAC đƣợc chế biến từ Cystein có trong gan, đậu, men bia, chế phẩm sữa, trứng, 

cá, hành tỏi, thịt, hạt, ớt, hải sản. 

NAC giúp cơ thể sản sinh glutathion ( là chất chống oxy hoá mạnh). NAC giúp 

chống lão hoá, bảo vệ chống ung thƣ và bệnh tim, củng cố hệ miễn dịch, giúp chuyển 

hoá mỡ và sản xuất mô cơ, hồi phục sau phẫu thuật, ngăn ngừa rụng lông tóc, tăng tác 

dụng long đờm. 

Tác dụng hiệp đồng với vitamin E, bảo vệ chống phóng xạ, rƣợu, khói thuốc lá và 

ô nhiễm môi trƣờng. NAC cần cho bệnh nhân viêm phế quản mạn, viêm họng, giúp 

ngăn ngừa ung thƣ đại tràng. 

Khi thiếu NAC gây nên:lãnh đạm, bạc tóc, phù, suy gan, giảm mô cơ, tổn thƣơng 

da, yếu mệt, trẻ em chậm lớn. 

Cách dùng: 250-1000 mg/ ngày  

Ngƣời đái tháo đƣờng hoặc bị dị ứng với trứng, sữa, lúa mì không nên dùng 

cystein. 
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593. Năng lực (Capability): Khả năng của một tổ chức, hệ thống hay quá 

trình để tạo một sản phẩm đáp ứng yêu cầu đối với sản phẩm đó. Hoặc : Năng lực 

(Competnence) là khả năng đƣợc thể hiện để ứng dụng sự hiểu biết và kỹ năng. 

594. Não bộ là cơ quan quan trọng nhất của hệ thần kinh, là cơ quan điều hành 

toàn bộ các hoạt động của cơ thể. Não bộ có 5 đặc điểm cơ bản sau đây: 

(1) Có mạng lƣới mạch máu phong phú: tổng độ dài các mạch máu trong não 

khoảng: 160.934,4 km. Độ dài này có thể cuốn đƣợc 4 vòng trái đất. 

(2) Não chiếm 2-5% trọng lƣợng cơ thể, nhƣng: 

 Chiếm tới 20-25% lƣợng máu do tim cung cấp. 

 Chiếm 20% lƣợng oxy cơ thể. 

 Chiếm 25% lƣợng Glucose cơ thể. 

(3) Thành phần của não có 60% là lipid, do đó chúng rất dễ bị oxy hóa. 

(4) Các tế bào não không có tái sinh. 

(5) Tế bào não rất dễ bị tổn thƣơng: 

- Chịu thiếu oxy không quá 5 phút. 

- Rất dễ bị oxy hóa bởi các gốc tự do. Mỗi ngày có khoảng 10.000 gốc tự do tấn 

công vào tế bào não. Mỗi đời ngƣời phải chịu 17 tấn gốc tự do tấn công. 

595. Nhân sâm: 

+  Tên gọi: Nhân sâm 

+ Tên khoa học: Panax ginseng 

   Thuộc họ Ngũ gia bì Araliaceae 

+ Tên “Nhân sâm” là do củ cây giống hình ngƣời. Tên “Panax” xuất phát từ tiếng Hy 

Lạp: “Pan” nghĩa là tất cả; “acos” nghĩa là chữa đƣợc. Panax nghĩa là thảo dƣợc chữa 

đƣợc tất cả bệnh. Từ “ginseng” là phiên âm tiếng Trung Quốc, nghĩa là Nhân sâm. 

+ Nhân sâm (Panax ginseng, Radix ginseng) là rễ chế biến rồi phơi hay sấy khô của 

cây Nhân sâm. 

+ Nhân sâm có hình ngƣời và là vị thuốc bổ nên một số có thảo dƣợc có hình ngƣời 

hoặc tác dụng bổ cũng đƣợc gọi là sâm. Để phân biệt, ngƣời ta thêm tên địa phƣơng 

hoặc màu sắc vào tên sâm. 

+  Thành phần hóa học: 

1. Saponin: 

+ Là một nhóm Glycosides 

+ Là hoạt chất sinh học chính của Nhân sâm 

+ Là chỉ số đánh giá chất lƣợng của Nhân sâm 
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+ Các Saponin trong nhân sâm gọi là Ginsenosid (Nhật) hoặc Panaxosid (Nga) 

+ Chia làm 2 loại: 

- Saponin triterpenoid 

- Saponin steroid 

+ Thành phần chủ yếu trong rễ sâm là các Saponin triterpen. Khi thủy phân thu đƣợc 3 

loại Sapogenin. Có hơn 100 Ginsenosides đã phân lập đƣợc. Sau đây là một số đại 

diện: 

1.1. Các Ginsenosid thuộc loại Protopanaxadiol:  

Các Ginsenosid thuộc loại Protopanaxadiol: 

TT Loại Ginsenosid Hàm lƣợng % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Ra1 

Ra2 

Ra3 

Rb1 

Rb2 

Rb3 

Rc 

Rd 

Rg3 

Notogin – senosid R4 

Rh2 

Rs1 

Rs2 

Quinquenosid – R1 

Malonyl – ginsenosid Rb1 

Malonyl – ginsenosid Rb2 

Malonyl – ginsenosid Rc 

Malonyl – ginsenosid Rd 

0,02 

0,03 

0,005 

0,37-0,4 

0,18-0,21 

0,005-0,01 

0,13-0,15 

0,13-0,15 

0,003-0,014 

0,002 

0,001 

0,01 

0,01 

0,002-0,015 

Trace – 0,82 

Trace – 0,41 

Trace – 0,30 

Trace – 0,12 

 

 

 

 

 

 



 270 

1.2. Ginsenosid thuộc loại Protopanaxatriol:  

Các Ginsenosid thuộc loại Protopanaxa 

TT Loại Ginsenosid Hàm lƣợng % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Re 

Rf 

20 Gluco – ginsenosid Rf 

Rg1 

Rg2 

20(R) Rg2 

Rh1 

20(R) Rh1 

Notogin – senosid R1 

0,15 – 0,20 

0,05 

0,005 

0,21 

0,01 – 0,02 

0,003 

0,0015 – 0,0023 

0,07 

0,002 – 0,007 

 

1.3. Ginsenosid thuộc loại acid Oleanolic: có 1 loại: 

Ro: với hàm lƣợng: 0,02-0,04% hoặc 20,1  0,4 mg/g. 

+ Các Ginsenosid Rc, Rg1 và Ro là những chất đại diện cho các Saponin thuộc các 

nhóm Protopanaxadiol, Protopanaxatriol và các acid Oleonolic, dùng làm chất đối 

chiếu để định lƣợng Saponin trong rễ Nhân sâm. 

+ Hàm lƣợng Saponin trong cây mọc hoang cao hơn trong cây trồng. 

2. Các Flavonoid: Kaempferol, Trifolin, Panasenosid 

3. Các thành phần bay hơi: Nhóm Sesquiterpen, Acid Palmitic, dẫn chất Pyrazin, 

Acetylenic, Panaxydol, Panaxynol 

4. Các đƣờng: 5%, gồm: D-Glucose, D-Rhamnose, Sucrose, Maltose, Polysaccharid 

(chứa 80% tinh bột, 20% Pectin) 

5.   Các Glycan:Panaxan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, Q, S, R, T, U. 

6.   Proteine: acid amin: Aspartic, Threonin, Serin, Glutamic, Glycin, Alamin, Valin, 

Methionin, Isoleucin, Tyrosin, Phenylalamin, Lysin, Histidin, Arginin 

7. Các chất béo: Linoleic, Panmitic, Stearic 

8. Các Phytosterols 

9. Các Vitamin: B1, B2 … 

+  Tác dụng: 

1. Nhân sâm tác dụng như một chất thích nghi (Adaptogen): 

+ Tính thích nghi là khả năng thích nghi với môi trƣờng (điều chỉnh và thay đổi). Chất 

thích nghi (Adaptogen) là chất giúp cơ thể tăng khả năng thích nghi với sự thay đổi của 

môi trƣờng. 
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+ Nhân sâm có tác dụng làm tăng cƣờng chức năng hệ nội tiết, đặc biệt là trục Tuyến 

yên - thƣợng thận, tăng chức năng thần kinh, tăng cƣờng hệ miễn dịch góp phần làm 

cho cơ thể tăng khả năng thích nghi với sự biến đổi của môi trƣờng. 

+ Các Ginsenosides Rb1, Rb2, Rc, Rd, Re làm tăng sản xuất ACTH (Adeno-

Corticotropic Hormone). 

+ Nhân sâm làm tăng quá trình hƣng phấn của vỏ não, tăng tính linh hoạt. Các Rb1, 

Rg2 làm tăng khả năng học tập và lƣu trữ thông tin, tăng cả trí lực, thể lực và sinh lực. 

2. Chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ: 

+ Các Ginsenosides Rb1, Rb2, Rc, Rd có tác dụng chống oxy hóa mạnh: trực tiếp phá 

hủy các gốc tự do và tăng cƣờng đào thải chúng ra khỏi cơ thể. 

+ Các hoạt chất của nhân sâm còn làm tăng các men chống oxy hóa nhƣ: SOD, 

Glutation-Peroxydase và Catalase. 

+ Các hoạt chất Nhân sâm là các chất Antioxydants có tác dụng chống lão hóa, kéo dài 

tuổi thọ. 

3. Tác dụng với tim mạch: 

+ Giảm Cholesterol, LDL, tăng HDL. 

+ Làm tăng quá trình phân giải tế bào mỡ, hạn chế béo phì. 

+ Tăng sức co bóp cơ tim, chống rối loạn nhịp tim, chống loạn dƣỡng cơ tim. 

+ Liều nhỏ gây tăng HA nhẹ, liều lớn gây giảm HA. 

+ Các Ginsenosides ức chế co mạch của Norepinephrin, kích thích tế bào nội mạch 

tổng hợp NO, ức chế thu nạp Ca
++

 ở màng sợi cơ, từ đó làm giãn mạch, hạ HA, tăng 

tuần hoàn máu đến não và các cơ quan, giảm nguy cơ VXĐM. 

4. Tác dụng chống khối u: 

+ Ginsenosid Rg3, Rh2 có tác dụng giảm tổn thƣơng, hƣ hại AND, ức chế phát triển tế 

bào ung thƣ. 

+ Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy hoạt chất của Nhân sâm có thể làm giảm 50% 

nguy cơ gây ung thƣ, đặc biệt là ung thƣ buồng trứng, tụy, trực tràng, vú, gan, phổi, 

thanh quản, thực quản, dạ dày 

+ Các Polysaccharides trong Nhân sâm cũng có tác dụng làm giảm nguy cơ ung thƣ. 

5. Tăng cường chức năng sinh dục: 

+ Nhân sâm có tác dụng làm tăng ham muốn tình dục. 

+ Tăng sản xuất Testosteron, chống rối loạn cƣơng dƣơng. 

+ Làm giảm các triệu chứng thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh. 

+ Tăng phát triển tuyến sinh dục, tăng nhanh quá trình trƣởng thành giới tính, bảo vệ 

tinh hoàn trƣớc các tác hại của rƣợu và chấn thƣơng, tăng số lƣợng tinh trùng và khả 

năng vận động của tinh trùng. 
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+ Kéo dài thời gian giao hợp. 

6. Tác dụng lên chuyển hóa: 

+ Làm giảm đƣờng máu 

+ Tăng hô hấp tế bào, tăng chuyển hóa năng lƣợng 

+ Tăng tổng hợp acid Nucleic 

+ Giảm thoái hóa Chollagen, giữ cho da, lông tóc đàn hồi, mềm mại và chống tác hại 

của tia cực tím. 

+ Chống rụng tóc và tạo thành các nếp nhăn da 

+ Tăng sức khỏe cơ bắp. 

596. Nhung hươu: 

+  Khái niệm:  

Nhung hƣơu nai hay nhung lộc là sừng của hƣơu đực hay nai đực. Hàng năm, 

vào cuối mùa hạ, sừng hƣơu nai rụng đi, mùa xuân năm sau lại mọc sừng mới. 

Sừng mới mọc rất mềm, mặt ngoài phủ đầy lông, sờ vào êm nhƣ nhung nên gọi 

là nhung hƣơu nai, bên trong chứa nhiều mạch máu. Nhung có thể chƣa phân 

nhánh hoặc có nhánh, còn gọi là nhung yên ngựa (nhung mới bắt đầu phân 

nhánh, còn ngắn, bên dài bên ngắn). Nhung hƣơu còn đƣợc coi là 4 thƣợng 

dƣợc (sâm, nhung, quế, phụ).  

+ Thành phần: 

(1) Protide : 52,5% 

(2) Lipide : 2,5% 

(3) Acid amin: có 19 loại, trong đó có đủ các acid amin cần thiết cho cơ thể. 

(4) Các chất khoáng: Ca, P, Mg, Na, K, Fe, Co, Zn … 

(5) Các hoạt chất sinh học: Chất keo (Keratin), Chollagen, Chondroitin, Acid 

Hyaluronic, Glucosaminoglycants, Prostaglandin 

(6) Các Hormone: Lộc nhĩ tinh (Pantocrin), Oestrogen, Androgen, Testosteron 

(7) Các enzyme: Catalase, các men chống oxy hóa 

+ Tác dụng: 

1. Tác dụng theo Tây y: 

Tác dụng của nhung hƣơu đối với con ngƣời đã đƣợc biết đến từ xa xƣa. Tác 

dụng của nhung hƣơu đƣợc dùng nhiều trong các bài thuốc quý hiếm đƣợc xếp 

hàng đầu trong các thảo dƣợc: Sâm, Nhung, Quế, Phụ. Đã có rất nhiều công 

trình nghiên cứu chỉ ra những công dụng tuyệt  với của Nhung hƣơu đối với sức 

khỏe. 
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1.1. Một số tác dụng chính của Nhung hươu: 

(1) Nhung hƣơu cung cấp các dƣỡng chất tốt cho sức khỏe, giúp bồi bổ và 

nâng cao sức đề kháng tự nhiên nhất, tăng cƣờng hệ miễn dịch. 

(2) Tăng cƣờng sức mạnh cơ bắp, hạn chế viêm nhiễm, giúp vết thƣơng mau 

lành. 

(3) Nhung hƣơu giúp cải thiện chức năng hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng, 

ngủ sâu giấc, mang lại hiệu quả tăng cân tự nhiên. 

(4) Thúc đẩy quá trình chuyển hóa protid và glucid tốt trong cơ thể. 

(5) Chống lại các dấu hiệu lão hóa, làm đẹp da, ngăn ngừa vết nám tàn nhang. 

(6) Hạn chế mệt mỏi, suy nhƣợc cơ thể, giúp tinh thần luôn tỉnh táo, chống 

suy nhƣợc thần kinh, mồ hôi trộm, hen suyễn mạn tính. 

(7) Tăng cƣờng chức năng sinh lý cho cả nam và nữ, giúp đời sống vợ chồng 

hạnh phúc hơn, chống rong kinh, băng huyết, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, di 

tinh. 

(8) Ngoài ra Nhung hƣơu còn có tác dụng chống lại các dấu hiệu loãng xƣơng, 

rất tốt cho ngƣời già và những ngƣời mắc các chứng bệnh liên quan đến 

xƣơng khớp. 

1.2. Tác dụng của Nhung hươu với các đối tượng sau: 

(1) Đối với các vận động viên: Trong Nhung hƣơu có chứa các thành phần quan trọng 

nhƣ các axit amin glycine, alanine, proline, và axit glutamic.. hỗ trợ rất tốt cho 

việc cải thiện sức bền trong suốt quá trình vận động và hạn chế mệt mỏi và giúp cơ 

bắp phát triển săn chắc, tự nhiên. 

(2) Đối với trẻ em chậm lớn, còi xương: Đối với trẻ em, nhất là trẻ chậm lớn còi 

xƣơng, các bậc phụ huynh có thể sử dụng Nhung hƣơu nấu cháo để cung cấp 

dƣỡng chất, cải thiện hệ tiêu hóa giúp bé ăn ngon miệng, tăng cân hiệu quả và cải 

thiện chiều cao và trí não tốt cho trẻ. 

(3) Đối với các chị em phụ nữ: Nhung hƣơu chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho các chị 

em phụ nữ. Bởi nó không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể mà còn giúp 

kích thích sự tăng trƣởng của các Hormone tuyến yên giúp cân bằng nội tiết tố nữ 

giới chống lại các dấu hiệu lão hóa cơ thể, hạn chế mệt mỏi mang lại nét tƣơi trẻ, 

rạng rỡ. 

(4) Đối với nam giới: Nhung hƣơu là bài thuốc có vị ngọt, tính ôn, mặn, vào kinh thận, 

giúp nâng cao sinh lý nam giới rất nhanh chóng, hạn chế các hiện tƣợng liệt 

dƣơng, xuất tinh sớm, không còn ham muốn tình dục, hạn chế mệt mỏi trong quá 

trình quan hệ giúp đời sống vợ chồng trở nên hạnh phúc nhất. Tác dụng của Nhung 

hƣơu đƣợc nhiều nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu và ứng dụng sản xuất ra 

các sản phẩm cho các quí ông có chức năng sinh lý bị suy giảm. Bên cạnh đó tác 

dụng của nhung hƣơu còn cải thiện rõ rệt các tình trạng giảm ham muốn và rối 

loạn cƣơng dƣơng, tăng cƣờng sức khỏe và sinh lý nam giới. 
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(5) Đối với người cao tuổi: Nhung hƣơu chính là món quà vô giá cho ngƣời già bởi nó 

có chứa rất nhiều dƣỡng chất quan trọng giúp bồi bổ, hạn chế suy nhƣợc cơ thể do 

tuổi tác, giúp phòng chống bệnh tật và nâng cao tuổi thọ. 

Ngoài những tác dụng của Nhung hƣơu cho từng đối tƣợng, nó còn hỗ trợ điều trị 

rất nhiều căn bệnh nguy hiểm nhƣ: Bệnh thiếu máu, bệnh viêm gan, huyết áp thấp, 

tim mạch… 

2. Tác dụng theo Y học cổ truyền: 

+ Tên khác: Vị thuốc Nhung hƣơu còn gọi Ban long châu (Đạm Liêu Phƣơng), Hoàng 

mao nhung, Huyết nhung, Quan lộc nhung (Đông Dƣợc Học Thiết Yếu). 

+ Tác dụng chủ trị: 

(1) Ích khí, cƣờng khí, sinh xỉ, bất lão, Chủ lậu hạ ác huyết, hàn nhiệt kinh giản 

(Bản kinh).   

(2)  Dƣỡng cốt, an thai, uống lâu kéo dài tuổi thọ.Trị hƣ lao, sốt rét, gầy ốm, tay 

chân đau, lƣng và thắt lƣng đau, tiết tinh, huyết suy, bụng có bƣớu máu, tán sỏi 

đƣờng tiểu, ung nhọt, nóng trong xƣơng (Danh Y Biệt Lục). 

(3) Bổ cho nam giới bị lƣng lạnh, chân và gối không có sức, mộng tinh, tiết tinh, 

phụ nữ bị băng trung lậu huyết [nƣớng lên uống với rƣợu, lúc đói] (Dƣợc Tính 

Luận). 

(4) Bổ hƣ, tráng gân cốt, phá ứ huyết, an thai, hạ khí [nƣớng với dấm để dùng] 

(Nhật Hoa Tử  Bản Thảo). 

(5) Sinh tinh, bổ tủy, dƣỡng huyết, ích dƣơng, làm mạnh gân xƣơng. Trị hƣ tổn, tai 

ù, mắt mờ, chóng mặt, hƣ lỵ... Toàn thân con hƣơu đều bổ dƣỡng cho con ngƣời 

(Bản Thảo Cƣơng Mục). 

(6) Trị trẻ nhỏ bị đậu trắng nhạt, nƣớc  đậu không vỡ, tiêu chảy, ngƣời gìa Tỳ Vị hƣ 

hàn, mệnh môn không có hỏa hoặc  ăn uống thất thƣờng (Bản Thảo Sơ Yếu). 

(7) Tráng nguyên dƣơng, bổ khí huyết, ích tinh tủy, cƣờng gân cốt. Trị hƣ lao, gầy 

ốm, tinh thần mê muội, chóng mặt, tai ù, mắt mờ, lƣng gối đau, liệt dƣơng, hoạt 

tinh, tử cung hƣ lạnh, băng lậu, đái hạ (Trung Dƣợc Đại Từ Điển). 

597. Niêm phong: bao gồm việc thu giữ 1 số lƣợng lớn thực phẩm  hoặc lƣu mẫu 
thực phẩm để phân tích, trong thời gian đợi kết quả phân tích. 

598. Ngày đóng gói (Date of packaging): Ngày mà thực phẩm đƣợc cho 
vào bao bì cuối cùng để bán. 

599. Ngày hết hạn sử dụng (Use-by date/Recommended Last 

Consumtion date, Expiration date): Ngày kết thúc thời hạn dự tính mà sau 

đó thực phẩm, dƣới các điều kiện bảo quản xác định, có thể không còn đầy đủ các đặc 

tính chất lƣợng vốn có của nó theo mong muốn thông thƣờng của khách hàng. Sau 

ngày hết hạn sử dụng, thực phẩm coi nhƣ không có giá trị mua bán. 

600. Ngày sản xuất (Date of manufacture): Ngày mà thực phẩm trở 

thành sản phẩm nhƣ nó đã đƣợc mô tả. 
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601. Ngộ độc thực phẩm (Food Poisoning) 

+  Định nghĩa: Ngộ độc thực phẩm (NĐTP) là một hội chứng bệnh lý do ăn   

uống phải thực phẩm có chất độc. 

+  Phân loại theo tiến triển: 

- Ngộ độc thực phẩm cấp tính: nói về một hội chứng cấp tính, xảy ra đột ngột, 

biểu hiện thƣờng là các triệu chứng dạ dày – ruột (nôn, tiêu chảy…) và những triệu 

chứng khác tùy theo tác nhân gây ngộ độc (tê liệt thần kinh, co giật, rối loạn hô hấp, 

tuần hoàn, vận động…) 

- Ngộ độc thực phẩm mạn tính: là sự tích lũy dần dần các chất độc do ăn uống, 

gây nên các rối loạn cấu trúc và chức năng của các tế bào, tổ chức khác nhau, dẫn đến 

những hội chứng hoặc các bệnh mạn tính. 

+ Nguyên nhân gây NĐTP: 

 Ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật. 

 Ngộ độc thực phẩm do hóa chất. 

 Ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên. 

 Ngộ độc thực phẩm do thực phẩm hƣ hỏng biến chất. 

602. Ngộ độc thực phẩm do cá nóc (Food Poisoning of Puffer Fish) 
+ Định nghĩa: Ngộ độc thực phẩm do cá nóc là một hội chứng bệnh lý cấp tính 

bao gồm các hội chứng về thần kinh, vận động, hô hấp, tuần hoàn, xảy ra sau khi ăn 

phải cá nóc độc từ 10 đến 30 phút, có khi 3 – 4 giờ. Nếu các triệu chứng ngộ độc 

không đƣợc xử lý kịp thời có thể dẫn tới tử vong do trụy tim mạch, liệt hô hấp. Tỷ lệ tử 

vong trong 1 – 24 giờ đầu là 60%. 

+ Đặc điểm về cá nóc: Cá nóc còn có tên gọi là Puffer fish (tiếng Anh), Kugel 

Fish (Tiếng Đức), Fugu Fish (tiếng Nhật). Trên thế giới có 131 loài cá nóc sống ở vùng 

nhiệt đới và cận nhiệt đới. Có 55 loài ở vùng biển Nhật Bản và 66 loài ở vùng biển 

Việt Nam. Trong 55 loài ở Nhật Bản có 22 loài có thể ăn đƣợc. 

- Đặc điểm hình thể cá nóc: Hình thể đặc biệt, mình tròn, không có vảy, dài trung 

bình 15-35cm, có loài tới 150cm, mồm nhỏ, răng chắc, khỏe, sắc. Cả bộ răng có 4 

chiếc. Cá nóc chỉ có 5 vây: 2 vây ngực, 1 vây lƣng, 1 vây hậu môn, 1 vây đuôi. Cá nóc 

không có vây bụng. Cá nóc không có xƣơng sƣờn, dạ dày có thể phình to khi hút nƣớc 

và khí vào. Mắt cá nóc có thể nhắm một bên và mở một bên. 

- Độc tố cá nóc: Độc tố cá nóc đƣợc tiến sĩ Yoshizumi Tahara phát hiện ra năm 

1909 và đặt tên là: Tetrodotoxin, có công thức là: C11H17O8N3. Độc tố cá nóc có ở 

máu, gan, cơ quan sinh dục, da, nội tạng của cá. Cơ cá không có độc tố. Độc tố cá nóc 

tan trong nƣớc, có sức bền cao với nhiệt và hóa chất. Liều gây độc với ngƣời: 0,5-

2,0mg. 

+ Triệu chứng ngộ độc: 

- Nung bệnh: 10-30 phút, có khi 3-4 giờ. 

- Biểu hiện: lúc đầu xuất hiện cảm giác ngứa ở miệng, tê ở môi, lƣỡi, sau đó xuất 

hiện dị cảm kiến bò ở mặt, chân tay. Bệnh nhân thấy mệt mỏi, váng đầu, đau bụng, có 
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thể tiêu chảy, buồn nôn, vã mồ hôi, nói khó, nuốt khó: Dần dần bị liệt chân tay, cuối 

cùng là liệt hành tủy, giảm huyết áp, loạn nhịp tim, liệt toàn thân, da tím tái, trụy tim 

mạch. Nếu sống qua 24 giờ thì hy vọng có thể sống đƣợc.  

+ Xử trí: Gây nôn sớm, dùng than hoạt sớm, nhanh chóng đƣa vào bệnh viện hồi 

sức kịp thời. Hiện chƣa có thuốc điều trị đặc hiệu. 

603.Người tiêu dùng thông thái 
Trong điều kiện thực phẩm ở nƣớc ta chƣa đƣợc kiểm soát, nhiều nguy cơ đe dọa 

sức khỏe con ngƣời, đồng thời mỗi ngƣời có đặc điểm khác nhau, do đó, mỗi ngƣời 

phải biết cách tự bảo vệ mình và có trách nhiệm bảo vệ cộng đồng. Muốn thế, phải trở 

thành “Người tiêu dùng thông thái”. 

“Người tiêu dùng thông thái” cần phải: 

(1). Có nhận thức và thực hành tốt về ATTP 

(2). Biết cách chọn, mua thực phẩm an toàn 

- Chọn, mua các thực phẩm tƣơi sống. 

- Chọn mua các thực phẩm bao gói sẵn. 

- Chọn mua đồ uống, gia vị… 

(3). Biết cách chế biến thực phẩm an toàn 

- Biết cách thực hành tốt chế biến thực phẩm (10 nguyên tắc vàng chế biến thực 

phẩm an toàn). 

- Biết cách bảo quản thực phẩm an toàn. 

- Biết cách rửa rau quả, nấu, nƣớng thực phẩm đảm bảo chất lƣợng VSATTP. 

(4). Biết cách sử dụng thực phẩm an toàn 

- Biết lựa chọn các dịch vụ thực phẩm an toàn (chọn các cơ sở cung cấp dịch vụ, 

các cửa hàng ăn uống…). 

- Biết cách sử dụng các thực phẩm phù hợp với sức khỏe, phòng ngừa nguy cơ 

bệnh tật. 

- Biết cách sử dụng TPCN trong khẩu phần ăn hàng ngày. 

(5). Là một tuyên truyền viên và thanh tra viên về ATTP. 

604. Ngộ độc do mật cá trắm (Food Poisoning of Mylopharyngodon) 

+ Định nghĩa: Ngộ độc do mật cá trắm là một trạng thái bệnh lý do viêm ống thận 

cấp, viêm gan cấp và rối loạn tiêu hóa do ăn mật cá trắm gây nên. 

+ Nguyên nhân: chất độc trong mật cá trắm là một Alcol Steroid có 27 carbon gọi 

là 5α-Cyprinol. Chất này gây tổn thƣơng chủ yếu là gây viêm gan, viêm thận cấp.       

+ Triệu chứng: 

- Hội chứng rối loạn tiêu hóa: nung bệnh: từ 2-3 giờ. Biểu hiện: buồn nôn, nôn, 

tiêu chảy, đôi khi có máu. Ngƣời mệt, chóng mặt, vã mồ hôi. 

- Hội chứng viêm ống thận cấp: tiểu ít, tiến tới vô niệu, urê máu tăng, phù não, 

phổi, đái ra albumin, máu. 
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- Hội chứng viêm gan cấp: da, niêm mạc vàng, gan to, rối loạn chức năng khử 

độc và các chức năng khác. 

+ Xử trí: 

- Đào thải chất độc ra khỏi cơ thể: gây nôn sớm, rửa dạ dày, lọc màng bụng. 

- Xử trí suy thận cấp: điều chỉnh nƣớc, điện giải và acid - base: natri bicarbonat 

14%, glucose 5%. 

- Hỗ trợ gan, tim mạch, hô hấp. 

605. Ngộ độc thực phẩm do Cóc (Food Poisoning of Bufonidae) 
+ Định nghĩa: Ngộ độc thực phẩm do cóc là hội chứng rối loạn tiêu hóa, tim 

mạch, thần kinh tâm thần cấp tính do ăn phải thịt cóc có chứa độc tố. 

+ Nguyên nhân: Độc tố cóc có ở tuyến mang tai, tuyến trên mắt, tuyến ở da cóc, ở 

gan và ở buồng trứng. Các độc tố bao gồm bufagin, bufotalin, bufotoxin, bufotonin, 

bufofenidin và bufotionin. Chất độc chủ yếu là bufotoxin. 

+ Triệu chứng: 

- Hội chứng rối loạn tiêu hóa: Nung bệnh 1 – 2 giờ, buồn nôn, nôn, đau bụng, 

trƣớng bụng trên. 

- Hội chứng rối loạn tim mạch: tim nhanh, huyết áp cao, sau đó loạn nhịp nhanh, 

rung thất, trụy mạch, huyết áp tụt, chân tay lạnh. 

- Hội chứng rối loạn thần kinh tâm thần: ảo giác, ảo tƣởng, chảy dãi, chân tay tê 

dại, đổ mồ hôi, suy hô hấp, suy thận. 

+ Xử trí: 

-   Đào thải trừ chất độc: gây nôn sớm, rửa dạ dày. 

- Chống loạn nhịp tim: nhịp nhanh cho propanolol, nhịp chậm cho isoproterenol, 

đặt máy tạo nhịp có xông điện cực. 

Chống tăng huyết áp: Adalat. 

 An thần: Diazepam, phenolbarbital. 

 Thở máy, thở oxy. 

 Lọc ngoài thận. 

 Chữa triệu chứng 

606. Ngân hạnh (Bạch quả)  - (Ginkgo biloba) 

Họ Ginkgoaceae 

Là cây cổ nhất hành tinh. Ngƣời Trung Quốc dùng làm cây cảnh, quả non ăn nhƣ 

rau và quả già để đièu trị một số bệnh đƣờng hô hấp thở khò khè và bệnh đƣờng tiểu 

tiện. 

Dăm chục năm trở lại đây, các nhà khoa học Âu Mỹ đã phát hiện ra tác dụng dƣợc 

lý vô cùng quý giá của cao lá ngân hạnh đó là tác dụng làm tăng lƣợng máu tuần hoàn 

cho não, dƣỡng não, có tác dụng tốt lên trí nhớ, khả năng học tập và phòng bệnh lú lẫn 

cho ngƣời già, 

Hiện nay đƣợc trông nhiều ở Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, châu Âu và châu 

Mỹ. 
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Lá ngân hạnh có chứa các flavonoid nhƣ quercetin, amentoflavon, bilobetin, 

ginkgetin; các aminoacid và các lacton tritecpen nhƣ bilobalid, ginkgolid A, ginkgolid 

B và ginkgolid C. 

Cao lá hạnh nhân có tác dụng bổ não, kích thích tuần hoàn não, tăng trí nhớ, trị rối 

loạn cƣơng cứng cơ quan sinh dục nam. 

Còn có tác dụng chống dị ứng, hen suyễn, có hoạt tính chống oxy hóa mạnh. 

Cao lá hạnh nhân đƣợc sử dụng rộng rãi ở Pháp, Đức, Anh, Mỹ, Canada, Trung 

Quốc cho ngƣời cao tuổi để duy trì và tăng cƣờng tuần hoàn não, tăng trí nhớ, giảm 

khả năng đột quỵ còn làm tăng trí nhớ cho học sinh, sinh viên. 

607. Nghệ (Curcuma domestica (C.longa)) - Họ Gừng 

Zingiberaceae 
Cây cao 0,6-1m, có củ và cứng màu cam đậm. 

Đƣợc trồng ở nhiều vùng ở nƣớc ta, lấy củ để làm gia vị và làm thuốc. Củ có 

chứa tinh dầu (Zingiberacea, turmeron) và các curcuminoid, trong đó curcumin chiếm 

95% , còn lại là desmethoxycurcumin và bisdesmethoxycurcumin  

Còn chứa các chất nhựa, chất đắng. 

Curcumin có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, thông mật, sát khuẩn, bảo vệ 

da, làm lành các vết thƣơng, trị bệnh đau dạ dày, hạ glucose huyết, hạ huyết áp, cầm 

máu, kích thích tiết mật, trị viêm gan, bảo vệ gan, hạ cholesterol máu. Có tác dụng ức 

chế một số bệnh ung thƣ.  

Bột nghệ dùng trị bệnh đau dạ dày, curcuminoid để uống dƣới dạng thuốc viên. 

Dạng thuốc mỡ bôi ngoài da làm đẹp da, mau lành các vết thƣơng, vết bỏng. 

Curcuminoid còn trị thấp khớp, viêm khớp do chống viêm mạnh. 

608. Nghị định (Governmental Decision): Văn bản quy định vấn đề gì 

do cơ quan hành chính cao cấp ban hành. 

609. Nghị quyết (Resolution): Quyết định chính thức thông qua ở hội nghị, 

sau khi đã đƣợc thảo luận và thống nhất với đa số thành viên tham dự. 

610. Nghiên cứu khoa học: Là hoạt động phát hiện, tìm hiểu các hiện tƣợng, 

sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tƣ duy; sáng tạo các giải pháp nhằm ứng dụng 

vào thực tiễn. 

611. Người cung ứng (Supplier): Tổ chức hay cá nhân cung cấp sản phẩm. 

612. Người mang trùng (Carrier): Ngƣời hay động vật có mang một tác 
nhân nhiễm trùng mà không có biểu hiện lâm sàng rõ ràng và đóng vai trò là nguồn 

truyền nhiễm tiềm tàng. 

Tình trạng mang trùng có thể : 

+ Ngƣời nhiễm trùng thể ẩn trong quá trình nhiễm trùng (gọi là ngƣời mang 

trùng không triệu chứng , khỏe mạnh) 

+ Trong thời kỳ ủ bệnh 

+ Trong giai đoạn hồi phục 
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+ Sau khi khỏi bệnh 

Có thể có ngƣời mang trùng tạm thời hay ngƣời mang trùng mạn tính. 

613. Người phát hành quảng cáo: Là tổ chức, cá nhân đƣa sản phẩm 
quảng cáo đến ngƣời tiêu dùng, bao gồm:cơ quan báo chí, nhà xuất bản, tổ chức quản 

lý mang thông tin máy tính, ngƣời tổ chức chƣơng trình văn hóa, thể thao, hội chợ, 

triển lãm và tổ chức, cá nhân sử dụng phƣơng tiện quảng cáo khác. 

614. Người khai hải quan: Bao gồm chủ hàng hoá, chủ phƣơng tiện vận tải 
hoặc ngƣời đƣợc chủ hàng hoá, chủ phƣơng tiện vận tải uỷ quyền. 

615. Người tiêu dùng thực phẩm (Consummer): 
 Là ngƣời nhận sản phẩm thực phẩm để ăn uống. 

+ Ngƣời tiêu dùng có quyền: 

 Sử dụng, lựa chọn thực phẩm và dịch vụ cung cấp thực phẩm an toàn vệ sinh. 

 Đƣợc cung cấp các thông tin về vệ sinh ATTP, về cách sử dụng thực phẩm an 

toàn. 

 Đƣợc bồi hoàn, bồi thƣờng thiệt hại khi sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ 

sinh an toàn theo quy định của pháp luật. 

 Đƣợc tham gia góp ý kiến trong xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật về 

VSATTP khi đƣợc trƣng cầu. 

+ Ngƣời tiêu dùng thực phẩm có trách nhiệm: 

 Tự bảo vệ mình trong việc tiêu dùng thực phẩm và sử dụng dịch vụ cung cấp thực 

phẩm. 

 Thực hiện đúng hƣớng dẫn về cách sử dụng thực phẩm an toàn. 

 Không sử dụng thực phẩm và dịch vụ cung cấp thực phẩm gây tổn hại đến sức 

khỏe của mình và cộng đồng. 

 Tự giác khai báo với cơ quan y tế gần nhất khi xảy ra ngộ độc thực phẩm và các 

bệnh truyền qua thực phẩm. 

 Phát hiện, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về VSATTTP. 

616. Người sản xuất kinh doanh thực phẩm: Là tất cả các đơn vị, cá 
nhân làm sản xuất kinh doanh thực phẩm, bao gồm cả nhân viên nhà hàng, ngƣời buôn 

bán nhỏ thực phẩm.  

617. Người xử lý thực phẩm (Processer): Là ngƣời tiếp xúc trực tiếp với 
thực phẩm mà thực phẩm đó đƣợc đóng gói hay không đƣợc đóng gói. Ngƣời đó sử 

dụng trang bị và dụng cụ dùng để chế biến thực phẩm  hay các bề mặt vật dụng tiếp 

xúc với thực phẩm và vì vậy họ phải tuân theo các yêu cầu về vệ sinh thực phẩm. 

618. Nguy cơ ATTP (Risk of Food Safety): Là khả năng phơi nhiễm của 

mối nguy ATTP và mức độ ảnh hƣởng đến sức khỏe do sự phơi nhiễm mối nguy đó 

gây ra: 

Nguy cơ (Risk) = Mối nguy (Hazard) + Phơi nhiễm (Exposure) 
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Nói một cách khác: Nguy cơ là xác suất xuất hiện một hiện tƣợng có liên quan đến một 

hay một số biến số (đƣợc gọi là yếu tố nguy cơ), tức là xác suất xuất hiện của mối 

nguy. 

619. Nguyên liệu (Material): Đối tƣợng lao động đã đƣợc khai thác hoặc sản 

xuất, thƣờng đƣợc sử dụng tiếp để tạo nên sản phẩm. 

620. Nguyên liệu thô (Raw Material): Một nguyên liệu, còn đƣợc gọi là 

nguyên liệu hoặc một cách chính xác nhất là nguyên liệu chƣa qua chế biến hoặc chế 

biến tối thiểu đƣợc dùng để sản xuất hàng hóa, thành phẩm trong tƣơng lai. 

621. Nguyên liệu làm thuốc: Là chất tham gia vào thành phần cấu tạo sản 
phẩm trong quá trình sản xuất thuốc. 

622. Nguyên liệu thực phẩm (Food Material): Là bất cứ sản phẩm nào 
là sản phẩm nông nghiệp hoặc trồng trọt ở dạng tự nhiên, từ đó đƣợc sản xuất, chế biến 

ra các sản phẩm thực phẩm cuối cùng. 

623. Nguyên tắc (Principle): Những quy định, phép tắc, tiêu chuẩn làm cơ 
sở, chỗ dựa để xem xét, làm việc. 

624. Nguyên tử và ion: 
+ Các nguyên tố hóa học đƣợc hình thành từ một hạt nhân (mang điện tích 

dƣơng) và các điện tử (mang điện tích âm) quay quanh nó ở những lớp xác định và có 

khoảng cách khác nhau. 

+ Ngƣời ta gọi là Nguyên tử khi số giá trị điện tích dƣơng trong hạt nhân bằng 

tổng số điện tích âm (điện tử) quay quanh nó. 

+ Ngƣời ta gọi là Ion khi số giá trị các điện tích dƣơng của hạt nhân khác với giá 

trị điện tích âm (điện tử) quay quanh nó. 

625. Nguyên tố vi lượng: Là các kim loại hoặc phi kim loại , có tính chất 
không bị phân hủy sinh học , cần thiết cho cuộc sống chỉ với lƣợng nhỏ hoặc ở trạng 

thái vết. 

626.Nhà ăn (Dining-Hall): Nhà dùng làm chỗ ăn uống 

627. Nhà bếp (Kitchen): Nhà dùng để nấu ăn. 

628.Nhà chức trách (The Authorities): Ngƣời có quyền và trách nhiệm 

giải quyết công việc cho nhân dân. 

629. Nhà hàng ăn uống (Shop, shof keeper): Cửa hàng, cửa hiệu cho 

khách ăn uống thu tiền, có quy mô trung bình từ 50 ngƣời trở lên. 

630. Nhà xưởng: Bao gồm cửa hàng, quầy hàng hoặc bất cứ nơi nào mà thực 
phẩm đƣợc bán hoặc sản xuất chế biến  hoặc lƣu giữ bảo quản để bán. 
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631. Nhà ăn tập thể: còn gọi là bếp ăn tập thể (Dining Hall): Là 

nhà dùng làm chỗ ăn uống cho tập thể, bao gồm cả chế biến, nấu nƣớng tại chỗ, quy 

mô có thể từ 100 ngƣời đến hàng hàng ngàn ngƣời cùng ăn một lúc hoặc ăn theo ca. 

632. Nhận thức về vệ sinh (Hygiene Awareness): Sự hiểu biết của 

nhân viên xử lý thực phẩm về vệ sinh cá nhân, vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ và 

các mối nguy ATTP cũng nhƣ việc kiểm soát ATTP trong một quy trình xử lý thực 

phẩm. Điều này đƣợc coi là mức cơ bản của chƣơng trình đào tạo ATTP trong sản xuất 

kinh doanh thực. 

633. Nhãn (Label): Thẻ, nhãn hiệu, mác, hình ảnh, hoặc các hình thức mô tả khác 
đƣợc viết, in, ghi, khắc nổi, khắc chìm một cách trực tiếp hoặc gắn vào bao bì thực phẩm. 

634. Nhãn hiệu hàng hoá (Trade mark): Nhãn hiệu hàng hoá là những 
dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá cùng loại của các cơ sở sản xuất kinh doanh khác 

nhau. Nhãn hiệu hàng hoá có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó 

đƣợc thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.  

635. Nhãn hiệu hàng hóa thực phẩm (Trade mark of Food): 

Nhãn hiệu hàng hóa thực phẩm là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa thực 

phẩm cùng loại của các cơ sở sản xuất kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có 

thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó đƣợc thể hiện bằng một hoặc 

nhiều màu sắc. “Nhãn hiệu hàng hóa” không phải là sản phẩm. 

636. Nhãn mác sai: Một sản phẩm thực phẩm cho là sai nhãn mác : 

(1) Làm giống sản phẩm khác, không ghi nhãn rõ rang, không chỉ ra đƣợc đặc 

tính thật của sản phẩm. 

(2) Nếu nó đƣợc công bố một cách giả dối là sản phẩm của một nƣớc nào đó hoặc 

một nơi nào đó. 

(3) Nếu nó đƣợc bán theo tên thuộc về một sản phẩm thực phẩm khác. 

(4) Nếu nó đƣợc tô điểm, thêm hƣơng vị hoặc lớp phủ rắc bột hoặc làm bóng bẩy 

mà thực tế sản phẩm đó đã bị hƣ hỏng, bị che dấu hoặc sản phẩm đã làm ra nhƣ là tốt 

hơn so với giá trị thực. 

(5) Công bố thành phần không đúng hoặc gây hiểu lầm cho ngƣời sử dụng. 

(6) Ghi tên ngƣời sản xuất hoặc công ty giả. 

(7) Không công bố phụ gia đã sử dụng. 

(8) Ghi sai theo quy định ghi nhãn. 

637. Nhãn sản phẩm: Bao gồm mọi dấu hiệu, mác, hình ảnh hoặc các hình 
thức mô tả khác đƣợc viết, in, ghi, vẽ, đánh dấu, sơn, dập nổi hoặc khắc chìm, đƣợc 

dính vào hoặc bên trong hay đính kèm theo bất cứ một loại thực phẩm nào. 
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Nói cách khác: Nhãn thực phẩm: Mọi thông tin cần thiết để giới thiệu, quảng cáo thực 

phẩm bao gồm cả hình ảnh, lời ghi hoặc phối hợp cả hai; hoặc một hình thức khác đi 

cùng với thực phẩm, là thành phần cố định trong khi bao gói thực phẩm. 

638. Nhập khẩu thực phẩm ( Import of Food): là việc đƣa thực phẩm 
từ nƣớc ngoài vào Việt Nam bằng đƣờng bộ, đƣờng thủy hoặc đƣờng hàng không để 

bán. 

1. Nhiễm (Catch, Contract): Bị yếu tố khác, yếu tố bên ngoài xâm nhập vào gây 

biến đổi về chất hoặc hậu quả xấu. 

2. Nhiễm trùng (Infection): Sự xâm nhập và phát triển hoặc sự nhân lên của một 

tác nhân nhiễm trùng trong cơ thể. Kết quả của sự nhiễm trùng có thể là nhiễm 

trùng không triệu chứng hoặc bị bệnh nhiễm trùng (biểu hiện triệu chứng). 

3. Nhiễm trùng thể ẩn (Inapparent Infection): Là sự nhiễm trùng không có dấu 

hiệu hay triệu chứng lâm sàng nào cả (Nhiễm trùng không triệu chứng). 

4. Nhiễm trùng có triệu chứng: Gọi là bệnh nhiễm trùng (Infectious Disease): Là 

bệnh có biểu hiện lâm sàng của ngƣời hay động vật do kết quả của sự nhiễm 

trùng. 

5. Nhiễm bẩn (Contamination): Sự có mặt của tác nhân ô nhiễm trên bề mặt (mặt 

ngoài) của cơ thể hoặc đồ vật vô tri khác, bao gồm cả nƣớc và thực phẩm. Sự 

nhiễm bẩn bề mặt cơ thể không có nghĩa là tình trạng mang trùng. 

6. Nhiễm chéo (Cross Contamination): Là sự lây nhiễm mầm bệnh từ thực phẩm 

chƣa chế biến, xử lý sang thức ăn ăn liền bằng cách tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc 

nhỏ giọt hoặc tiếp xúc gián tiếp, ví dụ qua ngƣời, đồ vải, dụng cụ, côn trùng. 

7. Nhiệt độ lõi (Core Temperature): Nhiệt độ đo đƣợc ở phần trung tâm của phần 

dày nhất của thực phẩm. 

639. Nhiễm trùng thực phẩm (Food Borne Infection): Thuật ngữ 
nhiễm trùng thực phẩm đề cập đến những hội chứng của một bệnh do sự xuất hiện các 

tác nhân lây nhiễm vi sinh vật có trong thực phẩm gây ra (vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh 

trùng) mà không có các độc tố đƣợc hình thành trƣớc đó. Các tác nhân vi sinh vật đƣợc 

ăn uống vào cùng  với thực phẩm, sinh sôi, phát triển trong ruột, tiết ra độc tố hoặc lan 

truyền đến cơ quan, hệ thống khác. Ví dụ: bệnh tả, thƣơng hàn, lỵ amip, lỵ trực 

trùng…. 

640. NOEL (No Observed Effect Level): NOEL là viết tắt của 4 từ tiếng 

Anh: No Observed Effect Level, nghĩa là mức không gây tác động tới động vật thí 

nghiệm, hay còn gọi là mức độ ảnh hƣởng không quan sát đƣợc. NOEL chính là giới 

hạn nồng độ các chất hóa học mà đến đó chƣa gây độc và trên đó là gây độc. 

641. Nọc sởi châu Âu ( Hypericum perforatum) 
Còn gọi là cây ban châu Âu. 
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Mọc và đƣợc trồng nhiều vùng trên thế giới.Là cây lâu năm, cao đến 80 cm, hoa 

màu vàng tƣơi, nở thành chùm lớn trên đỉnh. 

Nọc sởi châu Âu có chứa: hyperforin, hypericin, các flavonnoid, các 

proanthocianidin. Có tác dụng chống trầm cảm, giải ƣu phiền, có tính kháng khuẩn 

chống siêu vi khuẩn, bao gồm HIV, các siêu vi khuẩn viêm gan B và C. Chính 

hypericin có tác dụng điều trị bệnh trầm cảm. 

Là cây thuốc có nhiều công trình nghiên cứu nhất cây nọc sởi châu Âu có tác 

dụng bổ thần kinh, trị suy nhƣợc thần kinh và hỗ trợ điều trị cai nghiên ma túy. 

Còn dùng để điều trị các rối loạn về thần kinh cho phụ nữ cao tuổi thời kỳ tiền 

mãn kinh. 

Cây này còn đƣợc gọi là cây Thánh Jonh vì nƣớc sắc của nó có màu nhƣ máu đỏ. 

642. Nữ lang (Valeriana officinalis ) 
Họ Valerianaceae 

Là cây lâu năm, mọc thẳng cao 1,2m. Mọc ở châu Âu, Bắc Á. 

Nữ lang đƣợc dùng làm thuốc từ thời cổ Hy Lạp. Cây đƣợc trồng bằng hạt giống 

vào mùa xuân, sau 2 năm thì thu hái rễ vào mùa thu. Rễ có chứa tinh dầu, các chất 

iridodid nhƣ: valeotricat, valtrat, isovaltrat, các alcaloid. 

Rễ nữ lang có tác dụng an thần, gây ngủ giúp ngủ ngon,làm tăng chất lƣợng giấc 

ngủ còn có tác dụng hạ huyết áp. Chủ yếu chống stress, căng thẳng và lo âu. Còn điều 

trị bệnh cao huyết áp. 

643. Người quản lý doanh nghiệp là ngƣời quản lý công ty và ngƣời quản 
lý doanh nghiệp tƣ nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tƣ nhân, thành viên hợp danh, 

Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và 

cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch 

của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty. 

644. Nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón là các nguyên tố hóa 

học cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, bao 

gồm:  

(1) Nguyên tố dinh dƣỡng đa lƣợng là các nguyên tố đạm (N), lân (P), kali (K) ở dạng 

cây trồng có thể hấp thu đƣợc; 

(2) Nguyên tố dinh dƣỡng trung lƣợng là các nguyên tố canxi (Ca), magie (Mg), lƣu 

huỳnh (S), Silic (S) ở dạng cây trồng có thể hấp thu đƣợc;  

(3) Nguyên tố dinh dƣỡng vi lƣợng là các nguyên tố bo (B), cooban (Co), đồng (Cu), 

sắt (Fe), mangan (mn), molipđen (Mo), kẽm (Zn) ở dạng cây trồng có thể hấp thu 

đƣợc. 

http://luatviet.co/s/doanh+nghi%E1%BB%87p+t%C6%B0+nh%C3%A2n.html
http://luatviet.co/s/th%C3%A0nh+vi%C3%AAn.html
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645. Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản 

chất, quy luật của sự vật, hiện tƣợng tự nhiên, xã hội và tƣ duy; sáng tạo giải pháp 

nhằm ứng dụng vào thực tiễn. 

646. Nghiên cứu cơ bản là hoạt động nghiên cứu nhằm khám phá bản chất, 

quy luật của sự vật, hiện tƣợng tự nhiên, xã hội và tƣ duy. 

647. Nghiên cứu ứng dụng là hoạt động nghiên cứu vận dụng kết quả nghiên 

cứu khoa học nhằm tạo ra công nghệ mới, đổi mới công nghệ phục vụ lợi ích của con 

ngƣời và xã hội. 

648. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ là những vấn đề khoa học và công 

nghệ cần đƣợc giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh, phát triển khoa học và công nghệ. 

649. Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa 

bệnh gia truyền là ngƣời sở hữu bài thuốc hoặc phƣơng pháp chữa bệnh theo 

kinh nghiệm lâu đời do dòng tộc, gia đình truyền lại, để điều trị có hiệu quả đối với 

một hoặc vài bệnh, chứng nhất định đƣợc Sở Y tế công nhận sau khi có ý kiến của Hội 

đông y cấp tỉnh. 

650. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là ngƣời đã đƣợc cấp 

chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là ngƣời 

hành nghề). 

651. Niêm phong hải quan là sử dụng các công cụ kỹ thuật hoặc các dấu hiệu 

để nhận biết và bảo đảm tính nguyên trạng của hàng hóa. 

652. Người bệnh là ngƣời sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 
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O 
653. Ornithin Alpha- Ketoglutarat OKG (Ornithine - alpha - 

Ketoguta - rate - OKG) 

OKG là phối hợp hai acid amin (ornithin + glutamin). OKG giúp giải phóng các 

hoocmôn tạo cơ nhƣ hocmon tăng trƣởng và insulin, còn làm tăng hàm lƣợng arginin 

và glutamin trong cơ. OKG giúp tổng hợp polyamin, ngăn ngừa hƣ hại cơ, giúp cơ 

phát triển và cải thiện chức năng miễn dịch. 

Nguồn:  Hai  acid amin của OKG có trong protein thực phẩm nhƣ thịt, cá, nhƣng 

chính OKG chỉ đƣợc bổ sung nhờ thực phẩm chức năng. 

Dùng glutamin và OKG sau phẫu thuật sẽ làm giảm 40-50% sự thiếu hụt 

glutamin ở cơ. OKG cải thiện rõ rệt sự phục hồi vết thƣơng và cân bằng nitrogen, làm 

giảm sự thải qua nƣớc tiểu của các protein cần cho hồi phục vết thƣơng. 

Ngƣời bệnh cao tuổi sau phẫu thuật hoặc sau ốm, dùng 10 gam OKG /ngày sẽ ăn 

ngon miệng hơn, tăng thể trọng, phát triển cơ, cải thiện chất lƣợng sống. 

654. Octacosanol (Octacosanol): 

Octacosanol là thành phần chính của policosanol, chất này đƣợc trích ly từ sáp của 

cây mía. 

Octacosanol  còn có trong một số loài  Euphorbia, Eupolyphaga sinensis, Acacia 

modeseta, Serenoa repens. 

Octacosanol  là một alcol chuỗi dài có chứa 28 carbon 

Octacosanol  có hoạt tính làm giảm hàm lƣợng lipid, còn có tác dụng làm chắc các 

cơ bắp. 
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Octacosanol có tác dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh tim mạch, nâng cao sinh lực 

cho các vận động viên thể dục thể thao, hỗ trợ điều trị bệnh Parkinson, làm hạ hàm 

lƣợng lipid trong máu, giảm tiểu huyết khối, phòng và hỗ trợ bệnh vữa xơ động mạch. 

655. Ô nhiễm (Pollution): Khác với nhiễm bẩn là sự có mặt của một chất bẩn, 

sự có mặt một chất ô nhiễm trong môi trƣờng mà không nhất thiết gây nhiễm trùng. 

656. Ô nhiễm thực phẩm (Polluted Food) 

+ Định nghĩa: Ô nhiễm thực phẩm là tình trạng xuất hiện bất cứ một chất lạ nào 

(chất ô nhiễm) trong thực phẩm . 

+ Phân loại: 

- Ô nhiễm thực phẩm do vi sinh vật: bao gồm vi khuẩn, vi rút, và ký sinh trùng. 

- Ô nhiễm thực phẩm do hóa học: bao gồm: 

 Các chất có sẵn trong thực phẩm tự nhiên, ví dụ: độc tố nấm mốc (Aflatoxin, 

Orchratoxin), độc tố cá nóc (Tetrodotoxin), độc tố nhuyễn thể hai mảnh vỏ (ASP, 

DSP, NSP, PSP). 

 Các hóa chất chủ định bổ sung vào thực phẩm: phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ 

chế biến… 

 Các hóa chất vô tình nhiễm vào thực phẩm : kim loại nặng, hóa chất bảo vệ 

thực thực vật, hóa chất thú y… 

- Ô nhiễm vật lý: các mảnh thủy tinh, các mảnh gỗ, kim loại, sỏi, cát, các chất 

phóng xạ, lông, tóc, mảnh chất dẻo, xƣơng, động vật, thực vật. 

657. Ổ dịch động vật: Là nơi đang có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật 

thuộc 

Danh mục các bệnh phải công bố dịch hoặc Danh mục các bệnh nguy hiểm của động vật. 

658. Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trƣờng không 

phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng và tiêu chuẩn môi trƣờng gây ảnh hƣởng 

xấu đến con ngƣời và sinh vật. 

659. Osmoduric: Các sinh vật có thể sống sót trong nồng độ đƣờng cao nhƣng 

không phát triển đƣợc. 

660. Osmophiles: Các sinh vật có thể phát triển với nồng độ đƣờng cao. 
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P 
661. Pau D’arco hay Lapacho 

Cây gỗ to, mọc ở Nam Mỹ, bộ phận dùng là vỏ cây. 

Dùng để trị ung thƣ và nhiều bệnh khác. Vỏ có chứa nhiều sắt, tanin, các 

flavonoid, các coumarin. 

Có tác dụng sát khuẩn, kháng sinh, kể cả kháng virus. 

Còn chứa nhiều Mg, Cu, Si, Kẽm, P, Cr, Mn, Mo, Bạc, Ni, Strontium, Ba, Bo, Na, K. 

Chủ yếu dùng dƣới dạng chè gói để uống. 

Có tác dụng chống các gốc tự do, do đó dùng giải độc, kích thích hệ miễn dịch 

của cơ thể, giảm đau, chống viêm, điều trị ung thƣ, viêm khớp, thiếu máu (vì có nhiều 

sắt), Parkinson 

Dùng có hiệu quả trong hỗ trợ điều trị vữa xơ động mạch, viêm dạ dày và ruột, 

bệnh tuyến tiền liệt, bệnh ngoài da, lupus, viêm phế quản và bệnh đái tháo đƣờng. 

662. Pectin:   
+ Những chất pectin là những chất cacbohydrat có phân tử lớn mà phần chính 

của phân tử cấu tạo bởi acid polygalacturonic, do đó đƣợc xếp vào nhóm “Polyuronid”. 

 + Những chất pectin thƣờng gặp trong các bộ phận của cây và một số tảo. Đặc 

biệt cùi (vỏ, quả dƣa) của một số cây họ cam nhƣ bƣởi, chanh thì hàm lƣợng rất cao, 

có thể tới 30%. 

+ Phân loại:  

- Pectin hòa tan: 

 Có trong dịch tế bào. 

 Gồm acid Pectic, Pectin 

- Pectin không hòa tan: 

  Nằm trong thành tế bào và các lớp gian bào, còn gọi là Protopectin. Protopectin 

đƣợc tạo thành do liên kết những phân tử Pectin với nhau qua cầu Calci, Phosphat, 

ngoài ra còn có sự kết hợp với Cellulose và một số thành phần khác của vách tế bào. 

+ Công dụng: 

(1) Pectin dùng làm thuốc cầm máu đƣờng ruột. 

(2) Pectin dùng làm tác nhân nhũ hóa rất tốt khi kết hợp với gôm Arabic. 
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 + Dung dịch Pectin ổn định ở môi trƣờng acid nhƣng không ổn định ở môi trƣờng 

kiềm. 

 + Khi sử dụng Pectin nên làm ấm với nƣớc và nên trộn với đƣờng hoặc 

Glycerin để hòa tan dễ dàng, tránh vón cục. 

663. Phấn hoa ong:  

+ Sản xuất phấn hoa: 

- Phấn hoa là TB sinh sản giống đực của các loài hoa. Ong thợ dùng “giỏ phấn” 

và chân để lấy phấn hoa. 

- Ong thợ vừa dùng vòi để hút mật hoa, vừa dùng chân đạp phấn vào giỏ. 

- Trƣớc khi đạp phấn hoa vào giỏ, ong tiết ra chất dịch và mật hoa để trộn với 

phấn hoa, nặn thành hình cầu, sau đó dùng chân, để vào giỏ. 

- Khi đầy giỏ, ong đem phấn hoa bay về tổ ong. Con ong nặng 100mg nhƣng có 

thể dùng chân đem đƣợc 30mg phấn hoa. 

+ Thành phần của phấn hoa:  

(1) Vitamin: có khoảng 17 loại Vitamin: B1, B2, B6, B12, C, A, D, Niacin, 

Pantothenic, Biotin, Acid Folic, Cholin, Inositol, Tocophenol, Menadione, 

Rutin, Vitamin P. 

(2) Chất khoáng: khoảng 17 loại: Ca, P, Cu, Fe, Zn… 

(3) Protein và acid amin: Khoảng 18 loại: Leucine, Isoleucine, Lysine, Cystine, 

Arginine, Phenylalanine, Threonine, Valine… 

(4) Enzyme và các hoạt chất sinh học. 

(5) Các nguyên tố khác: Glucose, Fructose, Flavonoides, Nucleic acid… 

Các tác giả Anh, Mỹ: xác định có hơn 96 chất. 

Các tác giả Nhật: xác định có hơn 100 chất quan trọng. 

+ Tác dụng của phấn hoa: 

(1) Làm đẹp cho con ngƣời: Tác giả Nhật làm thí nghiệm cho 30 phụ nữ trên 30 

tuổi bị vết nám, nhăn trên da, dùng 4 tháng phấn hoa, kết quả 80% (24 ngƣời) 

hết vết nhăn, vết nám, các điểm da khác màu và các TB chết trên da. Cơ chế: 

+ Phấn hoa chứa Vitamin A: đƣợc coi là Vitamin của làn da và các mô tế 

bào, có tác dụng chuyển hóa, duy trì ổn định trong tế bào, không tạo ra 

Keratosis. 

+ Phấn hoa chứa acid Hyaluronic và các Enzym làm da mềm mại, phục hồi 

các làn da bị nám. 

+ Phấn hoa có các Vitamin C, B2 có tác dụng làm mờ các vết thâm trên da, 

làm da đàn hồi, mịn màng. 

+ Phấn hoa có Vitamin B3: có tác dụng chống viêm da, bảo vệ da. 
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(2)Phòng thiếu máu và tăng cƣờng máu mới. Phấn hoa có Fe, Acid Folic, Acid 

amin và các loại vitamin có tác dụng tạo ra hồng cầu. 

(3) Tác dụng chống lão hóa: 

+ Phấn hoa có chứa β- Carotene, các vitamin E, C, A có tác dụng chống các gốc 

tự do, do đó có tác dụng chống lão hóa, phòng chống K… 

+ Phấn hoa chứa nhiều acid amin cần thiết cho cơ thể, trong quá trình sinh sản, 

sinh trƣởng, các acid amin rất cần để tạo ra các tế bào mới, bổ sung 1 lƣợng 

acid amin và protid cần thiết. 

(4) Tăng cƣờng sức bền bỉ dẻo dai và thể lực: 

+ Phấn hoa có Vitamin, acid amin, các vi khoáng và các hoạt chất sinh học nên có 

tác dụng bổ sung các chất dinh dƣỡng, làm tăng sức dẻo dai và thể lực. 

+ Phấn hoa chính là 1 kho dinh dƣỡng, là tinh hoa của thực vật, có chức năng 

sinh sản để duy trì nòi giống, là thức ăn để nuôi đàn ong 

(5) Tăng cƣờng chức năng sinh lý cho nam giới: 

+ Phấn hoa có chứa nguyên tố Zn: có tác dụng thúc đẩy sinh trƣởng tế bào, 

trong đó có tế bào tuyến sinh dục. 

+ Phấn hoa còn chứa nhiều vitamin, acid amin, khoáng chất, enzym… rất cần 

cho tuyến tiền liệt. Phấn hoa có tác dụng phòng chống sự viêm tiền liệt tuyến. 

(6)  Phòng ngừa bệnh tim mạch: 

+ Phấn hoa có Rutin: có tác dụng tăng cƣờng sức bền cho thành mạch, tăng 

cƣờng lƣu thông máu trong huyết quản. 

+ Phấn hoa có tác dụng điều chỉnh HA, đảm bảo hoạt động bình thƣờng hệ tim 

mạch. 

(7)  Các tác dụng khác: 

+ Thúc đẩy quá trình trao đổi protid. 

+ Phòng chống táo bón, cải thiện các bệnh đƣờng tiêu hóa. 

664. Pín Hải cẩu: 

1. Pín là cách gọi đơn giản nhất từ Ngẩu pín, xuất phát từ tiếng Quảng Đông, 

Trung Quốc (Ngẩu, nghĩa là ngƣu, tức là con trâu, con bò) là thuật ngữ dùng để 

chỉ bộ phận sinh dục gồm dƣơng vật và 2 tinh hoàn của con bò đực. 

+Pín của dê gọi là ngọc dƣơng 

+ Pín của bò gọi là pín bò 

+ Pín của hổ gọi là pín hổ 

+ Pín chó vàng (hoàng cẩu) gọi là pín cẩu, rất quý. 

+ Pín Hải cẩu gọi là Pín Hải cẩu …. 

2. Ngẩu pín vốn là món ăn đƣợc nam giới ƣa chuộng từ xa xƣa từ vua chúa đến 

dân thƣờng vì nó vừa ngon lại vừa bổ, thƣờng đƣợc quan niệm món ăn tẩm bổ, 

gắn với việc bổ thận, tráng dƣơng, tăng cƣờng sinh dục nam giới, cải thiện sinh 

lý, trị suy yếu sinh lý, liệt dƣơng. Theo Đông y dƣơng vật và tinh hoàn của các 
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loài động vật đều thuộc về tạng thận và gọi là ngoại thận để phân biệt với nội 

thận thực sự có chức năng bài tiết nƣớc tiểu. Tạng thận có chức năng bài tiết 

nƣớc tiểu, sinh tủy, sinh xƣơng, sinh dục. 

Món ăn ngẩu pín có cảm giác giòn, sần sật nên không chỉ phái mạnh rất ƣa 

chuộng mà còn lôi cuốn cả phái nữ. Ngẩu pín đƣợc chế biến chủ yếu là hấp với 

thuốc bắc. Gần đây còn đƣợc ngâm chua làm gỏi. Theo Dƣợc học cổ truyền 

Ngẩu pín vị ngọt, tính ấm có công dụng bổ thận ích tinh, chữa trị suy giảm ham 

muốn tình dục, đau lƣng, mỏi gối, muộn con, di tinh, di niệu. 

3. Các cách chế biến Ngẩu pín: 

(1) Chế biến thành món ăn: 

- Hầm thuốc bắc (Hoàng kỳ, Đẳng sâm …) 

- Nƣớng 

(2) Ngâm rƣợu: đƣợc coi là thần dƣợc phòng the . Lấy một bộ rửa cồn hoặc 

rƣợu, ngâm với 1500ml rƣợu gạo, sau 15 ngày có thể sử dụng. 

(3) Nấu cao. 

(4) Tán bột: sấy khô, tán bột đóng thành viên TPCN. 

4. Thành phần hóa học của Pín Hải cẩu: 

(1) Giàu đạm, giàu mỡ. 

(2) Giàu acid amin, đặc biệt là Arginin. 

(3) Giàu vitamin E, vitamin C, B6. 

(4) Giàu Zn. 

(5) Giàu acid béo -3. 

+Tác dụng: 

1. Tăng cƣờng chức năng sinh dục: 

+ Các thành phần của pín Hải cẩu rất giàu các acid amin, Arginin, vitamin E, Zn 

… có tác dụng tăng cƣờng chức năng sinh dục: 

- Kích thích phát triển các tế bào Leydig tăng sản xuất Hormone Testosteron. 

- Tăng sản xuất số lƣợng tinh trùng. 

- Tăng chất lƣợng tinh trùng. 

- Tăng ham muốn tình dục. 

- Tăng khả năng cƣơng dƣơng. 

- Tăng thời gian quan hệ tình dục. 

+ Theo Đông y, Pín Hải cẩu là thứ ấm, nóng, có tác dụng bổ thận tráng dƣơng, 

đƣợc dùng cho ngƣời thận dƣơng hƣ với các dấu hiệu sợ lạnh, tay chân lạnh, 

lƣng gối đau mỏi, liệt dƣơng, lãnh tinh, di tinh, xuất tinh sớm, suy giảm ham 

muốn tình dục, tiểu tiện nhiều về đêm, đi tiểu không cầm đƣợc hoặc bị sót lại. 

Đông y quan niệm bệnh của tạng thận phần nhiều thuộc chứng hƣ với 2 thể cơ 

bản là thận dƣơng hƣ và thận âm hƣ. Ngẩu pín Hải cẩu chỉ để chữa thận dƣơng 

hƣ, còn thận âm hƣ thì không nên dùng. Thận âm hƣ biểu hiện: cơ thể gầy khô, 

hay sốt nóng về chiều, lòng bàn tay bàn chân nóng, trong ngực bức bối không 
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yên, họng khô, miệng khát, ra mồ hôi trộm, hay ù tai, hoa mắt, chóng mặt, tiểu 

tiện sẻn đỏ, đại tiện táo, cũng có thể bị di tinh, liệt dƣơng. 

Tác dụng “tráng dƣơng” của pín Hải cẩu là làm mạnh dƣơng khí, tức là bồi bổ 

toàn bộ dƣơng khí của cơ thể nhƣ tâm dƣơng, tỳ dƣơng, can dƣơng, phế dƣơng, 

thận dƣơng, cũng nhƣ làm mạnh dƣơng sự, phục hồi và tăng cƣờng khả năng 

sinh dục. 

+ Cơ chế tác dụng của pín Hải cẩu: theo 3 cơ chế: 

(1) Tăng cƣờng phát triển cơ quan sinh dục, phát triển tế bào Leydig, tăng sản 

xuất Testosteron, tăng sự ham muốn tình dục. 

(2) Bổ sung acid amin, đặc biệt là L-Arginin, làm tăng sản xuất Nitric Oxide 

(NO) ở tế bào nội mạch nói chung và ở tế bào nội mạch dƣơng vật, dẫn tới 

tăng tổng hợp GMP vòng, gây giãn mạch thể hang, tăng lƣu lƣợng máu tới 

và gây cƣơng dƣơng. 

(3) Ngẩu pín Hải cẩu rất giàu chất dinh dƣỡng, góp phần làm tăng sức khỏe 

chung, do đó làm tăng sức khỏe tình dục cho cả nam và nữ. 

2. Tác dụng tăng chức năng thận: 

+ Thận thuộc tạng thận (nội thận). Pín Hải cẩu có tác dụng “bổ thận tráng 

dƣơng”, làm cho thận đƣợc tăng tƣới máu, tăng chức năng lọc và bài tiết, hấp 

thu. 

+ Cơ chế: các tinh chất của Pín Hải cẩu kích thích các Phospholipid màng, tăng 

tổng hợp Acid Arachidonic dẫn tới tăng tổng hợp Protaglandin A và E, 

Prostacyclin làm giãn mạch, ức chế kết tập tiểu cầu, tăng nuôi dƣỡng tế bào 

thận và ống thận. 

3. Tác dụng hệ tim mạch: 

+ Làm giãn mạch, hạ huyết áp (do tạo ra Prostaglandin A, E và Prostacyclin). 

+ Giảm kết dính tiểu cầu, ức chế kết tập tiểu cầu (do Prostaglandin ức chế 

Tromboxan). 

+ Góp phần tăng tuần máu, giảm thiểu các nguy cơ vữa xơ động mạch. 

4. Tác dụng chống oxy hóa, chống viêm: 

+ Các vitamin E, C, B6: có tác dụng chống oxy hóa. 

+ Các chất: kẽm, -3 cũng có tác dụng chống oxy hóa rất có hiệu quả. 

+ Khi cơ thể tăng sản xuất Hormone sinh dục, thì quá trình lão hóa cũng sẽ bị 

chậm lại. 

5. Tác dụng tăng cƣờng sức khỏe, cứng gân xƣơng, mạnh gân cốt, chống mệt mỏi, 

suy nhƣợc. 

665. Pháp nhân: Một tổ chức đƣợc công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều 

kiện sau đây: 

(1) Đƣợc thành lập hợp pháp 

(2) Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ 

(3) Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm về tài sản 

đó. 

+ 

+ 
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(4) Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. 

666. Phần tử: Là tế bào nhỏ nhất tạo nên hệ thống, có tính độc lập tƣơng đối. Hệ 

thống có thể mạnh nếu các phần tử mạnh và thống nhất đƣợc với nhau. 

667. Phân tử: là các nguyên tử liên kết với nhau bằng một liên kết hóa học, là 
phần nhỏ nhất của cơ thể thuần túy. 

668. Phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm (Risk Analysis) 
+ Định nghĩa: Phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm là một quá trình gồm 3 

phần: đánh giá nguy cơ, quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ nhằm mục đích: 

- Xác định các mối nguy ATTP. 

- Xác định các ảnh hƣởng có hại của thực phẩm bị ô nhiễm đối với sức khỏe. 

- Tìm các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu và kiểm soát mối nguy ATTP. 

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH NGUY CƠ ATTP 
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Đánh giá nguy cơ 
 
1.Xác định mối nguy 

(Liệu có các yếu tố gây hại 

hay không ?) 
3. Lƣợng giá phơi 

nhiễm 

(Mức độ phơi 

nhiễm,lƣợng ăn vào). 

4. Mô tả đặc điểm nguy cơ. 

(Phạm vị ảnh hƣởng – Tỷ lệ mắc mới) 

 

Quản lý nguy cơ 
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2.Mô tả đặc điểm mối nguy. 

(Liều lƣợng nào sẽ gây nên 

vấn đề?) 
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669. Phân biệt TPCN và thực phẩm truyền thống 

 

TT Tiêu chí TP truyền thống 

(Conventional Food) 

TP chức năng 

(Functional Food) 

1  Chức năng 1. Cung cấp các chất dinh 

dƣỡng. 

2. Thỏa mãn về nhu cầu cảm 

quan. 

1. Giống chức năng cơ bản. 

2. Chức năng thứ 3: lợi ích sức 

khỏe, giảm nguy cơ và tác hại 

bệnh tật. 

2  Chế biến Chế biến theo công thức thô 

dựa vào kinh nghiệm và 

kiến thức của đầu bếp. 

Chế biến theo công thức tinh (bổ 

sung thành phần có lợi, loại bỏ 

thành phần bất lợi) dựa vào bằng 

chứng khoa học. 

3 Tác dụng 

tạo năng 

lƣợng 

Tạo ra năng lƣợng cao. 

 

Ít tạo ra năng lƣợng. 

4 Liều dùng Số lƣợng lớn (g-kg). Số lƣợng rất nhỏ (, mg). 

5 Đối tƣợng 

sử dụng 

Mọi đối tƣợng. + Mọi đối tƣợng; 

+ Có định hƣớng cho các đối 

tƣợng đặc biệt: ngƣời già, trẻ em, 

phụ nữ có thai, ngƣời có nguy cơ 

sức khỏe, và ngƣời ốm. 

6 Nguồn gốc 

nguyên liệu 

Nguyên liệu thô từ thực vật, 

động vật (rau, củ, quả, thịt, 

cá, trứng…) có nguồn gốc  

tự nhiên. 

Hoạt chất, dịch chiết từ thực vật, 

động vật (nguồn gốc  

tự nhiên). 

7 Thời gian & 

phƣơng 

thức dùng 

+ Thƣờng xuyên, suốt đời. 

+ Khó sử dụng cho ngƣời 

ốm, già, bệnh lý đặc biệt. 

+ Thƣờng xuyên, suốt đời. 

+ Có sản phẩm cho các đối 

tƣợng đặc biệt. 

8 Mục đích sử 

dụng 

Cung cấp năng lƣợng, tăng 

trƣởng và phát triển, duy trì 

sự sống của con ngƣời. 

Bổ sung vào khẩu phần ăn hàng 

ngày, không đại diện cho thực 

phẩm truyền thống và không 

phải là duy nhất trong chế độ ăn 

hàng ngày. 
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670.Phân biệt TPCN và thuốc 
 

 

  

TT 

  

Tiêu chí 

TP chức năng  

(Functional Food) 

Thuốc 

(Drug) 

1 Định nghĩa Là sản phẩm dùng để hỗ trợ 

(phục hồi, tăng cƣờng và duy 

trì) các chức năng của các bộ 

phận trong cơ thể, có tác dụng 

dinh dƣỡng hoặc không,  tạo cho 

cơ thể tình trạng thoải mái, tăng 

cƣờng đề kháng và giảm bớt 

nguy cơ và tác hại bệnh tật. 

Là chất hoặc hỗn  hợp 

chất dùng cho ngƣời nhằm 

mục đích phòng bệnh, chữa 

bệnh, chẩn đoán bệnh hoặc 

điều  chỉnh chức năng sinh lý 

cơ thể, bao gồm thuốc thành 

phẩm, nguyên liệu làm thuốc, 

vaccine, sinh phẩm y tế, trừ 

TPCN. 

2 Công bố trên 

nhãn và công 

nghệ sản xuất 

•  Là TPCN (sản xuất theo  luật 

TP) 

Công nghệ: chiết, nghiền Tiêu 

chuẩn ít nghiêm ngặt hơn. 

• Thời  gian  NC  ra  SP  nhanh 

hơn. 

 Là thuốc (SX theo luật 

dƣợc)  

 Công nghệ: chiết, tách, tổng 

hợp 

 Tiêu chuẩn nghiêm ngặt 

 Thời gian nghiên cứu ra sản 

phẩm qua nhiều năm. 

3 Thành phần, 

hàm lƣợng  

và hiệu quả 

• Hỗn hợp nhiều chất, hoạt 

chất tự nhiên có trong chuỗi 

cung cấp thực phẩm. 

• Xấp xỉ nhu cầu sinh lý    

hàng ngày của cơ thể. 

• Hiệu  ứng  sinh  lý  đến chậm 

nhƣng bền vững 

 Thƣờng là hóa chất tổng  

hợp tạo thành các phân tử. 

 Hàm lƣợng cao. 

 Hiệu ứng mạnh mẽ nhanh 

chóng trong cơ thể 

4 Ghi nhãn + Là TPCN 

+ Hỗ trợ các chức năng của các 

bộ phận cơ thể, tăng cƣờng sức 

khỏe, giảm nguy cơ và tác hại 

bệnh tật 

+ Là thuốc 

+ Có chỉ định, liều dùng, 

chống chỉ định. 

5 Điều kiện sử 

dụng 

• Ngƣời tiêu dùng tự mua ở 

siêu thị, hiệu thuốc, cửa 

hàng… 

• Sử dụng theo hƣớng dẫn của 

nhà sản xuất. 

 

• Phải đến khám bệnh tại 

bác sĩ. 

• Sử dụng theo đơn của 

bác sĩ. 
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6 Đối tƣợng 

dùng 

+  Ngƣời khỏe 

+ Ngƣời bệnh 

+ Ngƣời bệnh 

7 Điều kiện 

phân phối 

Bán lẻ, siêu  thị, trực tiếp, đa 

cấp 

+ Tại hiệu thuốc có dƣợc sĩ 

+ Cấm bán hàng đa cấp. 

8 Cách dùng 

 

+ Thƣờng xuyên, liên tục bổ 

sung thêm vào khẩu phần ăn 

hàng ngày. 

+ Sử dụng an toàn, ít tai biến, 

tác dụng phụ. 

+ Từng đợt. 

+ Nguy cơ biến chứng, tai 

biến, tác dụng phụ. 

9 Nguồn 

gốc, 

nguyên 

liệu 

Nguồn gốc tự nhiên. 

 

+ Nguồn gốc tự nhiên. 

+ Nguồn gốc tổng hợp. 

10 Tác dụng + Tác dụng lan tỏa, hiệu quả 

tỏa lan. 

+ Tác dụng chuẩn hóa (Không 

có tác dụng âm tính). 

+ Tác dụng chữa 1 chứng 

bệnh, bệnh cụ thể. 

+ Có tác dụng âm tính. 

11 Sự giao thoa Giống nhau 

 Prohormone 

 Prosteroid 

 Hoạt chất dƣợc thảo 

(1) Công thức hóa học 

(2) Cơ chế tác dụng sinh 

học 

(VD: chất ức chế COX-2) 

Khác nhau 

 An toàn hơn 

 Liều dùng sinh lý 

 Ít an toàn hơn (tác dụng phụ) 

 Liều dùng cao. 
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671. Phân biệt TPCN, TP truyền thống và TP tăng cường: 
 
 

Tiêu chí Conventional Food  Food Fortification 
Functional 

Food 

1. Mục đích Cung cấp năng lƣợng, 

tăng trƣởng, phát triển và 

duy trì sự sống của con 

ngƣời. 

Tăng cƣờng các vi chất 

vào TP truyền  thống do 

bị thiếu hụt, do chế biến, 

xử lý và lƣu trữ. 

Bổ sung các vi 

chất vào khẩu 

phần ăn hàng 

ngày do bị thiếu 

hụt bởi nhiều 

nguyên nhân. 

2.Hàm 

lƣợng vi 

chất 

Hàm lƣợng tự nhiên vốn 

có (thƣờng là bị thiếu hụt) 

 Phục hồi (làm giàu). 

 Tăng cƣờng hơn mức 

bình thƣờng của mỗi 

TP truyền thống vốn 

có. 

Bổ sung các vi 

chất cho tổng thể 

cơ thể nhƣ 1 khẩu 

phần ăn hàng 

ngày. 

3. Hình 

dáng cấu 

trúc 

Trạng thái tự nhiên của 

nguyên liệu tƣơi sống 

hoặc đã qua chế biến của 

các sản phẩm động vật, 

thực vật. 

Hình dáng cấu trúc của 

các sản phẩm TP truyền 

thống. 

Viên nang, viên 

nén, viên phim, 

dạng dung dịch, 

dạng trà. 

4. Ghi 

nhãn 

Thực phẩm Thực phẩm tăng cƣờng Thực phẩm chức 

năng 

5. Công 

nghệ chế 

biến và vai 

trò khẩu 

phần 

 Không sửa đổi, tăng 

cƣờng hoặc bổ sung vi 

chất. 

 Khẩu phần ăn hàng 

ngày. 

 Cho thêm vi chất vào 

TP thƣờng trong quá 

trình chế biến. 

 Khẩu phần ăn hàng 

ngày của TP thƣờng. 

 Tạo các khẩu 

phần sinh lý 

dƣới dạng viên, 

dung dịch. 

 Khẩu phần  bổ 

sung. 
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672. Phân biệt sản xuất thực phẩm công nghiệp và sản xuất 

thực phẩm thủ công: 

 

Tiêu chí Sản xuất thực phẩm công 

nghiệp 

Sản xuất thực phẩm thủ công 

1. Công cụ Máy móc, thiết bị công nghiệp. Công cụ truyền thống đơn giản. 

2. Quy mô Quy mô lớn. Quy mô nhỏ lẻ. 

3. Mục đích Phân phối ra thị trƣờng rộng lớn. (1) Kinh doanh tiêu dùng nhỏ lẻ. 

(2) Cung cấp cho công nghiệp. 

 

673. Phân tích mối nguy và kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi 

ro (Hazard Analysis and Risk Based Preventive - HARCP): Là 

một tiêu chuẩn kiểm soát ATTP một cách chủ động áp dụng cho các cơ sở sản xuất 

kinh doanh thực phẩm với các nội dung sau: 

(1) Tiến hành phân tích mối nguy toàn diện cho tất cả các thủ tục chế biến thực 

phẩm. 

(2) Xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa và sau đó giám sát hiệu 

quả của các biện pháp kiểm soát. 

(3) Xác minh tính hiệu quả của việc kiểm soát, đồng thời duy trì hồ sơ  ghi chép 

về quá trình xác minh. 

(4) Phân tích kế hoạch HARCP ít nhất  ba năm một lần; thƣờng xuyên hơn khi 

thêm dòng sản phẩm mới, thiết bị đƣợc thay đổi hoặc nâng cấp, và/hoặc khi 

các thay đổi khác đòi hỏi một phân tích mới. 

674. Phân bón là sản phẩm có chức năng cung cấp chất dinh dƣỡng cho cây trồng 

hoặc có tác dụng cải tạo đất. 

675. Phân bón vô cơ: Là loại phân bón đƣợc sản xuất từ khoáng thiên nhiên 
hoăc từ  hóa chất, trong thành phần có chứa một hoặc nhiều chất dinh dƣỡng đa lƣợng, 

trung lƣợng, vi lƣợng, có các chỉ tiêu chất lƣợng đạt quy định của quy chuẩn quốc gia, 

trong đó: 

(1) Chất dinh dƣỡng đa lƣợng là các chất bao gồm đạm tổng số (Nts), lân hữu hiệu 

(P2O5hh), kali hữu hiệu (K2 Ohh) ở dạng cây trồng có thể dễ dàng hấp thu đƣợc. 

(2) Chất dinh dƣỡng trung lƣợng là các chất bao gồm canxi (Ca), magie (Mg), lƣu 

huỳnh (S), Silic hữu hiệu (Si O2hh) ở dạng cây trồng có thể hấp thu đƣợc. 

(3) Chất dinh dƣỡng vi lƣợng là các chất bao gồm bo (B), coban (Co), đồng (Cu), 

sắt (Fe), mangan (Mn), Molipđen (Mo), kẽm (Zn) ở dạng cây trồng có thể dễ 

dàng hấp thu đƣợc. 
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676.Phân bón hữu cơ: Là loại phân bón đƣợc sản xuất từ nguồn nguyên liệu hữu 

cơ, có các chỉ tiêu chất lƣợng đạt quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

677. Phế liệu là vật liệu đƣợc thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản 

phẩm đã bị loại bỏ từ quá trìnhsản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho 

một quá trình sản xuất khác.  

678. Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng đƣợc nhu cầu hiện taị mà 

không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tƣơng lai trên cơ sở 

kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trƣởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ 

môi trƣờng. 

679. Phản ứng có hại của thuốc là phản ứng không mong muốn, có hại đến 

sức khỏe, có thể xảy ra ở liều dùng bình thƣờng. 

680. Phát triển công nghệ là hoạt động sử dụng kết quả nghiên cứu cơ  bản, 

nghiên cứu ứng dụng, thông qua việc triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm để 

hoàn thiện công nghệ hiện có, tạo ra công nghệ mới. 

681.Phòng thử nghiệm ATTP (Testing Laboratory): Là phòng thử 
nghiệm thực hiện các phép thử về ATTP. 

682. Phòng vệ thực phẩm (Food Defense): 
+ Định nghĩa: An ninh thực phẩm (Food Defense) là điều kiện và yêu cầu để kiểm 

soát sự ô nhiễm thực phẩm một cách chủ ý bởi các tác nhân sinh học, hóa học và lý học 

gây độc hại tới sức khỏe con ngƣời. 

+ Phân biệt Phòng vệ thực phẩm và An toàn thực phẩm: 

 

TT Tiêu chí An toàn thực phẩm Phòng vệ thực phẩm 

1 Định nghĩa Kiểm soát sự ô nhiễm không 

chủ ý 

Kiểm soát sự ô nhiễm chủ 

ý 

2 Tác nhân ô nhiễm - Sinh học 

- Hoá học 

- Lý học 

- Sinh học 

- Hoá học 
- Lý học 

3 Đặc điểm xâm 

nhập của tác nhân 

Cả chuỗi cung cấp thực phẩm Cả chuỗi cung cấp thực 

phẩm 

4 Điều kiện xảy ra ô 

nhiễm 

- Ngẫu nhiên (không chủ ý) 

- Chủ động dự đoán đƣợc  

- Chủ ý  

- Bất ngờ 
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5 Đặc điểm mối nguy Bị động, tự nhiên Chủ động chọn lọc 

6 Nội dung kiểm soát Giống nhau - Giống nhau  

- Chú ý, đánh giá nguy 

cơ (phƣơng pháp 

CARVER + HOCK) 

7 Tác động - Tổn thất tới sức khỏe, kinh 

tế, xã hội. 

- Tâm lý : ít trầm trọng, ít 

hoảng sợ hơn 

-   - Tổn thƣơng trầm 

trọng về kinh tế xã hội. 

- - Sốc tâm lý 

 

683. Phosphor (Phosphorus) - P 
- Phospho hay lân tinh là một Á kim có ký hiệu là P, đƣợc nhà hoá học ngƣời 

Đức H. Brand phát hiện trong nƣớc tiểu vào năm 1699. Tới thế kỷ XVIII nhà hoá học 

Scheele đã tách đƣợc p ra từ xƣơng súc vật. 

- Ngƣời trƣởng thành nặng 70 kg có 700g P trong cơ thể; 80% lƣợng P này ở bộ 

xƣơng, 10% trong cơ bắp, 10% trong các mô mềm dƣới dạng các muối phosphas, 

trong các protein và chất béo. 

- Cùng với Ca, P góp phần cấu tạo ra bộ xƣơng ở dạng phosphas- 3 canxi. P kết 

hợp với các chất mỡ để tạo thành màng các tế bào. P còn là một trong những thành 

phần quan trọng tạo ra năng lƣợng cung cấp cho mọi hoạt động của cơ thể. Để thực 

hiện đƣợc vai trò của mình, P cần có sự trợ giúp của Mg.  

Các thức ăn hàng ngày thƣờng cung cấp đầy đủ lƣợng P cho cơ thể con ngƣời.  

Hàm lượng Phospho trong một số thực phẩm 

Loại thực phẩm Lƣợng phospho (mg/100g) 

Fomat Gruyère 600 

Đậu tƣơng (đậu nành 580 

Lòng đỏ trứng 560 

Hạnh nhân 470 

Hạt dẻ 400 

Sôcôla 400 

Đậu trắng 400 

Fomat Roquefort 360 

Gạo 300 

Thịt gà 220 
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Thịt bò, cừu, ngựa 200 

Cá 200 

Thịt lợn  175 

Fomat Camembert 139 

Đậu Hà Lan 122 

Bánh bít cốt (bánh mì nƣớng) 110 

Nấm 100 

 

- Cơ thể ngƣời bị thiếu P đã thuộc về quá khứ. Ngày nay, với lƣợng thực phẩm 

dồi dào, cơ thể thƣờng dƣ P, vì chúng ta hay ăn các loại thức ăn đã đƣợc cho thêm các 

muối phosphat vào trong quá trình chế biến để làm tiêu mỡ, nhƣ các đồ nguội: xúc 

xích, giăm bông, fomat, cá muối và các loại nƣớc giải khát. 

- Các muối phosphat có tác dụng hạn chế sự hấp thụ Ca của cơ thể, làm xƣơng 

yếu đi dẫn tới bệnh loãng xƣơng, rất dễ xảy ra ở phụ nữ.     

 

Nhu cầu Phospho cho cơ thể 

Đối tƣợng Liều lƣợng phospho (mg/ngày) 

Trẻ sơ sinh 400 

Trẻ từ 1 - 3 tuổi 500 

Trẻ từ 4 - 9 tuổi 600 

Trẻ từ 10 - 12 tuổi 800 

Trẻ từ 13 - 19 tuổi 1.000 

Ngƣời lớn 800 

Phụ nữ mang thai hoặc cho con  1.000 

Ngƣời cao tuổi. 1.000 

 

684. Phosphatidylserin (Phosphatidylserine): 
Phosphatidylserin thuộc nhóm các chất phospholipid tan trong chất béo. Các 

phospholipid là những thành phần thiết yếu của các thành tế bào, với hàm lƣợng cao ở 

não. Phosphatidylserin là phospholipid có nhiều nhất ở não, nhất là não bò. 

Phosphatidylserin hỗ trợ đảm bảo độ lỏng, độ dẻo và độ thấm trong các màng tế 

bào, do vậy kích thích sự giải phóng các chất dẫn truyền khác nhƣ acetylcholin và 

dopamin, tăng cƣờng chuyển ion và làm tăng số lƣợng các thụ thể các chất chuyển hóa 

thần kinh trong não. 
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Trong công nghiệp Dƣợc, phosphatidylserin đƣợc sản xuất từ não bò, đậu tƣơng 

để bào chế các sản phẩm có tác dụng tăng cƣờng trí nhớ, nâng cao khả năng quan sát 

và chú ý, tăng khả năng học tập, tăng khả năng tƣ duy, tập trung suy nghĩ, giảm trầm 

cảm và cải thiện tính khí, ngăn cản sự gia tăng sinh tổng hợp cortisol do luyện tập thể 

dục thể thao và do căng thẳng, còn làm giảm stress. 

Phosphatidylcholin đƣợc dùng dƣới dạng viên nang, viên nén và bột. Ngƣời lớn 

dùng 300mg, chủ yếu cho ngƣời cao tuổi bị suy giảm hoạt động của não bộ. 

Để chống stress có thể uống 800mg/ngày. 

685. Phong tục (Custom): Lối sống, thói quen đã thành nề nếp, đƣợc mọi 
ngƣời công nhận. 

686. Phòng ngừa (Prevent): Phòng không để cho điều bất lợi, tác hại xảy ra. 

687. Phòng bệnh (Preventon): Giữ gìn sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật gây hại 
cho mình. 

688. Phố (Street): Đƣờng ở thành thị, dọc hai bên có nhà cửa, có cửa hiệu. 

689. Phở (Noodle soup): Món ăn gồm bánh tráng thái nhỏ và thịt chín hoặc 

tái, chan nƣớc dùng hoặc xào khô. 

690. Phí: Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi đƣợc một tổ chức, cá 

nhân khác cung cấp dịch vụ đƣợc quy định trong danh mục phí ban hành của cơ quan 

có thẩm quyền. 

691. Phép thử (Test): Là hoạt động kỹ thuật bao gồm việc xác định các đặc tính của 
một sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ đã cho theo một thủ tục đã định. 

692. Phép thử ATTP (Test): Là hoạt động kỹ thuật bao gồm việc xác định các 

đặc tính của một sản phẩm thực phẩm, quá trình hoặc dịch vụ đã cho theo một thủ tục 

đã định. 

693. Phenylalanin (Phenylalanine) 
Có trong quả hạch, lê, chuối, hạt đậu, men bia, pho-mát, hạt ngũ cốc, chế phẩm 

sữa, trứng, cá, rau, đậu lima, thịt, hạt, củ lạc, đồ biển, đậu nành… 

Vào cơ thể, phenylalanin chuyển thành tyrosin, sau đó thành những chất dẫn 

truyền thần kinh (L-DOPA, nor-adrenalin, adrenalin). 

Dùng hỗ trợ điều trị trầm cảm nhờ làm tăng hàm lƣợng nor- adrenalin. Hỗ trợ 

điều trị đau mạn tính khi viêm khớp  dạng thấp, đau cơ, viêm xƣơng – khớp nhờ phong 

bế  enkephalinase (là enzym giúp cơ thể giảm đau). 

Khi thiếu: có thể gây lãnh đạm, giảm sắc tố lông tóc, phù, suy gan, tổn thƣơng da, 

yếu mệt, giảm sức lớn của trẻ. 

Cách dùng: 500 mg/ngày . 

Thận trọng khi suy gan suy thận. 
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694.Phương pháp CARVER + Shock đánh giá nguy cơ an ninh 

thực phẩm: 

 CARVER + Shock là viết tắt của 6 chữ cái tiếng Anh và từ sốc (shock) đó là 7  

yếu tố tác động tới sự thu hút của mục tiêu: 

(1) Tính trọng điểm (Criticality): Mức độ ảnh hƣởng tới sức khoẻ cộng đồng và kinh 

tế do các cuộc tấn công gây ra. 

(2) Khả năng tấn công (Accessibility): Tiếp cận dễ dàng tới mục tiêu. 

(3) Khả năng phục hồi (Recuperability): Khả năng của hệ thống có thể phục hồi đƣợc 

sau khi bị tấn công. 

(4) Tính nhạy cảm (Vulnerability): Dễ hoàn thành cuộc tấn công. 

(5) Tác động (Effect): Số lƣợng tổn thất do cuộc tấn công. 

(6) Khả năng phát hiện (Recognizability): Dễ dàng phát hiện đƣợc mục tiêu. 

(7) Sốc (Shock): Tác động về tâm lý của cuộc tấn công. 

Phương pháp CARVER + Shock: 

 Là phƣơng pháp đánh giá nguy cơ để kiểm soát an ninh thực phẩm. Nội dung 

phƣơng pháp bao gồm: 

(1) Phát triển sự hiểu biết về hệ thống thực phẩm đặc biệt dƣới một sự giám sát đánh 

giá đƣợc duy trì. 

(2) Phân đoạn hệ thống thực phẩm thành các phần nhỏ nhất (các nút) trong chiều liên 

tục từ “Từ trang trại đến bàn ăn” (tƣơng tự: về sơ đồ quy trình sản xuất – theo 

chiều từ nguyên liệu đến sản phẩm đầu ra và tiêu dùng). 

(3) Xác định các nút (điểm, cung đoạn hoặc quá trình) trọng điểm (nơi dễ trở thành 

mục tiêu tấn công nhất) bằng cách áp dụng phân tích tại từng điểm nút đó. 

(4) Xác định các biện pháp kiểm soát (loại bỏ, ngăn ngừa hoặc giảm thiểu) các mối 

nguy tại các nút trọng điểm. 

695. Placenta:  

+ Nhau thai (Placenta): là cơ quan đƣợc hình thành trong quá trình mang thai của 

động vật có vú, là cơ quan nối giữa niêm mạc tử cung của mẹ với thai nhi qua cuống 

rốn. Với chức năng: 

(1).Cung cấp các chất dinh dƣỡng và nội tiết tố nuôi bào thai lớn dần lên. 

(2). Thải chất thải của thai nhi. 

(3). Trao đổi khí qua máu với cơ thể mẹ. 

(4). Bảo vệ thai nhi. 

+ Nhau thai đƣợc đi ra ngoài tử cung khi sinh (khi đó gọi là Afterbirth – Đông y gọi 

là Tử Hà sa). 

+ Thành phần: 

1. Giàu Acid amin: có đủ các acid amin thiết yếu, các acid Nucleic (ADN, ARN). 
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2. Các Hormone và các yếu tố miễn dịch: 

 Estrogen, Progesteron 

 Melatonin 

 Gonado – Stimulin 

 FSH (Folliculin Stimulating Hormone) 

 LH (Lutenizing Hormone) 

 IAF, kháng thể (IgM). 

3.  Các chất chống oxy hóa: SOD (Superoxide Dis mutase) 

4.  Các vitamin (B,C,E,A,D …) và chất khoáng 

5.  Các yếu tố kích thích phát triển da: 

(1). Acid Hyaluronic và Chondroitin: kích thích quá trình lên da non và lành sẹo. 

(2). NMFs (Natural Moisturizing Factor) yếu tố bổ sung độ ẩm tự nhiên cho da. 

(3). EGFs (Epidermal Growth Factor): yếu tố tăng trƣởng biểu bì da. 

(4). FGFs (Fibre Growth Factor): Yếu tố tăng trƣởng tế bào sợi của da. 

(5). SCAFs: Yếu tố hoạt  hóa tế bào già 

6.  Các enzyme 

7.  Chollagen peptide 

8.  Glucide, Lipide. 

+ Tác dụng: 

1. Chống oxy hóa: 

+ Rất nhiều chất có trong Nhau thai có tác dụng chống oxy hóa: SOD, các axit 

amin, các vitamin, chất khoáng và các Hormon sinh dục, Melatonin. 

+ Đối với da, các chất chống oxy hóa làm trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá 

trình lão hóa của da, ngăn chặn quá trình tạo thành nếp nhăn, nám, xạm da do 

thoái hóa lão hóa. 

 2. Placenta kìm hãm sự mất nƣớc, giữ độ ẩm cho da. 

+ Placenta ức chế sự mất nƣớc của da do tia UV-B. 

+ Yếu tố NMFs thấm nhanh vào mô tế bào, hút và giữ ẩm trong mô da để kéo dài 

độ ẩm của da. 

+ Làn da đẹp, khỏe mạnh phụ thuộc độ ẩm của da. Da không đƣợc giữ ẩm sẽ trở 

nên dễ bong, thô ráp và tăng các vết nhăn. 

3. Placenta ngăn ngừa sự dày sừng của lớp biểu bì, làm trẻ hóa làn da: 

+ Yếu tố SCAFs (yếu tố hoạt hóa tế bào già): SCAF làm cho các tế bào đang bị 

lão hóa phục hồi lại những đặc tính của tế bào non và khỏe mạnh. Quá trình này 

làm chậm quá trình lão hóa của da. 

+ Yếu tố EGFs: Yếu tố làm tăng trƣởng tế bào biểu bì da. 

+ SCAFs phối hợp với EGFs kích thích sự phục hồi của tế bào điều hòa sự bài 

tiết của chất bã, chất nhờn, chống viêm, thải độc. 

+ FGFs: Yếu tố làm tăng trƣởng tế bào sợi. 

+ Acid Hyaluronic kích thích quá trình lên da non và làm lành sẹo. 
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4. Placenta ức chế sự gia tăng các vết thâm, mụn đốm và tàn nhang, tăng đàn hồi da: 

+ Hàm lƣợng cao Protein, acid amin, AND, ARN, các vitamin, các kháng thể, 

Hormone có tác dụng làm mềm da mặt, kích thích các vi mạch máu dƣới da, thúc 

đẩy quá trình tái tạo da, làm làn da mịn màng, tƣơi sáng. 

+ Yếu tố FGFs kích thích phát triển của tế bào sợi, tăng tổng hợp Chollagen, 

Elastin và acid Hyaluronic làm tăng tính đàn hồi, tăng kết cấu da, chống chảy xệ, 

chống vết nhăn, nám, đốm, tàn nhang. 

5. Placenta có tác dụng cải thiện chức năng gan (nếu sử dụng đƣờng uống): 

+ Làm giảm men gan: GPT, GOT 

+ Tăng cƣờng chức năng thải độc của gan. 

+ Tăng cƣờng chức năng chuyển hóa của gan. 

696. Polyphenol:  
1. Polyphenol là hợp chất thơm có gốc Hydroxy (OH) gắn trực tiếp với nhân 

Benzen. Đại diện đơn giản nhất là Hydroxybenzen. Khi trong phân tử có nhiều 

gốc Hydroxy gắn trực tiếp với nhân Benzen thì đƣợc gọi là Polyhydroxyphenol 

(Monome). Nhiều monome gắn với nhau gọi là Polyphenol (Polyme). 

2. Polyphenol với hơn 8.000 hợp chất Polyphenic có phổ biến trong các loài thực 

vật bậc cao và trong vài trăm loài thực vật ăn đƣợc: trái cây, rau quả: trà xanh, 

nho, ô liu, việt quất, cam, quýt, táo, cậy họ đậu, lựu, tảo và nhiều loại thảo mộc 

khác. Polyphenol  còn tìm thấy trong một số động vật chân đốt, côn trùng, giáp 

xác, nhện … 

Vai trò của Polyphenol trong thực vật: 

(1) Đóng vai trò điều hòa sinh thái các loài thực vật. 

(2) Kích thích và ức chế Hormone tăng trƣởng của thực vật nhƣ Auxin. 

(3) Tạo thành các màn cản tia cực tím chống lại bức xạ ion hóa. 

(4) Tạo ra các sắc tố thực vật. 

(5) Ngăn chặn động vật ăn cỏ. 

(6) Phòng ngừa nhiễm khuẩn (Phytoalexin) và chống lại sự xâm nhập của mầm 

bệnh. 

(7) Phân tử tín hiệu trong quá trình chín của quả và quá trình tăng trƣởng khác. 

+ Tác dụng với sức khỏe : 

1. Tác dụng bảo vệ tim mạch : 

+ Các nghiên cứu đã chứng minh rằng : sự tiêu thụ Polyphenol làm hạn chế tỷ 

lệ mắc các bệnh tim mạch. 

- Vữa xơ động mạch là một bệnh mạn tính phát triển thƣờng ở các động 

mạch vừa. Tổn thƣơng vữa xơ động mạch có thể im lặng hàng chục năm rồi 

mới xuất hiện bệnh lý nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực hoặc đột tử do tim. 

Polyphenol ức chế mạnh quá trình oxy hóa LDL. Quá trình oxy hóa này là 

cơ chế chủ yếu dẫn tới vữa xơ động mạch. Polyphenol còn có tác dụng 

chống đông vón tiểu cầu, chống viêm, làm tăng HDL, giảm cholesterol, TG, 

cải thiện chức năng nội mô nên góp phần chống vữa xơ động mạch có hiệu 
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quả. 

- Quercetin có tác dụng ức chế Metalloproteinase – 1 (MMP-1) nên có tác 

dụng phá vỡ các mảng vỡ xơ động mạch. 

- Catechin có tác dụng ngăn chặn sự xâm lấn của các tế bào cơ trơn thành 

mạch trong động mạch do đó làm chậm sự hình thành các tổn thƣơng 

Antheromatous. 

+ Polyphenol còn ức chế hình thành huyết khối. 

+ Polyphenol có tác dụng hạ huyết áp : do tác dụng chống oxy hóa, cải thiện 

chức năng nội mô, làm mềm hóa và đàn hồi thành mạch. 

+ Resveratrol ngăn cản kết tập tiểu cầu thông qua ức chế men COX-2 

(Cyclooxygenase-2) , là men tổng hợp Thromboxane A2, một chất cảm ứng của 

ngƣng tập tiểu cầu và co mạch. Resveratrol còn có tác dụng làm giãn mạch do 

cơ thể làm tăng tổng hợp Oxide Nitơ (NO). 

2. Tác dụng chống ung thƣ : 

+ Polyphenol có tác dụng giảm khối lƣợng các khối u và ức chế sự tăng trƣởng 

các khối u ở miệng, dạ dày, đại tràng, gan, phổi, tuyến vú, da. 

+ Polyphenol ức chế men Cytochrome P450, là men kích hoạt gây ung thƣ. 

+ EGCG ức chế phát triển tế bào ác tính, thúc đẩy quá trình chết theo chƣơng 

trình (Apoptosis) của tế bào ung thƣ. 

+ Polyphenol ức chế yếu tố IGF-1, là yếu tố kích hoạt tăng trƣởng tăng sinh tế 

bào, tạo nguy cơ ung thƣ tiền liệt tuyến. 

+ Polyphenol tác dụng chống oxy hóa, làm bất lực các yếu tố gây ung thƣ, do 

đó phòng ngừa đƣợc sự phát sinh ung thƣ. 

3. Tác dụng phòng chống đái tháo đƣờng : 

+ Polyphenol kích thích Enzyme đƣờng ruột làm tăng phân giải Triglyceride, 

làm giảm béo, giảm nguy cơ đái tháo đƣờng. 

+ Polyphenol ức chế hấp thu Glucose ở đƣờng ruột và các mô ngoại biên. 

+ Polyphenol ức chế Enzyme : -Glucosidase ở niêm mạc ruột non, làm chậm 

phân giải đƣờng đôi thành đƣờng đơn (Glucose) nên chậm hấp thu và không 

gây tăng đƣờng huyết. 

+ Polyphenol ức chế quá trình oxy hóa nên giảm nguy cơ đái tháo đƣờng, tăng 

đáp ứng của các tế bào với Insulin. 

+ EGCG chống lại sự phá hủy của tế bào -Langerhans, là tế bào sản xuất 

Insulin của tuyến Tụy. 

4. Tác dụng chống oxy hóa : 

+ Polyphenol ức chế sự hình thành, tăng sự phá hủy và đào thải các gốc tự do. 

+ Flavonoid đƣợc coi là «tác nhân thu dọn và hủy diệt » gốc tự do, kể cả các 

gốc tự do bền vững, gốc tự do độc hại. 

+ Tác dụng chống gốc tự do của Flavonoid do có thể cấu tạo nên các chất biến 

đổi oxy hóa – khử, bị oxy hóa từng bƣớc và tồn tại các dạng Hydroquinon, 
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Semiquinon và Quinon. Các chất này có khả năng phản ứng với các gốc tự do 

để triệt tiêu chúng. 

+ Polyphenol có tác dụng chống oxy hóa gấp 10 lần Vitamin C, 100 lần so với 

Vitamin E và -Caroten. 

5. Tác dụng kháng sinh, chống viêm : 

+ Do cơ chế ức chế men chống viêm của Polyphenol nên có tác dụng chống 

viêm. 

+ Do tác dụng chống gốc tự do nên bảo vệ đƣợc các mô khỏi bị tổn thƣơng oxy 

hóa gây viêm. 

+ Polyphenol có vai trò nhƣ một kháng thể chống lại tác nhân gây bệnh. 

+ Các Anthocyanidin có tác dụng kháng khuẩn, kìm hãm quá trình hô hấp hoặc 

ức chế sự phân chia của tế bào vi khuẩn. 

+ Các Polyphenol còn có tác dụng kháng khuẩn, kìm hãm quá trình hô hấp 

hoặc ức chế sự phân chia của tế bào vi khuẩn. 

+ Các Polyphenol còn có tác dụng kháng ký sinh trùng, kháng virus thông qua 

cơ chế cản trở tƣơng tác giữa các Protein vỏ virus với các Receptor và ngăn cản 

sự tấn công của virus vào cơ quan đích. 

6. Tác dụng giảm cân : 

+ Polyphenol làm tăng phân hủy Lipid, giảm hấp thu nên có tác dụng giảm cân. 

+ Polyphenol tăng hoạt động thần kinh giao cảm, gia tăng sự sinh nhiệt và quá 

trình oxy hóa chất béo, giúp giảm tích tụ mỡ trong cơ thể. 

697. Polysaccharide:  
+ Polysaccharide (còn gọi là đƣờng đa, nếu chiết xuất từ sợi khuẩn nấm, thì gọi là 

đƣờng đa chân khuẩn): là một phân tử gồm một chuỗi dài các monosaccharide liên kết 

với nhau bằng liên kết Glycosidic và khi thủy phân cho các thành phần là 

Monosaccharide hoặc Oligosaccharide. 

+ Khi trong phân tử Polysaccharide chỉ có một loại monosaccharide thì gọi là: 

Homopolysaccharide (hoặc Homoglycan). 

+ Khi trong phân tử Polysaccharide có nhiều hơn một loại Monosaccharide thì 

gọi là Heteropolysaccharide (hoặc Heteroglycan). 

+ Thành phần hóa học: 

(1) Proteine: 

+ Hàm lƣợng: 25%. Nấm mỡ: 44% 

Hàm lƣợng Proteine trong 1kg nấm mỡ: 

• Tƣơng đƣơng 2kg thịt lơn nạc 

•  Cao hơn 1kg thịt bò 

+ Có 17-19 loại acid amin, trong đó có đủ 8 loại cần thiết. Hàm lƣợng acid amin: 

15,76%. 

     (2) Acid Nucleic: 5,4-8,8% 
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          Nhu cầu mỗi ngày cần 4 g acid Nucleic 

    (3) Lipide: 

         + Hàm lƣợng: 8% 

         + Hoàn toàn là acid béo không no 

+ Không có cholesterol 

(4) Glucide: 60%. Trong đó: 

+ Đƣờng 52%: gồm: 

• Đƣờng đơn: Glucose, Arabinose … 

• Đƣờng đa (Polysaccharide) là chủ yếu. 

+ Chất xơ: 8% 

(5) Vitamine: 

+ Các loại: B1, B2, C, B6, acid Folic, B12, PP, Caroten, Ergosterol (Vitamin D), α-

Tocoferol. 

+ 1 kg nấm hƣơng khô có 128 IU Ergosterol. 

Nhu cầu: 400 IU/d. Chỉ cần ăn 3 - 4g nấm là đủ. 

(6) Chất khoáng: 3-10%, gồm: P, Na, K, Fe, Ca 

(7) Các hoạt chất sinh học: 

• Terpenoids 

• Adenosine 

• Polyphenols 

• Lecithin 

• Lignin 

+ Tác dụng của Polysaccharid: 

(1) Tăng cƣờng hệ miễn dịch: 

- Kích hoạt hệ thống miễn dịch. 

- Điều tiết miễn dịch hai chiều 

(2) Ức chế hoạt tính của u bƣớu: 

- Chống oxy hóa, khử gốc tự do 

- Tăng cƣờng miễn dịch tổng thể của cơ thể. 

- Ức chế sự sinh sôi của tế bào ung thƣ. 

(3) Bảo vệ gan: 

- Thúc đẩy khôi phục tế bào gan. 

- Nâng cao sinh lực của tế bào. 

- Kích thích các yếu tố kháng virus. 

- Chống xơ gan. 

(4) Giảm mỡ máu: 

- Giảm Cholesterol, Triglyceride. 
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- Giảm sự tích tụ chất mỡ trên thành mạch. 

- Ức chế tiểu cầu đông tụ, giảm độ dính của máu. 

(5) Điều tiết huyết áp:  

- Làm giãn nỡ huyết quản . 

- Cải thiện tính đàn hồi của mạch máu. 

(6) Hạ đƣờng huyết: 

- Kích thích tiết Insulin. 

- Giảm kháng Insulin. 

(7) Nhuận tràng  - thông tiện: 

- Thúc đẩy bài tiết độc tố. 

- Chống táo bón. 

(8) An thần – giảm đau: 

- Điều tiết hệ thống thần kinh, cải thiện chất lƣợng giấc ngủ. 

- Cải thiện chức năng tế bào thần kinh. 

(9) Giảm ho tiêu đờm: 

- Giảm co thắt cơ trơn ở phế quản. 

- Ức chế giải phóng vật chất gây dị ứng. 

- Thúc đẩy phục hồi và tái sinh tế bào thƣợng bì ở niêm mạc khí quản. 

(10)  Chống suy yếu: 

- Khử gốc tự do.  

- Điều tiết hệ thống thần kinh – nội tiết, cân bằng hệ thống miễn dịch. 

- Thúc đẩy quá trình trao đổi chất. 

- Ức chế vi khuẩn, virus. 

- Kích thích miễn dịch cơ thể. 

(11) Cải thiện bệnh Goude: 

- Phân giải acid Uric. 

- Giảm đau, sƣng. 

(12) Chống bức xạ: 

- Giảm mức tổn thƣơng do bức xạ. 

- Tăng tỷ lệ sống sót do bức xạ. 

(13)  Chống mệt mỏi: 

- Tăng trữ lƣợng Inositol và Glycogen. 

- Nâng cao khả năng thích nghi tình trạng thiếu oxy của cơ thể. 

(14) Tác động điều tiết cân bằng kiềm – toan của thể dịch: 

- Nâng cao trị số pH của dịch thể. 

- Kiềm hóa thể dịch. 
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689. Prebiotic (Chất tiền sinh):   

- Prebiotic là một thành phần thực phẩm không tiêu hóa kích thích sự tăng trƣởng và 

hoạt động cũng nhƣ là nguồn thức ăn cho các Probiotics (vi khuẩn có lợi – lợi khuẩn) 

trong hệ tiêu hóa, làm cho các lợi khuẩn này phát triển mạnh mẽ hơn, do đó cải thiện 

chức năng cũng nhƣ sức khỏe đƣờng ruột. 

- Prebiotics đƣợc xác định và đặt tên bởi Marcel Roberfroid năm 1995. 

+ Tiêu chuẩn của Prebiotics. 

(1). Không bị phân hủy hoặc hấp thu trong tiêu hóa. 

(2). Có tác dụng thúc đẩy sự phát triển, hoạt động của một hoặc một số loại lợi khuẩn 

trong. 

(3). Có thể làm thay đổi thành phần các lợi khuẩn để tao ra một hệ VSV mạnh hơn. 

(4). Tạo hiệu quả tác dụng tại đƣờng tiêu hóa hoặc toàn thân mang lại lợi ích cho cơ 

thể. 

+ Thành phần: 

1. Cacbonhydrat không tiêu hóa (chủ yếu là Oligosaccharides và Polysaccharides 

không tinh bột). 

2. Chất xơ (là chủ yếu). 

3. Chất đạm 

4. Chất béo. 

+ Phân loại: 

1. GOS (Galacto – Oligosaccharides). 

 + Nguồn gốc từ động vật 

 + Chiết xuất từ Lactose sữa bò, dê … 

 + Cấu trúc: Galactose + Lactose 

 + Tác dụng:  

(1). Tăng cƣờng lợi khuẩn 

(2). Tăng hấp thu muối khoáng. 

(3). Tăng chuyển hóa mỡ, Cholesterol. 

(4). Nhuận tràng. 

2. FOS (Fructo - Oligosaccharides). 

 + Nguồn gốc từ thực vật 

 + Chiết xuất từ: măng tây, chuối, yến mạch, tỏi, actiso … 

 + Cấu trúc: Glucose + Fructose 

- FOS mạch ngắn: gọi là Oligofructose 

- FOS mạch dài: gọi là Inulin 

 + Tác dụng: 

(1). Giảm Cholesterol, Trigyceride 

(2). Tăng hấp thu Ca, Cu, Fe 
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(3). Tăng lợi khuẩn 

(4). Tăng miễn dịch 

(5). Chống khối u 

+ Tác dụng của Prebiotic:  

1. Tích cực: 

(1). Tái tạo sự cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột (Chống tại các vi khuẩn gây bệnh):  

Các vi khuẩn hữu ích sống trong đƣờng ruột nhƣ bifidobacteria và lactobacilli có thể 

ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh nhƣ Escherichia coli, 

Campylobacter, và Salmonella spp. Nghiên cứu cho thấy thức ăn trẻ sơ sinh có bổ 

sung Galacto-oligosaccharides (GOS) và Fructo-oligosaccharides (FOS) làm tăng vi 

khuẩn bifidobacteria (có ích) trong phân. 

(2). Mặt khác, prebiotic đóng vai trò như một cái bẫy đối với vi khuẩn gây hại.  

Nhiều vi khuẩn gây hại có cơ chế sử dụng thụ thể (receptor) oligosaccharide trong 

ruột để liên kết với bề mặt niêm mạc ruột và gây nên các bệnh về dạ dày. Các 

prebiotic có thể mô phỏng các thụ thể ở ruột và do đó, các vi khuẩn gây hại sẽ liên 

kết với prebiotic thay vì niêm mạc ruột. 

(3). Kích thích miễn dịch đường tiêu hóa: 

       + Gia tăng hoạt tính của các vi khuẩn chí đƣờng ruột, đặc biệt là dòng Bifido 

          bacteria. 

       + Gia tăng hoạt tính của các đại thực bào và tăng tiết kháng thể tại chỗ IgA. 

       + Điều hoà các đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu khác cho cơ thể. 

(4). Giảm khả năng ung thư ruột kết (Colorectal Cancer-CRC): 

Nghiên cứu chế độ ăn uống của động vật thí nghiệm có bổ sung inulin hoặc 

oligofructose (FOS) cho thấy các khối u giảm. Tuy nhiên, cơ chế chính xác tại sao 

các prebiotic này có thể giảm các khối u vẫn còn chƣa rõ. 

(5). Giảm cholesterol trong máu: 

        Prebiotics có thể gián tiếp ảnh hƣởng đến mức cholesterol trong máu bằng cách thúc 

đẩy sự phát triển của vi khuẩn axit lactic. Vi khuẩn này có thể làm giảm giảm mật 

độ cholesterol trong máu. 

(6). Tăng cường hấp thu khoáng chất: 

         Một số nghiên cứu  trên động vật cho thấy prebiotic giúp tăng hấp thu canxi tại ruột 

kết (ruột già). FOS tăng cƣờng hấp thu canxi, magiê, sắt,  đồng và kích thích các vi 

khuẩn thủy phân acid phytic giúp nâng cao sự hấp thụ khoáng chất. Đó là do trong 

quá trình lên men tại ruột già, các Oligosaccharide sản sinh ra các axit béo chuỗi 

ngắn, tạo môi trƣờng axit nhẹ ở ruột già làm tăng hấp thu Canxi và khoáng chất. 

(7). Cải thiện bệnh viêm ruột (Inflammatory Bowel Disease-IBD) 

(8). Giảm dị ứng:  

        Phản ứng dị ứng lần đầu tiên trong đời thƣờng biểu hiện dƣới hình thức viêm   

phong da (Atopic Dermatitis) ở trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh đã phát triển viêm phong da 

thƣờng có nguy cơ cao bị dị ứng sau này. Prebiotics có hiệu quả tích cực làm giảm 

sự phát triển của viêm phong da ở trẻ sơ sinh. 
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(9). Chống sâu răng: 

Các nghiên cứu đã chỉ ra tác dụng của Prebiotic trong việc phòng chống sâu răng. 

Đó là do prebiotic ức chế hoạt động của các vi khuẩn sâu răng trong miệng. 

Quá trình lên men cũng sản sinh ra khí hơi và nƣớc có tác dụng làm cho phân mềm 

và xốp phòng chống táo bón, đồng thời tăng cƣờng khả năng kháng vi khuẩn bằng 

cách giảm bớt số vi khuẩn nội sinh trong đƣờng ruột qua việc đào thải phân mỗi 

ngày. 

(10). Chống táo bón: 

   + Quá trình lên men tạo ra Gas và nƣớc làm phân mềm, xốp có tác dụng chống táo 

bón. 

   + Tăng khối phân: cũng có tác dụng chống táo bón 

2. Tiêu cực: 

Prebiotic chỉ tác động tích cực khi cơ thể đã có sẵn các vi sinh vật hữu ích, bản thân 

prebiotic không sản sinh ra các vi sinh vật này.  Các mặt hạn chế của prebiotic nhƣ 

sau: 

(1). Tiêu thụ một lượng lớn (> 20g) inulin mỗi ngày có thể gây tình trạng nhuận 

tràng. 

(2).Tiêu thụ prebiotic làm tăng vi khuẩn tạo khí gas trong hệ tiêu hóa. 

(3). Prebiotic có tác dụng khác nhau lên các đối tượng khác nhau.  

Ví dụ FOS không ảnh hƣởng đến sự hấp thu canxi ở thanh niên nhƣng lại kích thích 

sự hấp thu canxi ở thiếu niên. 

699.Probiotics  

+ Định nghĩa: 

-  Là những vi sinh vật sống, mà khi tiêu thụ vào một cơ thể 1 lƣợng đầy đủ  sẽ có tác 

động có lợi cho sức khỏe của ngƣời sử dụng (FAO/WHO 2001). 

-  Metchnicoff phát hiện ra năm 1907 

1. Các yêu cầu cho 1 Probiotic. 

(1). Kháng dịch vị dạ dày và dịch mật,tiến đến ruột non vẫn sống. 

(2). Có khả năng phát triển trong ruột. 

(3). Đảm bảo an toàn(qua thử nghiệm và thực tế chứng minh) 

(4). Chứng minh có lợi cho sức khỏe. 

(5). Có khả năng duy trì lƣợng khuẩn ổn định khi ở dƣới dạng thực phẩm. 

(6). Giá cả hợp lý. 

3. Hiệu quả của Probiotic đối với sức khỏe con ngƣời. 

(1). Cải thiện hệ vi sinh vật đƣờng ruột 

(2). Ức chế sự hình thành các chất gây hoại tử ruột, giảm sản xuất độc tố. 

(3). Điều hòa hệ miễn dịch. 

(4). Cải thiện tình trạng không dung nạp lactose. 

(5). Giảm hàm lƣợng cholesterol và nguy cơ gây các bệnh tim mạch. 

(6). Cải thiện những rối loạn và bệnh của ruột. 

(7). Giảm dị ứng. 

(8). Tổng hợp Vitamin. 
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(9). Cải thiện sự hấp thu khoáng. 

4. Tác dụng của Probiotic: 

(1). Vi khuẩn Probiotic phá vỡ các Hydratcacbon, phân tách chúng thành các dƣỡng chất 

cơ bản tạo điều kiện cho hấp thu. 

(2). Xâm nhập vào lớp đáy chất thải bám trên thành ruột, gắn vào chất thải, đẩy chất thải,, 

chất phân ra khỏi tích tụ trong thành ruột, do đó có tác dụng làm sạch đƣờng tiêu hóa. 

(3). Tổng hợp nhiều men quan trọng và làm tăng hoạt lực các Vitamin, đặc biệt là vitamin 

nhóm B,K,men Lactase, các axit béo và canxi. 

(4). Làm tăng cƣờng hệ thống miễn dịch: vì thế có tác dụng: 

4.1.  Hỗ trợ điều trị dị ứng 

4.2.  Hỗ trợ điều trị suy giảm miễn dịch. 

4.3.  Hỗ trợ điều trị viêm nhiễm. 

4.4.  Hỗ trợ điều trị K: do: 

 Khử độc bằng cách tiêu hóa Carcinogen. 

 Thay đổi môi trƣờng ruột, giảm chuyển hóa các VSV tạo ra chất gây K. 

 Sản xuất các sản phẩm chuyển hóa (Butyrate) có tác dụng cải thiện khả năng tế 

bào chết (quá trình ẩm bào). 

 Sản sinh ra các chất ngăn cản tăng trƣởng tế bào khối u. 

 Kích thích hệ thống miễn dịch, kháng lại sự phát triển của tế bào K. 

(5). Probiotics: có tác dụng chống táo bón, làm nhu động đại tràng mềm mại hơn, tác dụng 

giảm tiêu chảy. 

(6). Probiotics: sản xuất ra các protein đặc hiệu có đặc tính nhƣ kháng thể chống lại các tác 

nhân VK. Đồng thời Probiotics tạo ra môi trƣờng axit nhẹ, kìm hãm sự phát triển của VK 

gây bệnh. Probiotics kích thích tế bào Lympho B tăng cƣờng sản xuất kháng thể, kích thích 

sản xuất Interferon 

(7). Probiotics hoạt động cộng sinh với tế bào nội mô và nội tạng để sinh tổng hợp Protein 

và đào thải chất độc ra ngoài cơ thể. 

(8). Probiotics tổng hợp ra Lactoferin trong quá trình chuyển hóa, giúp cơ thể tăng hấp thu 

sắt bị thiếu hụt. 

+  Vì sao phải bổ sung Probiotic?  

1. Các yếu tố gây rối loạn hệ VSV đƣờng ruột 

(1). Chế độ ăn không cân đối: 

 Sử dụng thực phẩm ô nhiễm. 

 Sử dụng thực phẩm chế biến sẵn thay cho TP tự nhiên. 

(2). Dùng kháng sinh 

 Trực tiếp  

 Gián tiếp 

(3). Ngộ độc thực phẩm ( cấp tính, mạn tính). 

(4). Sử dụng HCBVTV, phân hóa học trong canh tác. 

(5). Nƣớc uống khử trùng bằng hóa chất. 

(6). Hóa trị liệu, xạ liệu, liệu pháp thụt tháo, tẩy rửa đƣờng tiêu hóa. 

(7). Stress, làm việc quá mức. 

(8). Sự lão hóa  

(9). Uống nhiều rƣợu bia. 
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 Từ đó gây phá hủy sự cân bằng của VSV đƣờng ruột. 

 Do đó cần bổ sung Probiotics. 

700. Phòng thử nghiệm (Testing Laboratory): Là phòng thử nghiệm 
thực hiện các phép thử. 

701. Phụ gia thực phẩm (Food additive): 

 Tất cả các chất mà bản thân nó không đƣợc tiêu dùng một cách thông 

thƣờng nhƣ một thực phẩm hoặc nhƣ một thành phần đặc trƣng của thực phẩm, 

cho dù nó có hoặc không có giá trị dinh dƣỡng. Những chất này đƣợc bổ sung có 

chủ định vào thực phẩm vì mục đích công nghệ (kể cả nhằm cải thiện tính chất 

cảm quan) trong quá trình sản xuất, chế biến, xử lý, bao gói, vận chuyển, bảo 

quản để trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra kết quả mong muốn cho thực phẩm hay 

các bán thành phẩm và chúng sẽ trở thành một thành phần của thực phẩm hoặc 

tác động đến những đặc tính nhất định của thực phẩm đó. Thuật ngữ này không 

bao gồm chất nhiễm bẩn (Contaminants) hoặc những chất đƣợc thêm vào thực 

phẩm để duy trì hay cải thiện chất lƣợng dinh dƣỡng của thực phẩm hoặc muối 

natri clorua. 

Chất phụ gia thực phẩm: Nói cách khác: là hợp chất hóa học hoặc vật chất thiên 

nhiên để cải thiện phẩm chất thực phẩm, màu sắc, hƣơng vị và đề phòng thối hỏng 

hoặc cần thiết cho công nghệ gia công. 

 Phụ gia thực phẩm: Theo Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá thực phẩm quốc tế (Codex 

Alimentarius  Commission – CAC), phụ gia thực phẩm là: “Một chất, có hay không có 

giá trị dinh dưỡng, mà bản thân nó không được tiêu thụ thông thường như một thực 

phẩm và cũng không được sử dụng như một thành phần của thực phẩm, việc chủ ý bổ 

sung chúng vào thực phẩm để giải quyết mục đích công nghệ trong sản xuất, chế biến, 

bao gói, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, nhằm cải thiện kết cấu hoặc đặc tính kỹ 

thuật của thực phẩm đó. Phụ gia thực phẩm không bao gồm các chất ô nhiễm hoặc các 

chất được bổ sung vào thực phẩm nhằm duy trì hay cải thiện thành phần dinh dưỡng 

của thực phẩm”. 

702. Phytosterol (Phytosterols) 
Phytosterol là các sterol có nguồn gốc thực vật, có nhiều trong các loại hạt nhƣ 

hạt đậu tƣơng hoặc là phụ phẩm của công nghiệp sản xuất giấy, mía đƣờng. 

Có hơn 100 sterol thực vật, nhƣng chủ yếu chỉ dùng sitosterol, stigmasterol, 

campesterol. Có thể dùng dạng các sterol tự do hay dạng ester của chúng để sản xuất 

thực phẩm chức năng. 

Nguồn nguyên liệu để sản xuất phytosterol là đậu tƣơng, phụ phẩm bột giấy. 

Do các phytosterol có cấu tạo hóa học gần giống cholesterol, nên khi uống liều 

cao phytosterol vào cơ thể có sự tranh chấp với cholesterol trong chuỗi các phản ứng 

sinh học và với số lƣợng áp đảo, các phytosterol sẽ chiếm chỗ của cholesterol trong 
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quá trình sinh tổng hợp. Kết quả làm giảm LDL cholesterol huyết tƣơng, làm giảm 

hàm lƣợng cholesterol và lipid trong máu, dùng hỗ trợ điều trị một số bệnh tim mạch. 

Cách dùng: ngƣời lớn ngày uống 1-1,2 g phytosterol. 

703. Phương pháp (Method): Cách thức tiến hành để có hiệu quả cao. Hoặc, 
cụ thể là: Phƣơng pháp là thể thức thực hiện một chƣơng trình hay một dự án. 

704. Phương thức (Procedure): Phƣơng pháp và hình thức tiến hành. 

705. Phương tiện (Means): Cái dùng để tiến hành công việc gì. 

706.Phương pháp thử (Test Method): Là thủ tục kỹ thuật đã định để thực 
hiện phép thử. 

707. Phương tiện giáo dục sức khỏe: Tài liệu và thiết bị sử dụng để thực 
hiện một phƣơng pháp và qua đó truyền đạt nội dung giáo dục sức khỏe. 

708. Phương tiện vận tải: Bao gồm phƣơng tiện vận tải đƣờng bộ, đƣờng sắt, 
đƣờng hàng không, đƣờng biển, đƣờng sông. 

709. Phương pháp trưng cầu ý kiến bằng bảng câu hỏi: Là phƣơng 

pháp chủ đạo trong việc thu thập thông tin  về ATTP, đƣợc thiết kế một bảng câu hỏi 

để ngƣời đƣợc nghiên cứu trả lời, thông qua đó nhà nghiên cứu có thể thu đƣợc các 

thông tin cần nghiên cứu. Các loại câu hỏi có thể sử dụng: câu hỏi lựa chọn; câu hỏi 

đúng – sai; câu hỏi tƣơng ứng (cập đôi); câu hỏi điền thêm; câu hỏi trả lời ngắn. 

710. Phương pháp quan sát: Là phƣơng pháp sử dụng tri giác trực tiếp và 

ghi chép lại những nhân tố có liên quan đến đối tƣợng và mục đích nghiên cứu. 

711. Phương pháp phỏng vấn: Là phƣơng pháp đối thoại, tƣơng tác giữa 

ngƣời nghiên cứu với các khách thể, tuân theo một chủ đề nào đó. 

712. Phương pháp phân tích tài liệu: Là phƣơng pháp sử dụng bất kỳ tƣ 

liệu nào (viết hoặc các vật phẩm không lời) đã đƣợc hình thành trƣớc khi có cuộc 

nghiên cứu, vào múc đích tìm kiếm các dữ liệu có liên quan tới đối tƣợng nghiên cứu. 

Cần phân ra: 

- Tài liệu sơ cấp: là các tài liệu mô tả sự kiện mà tác giả của nó trực tiếp 

chứng kiến. 

- Tài liệu thứ cấp: là tài liệu mà các sự kiện đƣợc ghi lại, không phải do ngƣời 

nghiên cứu trực tiếp chứng kiến. 

713. pH: Một chỉ số đƣợc sử dụng nhƣ một phép đo độ chua hoặc độ kiềm. Số càng 

thấp thì mức acid càng cao, số càng cao thì mức độ kiềm càng cao. Giá trị 7 đƣợc coi 

là trung lập. 
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714. Protein: Là những phân tử lớn nhất trong tế bào sống, chúng có mặt ở tất cả 
các tế bào và các phần của tế bào, có vai trò cơ  bản trong sự hình thành, duy trì cấu 

trúc và chức năng của cơ thể sống. Từ phân tử protein đơn giản đến phân tử protein 

phức tạp đều đƣợc cấu tạo từ 20 acid amin (Glycin, Alanin, Valin, Leucin, Isoleucin, 

Prolin, Serin. Threonin, Cystein, Methionin, Asparasin. Glutamin, Phenylalanin, 

Tryosin, Tryptophan, Asartat, Glutamat, Lysin, Arginin, Histidin). Trong 20 acid amin 

, cơ thể chỉ tổng hợp đƣợc 10 hoặc 12 acid amin, còn 8 hoặc 10 không tổng hợp đƣợc, 

gọi là các acid amin cần thiết, phải đƣa thực phẩm vào (Valin, Leucin, Isoleucin, 

Methionin, Threonin, Lysin, Phenylalanin, Tryptophan, và 2 acid amin bán cần thiết là: 

Histidin, Arginin). 

715. Proanthocyanidin (Proanthocyanidine) 
Các proanthocyanidin còn gọi là các tannin, đó là các oligome và polyme của các 

flavonoid monome. 

Phần lớn chúng là các polyflavan đƣợc ngƣng tụ với các phân tử flavonoid có 

vòng C không có dây nối đôi. Có nhiều loại proanthocyanidin nhƣng chỉ một số nhỏ 

đƣợc dùng làm thực phẩm chức năng, các proanthocyanidin có tác dụng làm săn. Một 

số proanthocyanidin có tác dụng ức chế ung thƣ nhƣ proanthocyanidin. 

Ngoài tác dụng chống viêm và hạn chế vữa xơ động mạch, hạn chế tạo tiểu cầu, 

chúng còn kháng khuẩn chống lại Escherichia coli và Helicobacter pylori, còn hỗ trợ 

điều trị đái tháo đƣờng và bệnh quáng gà. 

Các proanthocyanidin có trong các loại sau: Lá ngân hạnh, hạt nho, nho đỏ, vỏ 

thông biển, táo đỏ, việt quất, vỏ quế v.v .... 

 

Q 
716. Quá cảnh: Là việc chuyển hàng hóa, phƣơng tiện vận tải từ một nƣớc qua 

cửa khẩu vào lãnh thổ Việt Nam đến một nƣớc khác hoặc trở về nƣớc đó. 

717. Quá trình (Process): Là tập hợp tất cả các hoạt động có quan hệ lẫn nhau 
và tƣơng tác để biến đầu vào thành đầu ra, hoặc quá trình là trình tự các bƣớc diễn biến 

và phát triển. 
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718. Quả Việt quất: 

Việt quất là những cây thực vật lâu năm có hoa với quả mọng màu chàm thuộc 

ngành Cyanococcus trong chi Vaccinium, có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và đƣợc di thực 

vào châu Âu từ những năm 1930. 

+ Các tên khác: dâu Úc, sim Úc 

+  Thành phần: Giá trị dinh dƣỡng trong 100g (3,5 oz): 

1. Năng lượng: Calo: 57 kcal; Carbonhydrate: 14,49 g; Đƣờng: 9,96 g; Chất xơ: 2,4 g; 

Chất béo: 0,33 g; Protein: 0,74 g 

2. Các vitamin: Vitamin A: 54 IU; -Caroten : 32 mg (0% RDI); Vitamin B1: 0,037 

mg (3%); Vitamin B2: 0,041 mg (3%); Vitamin B3 (Niacin): 0,418 mg (3%); Vitamin 

B5 (acid pantothenic): 0,124 mg (2%); Vitamin B6: 0,052 mg (4%); Vitamin B9 (acid 

Folic) : 6 mg (2%); Vitamin C: 9,7mg (12%); Vitmain E: 0,57 mg (4%); Vitamin K: 

19,3 mg (18%) 

3. Các chất khoáng: Ca: 6 mg (1% - RDI); Fe: 0,28 mg (2%); Mg: 6 mg (2%); Mn: 

0,336 mg (16%); P: 12 mg (2%); K: 77 mg (2%)); Na : 1mg (0%); Zn: 0,16 mg (2%); 

Se, Cu 

4. Các hoạt chất sinh học: 

(1) Anthocyanins: (Hàm lƣợng: 163,52 mg/100g), là sắc tố chống oxy hóa mạnh tạo 

màu xanh tím của quả, gồm các loại:, Malvidins, Delphidins, Pelargonidins, Cyanidins, 

Peonidins 

(2) Acid Hydroxycinnamic: gồm: Acid Caffeic, Acid Ferulic, Acid Coumaric 

(3) Acid Hydroxybenzoic: gồm: Acid Galic, Acid Procatchuic 

(4) Flavonol: (Hàm lƣợng: 9,72 mg/100g). Gồm có: Kaempferol, Quercetin, Myricetin 

(5) Các chất Phenol khác: Resveratrol, Pterostibene 

(6) Flavan – 3 –ols: (Hàm lƣợng: 51,71 mg/100g): Catechin, Gallocatechin, 

Epicatechin, Epigallocatechin Gallate (EGCG) 

(7)Lutein và Zeaxanthin (80mg/100g) 

+ Tác dụng với sức khỏe của Việt quất: 

(1) Tác dụng chống oxy hóa: 

+ Việt quất có hàm lƣợng chất chống oxy hóa cao: 3.500 ORAC (Oxygen Radical 

Absorbance Capacity) trong 100g. 
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+ Sắc tố Anthocyanins, Vitamin E, C, -caroten, có tác dụng vô hiệu hóa mạnh mẽ các 

gốc tự do. 

+ Với tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, Việt quất có tác dụng làm chậm quá trình 

lão hóa cơ thể. 

+ Việt quất còn ức chế hóa dáng Chollagen, ổn định cấu trúc và chức năng sinh lý của 

Chollagen. 

(2) Tác dụng với tim mạch: 

+ Giảm Cholesterol, giảm LDL, giảm hình thành Foamcells. 

+ Tăng HDL 

+ Kích thích men NOS (Nitric Oxide Synthase) làm tăng sản xuất NO, dẫn tới giảm 

huyết áp và tăng máu nuôi các tổ chức. 

+ Do tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, Việt quất làm giảm VXĐM và giảm nguy 

cơ bệnh tim mạch. 

+ Hợp chất Polyphenols (nhóm Catechin) và Flavonoids làm bền thành mạch, tăng tính 

đàn hồi thành mạch, tăng tính đàn hồi mạch máu, chống kết tụ máu. 

(3) Tác dụng với hệ thần kinh: 

- Chống oxy hóa, thoái hóa tế bào thần kinh. 

- Chống suy giảm trí nhớ (Alzehmer, Parkinson, tâm thần phân liệt). 

- Giảm nguy cơ Stress oxy hóa trong tế bào thần kinh giúp tăng nhận thức và duy trì 

hoạt động thần kinh thông suốt. 

(4) Giảm nguy cơ đái tháo đường 

+ Quả việt quất không chỉ có chỉ số đƣờng huyết thấp (GI=40 – 53) mà còn giàu các 

hoạt chất sinh học có tác dụng làm tăng nhạy cảm của các tế bào với Insulin. 

+ Việt quất cũng giàu chất xơ (gần 4g mỗi cốc – 148g) cũng có tác dụng điều hòa 

lƣợng đƣờng trong máu. 

(5)Tăng cường thị lực: 

+ Anthocyanins có tác bảo  vệ võng mạc khỏi bị hƣ hại oxy hóa cũng nhƣ trƣớc tác hại 

của ánh sáng mặt trời và cải thiện tầm nhìn đêm, giảm cận thị. 

+ Việt quất giàu Vitamin A, là chất dinh dƣỡng cần thiết cho thị lực. Trong chiến tranh 

thế giới thứ II, các phi công Hoàng gia Anh đã sử dụng Việt quất để tăng thị lực về ban 

đêm. 
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+ Hoạt chất Việt quất cải thiện sự cung cấp máu và oxy cho mắt, “quét dọn” các gốc tự 

do có thể làm gẫy các cấu trúc Chollagen, cho nên tham gia phòng và điều trị đục thủy 

tinh thể và thoái hóa hoàng điểm. Anthocyanins có ái lực mạnh với vùng biểu mô sắc 

tố của võng mạc, do đó có tác dụng điều chỉnh ánh sáng tối, tăng tầm nhìn về đêm, 

chống viêm võng mạc và cận thị (Procyanins làm tăng tái tạo Rhodopsin). 

(6) Phòng chống ung thư: 

+ Rất nhiều các công trình nghiên cứu đã đƣợc công bố về tác dụng của Việt quất với 

ung thƣ vú, đại tràng, thực quản. 

+ Các hợp chất Polyphenols (EGCG) và Anthocyanins có tác dụng chống oxy hóa 

mạnh, kìm hãm phát triển khối u, chống phóng xạ, chống nhiễm độc. 

+ Các Flavonoids có tác dụng ức chế phát triển khối u, giảm đột biến ADN. 

(7)Tăng cường chức năng tiêu hóa và tiết niệu: 

+ Quả Việt quất có tác dụng ngăn ngừa viêm, nhiễm trùng tiết niệu. 

+ Việt quất giàu chất xơ, Vitamin nên có tác dụng ngăn ngừa táo bón và tăng chức 

năng tiêu hóa, giảm bệnh trĩ. 

+ Quả Việt quất cũng có tác dụng làm giảm mỡ bụng, giảm cân do hàm lƣợng cao 

Polyphenol và Flavonoids. 

+ Hợp chất Catechin làm tăng chức năng gan – lách. 

(8) Tăng cường hệ thống miễn dịch: 

+ Các chất chống oxy hóa nhƣ Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E,  phức hợp Vitamin 

B, Anthocyanins, Cu, Fe, Se, Zn có chứa trong quả Việt quất giúp làm tăng cƣờng hệ 

thống miễn dịch. Anthocyanins còn ức chế sự bài tiết và tổng hợp các yếu tố gây viêm 

nhƣ: Histamine, Protaglandin và Leucotrien. 

+ Việt quất giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và virus. 

+ Các hợp chất Polyphenol có tác dụng nhƣ một kháng thể, chống lại tác nhân gây 

bệnh. 

+ Các Flavonoids có tác dụng chống viêm, chống độc, tạo phức với các ion kim loại để 

thải độc. 

(9) Trong y học dân gian, lá Việt quất đƣợc dùng để chữa các bệnh về đƣờng ruột và 

dạ dày, có thể dùng trong phạm vi cục bộ hoặc pha chế trong các bài thuốc. Việt quất 

cũng đƣợc dùng để chống nhiễm trùng và ngăn ngừa một số bệnh ngoài da. 
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719. Quán ăn (kiosk): là cơ sở ăn uống nhỏ, thƣờng chỉ có một vài nhân viên, 

có tính bán cơ  động, thƣờng đƣợc bố trí dọc đƣờng, hè phố và nơi công cộng để bán 

các đồ ăn uống ăn ngay cho khách cơ động. 

720. Quan điểm vi mô (Micro): Là quan điểm nghiên cứu tầm chiến thuật 
hoặc tác nghiệp của một cơ quan trực tiếp cấp dƣới, nhằm trả lời 3 câu hỏi sau : Phần 

tử của hệ thống là gì ? hệ thống có bao nhiêu phần tử? mối quan hệ giữa các phần tử. 

721. Quan điểm vĩ mô (Marco): Là nghiên cứu hệ thống theo tầm chiến 
lƣợc, nhằm trả lời 3 câu hỏi sau: Chức năng, mục tiêu của hệ thống là gì? Môi trƣờng 

của hệ thống là gì? Đầu vào, đầu ra hệ thống là gì? 

722. Quảng cáo (Advertise): Giới thiệu mặt hay, mặt tốt của hàng hóa để thu 
hút khách hàng. Hoặc: Quảng cáo: Là giới thiệu  đến ngƣời tiêu dùng về hoạt động 

kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ, bao gồm dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không 

có mục đích sinh lời. 

723. Quả hạch: Quả hạch là chỉ chung những quả khô có vỏ cứng bao bọc. Trong 

hạt khô này có nhiều chất dinh dƣỡng: chất đạm (10-15%) chất béo chƣa bão hòa, 

nhiều sắt, canxi, phosphor, vitamin B1, B2, E và chất xơ.  Có nhiều loại hạt quả hạch 

nhƣ: hạt điều, hạt hạnh nhân, hạt dẻ, cùi dừa, hạt lạc, hạt bồ đào (pecan), hạt óc chó 

(walnut), hạt hƣớng dƣơng, hạt bí, hạt vừng, hạt dƣa... 

724. Quản lý (Management): Quản lý là dùng các nguồn lực (nhân lực, tài 

lực, vật lực và thông tin) tổ chức để đạt các mục tiêu tổ chức.  

 Quản lý: là các hoạt động có phối hợp để định hƣớng và kiểm soát một tổ chức 

hoặc Quản lý(Manage control) là tổ chức điều khiển hoạt động của một đơn vị, một cơ 

quan. 

 Quản lý chất lượng (Quality managenment): là các hoạt động có phối hợp để 

định hƣớng và kiểm soát có 1 tổ chức về chất lƣợng. 

725. Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management – SCM) 
đƣợc phát triển nhằm diễn tả vai trò và sự cần thiết của hoạt động liên kết các quá trình 

kinh doanh chính, từ ngƣời sử dụng cuối cùng đến các nhà cung cấp đầu tiên. Các 

doanh nghiệp gắn kết với nhau trong một chuỗi cung ứng thông qua việc trao đổi các 

thông tin về các biến động của thị trƣờng cũng nhƣ năng lực sản xuất. Thông qua việc 

chia sẻ các thông tin liên quan, các công ty có thể tối ƣu chuỗi cung ứng, từ đó đƣa ra 

một kế hoạch tổng quát và hiệu quả hơn về hoạt động sản xuất, phân phối; cắt giảm 

các chi phí đồng thời đƣa ra các sản phẩm cuối cùng hấp dẫn hơn. Hoạt động tối ƣu 

hóa chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị còn bao gồm cân bằng chi phí nguyên liệu, tối ƣu hóa 

dòng sản xuất, công việc hậu cần, phân bổ vị trí, phân tích tuyển phƣơng tiện,…  

Tóm lại, quản trị chuỗi cung ứng có thể đƣợc hiểu là tập hợp tất cả những phƣơng thức 

sử dụng 1 cách tích hợp, hiệu quả nhà cung ứng, ngƣời sản xuất, kho bãi cũng nhƣ các 

cửa hàng để phân phối sản phẩm, hàng hóa đƣợc sản xuất tơi đúng địa điểm, kịp thời, 

http://www.ibom.com.vn/giai-phap-quan-ly-cung-ung
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đảm bảo yêu cầu chất lƣợng giúp giảm thiểu tối đa chi phí toàn hệ thống nhƣng vẫn 

đáp ứng đƣợc những yêu cầu về mức độ phục vụ. 

Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng iBom đã đƣợc thiết kế nhằm hỗ trợ công tác quản 

trị chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Bạn có thể tham khỏa bài viết sau để tìm hiểu 

các tính năng đầy đủ của phần mềm.  

726. Quản lý ATTP theo chuỗi: Là việc áp dụng tiêu chuẩn HARCP, tức là: 

Phân tích nguy cơ và kiểm soát dựa trên rủi ro (Hazard Analysis and Risk Based 

Preventive Controls). 

727. Quản lý nguy cơ ATTP (Risk management) 
Phần thứ hai của quá trình phân tích nguy cơ là quản lý nguy cơ. Quản lý nguy 

cơ là quá trình đƣa ra các phƣơng án, chính sách, các biện pháp theo kết quả đánh giá 

nguy cơ để kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trên cơ sở khoa học và có tính đến các 

yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội và các yếu tố khác. Quản lý nguy cơ gồm 4 bƣớc: sắp 

xếp các mối nguy theo thức tự ƣu tiên, xác định các trọng điểm quản lý, thực hiện 

quyết định quản lý đã chọn và giám sát, đánh giá lại. Đối với nguy cơ hóa học, quản lý 

nguy cơ  nhằm vào việc hạn chế hóa chất trong thực phẩm (không cho phép sử dụng, 

quy định mức độ tối đa (ML), quy định mức độ dƣ lƣợng tối đa (MRLs), nồng độ cho 

phép tối đa (MPL) liều có thể chấp nhận hàng ngày (ADI); dán nhãn thích hợp để ghi 

rõ sự có mặt của hóa chất trong thực phẩm và thực hiện chƣơng trình giáo dục cộng 

đồng, thực hành sản xuất, chế biến tốt (GAP, GMP…). Đối với nguy cơ sinh học, biện 

pháp quản lý nguy cơ chủ yếu bằng việc đảm bảo thực hiện sản xuất chế biến, phân 

phối, lƣu thông, bảo quản thực phẩm an toàn và thực hiện vệ sinh cá nhân tốt (đảm bảo 

đủ các điều kiện VSATTP : điều kiện cơ sở, điều kiện thiết bị dụng cụ và điều kiện con 

ngƣời). Đối với nguy cơ vật lý chủ yếu là phải tuân thủ “thực hành nông nghiệp tốt: 

GAP, “thực hành sản xuất tốt: GMP”. 

728. Quảng cáo thực phẩm (Food Advertisement): Bao gồm bất cứ 
một sự trình bày dƣới bất kỳ hình thức nào có thể nhằm mục đích xúc tiến một cách 

trực tiếp hoặc gián tiếp việc bán hàng hoặc chuyển nhƣợng khác đối với bất cứ một 

loại thực phẩm nào. 

729. Quầy hàng thực phẩm (Show case stall) 
- Tủ thấp đựng hàng thực phẩm bán trong các cửa hiệu. 

- Gian hàng, bộ phận bán một mặt hàng thực phẩm nhất định. 

730. Quercetin (Quercetine): Công thức hóa học Quercetin C15H10O7, phân 

tử lƣợng 302,24, tinh thể hình kim vàng. Quercetin, rutin có nhiều trong một số cây cỏ. 

Rutin chiết từ hoa hòe, đem thủy phân đƣợc quercetin. Quercetin có hoạt tính chống 

oxy hóa, ức chế LDL oxy hóa, chống viêm, chống dị ứng, chống ung thƣ. Dùng phòng 

và hỗ trợ điều trị các bệnh tim mạch, viêm, dị ứng, ung thƣ, bệnh quáng gà.  Cách 

dùng uống, ngƣời lớn ngày uống 200-400 mg. 

http://www.ibom.com.vn/giai-phap-quan-ly-cung-ung/phan-mem-quan-ly-chuoi-cung-ung-ibom.scm.html
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731. Quy chế (Regulation, statute, ordinance): Những quy định đã thành 
chế độ để mọi ngƣời tuân theo. 

732. Quy định (Define, Fix): Định ra, đặt ra buộc phải thực hiện, phải tuân 
theo. Những điều đƣợc đặt định ra để mọi ngƣời thực hiện. Hoặc:  

Quy định (Specification): Tài liệu ấn định các yêu cầu. 

733. Quy định kỹ thuật (Technical specification): Là tài liệu mô tả những 

yêu cầu kỹ thuật mà một sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ phải thỏa mãn. (Quy định 

kỹ thuật có thể là một tiêu chuẩn, một phần của tiêu chuẩn hoặc một văn bản độc lập 

với tiêu chuẩn). 

734. Quy phạm (Norm, Normative): Điều quy định chặt chẽ, đòi hỏi phải 

tuân thủ nghiêm ngặt. 

735. Quy phạm thực hành (Code of practice): Là tài liệu đƣa ra hƣớng 

dẫn thực hành hoặc các thủ tục cho việc thiết kế, sản xuất, lắp đặt, bảo dƣỡng hoặc sử 

dụng thiết bị, công trình hoặc sản phẩm. (Một quy phạm thực hành có thể là tiêu 

chuẩn, một phần của tiêu chuẩn hoặc một văn bản độc lập với tiêu chuẩn). 

736. Quy chuẩn kỹ thuật (Technical regulation): Theo luật Tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (2006): Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn 

của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, 

môi trƣờng và các đối tƣợng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để 

đảm bảo an toàn, vệ sinh; sức khỏe con ngƣời; bảo vệ động vật, thực vật, môi trƣờng; 

bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của ngƣời tiêu dùng và các yêu cầu thiết 

yếu khác. Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành dƣới dạng 

văn bản để bắt buộc áp dụng. 

737. Quy luật (Law): Mối liên hệ tất yếu giữa các hiện tƣợng trong tự nhiên, xã 

hội và tƣ duy. 

738. Quy tắc (Rule) 
+ Những quy định trong một hoạt động, mọi ngƣời phải tuân theo. 

+ Công thức đƣợc khái quát ngắn gọn về một vấn đề gì. 

739. Quy trình (Process): Các bƣớc, trình tự phải tuân theo khi tiến hành công 
việc nào đó. 

740. Quyết định (Determne, Decide) 
- Định ra, đề ra và dứt khoát phải làm. 

- Điều định ra, đề ra của cấp trên, phải thực hiện. 

- Định đoạt lấy. 

- Văn bản ghi các quyết định của cấp có thẩm quyền. 
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741. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, 

bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công 

nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. 

742. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng 

tạo ra hoặc sở hữu. 

743. Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) 

là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chƣơng 

trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chƣơng trình đƣợc mã hóa. 

744. Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng 

chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên 

thƣơng mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và 

quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. 

745. Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với 

giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc đƣợc hƣởng 

quyền sở hữu. 

746. Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và 

yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trƣờng và các đối 

tƣợng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, 

sức khoẻ con ngƣời; bảo vệ động vật, thực vật, môi trƣờng; bảo vệ lợi ích và an ninh 

quốc gia, quyền lợi của ngƣời tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. 

Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành dƣới dạng văn bản 

để bắt buộc áp dụng. 

747. Quấy rối người tiêu dùng là hành vi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp 

với ngƣời tiêu dùng để giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ hoặc đề nghị giao kết hợp đồng trái với ý muốn của ngƣời tiêu dùng, 

gây cản trở, ảnh hƣởng đến công việc, sinh hoạt bình thƣờng của ngƣời tiêu dùng. 

748. Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần 

môi trƣờng, các yếu tố tác động lên môi trƣờng nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện 

trạng, diễn biến chất lƣợng môi trƣờng và các tác động xấu đối với môi trƣờng. 
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749. Quản lý chất thải là quá trình phòng ngừa, giảm thiểu, giám sát, phân loại, 

thu gom. 

750. Quy hoạch bảo vệ môi trường là việc phân vùng môi trƣờng để bảo 

tồn, phát triển và thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trƣờng gắn với hệ 

thống giải pháp bảo vệ môi trƣờng trong sự liên quan chặt chẽ với quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội nhằm bảo đảm phát triển bền vững. 

751. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là mức giới hạn của các thông số về 

chất lƣợng môi trƣờng xung quanh, hàm lƣợng của các chất gây ô nhiễm có trong chất 

thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành 

dƣới dạng văn bản bắt buộc áp dụng để bảo vệ môi trƣờng. 

 

 

 

 

R 
752. Rau Bina   

+ Tên khoa học: Spinacia oleracea 

+ Tên khác: Rau Spinach, rau chân vịt, cải bó xôi 

+ Rau Bina là loại rau trồng hằng năm, có chiều cao tới 30cm, có thể sống qua mùa 

đông ở vùng ôn đới. Lá hình tam giác hoặc hình trứng, dài 1-15cm, rộng  

   2-30cm. Hoa màu vàng xanh, đƣờng kính 3-4mm. Quả cứng, khố kích thƣớc 5-

10mm, trong có hạt giống. 
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+ Thành phần: 

1. Hàm lƣợng chung: 

Chỉ tiêu Giá trị dinh dƣỡng 

(100g) 

Tỷ lệ phần trăm của 

RDA 

• Năng lƣợng 

• Carbonhydrate 

• Protein 

• Tổng số chất béo 

• Cholesterol 

• Chất xơ 

 

23 kcal 

3,63g 

2,86g 

0,39g 

0mg 

2,2g 

1% 

3% 

5% 

1,5% 

0% 

6% 

2. Vitamine: 

• Folate (Vit B9) 

• Niacin (Vit B3) 

• Axit Pantothenic 

• Pyridoxine (Vit B6) 

• Riboflavin (Vit B2) 

• Thiamin (Vit B1) 

• Vitamin A 

• Vitamin C 

• Vitamin E 

• Vitamin K 

 

194 mg 

0,724 mg 

0,065 mg 

0,195 mg 

0,189 mg 

0,078 mg 

9377 IU 

28,1 mg 

2,03 mg 

482,9 mg 

48,5% 

4,5% 

1% 

15% 

14,5% 

6,5% 

312% 

47% 

13,5% 

402% 

3. Chất khoáng: 

• Natri 

• Kali 

• Canxi 

• Đồng 

• Sắt 

• Magie 

• Mangan 

• Kẽm 

• Selen 

79 mg 

558mg 

99mg 

0,130mg 

2,71mg 

97mg 

0,897mg 

0,53mg 

2,7g/180g 

5% 

12% 

10% 

14% 

34% 

40% 

39% 

5% 

3,9% 

4. Khoáng chất sinh học: 

•  -carotene 

• Crypto-xanthin- 

• Lutein-zeaxanthin 

• Acid béo -3 

• Chlorophyll 

5626 mg 

0 mg 

12,198 mg 

0,17g/180 g 

- 

- 

- 

7% 

 

+  Tác dụng với sức khỏe của rau Bina (Câu chuyên Thủy thủ Popeye nó lên lợi ích 

của rau Bina): 

(1) Phòng chống viêm và khối u:  

- Hơn 10 loại Flavonoids khác nhau. 

- Carotenoids (-caroten, Lutein) 
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- Chống viêm mạnh. 

- Chậm phân chia tế bào, K (dạ dày, vú, da, đại tràng, tiền liệt tuyến) 

- Neoxanthin, Violaxanthin (chống viêm mạch) 

(2) Chống oxy hóa: 

- Nguồn phong phú: Vitamin C, vitamin E, -caroten 

- Mn, Zn, Se 

- Chống oxy hóa  giảm thiểu stress – oxy hóa (giảm nguy cơ CVD, DM …) 

- Một peptide trong rau bina ức chế men Angiotensin gây giảm HA. 

Lutein và Zeaxanthin chống oxy hóa, giảm tổn thƣơng võng mạc, điểm vàng. 

(3) Tăng cƣờng xƣơng khớp: 

- Một cốc rau Bina tƣơi cung cấp 200% nhu cầu vitamin K cho cơ thể/d  tăng sức 

khỏe xƣơng- khớp. 

- Vitamin K1 ức chế hủy cốt bào. 

- Vitamin K2 kích thích Osteocalcin  tập trung canxi ở xƣơng. 

- Rau Bina phong phú Ca, Mg làm cho xƣơng chắc khỏe. 

(4) Tác dụng khác:  

- Tăng chức năng đƣờng ruột 

- Tăng thị lực và giảm thoái hóa điểm vàng (Lutein và Zeaxanthin). 

- Tăng miễn dịch (vitamin A). 

- Tăng chức năng da, làm đẹp da (vitamin A, E …) 

- Chống vôi hóa (vitamin K ngăn ngừa Ca tích tụ các mô, thành mạch) 

- Bảo vệ thần kinh, giảm Alzheimer. 

- Giảm huyết áp. 

753. Rau đắng (Bacopa monnieri) - Họ Hoa mõm chó 

Scrophulariaceae 
+  Tên khoa học: Polygonum aviculare 

+ Thuộc họ Rau Răm (Polygonaceae) 

+ Tên khác: Crab – grass, Bird knotgrass (Anh), Renouée des oiseaux (Pháp), Cây 

càng tôm, cây xƣơng cá, Biển súc, Mụ khuyết, Biển biện 

+ Thành phần: 

(1) Tinh dầu 

(2) Tanin: 3-4% 

(3) Evicularin 

(4) Quercitrin 

(5) Emodin 

(6) Flavonoids: 2,05-2,97%) 

(7) Avicularosid 

(8) Kaempfenitrosid 

(9) Các acid: Acid Silicic, Acid Galic, Acid Cafeic, Acid Oxalic, Acid 

Chlorogenic, Acid Coumaric 
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(10) Đƣờng, nhựa, sáp 

(11) d.Catechol, Leucoanthocyanidin, oxymethyl anthraquinon 

(12) Polyphenol: Quercetin, Kaempferol, Esculentin, Scopoletin 

(13) Acid amin: (trong lá): 9,54%: 16 loại acid amin, 6 loại chủ yếu là: 

Methionin, Prolin, Serin, Threonin, Tyrosin và Phenylalanin. 

+ Tác dụng: 

(1) Cao  nƣớc và cao cồn rau đắng làm tăng khả năng đông máu. 

(2) Tác dụng hạ huyết áp ở mèo, thỏ và chó thí nghiệm. 

(3) Tác dụng tăng co bóp cơ tử cung tƣơng tự nhƣ nấm cựa gà. 

(4) Tác dụng lợi tiểu, làm săn, hạ sốt, sát khuẩn và trị giun, tiêu sƣng giải độc. 

(5) Rau đắng đƣợc dùng chữa kiết lỵ, táo bón, đái rắt, đái buốt do viêm  hoặc sỏi 

thận, sỏi bàng quang, ung nhọt, sƣng tấy. 

(6) Tác dụng chống viêm, chống đái tháo đƣờng, cầm máu và tẩy nhẹ, chữa rắn 

cắn. 

754. Rau má (Centella asiatica) - Họ Ngò Apiaceae 
Cỏ mọc hoang ở ven đƣờng, ven bờ ruộng và đƣợc trồng ở quy mô lớn ở Lâm 

Đồng, Phú Yên, Nam Bộ nƣớc ta. Còn đƣợc trồng ở các nƣớc Nam Á. 

Dùng làm rau ăn, nƣớc ép giải khát. 

Rau má có chứa các saponin; ariterpen; asiaticosid; madecassolid và các 

sapogenin của chúng là acid asiatic, acid madecassic. 

Cao rau má tinh chế Madecassol có chứa các chất trên để bảo vệ da, làm đẹp da, 

làm mau lành các vết thƣơng chóng lên sẹo. 

Còn dùng trị viêm loét dạ dày, viêm gan và tắc tĩnh mạch. 

Ở Ấn Độ còn dùng làm thuốc bổ não, dƣỡng não. 

755. Resveratrol:   

+ Tên gọi đầy đủ: Resveratrol (3,5,4’ – Trihydroxy – Tran – Stibene) 

+ Công thức hóa học: 

 

+ Là Stibenoid, thuộc nhóm Polyphenol tự nhiên. 

+ Đƣợc phân lập đầu tiên năm 1940 

+ Từ năm 1992 đƣợc các nhà khoa học nghiên cứu và chú ý nhiều hơn. 
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+ Có trong 72 loại thực vật (nho, lạc, dâu, việt quất …), nhƣng trong nho, nhất là nho 

đỏ có hàm lƣợng cao: 

 Trong nƣớc ép nho đỏ : 1,14-8,69 mg/l 

 Rƣợu vang đỏ  : 1,92-12,59 mg/l 

 Rƣợu vang trắng  : 0,05-1,8 mg/l 

 Đậu phộng   : 0,32-1,28 mg/khẩu phần (180g) 

 Bột ca cao   : 0,28-0,46 mg/khẩu phần (200g) 

 Quả nho đỏ   : 0,24-1,25 mg/khẩu phần (160g) 

 Trong 150ml rƣợu nho : 0,30-1,07 mg 

 Trong 1 gói sản phẩm : 75 mg (tƣơng đƣơg 75 chai rƣợu vang)  

+ Rƣợu vang đỏ (lên men cả vỏ) có hàm lƣợng Resveratrol cao hơn rƣợu vang trắng 

(lên men bỏ vỏ). 

+ Tác dụng của Resveratrol:  

1. Tác dụng giảm Cholesterol, mỡ máu, giảm HA, giảm nguy cơ bệnh tim mạch. 

(1) Resveratrol có tác dụng làm giảm Cholesterol, Triglyceride, LDL và làm tăng 

HDL đến 12%. 

(2) Resveratrol ức chế Peroxyd hóa Lypid, giảm hƣ hại thành mạch, ngăn cản quá 

trình oxy hóa Lipoproteine, chất gây nên mảng VXĐM. 

(3) Resveratrol kích thích TB nội mô tăng SX NO (Nitric Oxid), làm tăng sản xuất 

cGMP (GMP vòng), gây giãn mạch, hạ HA và tăng tƣới máu cho các tổ chức, cơ 

quan. 

(4) Resveratrol có tác dụng chống kết dính tiểu cầu và chống hình thành các cục máu 

đông, chống hình thành huyết khối, do đó làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim. 

2.  Tác dụng chống oxy hóa:  

(1) Resveratrol có tác dụng trung hòa các gốc tự do nên bảo vệ đƣợc các cơ quan, tổ 

chức khỏi bị hƣ hại do FR tấn công. 

(2) Resveratrol có tác dụng kích hoạt Gen Sirtuin (đặc biệt là Sirtuin-1, viết tắt: 

SIRT-1 và Sirtuin-3, viết tắt là SIRT-3), là một gen chống lão hóa mạnh, tái tạo 

TB máu mới. 

(3) Resveratrol kích thích hoạt động các men chống oxy hóa: 

 SOD (Superoxide Dismutase) 

 CAT (Catalase) 

 GPX (Glutation Peroxidase) 

(4) Hiệu lực chống oxy hóa của Resveratrol mạnh hơn Vitamin E 7 lần. 

(5) Với các cơ chế trên, Resveratrol có tác dụng chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ. 

3. Tác dụng chống rối loạn, thoái hóa tế bào thần kinh. 

(1) Do chống các gốc tự do, Resveratrol bảo vệ đƣợc các tế bào và tổ chức thần kinh 

khỏi bị tổn thƣơng thoái hóa. 
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(2) Resveratrol ức chế chất Neurotoxin 3 – Nitropropionic (chất ức chế phức hệ II 

trong Ty lạp thể) đóng vai trò trong bệnh Huntington (RL thoái hóa thần kinh di 

truyền). 

(3) Resveratrol ngăn chặn quá trình tạo thành Amyloid--Peptide (AP), là yếu tố gây 

nên thoái hóa và chết tế bào thần kinh dẫn tới bệnh Alzheimer. 

      + Resveratrol ức chế men Acetylcholinesterase nên làm giảm bệnh Alzheimer. 

(4) Resveratrol có tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh Dopaminergic nên giảm nguy cơ 

thiếu chất dẫn truyền thần kinh trong chất xám Dopamin, nguyên nhân của bệnh 

Parkinson (vận động chậm, run, cứng cơ và thiếu phối hợp) 

(5) Resveratrol còn có tác dụng chống trầm cảm 

4. Tác dụng với ung thư. 

(1) Resveratrol tác dụng tới cả 3 giai đoạn của ung thƣ: quá trình hình thành, phát 

triển khối u và di căn. 

(2) Cơ chế tác dụng: 

- Resveratrol có tác dụng chống đột biến. 

- Tác dụng chống oxy hóa, chống gốc tự do. 

- Ức chế các chất trung gian gây viêm. 

- Ức chế chức năng các men: Cyclooxygenase và Hydroperoxydase (chống lại 

giai đoạn 2 của Ung thƣ). 

- Tăng khả năng biệt hóa của các tế bào Tiền tủy bào trong bệnh ung thƣ dòng 

bạch cầu. 

- Làm tế bào u phải chết theo chƣơng trình. 

(3) Tốt với ung thƣ vú, buồng trứng, đại tràng. 

 

5. Tác dụng kháng viêm, tăng miễn dịch, làm hạ đường huyết. 

(1) Resveratrol ức chế men gây viêm COX-2. 

(2) Resveratrol kích thích các tế bào miễn dịch: thực bào, bạch cầu Lympho và kích 

thích men ACMP (Gen làm tăng hệ miễn dịch). 

(3) Resveratrol có tác dụng chống tác hại của các gốc tự do. 

(4) Resveratrol ức chế hoạt tính Enzyme Alpha-Glucosidase, do đó làm giảm hấp thu 

Glucose của ruột non, làm hạ đƣờng huyết. 

      + Resveratrol còn làm giảm tính kháng của tổ chức tế bào với Insulin. 

(5) Resveratrol chống lại các stress – oxy hóa gây ra bởi các tia cực tím đối với da 

nên bảo vệ đƣợc da, làm đẹp da, tăng sức đề kháng không đặc hiệu cho cơ thể. 

(6) Resveratrol còn có tính kháng sinh: chống lại vi khuẩn, virus. 

(7) Resveratrol tăng cƣờng chức năng gan, tăng giải độc cho gan. 

(8) Tăng sản sinh tinh dịch, tinh trùng và Testosterone. 
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6. Resveratrol kích hoạt gen Sirtuin (Gen sống lâu):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

756.Restaurant: Là cơ sở dịch vụ ăn uống ở các khách sạn (Hotel). 

757. Rối loạn cương dương: Rối loạn cƣơng dƣơng (Erectile Dysfunction – 

ED) là một hội chứng bệnh lý biểu hiện: 

(1) Không có ham muốn tình dục nên dƣơng vật không cƣơng cứng để tiến hành 

giao hợp. 

(2) Có ham muốn tình dục nhƣng dƣơng vật không đủ độ cƣơng cứng để đƣa đƣợc 

vào âm đạo tiến hành giao hợp 

(3) Dƣơng vật cƣơng cứng không đúng lúc. Khi định tiến hành cuộc giao hợp thì 

dƣơng vật không thể cƣơng cứng lên đƣợc. Nhƣng trong những hoàn cảnh hoàn 

toàn không bị kích thích về tình dục nhƣ đang đi trên đƣờng, đang ngồi họp, 

nửa đêm chợt tỉnh dậy thì dƣơng vật lại cƣơng rất cứng. 

Activator của Sirtuin  

  Giảm kháng 

Insulin – chống 

đái tháo 

đƣờng 

 Chống stress – oxy hóa. 

 Chống thoái hóa TB 

 Chống Alzheimer 

Điều tiết trao đổi chất 

(giảm Calo trong thức 

ăn 15-30%) 

Tăng thay thế 

AND, tế bào già 

Chống lão hóa. 

Kéo dài tuổi thọ. 

(Tăng 15-30%) 

Resveratrol 



 330 

(4) Dƣơng vật cƣơng cứng trong thời gian rất ngắn. Có thể đƣa đƣợc vào âm đạo 

nhƣng sau đó mềm dần và xỉu hẳn trong âm đạo: Cuộc giao hợp hoàn toàn 

không thực hiện đƣợc trọn vẹn. 

S 
758. Sản phẩm (Product): Là kết quả của một quá trình. Hoặc là kết quả của 
một tập hợp các hoạt động có quan hệ lẫn nhau và tƣơng tác để biến đầu vào thành đầu 

ra. Có 4 loại sản phẩm: 

- Dịch vụ (Services): Là kết quả ít nhất một hoạt động cần đƣợc tiến hành tại nơi 

tƣơng giao giữa ngƣời cung cấp và khách hàng và thƣờng không hữu hình.  

- Sản phẩm cứng (Hardware): Thƣờng hữu hình và lƣợng của chúng là một đặc tính 

đếm đƣợc (ví dụ các chi tiết cơ khí). 

- Sản phẩm mềm (Software): Bao gồm thông tin và thƣờng không hữu hình và có thể 

dƣới dạng phƣơng pháp, cách chuyển giao hay thủ tục (ví dụ chƣơng trình máy tính, từ 

điển). 

- Sản phẩm là vật liệu đƣợc chế biến: Thƣờng là hữu hình và lƣợng của chúng là 1 đặc 

tính liên tục. Sản phẩm cứng và và vật liệu qua chế biến thƣờng đƣợc gọi là hàng hoá. 

759. Sản phẩm thực phẩm (Food Product): Là kết quả của một quá 
trình. Hoặc là kết quả của một tập hợp các hoạt động có quan hệ lẫn nhau và tƣơng tác 

để biến đầu vào thành đầu ra. Có 4 loại sản phẩm: 

- Dịch vụ (Service): Là kết quả ít nhất một hoạt động cần đƣợc tiến hành tại nơi 

tƣơng giao giữa ngƣời cung cấp và khách hàng và thƣờng không hữu hình. 

- Sản phẩm cứng (Hardware): Thƣờng hữu hình và lƣợng của chúng là một đặc 

tính đếm đƣợc (ví dụ các ản phẩm bánh, kẹo, chai, lon bia...). 

- Sản phẩm mềm (Software): Bao gồm thông tin và thƣờng không hữu hình và có 

thể dƣới dạng phƣơng pháp, cách chuyển giao hay thủ tục (ví dụ chƣơng trình máy 

tính, từ điển). 

- Sản phẩm là vật liệu đƣợc chế biến: Thƣờng là hữu hình và lƣợng của chúng là 

một đặc tính liên tục. Sản phẩm cứng và vật liệu qua chế biến thƣờng đƣợc gọi là 

hàng hóa. 



 331 

760. Sản phẩm động vật (Product of Animal): Là thịt, trứng, sữa, mật 
ong, sáp ong, sữa ong chúa, tinh dịch, phôi động vật, huyết, nội tạng, da, lông, xƣơng, 

sừng, ngà, móng, các sản phẩm khác có nguồn gốc từ động vật. Sản phẩm động vật 

chia ra 2 loại chính: 

a) Sản phẩm động vật trên cạn là thịt, trứng, sữa, mật ong, sáp ong, sữa ong chúa, tinh 

dịch, phôi động vật, huyết, nội tạng, da, lông, xƣơng, sừng, ngà, móng và các sản phẩm 

khác có nguồn gốc từ động vật trên cạn; 

b) Sản phẩm động vật thủy sản là động vật thủy sản đã qua sơ chế hoặc chế biến ở 

dạng nguyên con; phôi, trứng, tinh dịch và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ động 

vật thủy sản. 

761.Sản phẩm nông nghiệp thô (Raw Agricultural Product):  
+ Là  bất cứ một loại thực phẩm nào trong tình trạng sống hoặc tự nhiên của nó, bao 

gồm tất cả các loại trái cây đƣợc rửa sạch, chƣa gọt vỏ. 

+ Là thực phẩm ở trạng thái nguyên thủy hoặc tự nhiên, bao gồm trứng còn nguyên vỏ, 

trái cây và rau củ chƣa đƣợc gia công chế biến. Chế biến tối thiểu ở trang trại nhƣ rửa 

trôi đất và các mảnh vụn, không đƣợc coi là chế biến và do đó vẫn coi là sản phẩm 

công nghiệp thô. 

762. Sản phẩm, hàng hóa không có khả năng gây mất an toàn (Nhóm 1): 

Là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lƣu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý 

và đúng mục đích, không gây hại cho ngƣời, động vật, thực vật, tài sản, môi trƣờng. 

763.Sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Nhóm 2): Là 

sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lƣu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và 

đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho ngƣời, động vật, thực vật, tài sản, 

môi trƣờng. 

764.Sản phẩm quảng cáo: Là sản phẩm thể hiện nội dung quảng cáo, hình 
thức quảng cáo. 

765.Sản xuất (Manufacture): Là tạo ra, trộn lẫn thay đổi dạng sản phẩm, kể 
cả sang bao. Nói cách khác sản xuất là tạo ra của cải vật chất.  

766.Sản xuất ban đầu: là cung đoạn thứ hai của chuỗi cung cấp thực phẩm, 
bao gồm: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và đánh bắt. 

767.Sản xuất kinh doanh thực phẩm: Là bao gồm tất cả các hoạt động sản 
xuất (không bao gồm nuôi trồng), thu gom, thu mua, gia công, bảo quản, vận chuyển, 

trƣng bày, cung ứng, tiêu thụ thực phẩm 

768.Sản xuất thực phẩm:  là sự hoạt động (Activity) hoặc quá trình của chế 
biến, chuẩn bị sơ chế, sản xuất, mọi hoạt động về bảo quản bao gói và bao gói lại có 

thể thay đổi hoặc không thay đổi dạng thực phẩm. 
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769.Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bao gồm sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ 

thuật, thuốc thành phẩm, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật. 

770.Sản xuất thử nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quả triển khai thực 

nghiệm để sản xuất thử nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trƣớc khi đƣa 

vào sản xuất và đời sống. 

771.Sản xuất chế biến thực phẩm thủ công (Handicraft 

Production of Food): Là sản xuất chế biến thực phẩm chủ yếu bằng tay với các 

dụng cụ truyền thống thô sơ có quy mô nhỏ do hộ gia đình  hoặc cá nhân, tổ chức thực 

hiện với mục đích kinh doanh nhỏ lẻ tại địa phƣơng để tiêu dùng hoặc cung cấp cho 

công nghiệp. 

772.Sản xuất chế biến thực phẩm công nghiệp: Là sản xuất chế biến 

thực phẩm dựa trên dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp nhằm mục đích phân 

phối ra thị trƣờng với quy mô lớn. 

773.SAMe (S-adenosyl –L-methionin)  
SAMe gồm methionin và adenosin triphosphat (ATP). 

Cùng với glucosamin và chondroitin  SAMe là chất “bảo vệ sụn”, làm giảm các 

triệu chứng viêm khớp, làm chậm sự tiến triển của viêm khớp. 

Thông thƣờng cơ thể tạo đủ lƣợng SAMe,  nhƣng sẽ thiếu hụt lƣợng SAMe khi 

thiếu methionin, folat, vitamin B12, khi đó cần bổ sung SAMe bằng thực phẩm chức 

năng. 

Các sản phẩm SAMe có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm xƣơng khớp,trầm cảm, xơ 

gan, vàng da, hội chứng Gilbert.  

Cách dùng: mỗi lần 300 mg, ngày 2-3 lần 

774. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dƣới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải 

quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng  các quy luật tự nhiên. 

775. Saponin:  
+ Định nghĩa: 

Saponin còn gọi là saponosid là một nhóm glycosid lớn, gặp rộng rãi trong thực 

vật. Saponin cũng có trong một số động vật nhƣ  hải sâm, cá sao. 

Saponin có một số tính chất đặc biệt: 

- Làm giảm sức căng bề mặt, tạo bọt nhiều khi lắc với nƣớc, có tác dụng nhũ 

hoá và tẩy sạch. 

- Làm vỡ hồng cầu ngay ở những nồng độ rất loãng. 
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- Ðộc với cá vì saponin làm tăng tính thấm của biểu mô đƣờng hô hấp nên 

làm mất các chất điện giải cần thiết, ngoài ra có tác dụng diệt các loài thân 

mềm nhƣ giun, sán, ốc sên. 

-  Kích ứng niêm mạc gây hắt hơi, đỏ mắt, có tác dụng long đờm, lợi tiểu; liều 

cao gây nôn mửa, đi lỏng. 

- Có thể tạo phức với cholesterol hoặc với các chất 3-b-hydroxysteroid khác.   

Saponin còn gọi là saponosid do chữ latin sapo = xà phòng (vì tạo bọt nhƣ xà 

phòng), tuy vậy một vài tính chất trên không thể hiện ở một vài saponin.Ví dụ: 

sarsaparillosid thì không có tính phá huyết cũng nhƣ tính tạo phức với cholesterol. 

Saponin đa số có vị đắng trừ một số nhƣ glycyrrhizin có trong cam thảo bắc, abrusosid 

trong cam thảo dây, oslandin trong cây Polypodium vulgare có vị ngọt. 

Saponin tan trong nƣớc, alcol, rất ít tan trong aceton, ether, hexan do đó ngƣời ta dùng 

3 dung môi này để tủa saponin. Saponin có thể bị tủa bởi chì acetat, bari hydroxyd, 

ammoni sulfat. 

Saponin khó bị thẩm tích, ngƣời ta dựa vào tính chất này để tinh chế saponin 

trong quá trình chiết xuất. 

Phần genin tức là sapogenin và dẫn chất acetyl sapogenin thƣờng dễ kết tinh 

hơn saponin. 

Saponin triterpenoid thì có loại trung tính và loại acid, saponin steroid thì có 

loại trung tính và loại kiềm. 

+ Tác dụng của Saponin:  

1. Saponin có tác dụng long đờm, chữa ho. Saponin là hoạt chất chính trong các 

dƣợc liệu chữa ho nhƣ viễn chí, cát cánh, cam thảo, thiên môn, mạch môn... 

2. Một số dược liệu chứa saponin có tác dụng thông tiểu nhƣ rau má, tỳ giải, thiên 

môn, mạch môn,... 

3. Saponin có mặt trong một số vị thuốc bổ nhƣ nhân sâm, tam thất … 

4. Saponin làm tăng sự thấm của tế bào; sự có mặt của saponin sẽ làm cho các hoạt 

chất khác  dễ hoà tan và hấp thu, ví dụ trƣờng hợp digitonin trong lá Digital. 

5. Một số saponin có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, kháng nấm, ức chế virus. 

6. Một số có tác dụng chống ung thư trên thực nghiệm. 

7. Nhiều saponin có tác dụng diệt các loài thân mềm (nhuyễn thể). 

8. Sapogenin steroid dùng làm nguyên liệu để bán tổng hợp các thuốc steroid. 

9. Digitonin dùng để định lƣợng cholesterol. 

10. Một số nguyên liệu chứa saponin dùng để pha nƣớc gội đầu, giặt len dạ, tơ lụa. 

11. Tác dụng của Saponin với sức khỏe: Saponin có nhiều lợi ích sức khỏe con 

ngƣời. Các nghiên cứu đã chứng minh các tác dụng có lợi trên mức cholesterol 

trong máu, ung thƣ, sức khỏe của xƣơng và kích thích hệ miễn dịch. Hầu hết 

các nghiên cứu khoa học nghiên cứu tác động của saponin từ nguồn thực vật đã 

chỉ ra tác dụng với sức khỏe của Saponin. 
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(1) Giảm Cholesterol: Saponin ràng buộc với muối mật và cholesterol trong đƣờng 

ruột. Muối mật hình thành các mixen nhỏ với cholesterol tạo thuận lợi cho sự 

hấp thụ của nó. Saponin gây giảm cholesterol trong máu bằng cách ngăn chặn 

tái hấp thu của nó. 

(2) Giảm nguy cơ ung thƣ: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng saponin có tính chống 

ung thƣ và chống gây đột biến hoạt động,có thể giảm nguy cơ ung thƣ ở ngƣời , 

bằng cách ngăn chặn tế bào ung thƣ phát triển. Saponin dƣờng nhƣ để phản ứng 

với các tế bào giàu cholesterol của các tế bào ung thƣ. Do đó hạn chế sự tăng 

trƣởng và khả năng tồn tại của các tế bào này. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn 

phát hiện ra rằng saponin có thể giúp ngăn ngừa ung thƣ ruột kết. Một số nghiên 

cứu đã chỉ ra rằng saponin có thể gây ra apoptosis của bệnh bạch cầu tế bào 

bằng cách gây phân bào của các tế bào gây ung thƣ. 

- Giảm nguy cơ ung thƣ đại tràng: Các cơ chế tƣơng tự mà saponin có thể làm 

giảm cholesterol - liên kết với acid mật - thực sự có thể làm giảm nguy cơ ung 

thƣ ruột kết. Theo Viện Linus Pauling, một số axit mật thứ cấp thúc đẩy ung thƣ 

ruột kết. Vi khuẩn trong ruột sản xuất axit mật thứ cấp từ các axit mật chính. 

Bằng cách gắn vào acid mật chính, saponin làm giảm lƣợng acid mật thứ cấp do 

vi khuẩn đƣờng ruột có thể sản xuất, do đó làm giảm nguy cơ ung thƣ ruột kết. 

(3) Tăng cƣờng khả năng miễn dịch: Các saponin có thể chống lại nhiễm trùng bởi 

ký sinh trùng. Khi ăn vào bụng của con ngƣời, saponin cũng giúp hệ thống miễn 

dịch chống lại và bảo vệ vi khuẩn, virus xâm nhập cơ thể. 

(4) Chất chống oxy hóa: Phần không đƣờng của saponin cũng hoạt động trực tiếp 

nhƣ một chất chống oxy hóa , mà có thể kết quả trong các lợi ích khác nhƣ giảm 

nguy cơ mắc bệnh ung thƣ và tim mạch. 

12. Saponin trong nhân sâm 

Nhân sâm là một dƣợc liệu nhẹ không có độc tố và có chứa đầy đủ các thành 

phần saponin. Nhân sâm đƣợc biết đến là loại dƣợc liệu có chứa nhiều các hoạt tính 

sinh học nhất và cao cấp nhất. Trong tự nhiên, saponin trong nhân sâm xuất hiện để 

hoạt động nhƣ thuốc kháng sinh bảo vệ thực vật từ vi khuẩn. Trong con ngƣời, chúng 

có thể chống lại ung thƣ và nhiễm trùng. 

Saponin trong nhân sâm sản xuất một hợp chất hoạt động gọi là ginsenosides có 

lợi ích với hệ thống thần kinh trung ƣơng, hệ thống nội tiết, hệ thống miễn dịch, trao 

đổi chất,  và có hiệu lực khác nhau về chức năng điều hòa của cơ thể. Khi đi vào cơ 

thể, saponin sẽ giúp làm sạch các mạch máu và các cơ quan khác nhau. 

Nhân sâm có chứa 28 loại saponin, nếu là hồng sâm thì có chứa 32 loại. Nhờ 

những nỗ lực nghiên cứu tiếp theo của các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới, cấu 

trúc hóa học của nó, cũng nhƣ vai trò y tế của saponin đang đƣợc tiếp tục phát hiện. 

 

http://onplaza.vn/duoc-pham-quy-hiem/nhan-sam/
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+ Lợi ích của saponin trong nhân sâm: 

(1) Ngăn chặn chất béo, tăng tốc độ hấp thụ chất dinh dƣỡng và tiêu hóa. 

(2) Chống viêm, chống oxy hóa, chống ung thƣ. 

(3) Giúp điều trị  rối loạn cƣơng dƣơng. 

(4) Khôi phục lại các enzyme trong tế bào và cải thiện sự trao đổi chất. 

(5) Tăng năng lƣợng, tiếp thêm sinh lực, trợ giúp phục hồi mệt mỏi, cải thiện thờ ơ 

và thiếu cảm giác ngon miệng. 

(6) Cải thiện tổng hợp protein huyết thanh. 

(7) Kích thích hoạt động của các enzym tham gia vào quá trình xây dựng xƣơng và 

sửa chữa, và tăng lƣợng canxi lắng đọng bởi các tế bào gốc tủy xƣơng. 

(8) Cải thiện trầm cảm bằng cách tăng mức độ dẫn truyền thần kinh serotonin, 

dopamine và noradrenaline. 

776.Sạch (Clean, Clearly): Không có bụi bẩn, không bị hoen ố. 

777. Sai lỗi/khuyết tật (Defect): Sự không thực hiện một yêu cầu liên quan 
đến việc sử dụng định nhằm tới hay đã quy định. 

778.Sâm ngọc linh: 

Sâm Ngọc Linh (danh pháp hai phần: Panax vietnamensis) là một loài cây 

thuộc họ Cam tùng (Araliaceae), còn gọi là sâm Việt Nam, sâm Khu Năm (sâm 

K5), sâm trúc (sâm đốt trúc, trúc tiết nhân sâm) củ ngải rọm con hay cây thuốc giấu, là 

loại sâm quý đƣợc tìm thấy tại miền Trung Trung Bộ Việt Nam, mọc tập trung ở các 

huyện miền núi Ngọc Linh thuộc huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tum, huyện Trà 

My tỉnh Quảng Nam. Ngoài Ngọc Linh, sâm còn phân bố tại núi Ngọc Lum Heo thuộc 

xã Phƣớc Lộc, huyện Phƣớc Sơn và còn có thể có ở đỉnh Ngọc Am tỉnh Quảng Nam 

theo những kết quả điều tra mới nhất. Trên độ cao 1.200 đến 2.100m, sâm Ngọc Linh 

mọc dày thành đám dƣới tán rừng dọc theo các suối ẩm trên đất nhiều mùn. 

+ Thành phần hóa học: 

1. Phần dưới mặt đất: 

(1) Hợp chất Saponin: 49 loại, có 24 loại mới đặt tên là: vina-ginsenosid R1 – R24  

(2) Hợp chất Polyacetylen: 12 loại 

(3) Acid béo: acid palmitic, stearic, oleic, linoleic, linolenic (17 loại). 

(4) Acid amin (18 loại): Tryptophan, Arginin, Threonin, Glycin, Leucin … 

(5) Nguyên tố vi lƣợng (20 loại): K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu …. 

(6) Sterol: -sitosterol 

(7) Gulcid: Đƣờng tự do, đƣờng toàn phần. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_ph%C3%A1p_hai_ph%E1%BA%A7n
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_Cam_t%C3%B9ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2m
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%8Dc_Linh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%AFk_T%C3%B4
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kon_Tum
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_My
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_My
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Nam
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAi_Ng%E1%BB%8Dc_Lum_Heo&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc_S%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%ABng
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9n
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(8) Chất khác: tinh dầu, vitamin C 

2. Phần trên mặt đất (lá): 

(1) Saponin: 19 loại 

(2) Nguyên tố vi lƣợng: Cu, Zn, Sn … 

+  Tác dụng: 

(1). Trên hệ thần kinh trung ƣơng. 

• Liều thấp: Kích thích: tăng hoạt động, tăng trí nhớ 

• Liều cao: Ức chế 

(2). Chống trầm cảm 

(3). Tăng sinh lực, chống mệt mỏi, giúp phục hồi sức khỏe. 

(4). Tăng khả năng thích nghi (Adaptogen): 

- Tăng khả năng chịu đựng nóng, lạnh 

- Chống stress 

(5). Chống oxy hóa 

(6). Tăng miễn dịch 

(7). Tăng sản xuất hồng cầu, bạch cầu 

(8) Tác dụng khác: 

 Tăng nội tiết tố sinh dục 

 Điều hòa hoạt động tim 

 Giảm cholesterol 

 Giải độc gan 

 Chống viêm, kháng khuẩn 

779. Sâm Mỹ  (Panax quiquefolium) – Họ Araliaceae 
Cây lâu năm, cao khoảng 30-40cm. mọc hoang ở Canada, Bắc Hoa Kỳ, đƣợc phát 

hiện ở Canada vào thế kỷ 18, hiện đƣợc trồng quy mô lớn ở Canada, Bắc Mỹ (nhất là ở 

bang Winconsin) và ở Trung Quốc. Bộ phận dùng là rễ sau 4 năm trồng. 

Thành phần hóa học: có chứa các ginsenosid có cấu tạo hóa học gần giống các 

ginsenosid của nhân sâm. 

Công dụng nhƣ nhân sâm, dùng để tăng khả năng sinh sản cho nữ giới, tăng khả 

năng hoạt động tình dục cho nam giới. Còn chống stress và lợi tiểu. Ngƣời lớn ngày 

dùng 2-4 g dƣới dạng thuốc sắc. 

780. Sâm Siberi ( Eleutherococus senticosus ) Họ Araliaceae 
Là cây bản địa ở miền Đông nƣớc Nga, còn mọc ở Trung Quốc, Triều Tiên và 

Nhật Bản. Cây mọc hoang, bộ phận dùng là rễ. 
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Rễ có chứa các eleutherosid, các saponin triterpen, các glycan, các 

phenylpropanoid, các coumarin, các polysaccharid có tác dụng bổ, tăng sinh thích 

nghi, tăng sinh lực, chống mệt mỏi, hồi phục nhanh chóng sức khỏe, tăng sức chịu 

đựng cho cơ thể, tăng cƣờng miễn dịch. 

Đã đƣợc dùng cho các nhà du hành vũ trụ, dùng cho các vận động viên thể dục 

thể thao. 

781.Sâm Ấn Độ ( Withania somnifera )  Họ Solanaceae 
Ở Ấn Độ gọi là Withania hay là Ashwagandha. 

Đƣợc dùng lâu đời trong y học cổ truyền Ấn Độ, mọc hoang và đƣợc trồng ở dãy 

Hy Mã Lạp Sơn. Bộ phận dùng là quả, rễ, lá. 

Ngoài Ấn Độ, cây này còn mọc ở Trung Đông, vùng Địa Trung Hải và đƣợc 

trồng quy mô lớn ở Trung Quốc. 

Thành phần hóa học: có chứa các alcaloid có tác dụng an thần, hạ huyết áp và làm  

chậm nhịp tim. 

Các chất withanolid có tác dụng nhƣ các nội tiết tố steroid, chúng còn kháng 

khuẩn, tăng cƣờng miễn dịch, ức chế sự phát triển của các tế bào ung thƣ. Có tác dụng 

an thần, dƣỡng não và tăng khả năng hoạt động tình dục cho cả nam và nữ giới. 

Tóm lại, Sâm Ấn Độ có tác dụng bổ, tăng sinh lực, an thần, dƣỡng não, làm tăng 

trí nhớ, tăng sinh thích nghi. 

Ngƣời lớn ngày dùng 5 g rễ khô dƣới dạng thuốc sắc. 

Lá dùng điều trị bệnh thiếu máu. 

Quả có tác dụng hồi phục sức khỏe. 

782.Sắt ( Ferrum) 
- Sắt có tên khoa học là Ferrum, ký hiệu Fe, là kim loại đã đƣợc loài ngƣời sử 

dụng sớm nhất, vừa để làm những dụng cụ phục vụ đời sống, vừa để chữa bệnh. Sử 

sách còn ghi lại câu chuyện cách đây 4.000 năm về Melampos, một vị tƣớng Hy Lạp, 

đã chữa khỏi bệnh cho con vua Argos bằng gỉ lƣỡi kiếm sắt của mình. ở châu Âu thời 

cổ, ngƣời ta ngâm những chiếc đinh sắt vào nƣớc, rồi dùng chất nƣớc có gỉ sắt ấy nhƣ 

thuốc bổ cho trẻ em uống. Tuy con ngƣời đã cảm thấy sắt là một chất không thể thiếu 

đƣợc đối với sức khoẻ nhƣng mãi tới năm 1832, nhà khoa học Blaud mới chứng minh 

đƣợc rằng những muối sắt có tác dụng làm tăng hồng huyết cầu trong máu. 

- Cơ thể ngƣời chứa từ 3,5 - 4g sắt, một phần ở trong hồng huyết cầu của máu và 

các sắc tố của các cơ, tham gia vào sự vận chuyển oxy từ phổi tới các tế bào và nhận 

khí carbonic của các tế bào mang về phổi, một phần đƣợc dự trữ ở gan. 

- Sắt là nguyên tố đƣợc cơ thể sử dụng một cách tiết kiệm nhất. Thời gian của các 

hồng cầu chỉ có 120 ngày, đời sống khi hồng cầu chết, Fe lại đƣợc thu hồi đƣa về tủy 

sống, để tạo ra những hồng cầu mới. Mỗi ngày, cơ thể chúng ta thƣờng hấp thụ đƣợc 

từ 0,5 - 1mg sắt, nhƣng chỉ thải ra vào khoảng 0,1 - 0,7 mg qua mồ hôi, nƣớc tiểu và 

phân.  
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Riêng đối với phụ nữ thì lƣợng sắt của cơ thể bị mất nhiều hơn trong những kỳ 

kinh nguyệt. Bởi vậy, trong thời gian sinh sản, phụ nữ cần đƣợc bổ sung thêm chất sắt 

hơn. 

Tuy nhiên, sắt cũng là nhân tố tiếp tay cho oxy hoá các tế bào và enzym, các điểm 

có lƣu huỳnh trên màng bọc tế bào và các cơ quan nội tạng gây nên sự lão hoá và các 

chứng bệnh do tế bào bị lão hoá sinh ra, nhƣ bệnh ung thƣ, bệnh tim mạch, bệnh về 

mắt, về não...Bởi vậy, sắt là con dao hai lƣỡi. Thiếu sắt cơ thể không đƣợc khoẻ nhƣng 

thừa sắt thì cơ thể dễ bị bệnh và chóng già. 

Lƣợng thức ăn cho một ngƣời ăn mỗi ngày có thể chứa từ 10 - 30mg sắt, nhƣng 

có thể chỉ hấp thụ đƣợc một phần nhỏ, khoảng từ 0,5 - 1mg. Sắt có cả trong các thức 

ăn có nguồn gốc động vật hoặc thực vật.  

Những thức ăn có vitamin C, nƣớc cam đều có tính chất kích thích sự hấp thu sắt. 

Trái lại, chất tanin trong nƣớc trà có ảnh hƣởng ngƣợc lại. Cà phê có ít ảnh hƣởng hơn. 

Sắt trong thịt, cá dễ đƣợc hấp thụ hơn sắt trong rau, quả. 

Hàm lượng sắt trong một số thực phẩm. 

Loại thực phẩm Lƣợng sắt (mg/100g) 

Chim bồ câu 20 

Gan 8 -18 

Đậu hạt 11 

Sò, hến, lòng đỏ trứng 6 – 7 

Bơ đậu nành 6 

Thịt bò 3 - 6 

Bánh mỳ 2 - 2,5 

Thịt gà 1 - 2 

Rau tƣơi 0,5 - 3 

 

- Thiếu sắt Fe cơ thể thƣờng dẫn tới bệnh thiếu máu, biểu hiện nhƣ: da tái, màng 

niêm mạc bên trong mi mắt trắng nhợt, thở gấp khi cố sức, hay hồi hộp do nhịp tim dễ 

tăng cao hay bị loạn nhịp, hay buồn ngủ, khó tập trung tƣ tƣởng, dễ bị các bệnh do 

viêm nhiễm. Phụ nữ mang thai dễ sinh non hoặc thai bị chết trƣớc ngày sinh. 

Để phát hiện bệnh thiếu máu, ngƣời ta không căn cứ vào số hồng cầu mà chú ý 

tới sự giảm sút của lƣợng huyết cầu tố (dƣới 12g ở nam và 11g ở nữ) cùng hình dáng 

và kích thƣớc của hồng cầu (thƣờng nhỏ và bị dị dạng). 

Những đối tƣợng dễ bị thiếu máu do thiếu sắt gồm: trẻ em bị suy dinh dƣỡng, phụ 

nữ ở độ tuổi sinh sản, phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, ngƣời bị tai nạn hoặc bị 
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bệnh gây xuất huyết ở dạ dày, ruột, hậu môn (trĩ), buồng trứng, dạ con..., ngƣời nghiện 

rƣợu (dễ bị bệnh xơ gan), ngƣời ăn kiêng hoặc ăn chay. 

Nhu cầu sắt cho cơ thể. 

Đối tƣợng cần bổ sung sắt Lƣợng sắt (mg/ngày) 

Trẻ em từ 6-12 tháng 12 

Trẻ em từ 1 – 2 tuổi 7 

Trẻ em từ 2 – 6 tuổi 9 

Trẻ em từ 6 – 12 tuổi 11 

Nữ từ 13 - 16 tuổi 23 

Nam từ 13 - 16 tuổi 13 

Phụ nữ trong tuổi sinh nở 25 

Phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ 12 

Phụ nữ đã mãn kinh 9 

Ngƣời lớn (nam) 11 

 

- Hiện tƣợng thừa chất sắt đƣợc xác định khi lƣợng sắt trong huyết thanh cao hơn 

200 (µg/100ml. Nguyên nhân có thể do: Di truyền, do bổ sung dƣ chất sắt, hoặc vì 

đƣợc tiếp máu nhiều lần quá mức cần thiết. Những ngƣời cơ thể có dƣ sắt thƣờng ở độ 

tuổi từ 40 –60, phần lớn là nam. 

Những chứng bệnh liên quan tới hiện tƣợng thừa chất sắt gồm: Các bệnh về tim 

mạch, bệnh ung thƣ, bệnh Parkinson và bệnh thấp khớp. Ngoài ra, các tế bào bị oxy 

hoá nhanh làm cho ngƣời có dƣ sắt chóng già. Chính vì vậy mà một số nhà khoa học 

đã cho rằng sở dĩ phụ nữ lâu già và sống lâu hơn đàn ông, vì đã đƣợc thải bớt chất sắt 

ra ngoài qua các kỳ kinh nguyệt. 

Để đề phòng hiện tƣợng thiếu sắt, trẻ em, phụ nữ đang ở tuổi sinh sản, đang mang 

thai hoặc cho con bú sữa mẹ đều cần phải chú ý ăn đều các thực phẩm giầu chất sắt 

nhƣ gan, thịt, cá, hải sản, trứng, đậu hạt, rau tƣơi và uống nƣớc có vitamin C nhƣ nƣớc 

cam, nƣớc chanh hoặc Thực phẩm chức năng kết hợp với axit Folic. 

783. Selen ( Selenium) 
- Selen có tên khoa học là Selenium, ký hiệu Se, đƣợc nhà hoá học Thuỵ Điển là 

Berzelius phát hiện vào năm 1817, mới đầu chỉ đƣợc biết đến nhƣ một nguyên tố kim 

loại có tính độc. 

- Cơ thể ngƣời có từ 3-15 mg Se, thƣờng tập trung ở lớp vỏ thƣợng thận, ở gan, 

tuyến giáp và các cơ bao quanh xƣơng. Ruột hấp thụ mỗi ngày 40-80 (µg Se từ các 

thức ăn. Se có nguồn gốc sinh vật có thể đƣợc tá tràng hấp thụ hoàn toàn, còn Se có 
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nguồn gốc hoá chất chỉ đƣợc hấp thụ khoảng 60%. Sự hấp thụ Se sẽ dễ dàng hơn nếu 

có thêm các vitamin A, E, C. Lƣợng Se không đƣợc hấp thụ sẽ bị thải ra theo nƣớc tiểu 

và phân. 

- Se có tính chất chống oxy hoá, nhƣng nổi bật nhất lại là tính chống độc. Mỗi khi 

phát hiện đƣợc một số chất độc trong cơ thể nhƣ thuỷ ngân (Hg), Se gắn vào chất đó 

rồi đƣa tới thận thải theo nƣớc tiểu. Bằng cách này, Se luôn luôn sẵn sàng giúp cơ thể 

loại bỏ các kim loại nặng, có tính độc hại nhƣ thuỷ ngân (Hg), cadimi (Cd), chì (Pb), 

asen (As)... và các chất độc khác. 

- Một vai trò quan trọng khác của Se là việc cùng kết hợp với enzym GPX 

(glutathion peroxydase) để vô hiệu hoá chất H2O2, ngăn việc tạo thành các gốc tự do 

gây ra các hiện tƣợng dị ứng và viêm cho cơ thể. Ngoài ra, Se còn giúp cho máu dễ lƣu 

thông, tránh đƣợc các bệnh về tim mạch và bệnh ƣng thƣ. Một công trình nghiên cứu 

về Se gần đây tại Anh còn chứng minh rằng Se là nhân tố kích thích sự hoạt động của 

các hormone tuyến giáp. 

Se gắn với các protein có trong thịt, cá, các loại hải sản, trứng và các hạt ngũ cốc. 

Lƣợng Se có trong động vật và thực vật còn tuỳ thuộc vào chất đất nơi sinh sống vì sự 

phân phối Se ở vỏ trái đất không đồng đều. Ngƣời ta đã nhận thấy tại một vùng ở 

Trung Quốc có nhiều ngƣời bị bệnh tim do thiếu Se. Trái lại, đã từng có nhiều bầy gia 

súc tại một địa phƣơng ở Mỹ bị ngộ độc vì cỏ nơi đây chứa quá nhiều Se. 

Sự thiếu Se của cơ thể thƣờng dẫn tới các bệnh về tim mạch. Các tế bào thiếu sự 

bảo vệ sẽ mau bị oxy hoá (kể cả hồng huyết cầu), làm ngƣời bệnh mau già. 

Việc dùng các sản phẩm có Se với liều lƣợng cao (10-20 lần hơn liều bình 

thƣờng), trong thời gian lâu dài làm cơ thể dƣ Se và có các biểu hiện nhƣ hơi thở, mồ 

hôi có mùi hành; móng tay, móng chân dễ gẫy; ngứa da đầu 

Nhu cầu Selen cho cơ thể. 

Đối tƣợng Lƣợng Se (µg/ngày) 

Trẻ sơ sinh 15 

Trẻ em từ 1-3 tuổi 20 

Trẻ em từ 4-9 tuổi 30 

Trẻ em từ 10-12 tuổi 40 

Trẻ em từ 13-19 tuổi 55 - 60 

Ngƣời lớn (nữ) 55 

Ngƣời lớn (nam) 70 

Phụ nữ mang thai 65 

Phụ nữ cho con bú sữa mẹ 75 

Ngƣời cao tuổi 70 
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Se là nguyên tố bảo vệ hồng cầu, chống bệnh tim mạch, bệnh ung thƣ, chống lại 

sự lão hoá giống nhƣ tác dụng của vitamin E và vitamin A (β- Caroten) nên cần cho 

ngƣời già, ngƣời sống ở môi trƣờng bị ô nhiễm, ngƣời đeo răng giả hoặc trám răng (vì 

chất trám hoặc làm răng giả có thể gây độc), ngƣời nghiện rƣợu, ngƣời có bệnh viêm, 

bệnh suy gan, thận và một số bệnh về cơ bắp. 

784. Serin (Serine): Là acid amin cần cho chuyển hóa mỡ, acid béo, phát triển 
cơ và duy trì hệ miễn dịch (giúp tạo các globulin miễn dịch và kháng thể). Giúp duy trì 

độ bền  màng tế bào.  Serin có trong hạt đậu, men bia, chế phẩm sữa, trứng, cá, thịt.                        

785.Sen ( Nelumbo nucifera ) -  Họ Sen (Nelumbonaceae) 
1. Tên khoa học: Nelumbo nucifera Gaertn 

+ Thuộc họ Sen súng (Nelumbonaceae) 

+ Tên khác: Liên, Ngậu (Tày), Bó bua (Thái), Lìn ngó (Dao), Sacret lotus, 

Indian lotus 

2.Thành phần hóa học: 

(1) Hạt sen: 

+ Tinh bột: Thành phần chính. 

+ Protein: 14,8%. Gồm các acid amin: Threonin: 2,42%; Methionin: 0,82%; 

Leucin: 3,23%; Isoleucin: 1,11%; Phenyl alanin : 12,64% 

+ Dầu béo: 2,11%, gồm: Acid Myristic: 0,04%; Acid Palmitic: 17,33%; 

Acid Oleic: 21,91%; Acid Linoleic: 54,17%; Acid Linolenic: 6,19% 

+ Phần không xà phòng gồm: β-amyrin: 0,5%; α-amyrin: 0,32%; 

Stigmasterol: 3,68%; β-sitosterol: 8,25%; Campestrol: 4,02% 

+ Các vitamin: B1, B2, C, caroten, PP 

+ Các chất khoáng: Ca, P, Fe … 

(2) Tâm sen: chứa Alcaloid 0,85-0,96%, gồm: Methylcorypalin, Armepavin, 

Demethylcoclaurin, Lotusin, Armepavin, Liensinin, Neferin, Nuceferin, 

Roemerin, Anonain, Pronuciferin 

(3) Gƣơng sen: 

+ Chứa 4 Alcaloids: Nuciferin, N-nornuciferin, Liriodenin, N-noramepavin 

+ Flavonoids: Quercetin, Isoquercitrin 

(4) Nhị sen: có 61 thành phần thơm, dễ bay hơi, trong đó: Các Hydrocarbon 

mạch thẳng: 73%; 1,4-dimethoxybenzen; Limonen; Linalol; Terpinen-4-ol 

(5) Lá sen: 

+ Alcaloid: 0,77-0,84%, gồm: Nuciferin, Nor-nuciferin, Roemerin, Anonain, 

Liriodenin, Pronuciferin, Armepavin, Methylcoclaurin, Nepherin, 

Dehydroroemerin … 
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Cứ 33kg lá có thể phân lập đƣợc 0,2g Nuciferin, 8g Roemerin và 11g Nor-

nuciferin 

+ Lá sen còn chứa: Quercetin, Isoquercitrin, Leucocyanidin, 

Leucodelphinidin, Nelumbosid 

3.Tác dụng: 

(1) Nuciferin chiết từ lá sen và Demethylcoclaurin từ tâm sen có tác dụng giải co 

thắt cơ trơn. 

(2) Từ tâm sen chiết ra 2 alcaloid có tác dụng hạ huyết áp: Liensinin và một 

alcaloid khác không kết tinh. 

(3) Nuciferin có tác dụng ức chế thần kinh trung ƣơng, chống viêm, giảm đau, 

chống ho, kháng serotonin và ức chế thụ thể adrenergic. 

(4) Nƣớc sắc nhị sen có tác dụng kháng khuẩn: 

 Tụ cầu trùng vàng 

 Bacillus proteus 

Dịch chiết từ lá, thân, hoa sen có tác dụng kháng khuẩn với vi khuẩn Gram (+) và 

Gram (-). 

(5) Tác dụng an thần: tâm sen, lá sen. Cơ chế do có hoạt chất Nuciferin ức chế tế 

bào não, Flavonoid ức chế quá trình peroxy hóa lipid ở não. 

(6) Gƣơng sen, lá sen có tác dụng chống chảy máu do có hoạt chất Quercetin. 

(7) Lá sen có tác dụng chống rối loạn nhịp tim. 

786.Sinh vật gây hại: Bao gồm vi sinh vật, sâu bệnh, cỏ dại, chuột và các sinh 
vật khác gây hại tài nguyên thực vật. 

787.Sinh vật gây hại lạ: là những sinh vật gây hại chƣa đƣợc xác định trên cơ 

sở khoa học và chƣa từng phát hiện ở trong nƣớc. 

788.Sinh vật có ích: Bao gồm nấm, côn trùng, động vật và các sinh vật khác có 
tác dụng hạn chế tác hại của sinh vật gây hại đối với tài nguyên thực vật. 

789.Sinh vật biến đổi gen: Là các động vật, thực vật, vi sinh vật có cấu trúc 
gen bị thay đổi do công nghệ chuyển gen. 

790.Silic (Silicon) 
-  Silic có tên khoa học là Silicum, ký hiệu Si. Loài ngƣời đã biết sử dụng các hợp 

chất Si làm đồ thuỷ tinh và đồ sành sứ từ thời xa xƣa. Ngày nay, Si lại nổi bật thêm vì 

ứng dụng của hợp chất silicone trong công nghệ chế tạo các con chíp điện tử . 

- Riêng trong lĩnh vực sinh học, Si chỉ đƣợc giới y khoa chú ý tới từ năm 1960, do 

các công trình của hai nhà khoa học ngƣời Pháp là Lucie Randoin và Loeper, nêu lên 

vai trò của Si trong cấu tạo các thành mạch. 12 năm sau (1972), nhà khoa học Mỹ 

Edith Muriel Carlisle lại chứng minh Si rất cần thiết cho sự cấu tạo và phát triển của 

các sợi gân.  
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- Ngày nay, ngƣời ta đã xác định Si có trong thành phần xƣơng, gân, các dây 

chằng, mạch máu, da và các cơ quan nội tạng.Cơ thể ngƣời trƣởng thành có khoảng 1,4 

g Si, lƣợng nguyên tố này giảm bớt ở ngƣời cao tuổi. 

- Si còn có tính chống độc, chống nhôm (Al), ngăn chặn không cho Al đột nhập 

vào xƣơng và não. Hiện tƣợng thiếu Si trong cơ thể ngƣời có thể dẫn tới sự lão hoá 

nhanh các thành phần cấu tạo mạch, gân, dây chằng. 

- Si có trong thành phần nƣớc khoáng (nhiều hay ít phụ thuộc vào từng nơi khai 

thác), trong các hạt ngũ cốc. Lƣợng Si có thể bổ sung cho một ngƣời từ 21-56 

mg/ngày, nhƣng còn có thể tăng hơn cho trẻ em trong độ tuổi đang lớn, cho ngƣời bị 

thƣơng, bị gãy xƣơng đang ở thời kỳ hồi phục, ngƣời bị bệnh giãn mạch hoặc cần 

chống sự ngộ độc do Al. Chất Si sinh học cùng mọi hợp chất của nó không độc nên 

hiếm có trƣờng hợp bị phản ứng do cơ thể có thừa, trong khi những bụi Si công nghiệp 

thƣờng làm cho những ngƣời thợ mỏ hoặc công nhân làm việc ở các xƣởng sản xuất 

amiăng bị bệnh silic (silicose) tác hại tới phổi và gây ung thƣ màng phổi. 

791.Siêu thị (Supermarket): Cửa hàng rất lớn, bán thực phẩm và hàng hóa đủ 
loại, ngƣời mua có thể tự vào quầy chọn hàng. 

792.Soyisoflavon (Soyisoflavones) 
Là hỗn hợp các isoflavon của hạt đậu tƣơng (Glycine max. họ Fabacease). 

Soyisoflavon bao gồm các chất sau: daidzin, glycitin, genistin, malonyldaidzin, 

malonyl glycitin, malonyl genistin acetyl daidzin, acetyl glycitin, acetyl glenistin và 

các aglycon của các chất trên là daidzein, glycitein và genistein. 

Hạt đậu tƣơng đƣợc bỏ vỏ, xay nhỏ, rồi chiết hết dầu bằng các dung môi hữu cơ 

nhƣ n-hexan. Sau đó chiết soyisoflavon bằng ethanol và tinh chế. 

Soyisoflavon là phytoestrogen, có hoạt tính nhƣ nội tiết tố sinh dục nữ estradiol 

nhƣng hoạt lực yếu hơn. 

Soyisoflavon đƣợc dùng để chống lão hóa cho nữ, giảm thiểu các triệu chứng 

thần kinh và tuần hoàn bất lợi cho phụ nữ cao tuổi nhƣ bốc hỏa, huyết áp cao thất 

thƣờng, căng thẳng, lo âu,  loãng xƣơng, giòn xƣơng, lão hóa da…. 

Soyisoflavon còn dùng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh phì đại và ung thƣ tuyến tiền 

liệt. 

Soyisoflavon còn làm đẹp da, bảo vệ da, làm chắc và đẹp ngực cho nữ giới. 

Ngƣời lớn ngày uống từ 20-50 mg soyisoflavon. 

793.Soát xét (Review): Là hoạt động kiểm tra một tài liệu quy chuẩn để xác định 
tài liệu này có đƣợc giữ nguyên, thay đổi hoặc hủy bỏ hay không. 

794.Sổ tay chất lượng (Quality manual): Tài liệu quy định hệ thống quản lý 

chất lƣợng của 1 tổ chức. 
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795.Số ưu tiên nguy cơ (Vulnerability Priority Number hoặc Risk 

Priority Number - VPN/RPN): là tích của ba thừa số: Mức độ nghiêm trọng 

(Severity), Sự xuất hiện (Occurrence) và Sự phát hiện (Detection): 

VPN/RPN = S x O X D 

796.Sơ chế động vật, sản phẩm động vật: Là công việc sau đánh bắt, giết 

mổ, bao gồm pha , lóc, làm khô, đông lạnh, đóng gói động vật, sản phẩm động vật. 

797.Sơ chế thực phẩm: còn gọi là chế biến ban đầu, là cung đoạn thứ ba của 
chuỗi cung cấp sản phẩm, bao gồm: thu hoạch, vắt sữa, giết mổ, xay xát. 

798.Staphylococcus aureus: Một loại vi khuẩn Gram dƣơng hình tròn tạo ra các 

độc tố độc hại. Staphylococcus aureus thƣờng thấy trong da và trong đƣờng dẫn mũi 

của ngƣời, đặc biệt là trên tay. Phần lớn các vụ bùng phát là do ô nhiễm trực tiếp thức 

ăn nấu chin bằng bàn tay bị bẩn. 

799. Sữa ong chúa:  

+ Ong ngoài 20 ngày tuổi bay ra khỏi tổ kiếm phấn hoa mang về. Các con ong 

trong tổ sau khi ăn phấn hoa, phấn hoa đƣợc đƣa theo đƣờng máu lên đầu ong, 

trộn với nƣớc dãi của chúng rồi chia làm 2 phần, một phần chuyển cho ong 

Chúa, một phần lƣu lại trong cơ thể. Hai phần này đều có thể chuyển thành 

chất sữa trắng, gọi là sữa ong Chúa. 

+ Ong Chúa và ong Thợ khi là Ấu trùng hoàn toàn giống nhau: trong vòng 3 

ngày sau khi nở đều ăn sữa ong chúa. Trong 3 ngày này, các Ấu trùng sẽ trở 

thành các ong nhỏ. Những con ong trở thành ong thợ, không đƣợc ăn sữa Ong 

Chúa nữa mà chỉ đƣợc ăn mật ong và phấn hoa. Ấu trùng đƣợc ăn hoàn toàn 

bằng sữa Ong Chúa bắt đầu có sự thay đổi khác biệt so với các con Ong khác: 

to gấp đôi các con khác, tuổi thọ gấp 40 lần con khác, đến khi đẻ có thể đẻ mỗi 

ngày tới 3.000 trứng. 

+  Thành phần sữa ong chúa: 

(1) Chất R (Royal Jelly): là hợp chất của tất cả các chất cộng lại, có tác dụng 

làm TB sinh trƣởng mạnh, vì thế chống lão hóa, xúc tiến trao đổi chất, có 

tác dụng rất to lớn mà khoa học vẫn chƣa xác định đƣợc (chất thần bí). 

(2) Protein và acid amin: có 18 loại, trong đó có 8 acid amin cần thiết, acid 

oleic, Palmic, 10 Hydroxydecanoic, các Albumin, Globulin… 

(3) Các Vitamin: có 10 loại Vitamin, nhiều nhất là nhóm B (B5, B6, B1, acid 

Folic, Inositol, B12, Biotin…) 

(4) Các chất khoáng: sắt, đồng, kẽm… 

(5) Các hợp chất của acid Phospho: ADP, ATP. 
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+ Tác dụng của sữa ong chúa: 

(1) Kéo dài tuổi thanh xuân, duy trì vẻ đẹp mịn màng và sự tƣơi trẻ của làn da. 

- Sữa ong chúa đƣợc coi là “mỹ phẩm ăn được” vì nó có nhiều chất dinh 

dƣỡng cho da nhƣ: các loại vitamin…có chất parotin có tác dụng tăng 

cƣờng và kéo dài sự thanh xuân cơ, xƣơng, nội tạng… 

- Sữa ong chúa có nhiều acid amin nên có tác dụng thúc đẩy tăng cƣờng 

chức năng gan, tăng giải độc cho gan nên làm cho da đàn hồi, mịn màng 

cao. 

- Có tác dụng chống lão hóa, tăng cƣờng sinh lực. 

(2) Ổn định hệ thần kinh, phòng chống stress: sữa ong chúa có nhiều chất dinh 

dƣỡng đảm bảo cho não bộ hoạt động tốt, đặc biệt là Biotin và acid 

Pantothenic. 

(3)  Thúc đẩy sinh trƣởng và hồi phục của tế bào: 

+ Bitotin và ADN liên quan đến sự tồn tại vật chất cơ bản trong TB, thúc đẩy 

sự tái sinh TB. 

+ Trong sữa Ong chúa có nhiều vitamin có tác dụng thúc đẩy quá trình chuyển 

hóa, nâng cao sức đề kháng, làm cho các TB mới bình thƣờng và duy trì sức 

sống. 

+ Hỗ trợ phòng chống ung thƣ. 

(4) Tăng cƣờng sinh lý nam giới, chống liệt dƣơng. 

(5) Tăng cƣờng chức năng nội tiết nhƣ là một hormone giúp phụ nữ tiền mạn kinh 

phòng chống các rối loạn liên quan. 

(6) Tăng cƣờng sự sinh trƣởng và lớn lên, tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ: Sữa ong 

chúa là 1 sản phẩm dinh dƣỡng hoàn hảo, có hàm lƣợng cao protein, vitamin, 

khoáng chất và các thành phần “kỳ bí” con ngƣời chƣa khám phá ra, giúp tăng 

cƣờng quá trình chuyển hóa trong cơ thể, tăng cƣờng sinh lực, thúc đẩy sinh 

trƣởng. 

(7) Là thực phẩm bổ dƣỡng cho phụ nữ trong thời kỳ cho con bú. 

(8) Cải thiện tình trạng đau cứng các khớp, đau lƣng, đau xƣơng, làm hệ xƣơng 

chắc khỏe. 

(9) Phòng ngừa thiếu máu, bệnh tim mạch , cải thiện hệ tiêu hóa, chống táo bón và 

có tác dụng kháng khuẩn: 

- Sữa ong Chúa có Fe, Cu, Zn có tác dụng tạo máu. 

- Sữa ong Chúa có tác dụng cải thiện thần kinh, tăng sự lƣu thông các mạch 

máu, do đó có thể phòng ngừa VXĐM. 

- Sữa ong Chúa có chất 10 – Hydroxy 2 – Decanoic Acid có tác dụng làm 

tăng sức đề kháng, kiểm soát hoạt động của các tế bào và khống chế các 

vi khuẩn phát triển. 



 346 

800.Suy dinh dưỡng: Là một tình trạng dinh dƣỡng trong đó thiếu hay dƣ thừa 
(hay mất cân bằng) năng lƣợng protein và các chất dinh dƣỡng khác ảnh hƣởng bất lợi 

lên mô và cơ thể (hình dáng cơ thể, kích thƣớc, thành phần) chức năng cơ thể  và các 

kết quả lâm sàng. Suy dinh dƣỡng là một thuật ngữ rộng và không thể bao gồm suy 

dinh dƣỡng đạm-protein (cả thừa và thiếu dinh dƣỡng) mà còn các chất dinh dƣỡng 

khác nhƣ vi chất. 

801.Superoxyd – dismutase (Superoxyde - dismutase - SOD) 
Là một nhóm các enzym có trong cơ thể bao gồm SOD chứa đồng (Cu) ở ngoại 

bào, có nồng độ cao trong phổi, tuyến giáp, tử cung, một lƣợng ít trong huyết tƣơng. 

SOD chứa cả Cu và kẽm (Zn) ở trong nội bào, có nồng độ cao trong não, hồng cầu, 

thận, gan, tuyến yên, tuyến giáp. 

Các enzym SOD trung hòa đƣợc các gốc tự do superoxyd, chống oxy hóa (nhờ 

xúc tác chuyển gốc superoxyd thành peroxyd). 

Dùng ngăn ngừa bệnh mạch vành tim, ung thƣ và giúp chậm lão hóa. 

802.Sụn cá mập (Shark cartilagle) 
Sụn cá mập là thực phẩm chức năng điều chế từ bột khô sụn cá mập. 

Sụn cá mập dùng điều trị một số bệnh, nhất là ung thƣ và thấp khớp, viêm khớp. 

Sụn cá mập chứa các glucosaminoglycan, một trong số đó là chondroitin sulphat. 

Ngoài ra sụn cá mập còn chứa sphyrnastatin 1 và 2, hai chất này ức chế sự phát triển 

của các tế bào ung thƣ 

Sụn cá mập có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị ung thƣ và viêm khớp do chứa nhiều 

chondroitin. 

Uống dƣới dạng viên nang 1g, bột sụn cá mập ngƣời lớn ngày uống 2 viên. 

803.Sức đề kháng là khả năng chống đỡ của cơ thể với các tác nhân xâm phạm 

vào cơ thể từ ngoại lai hoặc nội lai. 

- Có hai hệ thống đề kháng: 

(1) Hệ thống đề kháng không đặc hiệu: là những hàng rào vật chất ngăn cách bên 

ngoài và bên trong cơ thể nhƣ: da, niêm mạc, các chất dịch (mồ hôi, dịch nhầy), các 

thực bào, các kháng thể không đặc hiệu (ví dụ: lyzin, leukin, propecdin...), hệ thống 

lông, nhung mao. 

(2) Hệ thống đề kháng đặc hiệu: đó là các kháng thể đƣợc sinh ra để trung hòa 

các kháng nguyên (tác nhân gây bệnh), bao gồm kháng thể dịch thể (do tế bào lympho 

B sản xuất) và kháng thể tế bào (do tế bào lympho T sản xuất). 

804.Sức khỏe (Health): 

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO): “Sức khỏe là một trạng thái thoải mái đầy đủ 

(toàn diện) về thể chất, tâm thần và xã hội chứ không chỉ bó hẹp vào nghĩa là không có 

bệnh hay thƣơng tật”. 
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Nhƣ vậy, sức khỏe đƣợc hiểu là thể lực tốt, không có bệnh tật, không ở trạng thái 

ốm đau và không có khuyết tật nào về thân thể; là trạng thái tối ƣu, hoàn toàn khỏe 

mạnh về mặt sinh học – xã hội và tâm lý, cho phép mỗi ngƣời thích ứng nhanh với các 

biến đổi của môi trƣờng và giữ đƣợc lâu dài khả năng hoạt động, lao động có hiệu quả, 

thích nghi với hoàn cảnh. 

805.Sức khỏe theo TPCN học (Theory of Functional Food), sức 

khỏe là: 

(1) Tình trạng lành lặn về cấu trúc và chức năng của các tế bào, tổ chức và cơ thể; 

(2) Giữ vững cân bằng nội môi; và 

(3) Thích nghi với sự thay đổi của môi trƣờng. 

Ngƣợc lại với sức khỏe là bệnh tật. Bệnh tật là: 

(1) Tổn thƣơng cấu trúc và chức năng của các tế bào, tổ chức và cơ thể. 

(2) Rối loạn cân bằng nội môi; và 

(3) Giảm khả năng thích nghi với môi trƣờng. 

806.Sức khỏe sung mãn: Sức khỏe sung mãn là tình trạng sức khỏe có chất 

lượng cao nhất mà một đời người có thể đạt được trong suốt quãng đời của mình. Sức 

khỏe sung mãn là tình trạng không gặp phải: Chứng viêm khớp, bệnh loãng xƣơng, 

cao huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh tiểu đƣờng, béo phì, đột quỵ, chứng mất trí, 

ung thƣ… 

807.Sự đề kháng (Resistance) : Là tổng các cơ chế của cơ thể làm cản trở sự 
xâm nhập và nhân lên của các tác nhân nhiễm trùng hoặc cản trở sự phá hủy bởi  các 

sản phẩm độc tố của chúng. 

808.Sự nhiễm bẩn  (Contamination): Là sự có mặt của một tác nhân 
nhiễm trùng trên bề mặt của cơ thể, quần áo, giƣờng chiếu, đồ chơi, dụng cụ, đồ vật 

hoặc các chất vô tri khác bao gồm cả nƣớc và thực phẩm. Sự nhiễm bẩn bề mặt có thể 

không có nghĩa là tình trạng mang trùng. 

809.Sự khử trùng (Disinfection) : là sự tiêu diệt các tác nhân gây bệnh (tác 
nhân nhiễm trùng) bên ngoài cơ thể bằng sự tiếp xúc trực tiếp với tác nhân vật lý 

hoặc hóa chất. 

810.Sự thỏa mãn của khách hàng (Customer satis faction): Sự 
cảm nhận của khách hàng về mức độ đáp ứng yêu cầu của khách hàng 

811. Sự cố hóa chất: là tình trạng cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất gây hại hoặc 
có nguy cơ gây hại cho ngƣời, tài sản và môi trƣờng. 

812.Sự nhiễm bẩn: Là sự đƣa vào hay phát sinh một chất gây nhiễm bẩn trong 

thực phẩm hay môi trƣờng thực phẩm. 

813.Sự kiện (Event): Việc gì đó quan trọng đã xảy ra.  
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814.Sự phù hợp (Conformity): Sự đáp ứng một yêu cầu. 

815.Sự không phù hợp (Nonconformity): Sự không ứng một yêu cầu. 

816.Sự khắc phục (Correction): Hành động đƣợc tiến hành để loại bỏ sự 

không phù hợp đã đƣợc phát hiện. 

817.Sửa đổi (Amendment): Là thay đổi nhỏ,bổ sung hoặc hủy bỏ những phần 
nhất định trong nội dung của một tài liệu quy chuẩn. 

818.Sửa chữa (Repair): Hành động đƣợc tiến hành đối với sản phẩm không phù 

hợp để làm cho sản phẩm đó chấp nhận đƣợc với việc sử dụng đã định. 

819.Sự tẩy trùng: Dùng tác nhân hóa học và/hay phƣơng pháp vật lý để làm giảm 

số lƣợng vi sinh vật trong môi trƣờng xuống một mức không còn gây hại đến sự an 

toàn hay phù hợp của thực phẩm. 

820.Sữa non: Sữa non đƣợc tiết ra trong ít ngày sau đẻ. Sữa non khác sữa thƣờng 

về nồng độ và thành phần protein. Nồng độ protein sữa non rất cao, ở sữa bò bình 

thƣờng nồng độ protein  là 4%, ở sữa bò non là 20%. Ở ngƣời, sữa non chứa 28% 

protein, trong đó chủ yếu là các Ig kháng thể, chúng chiếm từ 40-50% protein toàn 

phần. Các Ig gồm tất cả các kháng thể có trong máu mẹ, có tác dụng bảo vệ trẻ em 

trong những ngày đầu còn non yếu. Khi chuyển thành sữa thƣờng, nồng độ Ig giảm 

dần. 

821. Sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật là việc làm sạch, 

pha lóc, phân loại, đông lạnh, ƣớp muối, hun khói, làm khô, bao gói hoặc áp dụng 

phƣơng pháp chế biến khác để sử dụng ngay hoặc làm nguyên liệu chế biến thực 

phẩm, thức ăn chăn nuôi hoặc dùng cho mục đích khác. 

822. Sức chịu tải của môi trường là giới hạn chịu  đựng của môi trƣờng đối 

với các nhân tố tác động để môi trƣờng có thể tự phục hồi. 

823. Sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển là việc dầu, hóa chất độc từ 

phƣơng tiện chứa, vận chuyển, hoặc từ công trình, thiết bị và mỏ dầu thoát ra biển do 

sự cố kỹ thuật, thiên tai, tai nạn hoặc do con ngƣời gây ra. 

824. Suy thoái môi trường là sự suy giảm về chất lƣợng và số lƣợng của thành 

phần môi trƣờng, gây ảnh hƣởng xấu đến con ngƣời và sinh vật. 

825. Sự cố môi trường là sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của con ngƣời 

hoặc biến đổi của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trƣờng nghiêm 

trọng. 
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826. Sự kiện bất ngờ là sự kiện mà cá nhân, tổ chức không thể thấy trƣớc hoặc 

không buộc phải thấy trƣớc hậu quả của hành vi nguy hại cho xã hội do mình gây ra. 

827. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể 

lƣờng trƣớc đƣợc và không thể khắc phục đƣợc mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần 

thiết và khả năng cho phép. 

828. Sức khỏe môi trường là trạng thái của những yếu tố vật chất tạo thành 

môi trƣờng có tác động đến sức khỏe và bệnh tật của con ngƣời. 

T 
829. Tanin:  

+ Từ “Tanin” đƣợc dùng đầu tiên vào năm 1796 để chỉ những chất có mặt 

trong dịch chiết từ thực vật có khả năng kết hợp với Protein của da sống động 

vật làm da biến thành da thuộc không thối và bền. Do đó, Tanin được định 

nghĩa là những hợp chất Polyphenol có trong thực vật có vị chát được phát 

hiện dương tính với “thí nghiệm thuộc da” và được định lượng dựa vào mức 

độ hấp thụ trên bột da sống chuẩn. Định nghĩa này không bao gồm các chất 

Phenol đơn giản hay gặp cùng với Tanin nhƣ acid Gallic, các chất Cathechin, 

acid Chlorogenic … mặc dù những chất này ở những điều kiện nhất định có 

thể cho kết tủa với Gelatin và một phần nào đó bị rữa trên bột da sống. Chúng 

đƣợc gọi là Pseudotanin. 

Cơ chế thuộc da đƣợc giải thích do Tanin có nhiều nhóm OH Phenol, tạo nhiều 

dây nối Hydro với mạch Polypeptid của Protein. Nếu phân tử Tanin càng lớn 

thì sự kết hợp với Protein càng chặt. Dây nối Hydro giữa Tanin và Protein nhƣ 

sau: 

Tanin là những hợp chất tự nhiên thuộc nhóm polyphenol phổ biến trong thực 

vật. Chúng có vị chát, có tính thuộc da. Có nghĩa là có khả năng liên kết với 

protein của da tạo thành cấu trúc bền vững với quá trình thối rữa. Phân tử 
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lƣợng tanin khoảng 1.000 - 5.000 (Thuật ngữ “Tanin” sử dụng trong công 

nghiệp sinh học và thực phẩm để chỉ tất cả những polyphenol tự nhiên có vị 

chát, song không phải các chất này có khả năng thuộc da thật sự. Tính chất này 

chỉ có với các hợp chất cao phân tử có phân tử lƣợng lớn từ 1.000 - 5.000. Các 

phân tử có phân tử lƣợng thấp hơn chỉ có vị chát không có tính thuộc da, để 

phân biệt ngƣời ta gọi là "tanin thực phẩm", "tanin chè"). 

+ Tác dụng:  

(1) Ở trong cây, Tanin tham gia vào quá trình trao đổi chất, các quá trình oxy hoá 

khử. 

(2)  Là những chất đa phenol, tanin có tính kháng khuẩn nên có vai trò bảo vệ cho 

cây. 

(3) Dung dịch Tanin kết hợp với Protein, tạo thành màng trên niêm mạc nên ứng 

dụng làm thuốc săn da. Tanin còn có tác dụng kháng khuẩn nên dùng làm 

thuốc súc miệng khi niêm mạc miệng, họng bị viêm loét, hoặc chỗ loét khi 

nằm lâu. Tanin có thể dùng trong để chữa viêm ruột, chữa tiêu chảy. 

(4) Tanin kết tủa với kim loại nặng và với alcaloid nên dùng chữa ngộ độc đƣờng 

tiêu hoá. 

(5) Tanin có tác dụng làm đông máu nên dùng đắp lên vết thƣơng để cầm máu, 

chữa trĩ, rò hậu môn. 

Có thể dùng tanin tinh chế pha trong dung dịch nƣớc 1-2% hoặc thuốc bột, 

thuốc mỡ 10-20%. Khi dùng trong (uống) nên dùng chế phẩm tanalbumin hay 

tanalbin. Ðây là dạng kết hợp tanin và albumin, điều chế bằng hoà tan 10g 

albumin vào 90g nƣớc, thêm vừa đủ dung dịch tanin 6% để kết tủa hết 

albumin. Ðun nhẹ 50
0
 để làm vón, lọc và rửa với một ít nƣớc, sấy khô 40-50

0
 

rồi tán nhỏ. Tanalbin có màu vàng nhạt, không mùi, không vị, chứa 50% tanin, 

không hoà tan trong nƣớc và trong cồn, không bị dịch vị phân huỷ. Khi vào 

đến ruột gặp môi trƣờng kiềm tanin mới giải phóng, tránh đƣợc tanin tác dụng 

trên niêm mạc miệng- thực quản- dạ dày gây khó chịu và làm rối loạn tiêu hoá. 

Ngƣời lớn uống 2-10g chia làm liều nhỏ 1g. 

Có thể chế dạng tanat gelatin dùng nhƣ tanalbin. Tanoform (=
 
tanin + formol) 

dùng bôi ngoài. 

Tóm tắt: Dung dịch Tanin kết hợp với protein tạo thành màng trên niêm mạc 

nên thƣờng dùng làm thuốc săn da. Tanin có tác dụng kháng khuẩn dùng làm 

thuốc súc miệng khi viêm niêm mạc miệng hoặc chỗ loét khi nằm lâu. Chữa 

viêm ruột, tiêu chảy. Tanin kết tủa với kim loại nặng và alcaloid thƣờng dùng 

để chữa ngộ độc đƣờng tiêu hoá. 

830. Taurin (Taurine) 
Có nhiều trong các mô của cơ thể.  Taurin rất cần cho chức năng của não, tim, 

phổi, máu. Giúp cơ thể khử các chất độc (nhƣ ô nhiễm môi trƣờng), điều trị suy tim, 
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xung huyết, viêm gan virut cấp, thanh thải các gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa tạo 

cục huyết khối, ngăn ngừa  vữa xơ động mạch, giảm huyết áp. 

Khi cơ thể thiếu Taurin dễ phát sinh chứng lo âu, co giật, suy giảm chức năng 

não. 

Cách dùng: Ngƣời lớn 200-400 mg/ ngày; trẻ em 100-200 mg/ ngày. 

831.TDI (Tolerable Daily Intake): TDI là viết tắt của 3 từ tiếng Anh: 

Tolerable Daily Intake, nghĩa là lƣợng hóa chất ăn vào dung nạp đƣợc hàng ngày. Chỉ 

số TDI hay dùng cho các chất không tích lũy nhƣ Thiếc, Asen… 

832.Tài liệu quy chuẩn: là tài liệu đề ra các quy tắc, hƣớng dẫn hoặc đặc tính 

đối với những hoạt động hoặc những kết quả của chúng. 

833.Tài nguyên thực vật: Bao gồm thực vật có ích và sản phẩm thực vật có ích. 

834.Tật lê (Tribilus terrestris); Họ Quỷ kiến sấu – Zygophyllaceae 

Cỏ nằm, đa niên, có lông trắng. Hoa nhỏ màu vàng, quả có gai rất nhọn nên đƣợc 

gọi là Gai ma vƣơng, Quỷ kiến sầu. 

Mọc hoang ở Khánh Hòa, Phú yên, Ninh Thuận và Bình Thuận. 

Mọc ở Trung Quốc, Ấn Độ, Bungari, Mỹ… 

Y học cổ truyền Trung Quốc, Việt Nam dùng hạt gọi là bạch tật lê để làm thuốc 

cƣơng dƣơng. 

Y học hiện đại dùng toàn cây (trừ rễ) để chiết xuất cao Tật lê có chứa nhiều 

saponin steroid khi thủy phân các saponin này thì đƣợc diosgenin, pseudodiosgenin, 

hecogenin, neohecogenin, tigogenin. 

Cây tật lê có chứa 3-6% các saponin steroid, ngoài ra còn có một ít flavonoid, 

alcaloid. Bạch tật lê cũng chứa nhiều saponin steroid. 

Các saponin steroid của cây Tật lê khi vào cơ thể có tác dụng làm tăng sinh tổng 

hợp luteinizing hormon và testosteron ở nam giới, làm tăng sinh tổng hợp luteinizing 

hormon và estradiol ở nữ giới. 

Nhờ các tác dụng đó, Tật lê có tác dụng tăng sinh lực, nâng cao chất lƣợng cuộc 

sống, tăng khả năng hoạt động tính dục cho cả nam và nữ giới. 

Tật lê còn đƣợc gọi là « Viagra xanh » 

Tật lê còn làm sáng mắt, lợi tiểu, đƣợc dùng cho các vận động viên thể dục thể 

thao để tăng sức khỏe, tăng thành tích thi đấu. 

Tật lê đƣợc đánh giá là dƣợc thảo có tác dụng tăng khả năng hoạt động tính dục 

mạnh nhất và an toàn nhất so với các dƣợc thảo khác. 

835.Tập quán (Habit): Thói quen hình thành đã lâu trong cuộc sống, đƣợc mọi 

ngƣời tuân theo. 

836.Tảo Chlorella:  

+ Tảo Chlorella là chi tảo tiểu cầu thuộc ngành tảo lục Chlorophyta, là tảo đơn bào, 

hình cầu nhỏ, kích thƣớc 2-10 mm đƣờng kính. 

+ Tế bào chứa lƣợng đạm, mỡ cao và sắc tố Chlorophyll a và b trong lục lạp. 
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+ Tên Chlorella đƣợc xuất phát từ tiếng Hy Lạp: Chloros có nghĩa là màu xanh lá cây 

và tiếng Latin: Ella, có nghĩa là nhỏ bé, là loại rong đã xuất hiện cách đây 2,5 tỷ năm. 

+  Thành phần: 

1) Proteine (acid amin, acid Nucleic, Peptid, Protein): 45% trọng lƣợng khô 

2) Chất béo  : 20% 

3) Carbonhydrat : 20% 

4) Chất xơ   : 5% 

5) Vitamin và chất khoáng : 10% 

+ Vitamin A, C, B2, B6, Niacin (PP), B3 (acid Panthothenic), B9 (aicd Folic), B12, 

Biotin, Choline, Vitamin K, Vitamin E 

+ Các chất khoáng: P, Ca, Zn, I2, Mg, Cu 

6) Hoạt chất sinh học: 

+ CFG (Chlorella Grow Factor) chiếm 5% trọng lƣợng khô của tảo, yếu tố sinh trƣởng 

của Chlorella, nằm trong nhân của Chlorella đƣợc tạo thành từ các Vitamin, acid 

Nucleic (AND, ARN) và acid amin. 

+ Acid Lipoic. 

+ Inositol 

+ Chlorophyll a và b rất phong phú 

+ EPA 

+ Acid -Linoleic: chiếm 39,9% tổng số Lipid 

7) Hàm lƣợng các chất: 

+ Vitamin A cao gấp 5,8 lần cà rốt 

+ Vitamin B1 cao gấp 1,3 lần men vô cơ. 

+ Vitamin B2 cao gấp 35 lần sữa 

+ Sắt: cao gấp 13 lần gan lợn và 45 lần nho 

+ Chất xơ cao gấp 1,5 lần khoai lang 

+ Tác dụng với sức khỏe: 

(1) Giải dộc: 

+ Chlorella có thể hấp thu các kim loại nặng, thuốc độc khác nhƣ PCBs 

(Polychlorinnated Biphenyls) và bài tiết đào thải ra ngoài. 

+ Các nghiên cứu cho thấyChlorella có tác dụng làm giảm nồng độ Dioxin trong 

sữa mẹ và kích thích làm tăng IgA trong sữa mẹ. 

(2)Tăng khả năng miễn dịch: 

+ CGF có tác dụng: 

- Tăng sức đề kháng tự nhiên: tăng tế bào Lympho T. 
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- Tăng khả năng chịu đựng và sự dẻo dai: CGF là nguồn năng lƣợng cho cơ thể: 

các thí nghiệm với vận động viên thể thao, chỉ dùng một liều duy nhất khả năng 

chịu đựng và sự dẻo dai kéo dài 10h sau đó. 

- Tăng  hiệu quả của Probiotics và cân bằng hệ vi khuẩn đƣợc ruột. Sự có mặt của 

CGF làm tăng số lƣợng vi khuẩn Lactobacillus. 

+ Chlorella tăng cƣờng sản xuất Interferon. 

(3) Tăng cường sức khỏe tim mạch: 

+ Chlorella rất giàu Chlorophyll, giúp cung cấp oxy cho các mô, trong đó có tim 

mạch. 

+ Chống thiếu máu, tăng cƣờng chức năng tạo máu. 

+ Có tác dụng giảm huyết áp ở ngƣời có huyết áp cao, không làm giảm huyết áp ở 

ngƣời có huyết áp bình thƣờng. 

+ Tăng HDL, giảm LDL và giảm Cholesterol 

+ Chống VXĐM, nhồi máu cơ tim. 

(4) Tăng cường chức năng tiêu hóa: 

+ Ức chế vi khuẩn yếm khí phát triển trong đƣờng ruột, kích thích phát triển vi 

khuẩn Probiotics, tạo sự cân bằng vi khuẩn đƣờng ruột. 

+ Chlorella có nhiều chất xơ (Cenlulose) giúp tiêu hóa tốt duy trì sự khỏe mạnh của 

đƣờng ruột. 

+ Chlorella chứa một loại Hormone kích thích tái sinh của tế bào nên có tác dụng 

chống viêm loét dạ dày – hành tá tràng. 

(5) Các tác dụng khác: 

+ Tăng cƣờng sửa chữa các mô bị phá hủy, chống lại tác nhân gây ung thƣ. 

+ Làm tăng pH máu để tạo trạng thái kiềm có tác dụng làm giảm các nguy cơ DM 

và các bệnh mạn tính khác. 

+ Tăng cƣờng sức khỏe do giàu Vitamin B6, B12 và các khoáng chất. 

+ Chống rối loạn ở tuổi 45-55 của phụ nữ nhƣ táo bón, mệt mỏi, bốc hỏa từng 

cơn… 

+ Chống khối u 

+ Giàu các acid amin, chất khoáng nên Chlorella đƣợc sử dụng cho trẻ suy dinh 

dƣỡng, trẻ thiếu sữa mẹ và ngƣời suy yếu. 

+ Chống oxy hóa: giàu sắc tố, -caroten, Vitamin E, -Linoleic acid, giúp làm 

chậm quá trình lão hóa của cơ thể. 

+ Phòng chống loãng xƣơng, thiếu máu ở ngƣời già do thiếu Fe, Ca. 

+ Phòng chống bƣớu cổ do thiếu Iode. 

837.Tảo Spirulina:  

+ Tên khoa học: Spirulina platensis 
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+ Thực chất: 

- Không thuộc Tảo (Tảo là nhóm sinh vật có nhân thật). 

- Thuộc nhóm vi khuẩn Lam (Cyanobacteria) (nhóm sinh vật có nhân nguyên 

thủy). 

Thuộc chi Arthrospira. Tên khoa học hiện nay là: Arthrospira platensis, thuộc bộ 

Arthrospira, họ Cyanobacteria. 

+ Tiếng Việt: tảo Spirulina, Tảo xoắn, vi tảo, tảo lam. 

+ Hình xoắn lò xo (dƣới kính hiển vi) màu xanh lam với kích thƣớc: 0.25 mm. 

Sống môi trƣờng giàu HCO3, độ kiềm cao (pH=8,5-11)  

(Hồ nƣớc kiềm Vân Nam - Trung Quốc rất phong phú). 

+  Thành phần: 

(1) Protein: 

+ Hàm lƣợng: 51-71% 

• Gấp 3,4 lần thịt bò loại 1. 

• Gấp 3,5 lần thịt gà Ta. 

• Gấp 3,7 lần thịt lợn nạc. 

• Gấp 4 lần thịt chó Quê. 

+ Đủ 20 acid amin và 8 acid amin cần thiết: Arginin: 4,1 g/100g; Alanine: 4,5 

g/100g; Leucine: 4,9 g/100g; Isoleucine: 3,2 g/100g; Lysine: 3,0 g/100g; Valine: 

3,5 g/100g; Glycine: 3,0 g/100g; Threonine: 2,9 g/100g; Phenylalanine: 2,7 g/100g 

Trytopan…; Serine, Proline, acid Glutamic, acid Aspartic … 

+ Chỉ số hóa học (Chemical Score – CS) rất cao: các acid amin chủ yếu (Leucin, 

isoleucine, Valin, Lysin, Methionin, Trytophan) đều có mặt và tỷ lệ vƣợt trội so 

tiêu chuẩn FAO. 

+ Chỉ số tiêu hóa và Hệ số sử dụng (Net Proteine Utilization – N.P.U) rất cao (80-

85% Protein của tảo hấp thu sau 18h). 

(2) Lipide: 

+ Hàm lƣợng: 7,0% (chủ yếu là acid béo không no). 

+ Thành phần: đủ các acid cần thiết cho cơ thể: 

• Acid Linoleic (LA) : 13.784 mg/1kg 

• Acid  - Linolenic (GLA): 11.980 mg/kg (tiền chất Prostaglandin) (cao hiếm 

thấy trong các sản phẩm tự nhiên). 

• Acid α-Linolenic (ALA) 

• Acid Stearidonic (SDA) 

• Acid Eicosapentaenoic (EPA) 
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• Acid Docosahexaenoic (DHA) 

• Acid Arachidonic (AA) 

 

(3) Glucide: 

+ Hàm lƣợng: 16,5% 

+ Thành phần: Chủ yếu là β-Glucan; Polysaccharide; Chất xơ: 3,6 g/100g 

(4) Vitamin: có 12 loại Vitamin với hàm lƣợng rất cao (Tính cho 100g Spirulina khô): 

Vitamin B1: 2,4 mg; Vitamin B2: 3,6 mg; Vitamin B3 (Niacin): 12,8 mg; Vitamin B5 

(acid Pantothemic): 3,5 mg; Vitamin B6: 0,4 mg; Vitamin B9 (acid Folic): 94 mg; 

Vitamin B12: 3000 g (gấp 2 lần gan bò); Choline (Vitamin J): 66 mg; Vitamin C: 25,5 

mg; Vitamin E: 5mg; β– Caroten: 122.500g (gấp 10 lần cà rốt); Vitamin K: 200 g 

(5) Chất khoáng (trong 100g khô): Ca: 120-300 mg (cao gấp 26 lần sữa); Mg: 195 mg; 

Mn: 1,9 mg; Fe: 58-64 mg; Zn: 2,0 mg; K: 1.363 mg; P: 118 mg; Na: 1.048 mg; I2. 

(6) Hoạt chất khác: Polyphenols, Steroids, Cumarin, Tanin, Chất màu: Zeaxanthin, 

Phycocyanin, SQDG (Sulphoquinovosyl Diacylglycerol): ức chế phát triển virus, Ca-

SP (Calcium – Spirulan): ức chế phát triển virus, Phycocyanobilin: ức chế virus. 

+  Tác dụng: 

(1) Chống suy dinh dưỡng, thiếu máu, còi xương. 

+ Hàm lƣợng phong phú các Vitamin, chất khoáng và các acid amin. 

+ Kích thích tế bào tủy xƣơng, phục hồi chức năng tạo máu. 

+ Là một loại sản phẩm cao cấp chống suy dinh dƣỡng và còi xƣơng, tốt cho ngƣời 

già, trẻ em và phụ nữ. 

(2) Kháng khối u: 

+ Ức chế mạnh men tổng hợp AND trên các tế bào ung thƣ. 

+ Chất Phycocyanobilin ức chế men NADPH – Oxydase làm ức chế phát triển 

virus (HIV, Viêm gan B), tác dụng giảm nguy cơ K. 

+ Ca-SP: Ức chế các men nội bào Endonuclease làm ức chế ADN gây kháng lại 

virus. 

+ SQDG cũng là chất ức chế virus. 

+ Chống tổn thƣơng do phóng xạ và phục hồi tổn thƣơng do phóng xạ. 

(3) Tăng sức đề kháng, tăng miễn dịch: 

+ Giàu acid amin có tác dụng tăng sức đề kháng cơ thể. 

+ Polysaccharide làm tăng tế bào Đại thực bào, tăng tế bào NK của lách và tăng sản 

xuất Cytokin IL. 

(4) Với tim mạch: 

+ Giảm mỡ máu, giảm Cholesterol, TG, LDL và tăng HDL. 

+ Giảm HA do ức chế thụ cảm thể α, gây giãn mạch ngoại vi. 

+ Chống đông máu, chống hình thành cục máu đông. 

+ Chống VXĐM (acid béo không no, Vitamin E, β-Caroten, Vitamin C, 

Polyphenol…) 
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(5) Chống oxy hóa, chống lão hóa, làm đẹp da. 

+ Vitamin E,Vitamin C, β-Caroten chống oxy hóa mạnh. 

+ Polyphenol, các chất khoáng và Vitamin khác cũng có tác dụng chống hình thành 

gốc tự do, phân hủy và đào thải gốc tự do. 

+ Lƣợng Ca cao tác dụng chống loãng xƣơng, đặc biệt cho phụ nữ và ngƣời già. 

+ Các acid béo không no, các Vitamin, chất khoáng, acid amin phong phú làm 

giảm tốc độ lão hóa, làm tăng tái tạo Collagen, làm da dẻ trẻ trung, mịn màng. 

+ Bổ sung Phytohormone. 

(6) Tác dụng khác: 

• Giảm đƣờng máu, phòng chống đái tháo đƣờng. 

• Chống co thắt phế quản. 

• Cân bằng Hormone (bổ sung Sterols thực vật). 

• Chống mệt mỏi, suy yếu, tạo sức khỏe bền vững, tự nhiên, toàn diện. 

• Giảm béo 

• Tăng chức năng tình dục (Arginin, Trytophan, kẽm) 

• Thải chất độc, kim loại nặng. 

838. Tinh bột: 
1. Định nghĩa:  

Tinh bột là sản phẩm quang hợp của cây xanh. Ở trong tế bào thực vật, hạt lạp không 

màu là nơi tạo ra tinh bột, các Glucid hòa tan kéo đến hạt lạp không màu và đƣợc để 

dành dƣới dạng tinh bột. Tinh bột đƣợc giữ lại trong các bộ phận của cây nhƣ: củ, rễ, 

quả, hạt, thân với hàm lƣợng từ 2-70%, trong lá thƣờng không quá 1-2%. Các dƣợc 

thảo chứa tinh bột: cát căn, mạch nha, ý dĩ, sen, hoài sơn.... 

2. Phân loại: Tinh bột đƣợc cấu tạo bởi hai loại Polysaccharid là: Amylose và 

Amylopectin: 

 - Amylose: phân tử đa số là mạch thẳng, có đến hàng nghìn đơn vị Glucose. 

 - Amilopectin: Phân tử có từ 5.000 đến 50.000 đơn vị Glucose, có cả mạch thẳng 

và mạch nhánh. 

3. Phân biệt tinh bột và bột: 

+ Bột: là hạt đã loại vỏ đƣợc nghiền nhỏ, thành phần có cả Glucid, Lipid, Protid, 

Vitamin, muối khoáng... 

+ Tinh bột: là dạng sản phẩm phải chế biến để loại bỏ các thành phần khác để chỉ còn 

lại Glucid. Các giai đoạn chế biến tinh bột gồm: 

(1) Làm nhỏ nguyên liệu để giải phóng tinh bột ra khỏi các tế bào. 

(2) Nhào với nƣớc, lọc qua rây hoặc vải, lấy phần dƣới rây. 

(3) Cho lên men. 

(4) Rửa nƣớc rồi phơi khô. 

4. Công dụng: 

(1) Tinh bột là thành phần chính trong lƣơng thực: hạt ngũ cốc, các loại củ (khoai, 

sắn, mài...) 
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(2) Làm tá dƣợc trong dƣợc phẩm và TPCN 

(3) Làm nhiên liệu sản xuất Glucose, cồn, bánh kẹo, monosodium glutamat. 

839. Tinh dầu thông đỏ: 
1. Cây thông đỏ: 

+ Tên khoa học: Taxus wallichiana Zucc. 

+ Tên khác: 

 Thông đỏ lá dài 

 Sam hạt đỏ lá dài 

 Thủy tùng Himalaya 

 Thủy tùng châu Âu 

+ Thuộc họ Thủy tùng (Taxaceae) 

2. Thành phần: 

2.1. Lá thông đỏ: 

(1) Carbonhydrat 

(2) Acid amin: có 18 loại acid amin 

(3) Các vitamin: A, C, K 

(4) Chất khoáng: Fe, P, Mn, Zn 

(5) Flavonoid 

(6) Polyphenol 

(7) Năm 1997, Nguyễn Hữu Toàn và cộng sự đã công bố tách đƣợc hai hợp 

chất: 

 10-deacetylbaccatin III 

 19-hydroxybaccatin III 

(8) Năm 1997, Nguyễn Thị Thanh Tâm đã công bố cô lập đƣợc 7 hợp chất: 

 10-deacetylbaccatin III 

 19-hydroxybaccatin III 

 Taxinnine B 

 Taxuspine F 

 10-deacetyltaxuspine F 

 p-zydroxybenzaldehid 

 7-(-xylosyl)-10-deacetyltaxol 

2.2. Thân và rễ: 

(1) Năm 1997, Sunil K.Chattopadhyay và cộng sự đã cô lập được 3 hợp 

chất: 

 2 - acetoxy-brevifoliol 

 2 – deacetoxyl-5-decinnamoyltaxinine J. 

 2-deacetoxytaxinine J. 
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(2) Năm 1981, Miller R.W. và cộng sự đã cô lập được 2 hợp chất: 

 1-hydroxybaccatin I. 

 Taxol (Paclitaxel) 

(3) Các tác giả khác cũng đã công bố chiết xuất từ vỏ cây 

 Tasumatrol B 

 10-deacetylbaccatin III (10-DAB) 

 4-deacetylbaccatin III (4-DAB) 

 Taxusabietane A 

2.3. Các hợp chất chống ung thư: (trong lá và vỏ cây) 

(1) Taxol (Paclitaxel) và các Taxoids 

(2) Ba Lignan: Taxiresinol, Isotaxiresinol, Secoisolaricirenol 

2.4. Các chất khác: (trong lá và vỏ cây): Tanin; Saponin; Anthraquinon; 

Alcaloids; Steroid; Tinh dầu: pinene, camphene 

+ Tác dụng: 

(1) Tác dụng chống viêm, giảm đau: 

+ Các hoạt chất Tasumatrol B, Taxusabietane A, 10-DAB, 4DAB có tác dụng 

chống viêm, giảm đau. 

+ Cơ chế: các hoạt chất này ức chế men COX-2 và ức chế sinh tổng hợp 

Prostaglandin từ acid Arachidonic. 

(2) Tác dụng hạ sốt, chống co giật: 

+ Các thí nghiệm với liều 50mg/kg và 100mg/kg các hoạt chất chiết xuất từ lá 

và vỏ thông đỏ đã tác dụng hạ sốt và giảm co giật. 

+ Các tác dụng này đã đƣợc áp dụng trong điều trị hạ sốt, co giật, động kinh. 

(3) Tác dụng kháng sinh: 

+ Dịch chiết từ lá và vỏ thông đỏ có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm (Hoạt 

chất Flavonoid, Taxoids, Anthraquinon). 

+ Đã áp dụng điều trị ở Ấn Độ, Trung Quốc và nhiều nƣớc khác với các bệnh 

viêm phế quản, nhiễm vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng. 

(4) Tác dụng chống ung thư: 

+ Taxol (Paclitaxel) đã đƣợc ghi trong dƣợc điển Mỹ, Việt Nam và nhiều nƣớc 

khác là chất chống ung thƣ.  Cơ chế là do ức chế tăng sinh tế bào, ức chế các 

mạch máu tân tạo làm cho tế bào ung thƣ bị chết đói. 

+ Các  hoạt chất: Taxiresinol, Isotaxiresinol và Secoisotaxiresinol cũng có tác 

dụng chống ung thƣ, đặc biệt với ung thƣ gan, ruột kết, buồng trứng và ung thƣ 

vú. 

(5) Tác dụng với tim mạch: 

+ Giảm mỡ máu, giảm LDL, cholesterol, giảm nguy cơ vữa xơ động mạch. 

+ Tăng tuần  hoàn máu, giảm đau đầu do thiếu máu não. 
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+ Giảm huyết áp. 

(6) Tác dụng với tiêu hóa: 

+ Tăng thải độc gan, thanh nhiệt gan. 

+ Giảm đƣờng máu. 

+ Giảm viêm, nhiễm trùng đƣờng tiêu hóa. 

+ Nhuận tràng, tiêu thực. 

(7) Tác dụng khác: 

+ Làm đẹp da 

+ Chống nấc 

840. Thịt đỏ: 

- Thịt đỏ và thịt trắng khác nhau ở hàm lƣợng ion sắt. Thịt đỏ: có hàm lƣợng ion 

Fe cao. 

 Ion sắt có tác dụng: 

Tăng xúc tác men tổng hợp N0 từ arginin. 

Tăng xúc tác biến nitrat thành nitrit. 

- Nitrit kết hợp acid amin thạo thành nitrosamin, gây K ruột, đại tràng, trực tràng. 

841.Thủ công(Handicraft, manual work): Thủ công là làm bằng tay với 

công cụ thô sơ hoặc là môn học dạy làm các vật đơn giản để rèn luyện tính khéo léo. 

842.Thức ăn sẵn sàng để ăn (Ready – to – eat – Food): Thực 
phẩm đƣợc sản xuất dự định để tiêu dùng trực tiếp mà không cần nấu hoặc chế biến 

khác. 

843. Tiền mãn kinh, mãn kinh: 

+ Tiền  mãn kinh: là quá trình chuyển tiếp từ giai đoạn hoạt động sinh lý bình thƣờng 

sang giai đoạn mãn kinh. Tuổi tiền mãn kinh trung bình  là 40-45. 

+ Mãn kinh: là giai đoạn ngƣời phụ nữ không còn kinh nguyệt (ngừng hành kinh 12 

tháng liên tiếp). Tuổi mãn kinh: trung bình 50 tuổi. 

+ Sau mãn kinh: sau 5 năm mãn kinh. 

+ Biểu hiện: Các biểu hiện gắn liền với sự suy giảm và cạn kiệt Hormone sinh dục. 

(1) Rối loạn kinh nguyệt:  

- Rối loạn kinh nguyệt thƣờng gặp nhất là rong huyết, do buồng trứng teo nhỏ, giảm 

nang noãn nên không có phóng noãn. 

- Nội mạc tử cung dày lên, có thể quá sản, dễ nguy cơ ung thƣ. 

(2) Rối loạn vận mạch: 

+ Cơn bốc nóng mặt: 

- Xảy ra đột ngột, tự nhiên thấy nóng ở mặt, cổ, ngực 

- Xảy ra vài phút, kèm vã mồ hôi, hay xảy ra ban đêm hoặc khi có Stress. 
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- Triệu chứng kéo dài từ 6 tháng đến vài năm. 

+ Vã mồ hôi: 

- Có thể kèm theo cơn bốc nóng mặt hoặc đơn lẻ 

- Hay xảy ra ban đêm, gây khó chịu, mất ngủ. 

(3) Triệu chứng thần kinh – tâm lý: 

- Hồi hộp, mệt mỏi, khó chịu 

- Mất ngủ 

- Giảm cảm giác khi quan hệ tình dục 

- Hay lo lắng, cáu gắt, trầm cảm 

- Đau nhức xƣơng khớp, có thể có cơn Migrain (đau nửa đầu) 

(4) Triệu chứng tiết niệu – sinh dục: 

- Quan hệ tình dục: giảm (chỉ còn 10% sau tuổi 60), khó khăn và đau buốt 

- Âm đạo khô teo, dễ bị viêm nhiễm 

- Các dây chằng giữ tử cung và các cơ vùng chậu mất tính đàn hồi, teo, yếu, dễ bị sa 

sinh dục. 

- Tử cung, cổ tử cung teo nhỏ. Nội mạc tử cung mỏng, ít mạch máu 

- Niêm mạc tiết niệu cũng teo, dễ bị nhiễm khuẩn, són đái. 

(5) Biểu hiện ở da: 

- Da khô, xuất hiện nhiều nếp nhăn, do lớp mỡ dƣới da giảm 25%, lớp Chollagen giảm, 

xơ hóa làm da nhăn nheo, xơ cứng, xuất hiện nhiều đốm nâu (đồi mồi) 

- Tỷ lệ nƣớc giảm, dễ bị tổn thƣơng 

(6) Các bệnh thường gặp: 

+ Loãng xƣơng: bắt đầu từ tuổi 30 hàm lƣợng Canxi giảm, gây loãng xƣơng tăng lên 

do giảm hormone Estrogen. 

+ Bệnh tim mạch:  

 Cholesterol tăng, tăng huyết áp, béo phì 

 Suy mạch vành, VXĐM 

+ Bệnh Alzheimer: 

 Bệnh xuất hiện âm ỉ 5-10 năm trƣớc khi trở nên rõ ràng sau tuổi 65. Tỷ lệ ở nữ 

cao gấp 3 lần ở nam. 

 Cơ chế do Estrogen cạn kiệt, không còn bảo vệ đƣợc tế bào thần kinh khỏi chất 

độc Alomyloid - . 

 

+ Nguy cơ ung thƣ tăng: 

- Ung thƣ cổ tử cung, nội mạc tử cung 

- Ung thƣ vú. 

844.Tiết canh (Animal’s blood curd mixed with hashed liver and 

cartilage): Món ăn làm bằng tiết sống hòa trộn với gan, sụn luộc băm nhỏ và bột lạc 

rang cùng với một số gia vị khác, để đông lại. 
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845.Tính an toàn (Safety): Là sự không có những rủi ro gây thiệt hại không thể 

chấp nhận đƣợc. Tính an toàn của sản phẩm thực phẩm là sản phẩm không chứa các 

chất gây ô 

nhiễm sinh học, hóa học và lý học hoặc các yếu tố khác gây độc hại, nguy hiểm tới sức 

khỏe ngƣời tiêu dùng. 

846.Tính chất lượng (Quality): Tính chất lƣợng của sản phẩm thực phẩm là 
mức độ tập hợp các đặc tính của sản phẩm đáp ứng các yêu cầu, cụ thể là đáp ứng các 

tiêu chí sau: 

- Đảm bảo thành phần nguyên liệu. 

- Đảm bảo hàm lƣợng theo công bố. 

- Đảm bảo độ tinh khiết các hoạt chất, thành phần. 

- Đảm bảo sự ổn định hàm lƣợng, thành phần từ sản xuất đến tiêu dùng. 

847.Tính đổi lẫn (Interchangeability): Là khả năng của một sản phẩm, 
quá trình hoặc dịch vụ đƣợc sử dụng để thay thế cho một sản phẩm, quá trình hay dịch 

vụ khác nhƣng vẫn đáp ứng những yêu cầu tƣơng tự. 

848.Tính hiệu quả (Effect): Tính hiệu quả của sản phẩm thực phẩm là sản 
phẩm có một hoặc nhiều tác dụng đƣợc khoa học chứng minh có khả năng cải thiện 

sức khỏe con ngƣời hoặc làm giảm thiểu tác hại và nguy cơ bệnh tật. Tuy nhiên, nó 

không phải là một trị liệu y học hay cứu chữa bệnh tật. Tính hiệu quả phải đƣợc chứng 

minh khoa học và cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. 

849.Tính phù hợp của thực phẩm (Conformity of Food): Thực 
phẩm đƣợc chấp nhận để dùng cho con ngƣời phải đạt đƣợc nhƣ mục đích sử dụng đã 

đề ra cho nó. 

850.Tính thỏa dụng (Fitness for purpose): Là khả năng của sản phẩm, 

quá trình hoặc dịch vụ đáp ứng đƣợc những mục đích đề ra trong những điều kiện nhất 

định. 

851.Tính tương thích (Compatibility): Là khả năng của một sản phẩm, 

quá trình hoặc dịch vụ có thể dùng cùng nhau trong những điều kiện nhất định để đáp 

ứng những yêu cầu tƣơng ứng mà không gây ra những tác động tƣơng hỗ không thể 

chấp nhận đƣợc. 

852. Tinh dầu:  
1. Khái niệm: 

Tinh dầu là một hỗn hợp của nhiều thành phần, thƣờng có mùi thơm, không tan trong 

nƣớc, tan trong các dung môi hữu cơ, bay hơi ở nhiệt độ thƣờng và có thể điều chế từ 

thảo mộc bằng phƣơng pháp cất kéo hơi nƣớc. 

2. Phân loại: 

(1) Các  dẫn chất của Monoterpen: Myrcen, Limonen, Geraniol, Nerol... 

(2) Các dẫn chất của Sesquiterpen: Farnesen, Zingibere, Curmen, Farnesol... 

(3) Các dẫn chất có nhân thơm: Eugenol, Thymol, Methyleugenol, Vanilin, 
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Methylsalicylat, P-cymen, Aldehyd cinnamic.... 

(4) Các hợp chất chứa N và S: Methylantranilat, Alicin... 

3. Tác dụng: 

(1) Trong y dƣợc và TPCN: 

+ Kích thích tiêu hóa: lợi mật, thông mật. 

+ Tác dụng kháng khuẩn, diệt khuẩn: tác dụng trên đƣờng hô hấp: bạc hà, bạch đàn. 

Tác dụng trên đƣờng tiết niệu: tinh dầu hoa cây Barosma betulina. 

+ Một số có tác dụng kích thích thần kinh trung ƣơng : tinh dầu Anethol: đại hồi.... 

+ Một số tác dụng diệt ký sinh trùng: 

 - Trị giun: tinh dầu giun, Santonin. 

 - Trị sán: Thymol. 

 - Diệt ký sinh trùng sốt rét: Artemisinin. 

+ Nhiều tinh dầu có tác dụng chống viêm, làm lành vết thƣơng, sinh cơ khi dùng ngoài 

da. 

+ Tinh dầu thông: đƣợc chiết từ lá và vỏ cây thông đỏ, có chứa hoạt chất Taxan, Taxol, 

Flavonid, Hydroxy apocarotenoid, Rhodoxanthin, Methoxy triterpen .....  

Có tác dụng chống ung thƣ, ức chế thần kinh trung ƣơng, tác dụng tiêu thực, thông 

kinh mạch, giảm đau, chữa hen, bệnh tim. 

(2) Trong y học cổ truyền và TPCN: 

+ Giảm biểu, chữa cảm mạo phong hàn (tân ôn giải biểu), cảm mạo phong nhiệt (tân 

lƣơng giải biểu): quế chi, sinh khƣơng, kinh giới, tía tô, khƣơng hoạt, hƣơng nhu, 

hành, tế tân, bạch chỉ, phòng phong, mùi, bạc hà, cúc hoa, hắc hƣơng. 

+ Ôn lý trừ hàn, hồi dƣơng cứu nghịch, có tác dụng thông kinh hoạt lạc, thông mạch, 

giảm đau làm ấm cơ thể, chữa đau bụng, trụy mạch: Thảo quả, đại hồi, tiểu hồi, riềng, 

đinh hƣơng, sa nhân, can khƣơng, xuyên tiêu, ngô thù du, nhục quế. 

+ Thuốc phƣơng hƣơng khai khiếu: có tác dụng kích thích, thông các giác quan, trừ 

đờm, thanh phế: xƣơng bồ, xạ hƣơng, cánh kiến trắng... 

+ Thuốc hành khí: Hƣơng phụ, trần bì, uất kim, hậu phác, sa nhân, mộc hƣơng, chỉ 

thực, chỉ xác, trầm hƣơng.... 

+ Hành huyết, bổ huyết: xuyên khung, đƣơng quy.... 

+ Trừ thấp: độc hoạt, thiên niên kiện, hậu phác, thảo quả.... 

(1) Sử dụng trong công nghệ thực phẩm: 

+ Sử dụng làm phụ gia: bảo quản thực phẩm. 

+ Sử dụng làm hƣơng liệu: quế, hồi, đinh hƣơng, vanilin, menthol... 

(2) Sử dụng trong mỹ phẩm: 

+ Sản xuất nƣớc hoa 

+ Xà phòng 

+ Mỹ phẩm khác 

853.Tiếp xúc cấp tính (Acute Exposure): Sự tiếp xúc một lần hoặc rất ngắn 

với một chất, thƣờng ít hơn 24 giờ. 
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854.Tiếp xúc, phơi nhiễm (Contact) : Ngƣời hay động vật có quan hệ với 
ngƣời hay động vật nhiễm trùng hoặc môi trƣờng nhiễm trùng, là đã có 1 cơ hội bị 

nhiễm tác nhân gây bệnh đó. Trong ATTP, tiếp xúc (phơi nhiễm) là ngƣời đã ăn uống 

phải thực phẩm bị ô nhiễm có nguy cơ bị NĐTP hoặc bệnh nhiễm trùng thực phẩm. 

855.Tiêu chuẩn bắt buộc (Mandatory standard): là tiêu chuẩn mà việc áp 

dụng nó là bắt buộc theo luật chung hoặc theo trích dẫn duy nhất trong văn bản pháp 

quy. 

856.Tiêu chuẩn cơ bản (Basic standard): Là tiêu chuẩn bao trùm, một phạm 

vi rộng hoặc chứa đựng những điều khoản chung cho một lĩnh vực cụ thể. 

857.Tiêu chuẩn danh mục- đặc tính (Standard on data  to be 

provided): Là tiêu chuẩn nêu danh mục các đặc tính mà các giá trị hoặc dữ liệu khác 

của các đặc tính đó sẽ đƣợc quy định cụ thể cho một sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ. 

858.Tiêu chuẩn dịch vụ (Service standard): Là tiêu chuẩn quy định những 

yêu cầu mà một dịch vụ phải thỏa mãn nhằm tạo ra tính thỏa dụng  của dịch vụ đó. 

859.Tiêu  chuẩn đồng nhất (Identical standards): là những tiêu chuẩn hài 

hòa giống nhau hoàn toàn cả về nội dung và cách trình bày. 

860.Tiêu chuẩn thực phẩm (Food Standard) 
Tiêu chuẩn là tài liệu đƣợc thiết lập bằng cách thỏa thuận và do một cơ quan đƣợc thừa 

nhận phê duyệt nhằm cung cấp những quy tắc, hƣớng dẫn hoặc đặc tính cho các hoạt 

động hoặc kết quả hoạt động để sử dụng chung và lặp đi lặp lại nhằm đạt đƣợc mức độ 

trật tự tối ƣu trong một khung cảnh nhất định. (Tiêu chuẩn phải đƣợc dựa trên các kết 

quả vững chắc của khoa học, công nghệ, kinh nghiệm và nhằm đạt đƣợc lợi ích tối ƣu 

cho cộng đồng). 

Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (2006): Tiêu chuẩn là quy định về đặc 

tính 

kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ, quá trình, môi trƣờng và các đối tƣợng khác trong hoạt động kinh tế - xã 

hội nhằm nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của các đối tƣợng này. Tiêu chuẩn do một 

861. Tiêu chuẩn hài hòa (Harmonized standards – Tiêu chuẩn 

tương đương) 

 Là những tiêu chuẩn về cùng một đối tƣợng do các cơ quan hoạt động tiêu chuẩn hóa 

khác nhau xét duyệt nhằm tạo ra tính đổi lẫn cho các sản phẩm, quá trình và dịch vụ 

hoặc tạo ra sự thông hiểu lẫn nhau về các kết quả thử nghiệm hoặc các thông tin đƣợc 

cung cấp theo những tiêu chuẩn đó. 

+ Tiêu chuẩn hài hòa đa phƣơng (Multilateral harmonized standards): Là những tiêu 

chuẩn đƣợc hài hòa giữa hơn hai cơ quan hoạt động tiêu chuẩn hóa. 

+ Tiêu chuẩn hài hòa khu vực (Reginonal harmonized standards): Là những tiêu chuẩn 

đƣợc hài hòa với một tiêu chuẩn khu vực. 
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+ Tiêu chuẩn hài hòa quốc tế (International harmonized standards): Là những tiêu 

chuẩn đƣợc hài hòa với một tiêu chuẩn quốc tế. 

+ Tiêu chuẩn hài hòa song phƣơng: (Bilateral harmonized standards): Là những tiêu 

chuẩn đƣợc hài hòa giữa hai cơ quan hoạt động tiêu chuẩn hóa. 

862.Tiêu chuẩn hóa (Standardization) 
 Là một hoạt động thiết lập các điều khoản để sử dụng chung và lặp đi lặp lại đối với 

những vấn đề thực tế hoặc tiềm ẩn, nhằm đạt đƣợc mức độ trật tự tối ƣu trong một 

khung cảnh nhất định. 

+ Tiêu chuẩn hóa khu vực (Regional standardization): Là tiêu chuẩn hóa đƣợc mở rộng 

cho các cơ quan tƣơng ứng của các nƣớc chỉ trong một khu vực địa lý, chính trị hoặc 

kinh tế trên thế giới tham gia. 

+ Tiêu chuẩn hóa quốc gia (National standardization): Là tiêu chuẩn hóa đƣợc tiến 

hành ở cấp một quốc gia riêng biệt. 

+ Tiêu chuẩn hóa quốc tế (International standardization): Là tiêu chuẩn hóa đƣợc mở 

rộng cho các cơ quan tƣơng ứng của tất cả các nƣớc tham gia. 

+ Tiêu chuẩn hóa lãnh thổ hành chính ( Provicial standardization): Là tiêu chuẩn hóa 

đƣợc tiến hành ở cấp một đơn vị lãnh thổ của một quốc gia. 

863.Tiêu chuẩn khu vực (Regional standard): Là tiêu chuẩn đƣợc một tổ 

chức hoạt động tiêu chuẩn hóa khu vực/ tổ chức tiêu chuẩn khu vực chấp nhận và phổ 

cập . 

864.Tiêu chuẩn lãnh thổ hành chính (Provincial standard): Là tiêu 

chuẩn đƣợc chấp nhận ở cấp đơn vị lãnh thổ của một quốc gia và phổ cập rộng rãi. 

865.Tiêu chuẩn quá trình (Process standard): Là tiêu chuẩn quy định 

những yêu cầu mà một quá trình phải thỏa mãn, nhằm tạo ra tính thỏa dụng của quá 

trình đó. 

866.Tiêu chuẩn quốc gia (National standard): Là tiêu chuẩn đƣợc một tổ 

chức hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc gia chấp nhận và phổ cập rộng rãi. 

867.Tiêu chuẩn quốc tế (International standard): Là tiêu chuẩn đƣợc 

một tổ chức hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế/ tổ chức tiêu chuẩn quốc tế chấp nhận và 

phổ cập rộng rãi. 

868.Tiêu chuẩn sản phẩm (Product standard): Là tiêu chuẩn quy định 

những yêu cầu mà một sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm phải thỏa mãn nhằm tạo ra 

tính thỏa dụng của sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm. 

869.Tiêu chuẩn tạm thời (Prestandard): Là tài liệu đƣợc cơ quan hoạt 
động tiêu chuẩn hóa tạm thời chấp nhận và phổ cập rộng rãi nhằm thu nhập những 

kinh nghiệm cần thiết thông qua việc áp dụng chúng, trên cơ sở đó xây dựng thành tiêu 

chuẩn. 

870.Tiêu chuẩn thống nhất (Unified standards): Là những tiêu chuẩn 
hài hòa có nội dung giống nhau hoàn toàn nhƣng có cách trình bày khác nhau. 
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871.Tiêu chuẩn thuật ngữ (Terminology standard): Là tiêu chuẩn 

liên quan đến những thuật ngữ, thƣờng kèm theo các định nghĩa và đôi khi có chú 

thích, minh họa, ví dụ… 

872.Tiêu chuẩn thử nghiệm (Testing standard): Là tiêu chuẩn liên 

quan đến những phƣơng pháp thử, đôi khi có kèm theo các điều khoản khác liên quan 

đến thử nghiệm, ví dụ nhƣ lấy mẫu, sử dụng phƣơng pháp thống kê, trình tự các phép 

thử. 

873.Tiêu chuẩn tương thích (Interface standard): Là tiêu chuẩn quy 

định những yêu cầu có liên quan đến tính tƣơng thích của các sản phẩm hoặc các hệ 

thống tại các nơi chúng tiếp nối với nhau. 

874.Tiêu chuẩn vệ sinh thú y (Standard of veterinary Hygiene): 
Là các chỉ tiêu kỹ thuật về vệ sinh thú y đáp ứng yêu cầu bảo vệ và phát triển động vật, 

không gây hại cho sức khỏe con ngƣời và không gây ô nhiễm môi trƣờng. 

875.Tỏi (Allium sativum) - Họ Hành tỏi Liliaceae 
  Cây cao 30-60 cm. Trồng ở nhiều vùng nƣớc ta để làm gia vị và làm thuốc. 

  Bộ phận dùng: củ tỏi. Củ tỏi có chứa aliin, sau chuyển thành alixin, có mùi tỏi. 

  Tỏi có tác dụng kháng sinh mạnh, dùng hỗ trợ điều trị lỵ, còn dùng trị giun sán. 

Làm hạ lƣợng cholesterol trong máu nên có tác dụng hỗ trợ điều trị vữa xơ động mạch, 

còn điều trị bệnh huyết áp cao. Tỏi tƣơi có hoạt tính tốt hơn tỏi khô. Có thể dùng tỏi 

tƣơi ngâm rƣợu. 

876.Tổ chức (Organization): Nhóm ngƣời và phƣơng tiện có sự sắp xếp, bố 
trí trách 

nhiệm. quyền hạn và mối quan hệ. 

877.Tổ chức quốc tế: Là tổ chức liên chính phủ. 

878.Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: là tổ chức, cá nhân tổ chức 

và thực hiện 

việc sản xuất (gọi là ngƣời nhập khẩu), xuất khẩu (gọi là ngƣời xuất khẩu), bán hàng , 

cung cấp dịch vụ (gọi là ngƣời bán hàng). 

879.Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng 

sản phẩm hàng hóa: Là ngƣời tiêu dùng tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức 

nghề nghiệp, tổ chức bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng, cơ quan kiểm tra và cơ quan 

quản lý nhà nƣớc về chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa. 

880.Tổ chức đánh giá sự phù hợp: Là tổ chức tiến hành hoạt động thử 
nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá 

trình sản xuất, cung ứng dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn 

kỹ thuật tƣơng ứng. 
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881.Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định: là tổ chức đáp ứng 

các điều kiện quy định của pháp luật và đƣợc cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền 

xem xét, quyết định công bố danh sách  để tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh lựa 

chọn sử dụng dịch vụ đánh giá sự phù hợp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nƣớc. 

882.Thanh tra (Inspection): Thanh tra nói chung là việc điều tra, xem xét để 
làm rõ sự việc. 

883.Thanh tra chuyên ngành: là việc đánh giá sự phù hợp bằng cách quan 

trắc và xét đoán kèm theo bằng phép đo, thử nghiệm hay định cỡ thích hợp. 

884.Thanh tra CLVSATTP: Là việc xem xét thực hiện các quy định của 

pháp luật về CLVSATTP. 

885.Thanh tra nhà nước: Là việc xem xét, đánh giá, xử lý của cơ quan quản 

lý nhà nƣớc đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân chịu sự quản lý theo thẩm quyền trình tự, thủ tục đƣợc quy định theo 

pháp luật. Thanh tra nhà nƣớc bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên 

ngành. 

886.Thanh tra hành chính: Là hoạt động thanh tra của  cơ quan quản lý nhà 
nƣớc theo cấp hành chính đối với việc thực hiện, chính sách, pháp luật và nhiệm vụ 

của cơ quan tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp. 

887.Thanh tra chuyên ngành ATTP: Là hoạt động thanh tra của cơ quan 
quản lý nhà nƣớc theo ngành lĩnh vực, đối với cơ quan, tổ chức , cá nhân trong việc 

chấp hành pháp luật, những quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý của lĩnh 

vực an toàn thực phẩm. 

888.Thay thế (Revision): Là việc đƣa vào tất cả những thay đổi cần thiết vào 

nội dung và cách trình bày của tài liệu quy chuẩn. 

889. Thành phần thực phẩm (Ingredient): Các chất có trong thực phẩm, 

bao gồm cả phụ gia thực phẩm, đƣợc sử dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực 

phẩm và có mặt trong thành phẩm cho dù chúng có thể ở dạng đã chuyển hóa. 

890.Thành phần rau: Bất kỳ loại thực vật hoặc một phần của chúng bao gồm: 
rễ, vỏ cây, thân cây, thân rễ, lá, cuống lá, cụm hoa, chồi, cành non, hoa quả và hạt hoặc 

chất chiết xuất đƣợc từ chúng. 

891.Thăng ma châu Âu ( Cimicifuga racemosa )  Họ 

Ranunculaceae 
Còn gọi là cây Cohosh đen, có xuất xứ từ Canada, Mỹ. Hiện nay đƣợc trồng nhiều ở 

châu Âu, cây đƣợc trồng bằng hạt, cây sống lâu năm, cao đến 2.5m. Bộ phận dùng là 

rễ cây. 

Rễ cây có chứa artein, cimicifugosid. Các isoflavon, chủ yếu là formononetin có hoạt 

tính nhƣ estradiol nhƣng nhẹ nhàng hơn, thuộc nhóm các phytoestrogen và có công 
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dụng nhƣ soyisoflavon. Ngoài ra, còn làm tăng hàm lƣợng kinh nguyệt cho phụ nữ ít 

kinh. 

Còn dùng hỗ trợ điều trị thấp khớp, có tác dụng an thần. 

892.Thẩm tra (Verification): Việc áp dụng các phƣơng pháp, quy trình, phép 

thử nghiệm và đánh giá khác với sự giám sát để phê chuẩn tính phù hợp của chƣơng 

trình HACCP và sự tuân thủ theo kế hoạch HACCP. 

893.Theo dõi: Chú ý từng hoạt động, từng diễn biến của cấp dƣới để nắm đƣợc, 
ứng phó và điều chỉnh kịp thời. 

894.Thịt tươi (Fresh meat): Là thịt chƣa qua xử lý, bao gồm cả thịt ƣớp lạnh 

và đông lạnh. 

895.Thiếu vi chất dinh dưỡng: Khi các vi chất dinh dƣỡng ở dƣới mức nhu 

cầu sinh lý, có thể gây nên các rối loạn về cấu trúc và chức năng của tế bào, tổ chức và 

cơ thể sống. 

896.TMI (Tolerable Monthly Intake): TMI là viết tắt của 3 từ tiếng Anh: 

Tolerable Monthly Intake, nghĩa là lƣợng hóa chất ăn vào dung nạp đƣợc hàng tháng. 

Chỉ số TMI thƣờng đƣợc sử dụng để đánh giá các hóa chất tích lũy nhƣ Cadimium, 

Thủy ngân, Chì… 

897.Thỏa thuận (Consensus): Là sự đồng ý chung đƣợc thể hiện ở chỗ 

không có sự đối lập nghiêm trọng của bất kỳ một bộ phận quan trọng nào trong số các 

bên liên quan đối với những vấn đề cốt yếu và thể hiện thông qua một quá trình mà 

mọi quan điểm của các bên hữu quan đều đƣợc xem xét và tất cả các tranh chấp đƣợc 

dung hòa. 

898.Thỏa thuận đa phương (Multilateral arrangement): Là thỏa 

thuận thừa nhận bao gồm việc chấp nhận của hai  bên trở lên các kết quả của nhau. 

899.Thỏa thuận đơn phương (Unilateral arrangement): Là thỏa 
thuận thừa nhận bao gồm việc chấp nhận của một bên các kết quả của 1 bên khác. 

900.Thỏa thuận song phương (Bilateral arrangement): Là sự nhất 
trí dựa trên sự chấp nhận của một bên các kết quả nhận đƣợc từ việc thực hiện một 

hoặc nhiều yếu tố chức năng của một hệ thống đánh giá chứng nhận sự phù hợp do 

một bên khác đƣa ra. 

901.Thỏa thuận thừa nhận (Recognition arrangement): Là sự nhất 
trí dựa trên sự chấp nhận của một bên các kết quả nhận đƣợc từ việc thực hiện một 

hoặc nhiều yếu tố chức năng của một hệ thống đánh giá xác nhận sự phù hợp do một 

bên khác đƣa ra. 

902. Thỏa thuận về ATTP (Consensus): Là sự đồng ý chung thể hiện ở 

chỗ không có sự đối lập nghiêm trọng của bất kỳ một bộ phận quan trọng nào trong số 

các bên hữu quan đối với những vấn đề cốt yếu và thể hiện thông qua một quá trình mà 
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mọi quan điểm của các bên hữu quan đều đƣợc xem xét và tất cả các tranh chấp đều 

đƣợc dung hòa. 

903.Thói quen (Habit): Lối, cách sống hay hành động do lặp lại lâu ngày đã 

trở thành nếp, rất khó thay đổi. 

904.Thói tục (Custom, practice): Thói quen và lệ tục nói chung, thƣờng là 
không tốt. 

905.Thông báo (Communicate): Báo cho mọi ngƣời biết. 

906.Thông báo nguy cơ (Risk Communication): 
Phần thứ ba của quá trình phân tích nguy cơ là thông báo nguy cơ . Thông báo nguy cơ 

là việc thông báo các thông tin về nguy cơ cho những đối tƣợng liên quan (Chính phủ, 

tổ chức, ngành công nghiệp, Y tế, Thƣơng mại, Báo chí …) để có chính sách, quyết 

định “hành động có liên quan”. Trong cơ chế hội nhập, việc thông báo nguy cơ phải 

đƣợc thực hiện cởi mở, minh bạch và duy trì thƣờng xuyên. 

Ô nhiễm thực phẩm là vấn đề cả nhân loại đang quan tâm, nó không chỉ ảnh hƣởng tới 

sức khỏe ngƣời tiêu dùng mà còn liên quan đến phát triển kinh tế, thƣơng mại, du lịch. 

Muốn kiểm soát đƣợc ô nhiễm thực phẩm, chỉ có một biện pháp duy nhất là thiết lập 

đƣợc hệ thống phân tích nguy cơ . Hệ thống phân tích nguy cơ là giải pháp chủ động, 

dự phòng một cách tích cực, cơ bản, toàn diện, đƣợc thực hiện ở bất cứ quốc gia nào 

nếu ở đó muốn có một thị trƣờng thực phẩm an toàn cho xã hội. 

907.Thông báo xác nhận (Claim): Việc ghi nhãn nhằm giới thiệu một thực 
phẩm có những đặc tính chất lƣợng liên quan đến bản chất, nguồn gốc, đặc tính dinh 

dƣỡng, quá trình chế biến, thành phần cấu tạo hoặc bất kỳ chỉ tiêu chất lƣợng nào khác 

của thực phẩm đó. 

908.Thông qua (Release): Sự cho phép chuyển sang giai đoạn sau của một 
quá trình. 

909.Thông quan:  Là việc cơ quan hải quan quyết định hàng hóa đƣợc xuất 
khẩu, nhập khẩu, phƣơng tiện vận tải đƣợc xuất cảnh, nhập cảnh 

910.Thông tư (Inform, send a circular to) 
- Báo cho cấp dƣới biết bằng văn bản 

- Văn bản báo cho cấp dƣới biết 

Văn bản hành chính dùng để truyền đạt, giải thích và hƣớng dẫn việc thi hành  các chủ 

trƣơng, chính sách của nhà nƣớc. 

911.Thông tin (Information): Là những dữ liệu thô hoặc các dữ liệu đã đƣợc 
xử lý, đƣợc phân tích, đƣợc các cá nhân, tổ chức phổ biến thông qua sách báo, các báo 

cáo, các kết quả nghiên cứu, các bảng biểu, đồng thời thông tin còn là quá trình đƣa 

những dữ liệu đó đến ngƣời nhận (các nhà quản lý, các nhà vạch chính sách, công 

chúng…) để tạo và nâng cao nhận thức giác ngộ, hiểu biết của họ. 
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Thông tin và phƣơng tiện hỗ trợ (ví dụ: Hồ sơ, quy định, tài liệu về thủ tục, bản vẽ, báo 

cáo, tiêu chuẩn). Phƣơng tiện hỗ trợ: Giấy, đĩa từ, đĩa điện tử hoặc quang, ảnh. 

Thông tin (Inform, communicate Information) còn là: 

- Truyền tin, đƣa tin, báo cho nhau để biết. 

- Tin tức về các sự kiện diễn ra trong thế giới xung quanh. 

912.Thống kê (Collect statistics): Thu nhập số liệu về một hiện tƣợng, sự 
việc nào đó. 

913.Thông thái (Scholarly): Có kiến thức, rộng và sâu. 

914.Thông biển (Pinus sylvestris ) 
Họ Pinaceae 

Là loại cây thuộc họ Tùng - bách có thể cao đến 30m. Vỏ cây màu nâu đỏ đƣợc dùng để 

bào chế các Thực phẩm chức năng. 

Mọc ở châu Âu và tây bắc châu Á. 

Tinh dầu vỏ thông biển có chứa nhiều alphapiren, chất nhựa, chất đắng. 

Thông biển còn có chứa pycnogenol là hỗn hợp các proanthocyanidin có tác dụng chống 

oxy hóa mạnh, có hoạt tính phá vỡ các gốc tự do, giải độc gan. 

915.Thời hạn bán (Sell – by – date): Ngày cuối cùng cung cấp dịch vụ bán 
thực phẩm 

cho khách hàng, sau đó là thời hạn bảo quản cho phép còn lại của thực phẩm trong điều 

kiện bảo quản của khách hàng. 

916.Thời hạn sử dụng tốt nhất (Date of minimum durability/ 

“best before”) 
 Thời hạn mà trong đó thực phẩm, dƣới các điều kiện bảo quản xác định, vẫn duy trì 

đầy đủ các đặc trƣng chất lƣợng vốn có, đồng thời vẫn hoàn toàn đảm bảo chất lƣợng 

thƣơng phẩm nhƣ đã công bố hoặc theo thỏa thuận chung. Tuy nhiên, khi vƣợt quá thời 

hạn này, thực phẩm có thể vẫn đảm bảo đƣợc các đặc tính chất lƣợng đã công bố trong 

thời hạn sử dụng tốt nhất. 

917.Threonin (Threonine): Là một axit amin, có trong hạt đậu, men bia, chế 

phẩm sữa, trứng, cá, thịt, hạt, thực phẩm biển. Cần cho tổng hợp các protein, tạo men 

răng, collagen, elastin, chuyển hóa mỡ, ngăn ngừa tích tụ mỡ trong gan, ổn định 

glucose - huyết, do giúp tân tạo glucose trong gan. Cần bổ sung thêm threonin ở bệnh 

nhân bỏng, bị thƣơng hoặc sau phẫu thuật. Cách dùng: 300 mg/ngày. 

918.Thụ cảm thể (rececptor): Là một phần tử, một tế bào , một đám tế bào 

hoặc một cơ 

quan có tác dụng tiếp nhận kích thích từ bên ngoài hoặc bên trong cơ thể với 2 đặc điểm 

cơ bản: 

- Gắn chọn lọc với một chất đặc hiệu 

- Kèm theo sự gắn này là một tác dụng sinh lý đặc hiệu 
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919.Thủ công (Manual work, Handicraft): Làm bằng tay với công cụ 
thô sơ. 

920.Thủ công nghiệp (Haudicraft Industry): Ngành sản xuất sử dụng 
sự khéo tay và công cụ giản đơn để sản xuất ra hàng hóa. 

921. Thực phẩm biến đổi gen (Thực phẩm sử dụng công nghệ gen 

– Thực phẩm GMOs):  

 Thực phẩm sử dụng công nghệ gen là những sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc 

từ tổ chức đã bị biến đổi do công nghệ gen, nhƣng không bao gồm các chất đƣợc quy 

định là phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến. Công nghệ gen còn gọi là “Công 

nghệ sinh học”, “Công nghệ ADN”, là công nghệ làm thay đổi gen di truyền trong các 

tế bào và tổ chức sống, nghĩa là nó cho phép các gen cá thể đã đƣợc tuyển chọn sẽ 

chuyển giao từ một sinh vật này sang một sinh vật khác, để tạo ra những sinh vật mới 

và từ đó cho những sản phẩm mới, gọi là sản phẩm thực phẩm biến đổi gen, gọi ngắn 

là thực phẩm biến đổi gen. 

922.Thuốc: Là chất hoặc hỗn hợp chất dùng cho ngƣời nhằm mục đích  phòng 
bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh hoặc điều chính chức năng sinh lý cơ thể bao gồm 

thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế, trừ thực phẩm chức 

năng. 

923.Thuốc bảo vệ thực vật: Là chế phẩm có nguồn gốc từ hóa chất, thực vật, 

động vật, vi sinh vật và các chế phẩm khác dùng để phòng , trừ vi sinh vật gây hại tài 

nguyên thực vật. 

924.Thuốc đông y: là thuốc từ dƣợc liệu, đƣợc bào chế theo lý luận và phƣơng 
pháp của Y học cổ truyền của các nƣớc phƣơng Đông. 

925.Thuốc thú y: là những chất hoặc hợp chất có nguồn gốc từ động vật, thực 

vật, vi sinh vật, khoáng chất, hóa chất đƣợc dùng để phòng bệnh, chuẩn đoán bệnh, 

chữa bệnh hoặc để phục hồi, điều chỉnh cải thiện các chức năng của cơ thể động vật, 

bao gồm dƣợc phẩm, hóa chất, vaccine, hormone, một số chế phẩm sinh học khác và 

một số vi sinh vật dùng trong thú y. 

926.Thuốc từ dược liệu: là thuốc đƣợc sản xuất từ nguyên liệu có nguồn gốc 
tự nhiên từ động vật, thực vật hoặc khoáng chất. 

927.Thủ tục (Formalities, Procedure): Cách thức tiến hành một công việc 
với nội dung, trình tự nhất định, theo quy định của cơ quan nhà nƣớc. 

928.Thủ tục hải quan: là công việc mà ngƣời khai hải quan và công chức hải 
quan phải thực hiện theo quy định của Luật hải quan (Luật số 29/2001/QH10 ngày 

12/07/2011) đối với hàng hóa., phƣơng tiện vận tải. 
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929.Thử nghiệm (Testing): là hoạt động tiến hành một hoặc nhiều phép thử. 
Phép thử là xác định một hay nhiều đặc tính theo một thủ tục. 

930.Thức ăn đường phố: Thức ăn đƣờng phố là những thức ăn, đồ uống đã 
làm sẵn hoặc đƣợc chế biến, nấu nƣớng tại chỗ, đƣợc bày bán để ăn ngay trên đƣờng 

phố hoặc những nơi công cộng tƣơng tự . Khái niệm này bao gồm cả rau quả, đồ ăn, 

thức uống khác đƣợc bán rong trên đƣờng phố. 

931.Thực phẩm (Food): Tất cả các chất đã hoặc chƣa đƣợc chế biến nhằm sử 
dụng cho con ngƣời bao gồm đồ ăn, uống, nhai, ngậm và tất cả các chất đƣợc sử dụng 

để xử lý, chế biến, sản xuất “thực phẩm” nhƣng không bao gồm mỹ phẩm, và các chất 

chỉ đƣợc dùng nhƣ dƣợc phẩm. Nói cách khác: là những sản phẩm dùng cho việc ăn, 

uống của con ngƣời ở dạng nguyên liệu tƣơi, sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, các 

chất đƣợc sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm. 

932.Thực phẩm chức năng (Functional food): 
+ Định nghĩa: Thực phẩm chức năng (TPCN) là thực phẩm (hoặc sản phẩm) dùng để hỗ 

trợ (phục hồi, duy trì hoặc tăng cƣờng) chức năng của các bộ phận trong cơ thể, có 

hoặc không tác dụng dinh dƣỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề 

kháng và giảm bớt nguy cơ bệnh tật. 

+Tác dụng của TPCN: 

(1) Tác dụng chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ. 

(2) Tác dụng tạo sức khỏe sung mãn. 

(3) Tác dụng tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ bệnh tật. 

(4) Tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tật. 

(5) Tác dụng hỗ trợ làm đẹp cho cơ thể. 

(6) Góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. 

+ Tiêu chuẩn của TPCN:  

(1) Là giao thoa giữa thực phẩm và thuốc, giống thực phẩm về bản chất nhƣng khác 

về hình thức, giống thuốc về hình thức nhƣng khác về bản chất. 

(2) Sản xuất chế biến theo công thức, bổ sung các thành phần mới hoặc làm tăng hơn 

các thành phần thông thƣờng. 

(3) Có thể loại bỏ các chất bất lợi và bổ sung các chất có lợi, có tác dụng tăng cƣờng 

sức khỏe, dự phòng và giảm thiểu nguy cơ gây bệnh với những bằng chứng lâm 

sàng và tài liệu khoa học chứng minh. 

(4) Có tác dụng tới một hay nhiều chức năng của cơ thể. 

(5) Lợi ích với sức khỏe nhiều hơn lợi ích dinh dƣỡng cơ bản. 

(6) Có nguồn gốc tự nhiên (thực vật, động vật, khoáng vật). 

(7) Tác dụng lan tỏa, hiệu quả tỏa lan, ít tai biến và tác dụng phụ. 

(8) Đƣợc đánh giá đầy dủ về tính chất lƣợng, tính an toàn và tính hiệu quả. 

(9) Ghi nhãn sản phẩm theo qu định ghi nhãn. 

(10) Là một phần của sự liên tục cung cấp các sản phẩm cho sự tiêu thụ của con ngƣời 

nhằm duy trì sự sống, tăng cƣờng sức khỏe và giảm gánh nặng bệnh tật. 
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933.Thực phẩm tăng cường vi chất: [Fortification Food]  

(1) Là thực phẩm cộng thêm chất dinh dƣỡng vào thực phẩm ăn truyền thống 

(thông thƣờng). Thực phẩm ăn truyền thống là phƣơng tiện (Vehicle) đem 

thêm các vi chất dinh dƣỡng. 

(2) Có thể tăng cƣờng (cho thêm) một hoặc một nhóm chất dinh dƣỡng (Chất tăng 

cƣờng – The Fortificant) vào thực phẩm mang (Thực phẩm đem – Vehicle). 

(3) Sau khi tăng cƣờng thêm vào, quá trình chế biến sẽ làm đồng nhất hóa và chất 

tăng cƣờng trở thành phần vô hình trong thực phẩm. 

(4) Chiến lƣợc tăng cƣờng vi chất là điều kiện tốt nhất với hiệu quả cao để bổ sung 

các vi chất dinh dƣỡng một cách rộng rãi trong cộng đồng. 

Ví dụ:  - Tăng cƣờng iode vào muối ăn. 

   - Tăng cƣờng sắt vào bánh mỳ. 

   - Tăng cƣờng kẽm vào ngũ cốc, sữa. 

   - Tăng cƣờng acid Folic vào sản phẩm bột ngũ cốc. 

(5) Để thực hiện chƣơng trình tăng cƣờng vi chất cần có 3 điều kiện: 

+ Tăng cƣờng cần phải có hiệu quả. 

+ Có tính tiện lợi, dễ sử dụng. 

+ Phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn địa phƣơng. 

934.Thực phẩm bổ sung: (Dietary Supplement, Vitamin and 

Mineral Food Supplements)  

(1) Nguồn gốc: dạng cô đặc vitamin và chất khoáng. 

(2) Thành phần: 1 loại hoặc nhiều loại. 

(3) Dạng SP: viên nén, viên nang, bột, dung dịch. 

(4) SXCB: thành đơn vị số lƣợng nhỏ tƣơng đƣơng liều sinh lý (Physical Forms). 

(5) Mục đích: Bổ sung vitamin và muối khoáng cùng với chế độ ăn bình thƣờng 

hàng ngày. 

(6) Hàm lƣợng vitamin và muối khoáng: 
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+ Giới hạn tối thiểu (The minimum level):mỗi vitamin hoặc chất khoáng có trong 

TP bổ sung cho khẩu phần ăn mỗi ngày tối thiểu phải bằng 15%RNI của 

WHO/WHO. 

+ Giới hạn tối đa (Maximum Amounts): đối với vitamin và chất khoáng theo khẩu 

phần ăn hàng ngày qua khuyến cáo liều dùng của nhà sản xuất đƣợc thiết lập theo 

cách tính sau: 

  - Dựa trên cơ sở đánh giá nguy cơ căn cứ vào các dữ liệu khoa học, có cân nhắc 

tới tính thực tiễn, tính nhậy cảm của các nhóm tiêu dùng khác nhau để thiết lập 

mức tối đa các vitamin và chất khoáng. 

  - Từ các nguồn khác quy định liều vitamin và chất khoáng ăn vào hàng ngày. 

Khi giới hạn tối đa đƣợc thiết lập sẽ tính đƣợc liều lƣợng vitamin và chất khoáng 

bổ sung cho dân số. Tuy nhiên, sự tính toán này cũng không phải là duy nhất để 

thiết lập RNI. 

935.Thực phẩm đặc biệt (Foods for Dietary Uses) 

(1) Có công thức và quá trình chế biến đặc biệt để đáp ứng yêu cầu dinh dƣỡng đặc 

biệt. 

(2) Đáp ứng điều kiện sinh học, sinh lý của tình trạng rối loạn chức năng và bệnh 

tật. 

(3) Thành phần khác cơ bản so với TP thông thƣờng tự nhiên. 

(4) Đƣợc đánh giá về tính an toàn, tính chất lƣợng, tính hiệu quả và sự phê chuẩn 

của cơ quan thẩm quyền. 

936.Thực phẩm dùng cho mục đích sức khỏe đặc biệt: [Foods 

for Special Health Use] 

(1) Chứa các chất có ảnh hƣởng tới cấu trúc sinh lý và chức năng sinh học của cơ 

thể con ngƣời. 

(2) TP có công bố rằng nếu đƣợc sử dụng hàng ngày  có thể đem lại lợi ích sức 

khỏe cụ thể: cải thiện sức khỏe và giảm thiểu tác hại và nguy cơ bệnh tật. 

 + Khẳng định tác dụng cải thiện sức khỏe và giảm thiểu các nguy cơ các 

bệnh liên quan tới thiếu hụt các chất dinh dƣỡng trong cơ thể con ngƣời, nếu 

đƣợc bổ sung sẽ tạo nên sự cân bằng các chất dinh dƣỡng. 

 + Tác động vào cấu trúc sinh lý và chức năng sinh học của các bộ phận 

trong cơ thể, khả năng phục hồi, tăng cƣờng và duy trì các chức năng đó bởi các 
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chất dinh dƣỡng và thành phần đã xác định của TPCN (Ví dụ: chức năng tiêu 

hóa, tim mạch, HA, mỡ máu). 

 + Các lợi ích chung về sử dụng TPCN. 

(3)    TP phải đƣợc đánh giá với sự chứng minh bằng bằng chứng khoa học. 

937.Thực phẩm dùng cho mục đích y học đặc biệt [Foods for 

Special Medical Purposes]: 

(1) Là các loại TP sử dụng cho chế độ ăn đặc biệt, dùng trong điều trị bệnh nhân. 

(2) Có công thức và quá trình chế biến đặc biệt nhằm mục đích kiểm soát bệnh tật 

của ngƣời bệnh. 

(3) Sản xuất riêng biệt dùng nuôi dƣỡng đặc biệt cho: 

 + Bệnh nhân suy giảm chức năng ăn uống, tiêu hóa và hấp thu. 

 + Rối loạn quá trình chuyển hóa. 

 + Thiếu hụt chất dinh dƣỡng nào đó. 

 + Yêu cầu bắt buộc phải bổ sung các chất dinh dƣỡng mà chế độ ăn bình 

thƣờng không đáp ứng đƣợc, bắt buộc phải thay đổi chế độ ăn hiện tại bởi một 

chế độ ăn đặc biệt khác hoặc phối hợp cả hai. 

(4) Sử dụng dƣới sự giám sát của y tế. Trên nhãn bắt buộc ghi dòng chữ “Use 

Under Medical Supervision”. 

938.Thực phẩm dùng cho mục đích sử dụng trực tiếp (Foods for 

catering purposes) 
Thực phẩm dùng trong các nhà hàng, khách sạn, căng tin, trƣờng học, bệnh viện hay 

những tổ chức tƣơng tự, những nơi mà thực phẩm đƣợc cung cấp cho ngƣời tiêu dùng 

trực tiếp. 

939.Thực phẩm sử dụng công nghệ gen trong quá trình chế 

biến: Là những sản phẩm có nguồn gốc từ tổ chức đã bị biến đổi do công nghệ gen 

nhƣng không bao gồm các chất đã đƣợc quy định là phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ 

chế biến. 

940.Thành phần TPCN: 

       + Đại chất dinh dưỡng: 

(1) Protein (acid amin) 

(2) Glucid (Polysaccharid) 
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(3) Lipid (Axit béo không no) 

         +Vi chất dinh dưỡng: 

(1) Vitamin 

(2) Chất khoáng 

        + Phi chất dinh dưỡng: 

(1) Chất xơ 

(2) Probiotics 

(3) Prebiotics 

(4) Phytochemical 

941.Tác dụng chăm sóc sức khỏe của TPCN: 

Một tác dụng đã đƣợc khoa học chứng minh có khả năng cải thiện sức khỏe 

và làm giảm thiểu nguy cơ và tác hại bệnh tật. Nó không phải là trị liệu y học nhằm 

mục đích điều trị hay cứu chữa bệnh tật của con ngƣời. 

Tác dụng chăm sóc sức khỏe của TPCN thể hiện: 

(2) Khẳng định tác dụng ngăn ngừa hoặc giảm các bệnh tật liên quan tới dinh 

dƣỡng khi xảy ra sự thiếu hụt trong cơ thể con ngƣời nếu hấp thụ TPCN có thể 

cung cấp đầy đủ các chất dinh dƣỡng nói trên. 

(3) Khẳng định tác động vào cấu trúc sinh lý của con ngƣời và các chức năng 

bởi những chất dinh dƣỡng đã đƣợc xác định hoặc các thành phần nhất định 

bao gồm trong một TPCN. 

(4) Cung cấp các bằng chứng khoa học để hỗ trợ những khẳng định rằng TPCN 

có thể duy trì hoặc tác dụng cấu trúc sinh lý và chức năng cơ thể. 

(5) Diễn tả các lợi ích chung của việc sử dụng TPCN. 

942.Thực phẩm có nguy cơ thấp: Thực phẩm có ít khả năng gây bệnh và 

bình thƣờng không hỗ trợ cho sự phát triển của vi sinh vật do đặc điểm của thực phẩm 

(ví dụ: ngũ cốc chƣa nấu chín, đồ uống có gas, rƣợu, thực phẩm có hàm lƣợng đƣờng 

hoặc muối cao), thực phẩm đã phơi sấy khô có hàm lƣợng nƣớc rất thấp. 

943.Thực phẩm có nguy cơ trung bình: Những thực phẩm có thể chứa vi 

sinh vật nhƣng không hỗ trợ sự tăng trƣởng của chúng do đặc tính của thực phẩm. 

Thông thƣờng chúng có tính acid, khô hoặc hàm lƣợng muối cao. 

944.Thực phẩm có nguy cơ cao: Thực phẩm có nhiều khả năng bị nhiễm vi 

sinh vật và bản thân thực phẩm là môi trƣờng hỗ trợ cho sự phát triển tăng trƣởng của 

chúng hoặc là thực phẩm không còn chế biến tiếp theo để giảm thiểu hoặc tiêu diệt các 

mối nguy an toàn thực phẩm. 

945.Thực phẩm giả (False Food) 

Thực phẩm giả là thực phẩm có các dấu hiệu sau: 

(1) Giả về chất lƣợng và công dụng: 
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- Không có giá trị sử dụng hoặc giá trị sử dụng không đúng nhƣ bản chất tự nhiên 

của thực phẩm. Kém chất lƣợng hoặc không đảm bảo chất lƣợng. 

- Sử dụng phụ gia, phẩm màu cấm. 

- Không đủ thành phần nguyên liệu hoặc thay thế nguyên liệu khác không đảm bảo 

CLVSATTP, gây hậu quả xấu với sản xuất, sức khỏe và môi trƣờng. 

- Chƣa đƣợc chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn. 

(2) Giả về nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa: 

- Giả nhãn hiệu hàng hóa của ngƣời khác. 

- Giả về kiểu dáng công nghiệp. 

- Giả về chỉ dẫn nguồn gốc, xuất xứ (nơi sản xuất, nơi đóng gói). 

(3) Giả về nhãn hàng hóa: 

- Giả nhãn của ngƣời khác. 

- Chỉ tiêu công bố trên nhãn không phù hợp với CLVSATTP. 

- Sửa, chữa, tẩy xóa nội dung trên nhãn. 

(4) Các loại ấn phẩm đã in, sử dụng vào việc sản xuất, tiêu thụ hàng thực phẩm giả: 

- Đề can, tem, nhãn giả. 

- Giả chứng chỉ, chứng nhận, chứng từ… 

946.Thực phẩm giả mạo còn được định nghĩa như sau: 

(1) Thực phẩm mà trong đó các chất khác đƣợc thay thế 1 phần hoặc các chất có 

giá trị bị loại bỏ một phần hoặc hoàn toàn mà vẫn đƣợc bán với tên Thực phẩm 

đích thực. 

(2) Các chất hoặc thực phẩm đƣợc sản xuất nhƣ là chất thay thế cho bất cứ thực 

phẩm nào và đƣợc phân phối nhƣ là thực phẩm gốc. 

(3) Thực phẩm mà đƣợc trộn lẫn hoặc đƣợc chế biến bằng cách nào đó để che dấu 

các khuyết tật  hoặc chất lƣợng thấp của thực phẩm. 

(4) Thực phẩm đƣợc ghi nhãn để đánh lừa hoặc cố gắng đánh lừa ngƣời mua về 

chất lƣợng, số lƣợng công dụng hoặc bản chất đặc biệt của Thực phẩm hay về địa 

điểm, nƣớc sản xuất. 

(5) Thực phẩm mà không đạt chất lƣợng hoặc tiêu chuẩn theo quy định hoặc chất 

lƣợng và tiêu chuẩn cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với quy định hoặc sai lệch của 

nó có thể gây ảnh hƣởng tới ngƣời sử dụng. 

947.Thực phẩm kém chất lượng (Qualityless Food): Một sản phẩm 

thực phẩm bị cho là 

kém chất lƣợng khi:  

- Hàm lƣợng chất dinh dƣỡng thấp hơn tiêu chuẩn công bố. 

- Thành phần các chất không đúng nhƣ tiêu chuẩn quy định. 

- Chất lƣợng và độ tinh khiết thấp dƣới tiêu chuẩn đã quy định, hoặc thành phần của 

nó có hàm lƣợng không nằm trong giới hạn cho phép, làm cho nó trở nên có hại cho 

sức khỏe. 
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- Sản phẩm có chứa chất bảo quản, chất tạo màu hoặc phụ gia không cho phép hoặc 

đƣợc phép sử dụng nhƣng vƣợt quá giới hạn cho phép. 

- Sản phẩm có chứa thành phần độc hại, chất ô nhiễm gây ảnh hƣởng xấu đến sức 

khỏe. 

- Thay đổi một phần hoặc toàn bộ bằng các thành phần kém chất lƣợng dẫn đến ảnh 

hƣởng bản chất và chất lƣợng theo quy định. 

- Đồ bao gói không đảm bảo tiêu chuẩn Chất lƣợng VSATTP. 

- Sự hƣ hỏng biến chất do điều kiện bảo quản không đảm bảo. 

948.Thực phẩm không sạch : 

(1) Có chứa bất kỳ chất nào gây nguy hiểm tới sức khỏe. 

(2) Có 1 chất hoặc 1 hóa chất đã bị trộn lẫn có thể gây suy giảm chất lƣợng sản 

phẩm. 

(3) Thực phẩm sản xuất, bao gói, lƣu trữ mất vệ sinh. 

(4) Thực phẩm đƣợc sản xuất từ động vật có bệnh có thể gây lây nhiễm cho con 

ngƣời. 

(5) Thực phẩm trong các bao bì đƣợc làm từ các vật liệu gây nguy hiểm cho sức 

khỏe. 

949.Thực phẩm không đạt tiêu chuẩn: là thực phẩm không đạt tới chất 
lƣợng và tiêu chuẩn đã quy định. 

950.Thương mại điện tử: hay còn gọi là e-commerce, e-comm hay EC, là sự 

mua bán hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử nhƣ Internet và các mạng vi tính. 

Thƣơng mại điện tử dựa trên một số công nghệ nhƣchuyển tiền điện tử, quản lý chuỗi 

dây chuyền cung ứng, tiếp thị Internet, quá trình giao dịch trực tuyến, trao đổi dữ liệu 

điện tử (EDI), các hệ thống quản lý hàng tồn kho, và các hệ thống tự động thu thập dữ 

liệu. Thƣơng mại điện tử hiện đại thƣờng sử dụng mạng World Wide Web là một điểm 

ít nhất phải có trong chu trình giao dịch, mặc dù nó có thể bao gồm một phạm vi lớn 

hơn về mặt công nghệ nhƣ email, các thiết bị di động cũng nhƣ điện thoại. 

Thƣơng mại điện tử thông thƣờng đƣợc xem ở các khía cạnh của kinh doanh điện 

tử (e-business). Nó cũng bao gồm việc trao đổi dữ liệu tạo điều kiện thuận lợi cho các 

nguồn tài chính và các khía cạnh thanh toán của việc giao dịch kinh doanh.  

E-commerce có thể đƣợc dùng theo một vài hoặc toàn bộ những nghĩa nhƣ sau: 

(1) E-tailing (bán lẻ trực tuyến) hoặc "cửa hàng ảo" trên trang web với các danh 

mục trực tuyến, đôi khi đƣợc gom thành các "trung tâm mua sắm ảo". 

(2) Việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân thông qua các địa chỉ liên lạc web 

(3) Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), trao đổi dữ liệu giữa Doanh nghiệp với Doanh 

nghiệp 

(4) Email, fax và cách sử dụng chúng nhƣ là phƣơng tiện cho việc tiếp cận và thiếp 

lập mối quan hệ với khách hàng(ví dụ nhƣ bản tin - newsletters) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%E1%BB%83n_ti%E1%BB%81n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_chu%E1%BB%97i_d%C3%A2y_chuy%E1%BB%81n_cung_%E1%BB%A9ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_chu%E1%BB%97i_d%C3%A2y_chuy%E1%BB%81n_cung_%E1%BB%A9ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/E-marketing
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%C3%A1_tr%C3%ACnh_giao_d%E1%BB%8Bch_tr%E1%BB%B1c_tuy%E1%BA%BFn&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trao_%C4%91%E1%BB%95i_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trao_%C4%91%E1%BB%95i_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=EDI&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_h%C3%A0ng_t%E1%BB%93n_kho&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_tho%E1%BA%A1i_di_%C4%91%E1%BB%99ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_tho%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_doanh_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_doanh_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_doanh_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0i_ch%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_d%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_doanh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=E-tailing&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Website
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trao_%C4%91%E1%BB%95i_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=EDI&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p_v%E1%BB%9Bi_Doanh_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p_v%E1%BB%9Bi_Doanh_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1ch_h%C3%A0ng
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(5) Việc mua và bán giữa Doanh nghiệp với Doanh nghiệp 

(6) Bảo mật các giao dịch kinh doanh 

951.Trang thiết bị: bao gồm toàn bộ hoặc một bộ phận của bất cứ một thiết bị, 
máy móc, dụng cụ đƣợc dùng hoặc dự định sử dụng trong chế biến, chuẩn bị bảo quản, 

bán hàng hoặc cung ứng bất cứ một loại thực phẩm nào. 

952.Truyền thông ATTP (Communication of Food safety): Là một 

quá trình liên tục chia sẻ thông tin, kiến thức, thái độ, tình cảm và kỹ năng tạo sự hiểu 

biết lẫn nhau giữa bên truyền và bên nhận để dẫn tới những thay đổi trong nhận thức 

và hành động về ATTP. 

953.Truyền thông nguy cơ (Risk Communication): Là quá trình trao 

đổi thông tin về những kết quả của đánh giá nguy cơ và các biện pháp kiểm soát nguy 

cơ giữa ngƣời đánh giá và quản lý nguy cơ với các nhà hoạch định chính sách, các nhà 

hoạt động chuyên môn, hoạt động chính trị, các tổ chức quốc tế, các chính phủ, các 

viện nghiên cứu, ngành công nghiệp thực phẩm, các cơ quan thông tấn báo chí, ngƣời 

tiêu dùng và các bên có liên quan khác. 

954.Truy nguyên nguồn gốc (Traceability): Khả năng theo dõi hành 
trình của một thực phẩm hoặc thành phần thực phẩm thông qua tất cả các giai đoạn sản 

xuất, chế biến, phân phối. 

954.Tryptophan (Tryptophane) 

Là một axit amin có trong: chuối, hạt đậu, men bia, pho-mát, chế phẩm sữa, quả 

chà là, trứng, rau, thịt, hạt, thực phẩm biển … 

Tryptophan cần cho tổng hợp vitamin B3(PP) giúp não tạo serotonin, tăng tiết 

hocmon tăng trƣởng. 

Khi thiếu sẽ gây tình trạng lãnh đạm, giảm sắc tố lông tóc,phù, suy gan, tổn 

thƣơng da, yếu, trẻ em chậm lớn.  

Cách dùng: 1-2 gam/ngày, tùy thuộc nhu cầu. 

956.Trọng lượng lý tưởng: Là trọng lƣợng cơ thể đƣợc ƣớc tính theo công 

thức Lorentz với trọng lƣợng tính bằng kg (PI) và chiều cao tính bằng cm (S): 

 

 

 PI (nam) = S-100-        

 

 PI (nữ)= S-100-  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p_v%E1%BB%9Bi_Doanh_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_doanh
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957.Tư vấn vệ sinh an toàn thực phẩm (Consultation of Food 

Safety): Công tác tƣ vấn về chất lƣợng vệ sinh an toàn thực phẩm là một dạng 

truyền thông trực tiếp, giúp cho đối tƣợng (khách hàng) nhận đƣợc thông tin chính xác, 

rõ rang để họ tự quyết định lựa chọn biện pháp đảm bảo chất lƣợng vệ sinh an toàn 

thực phẩm đƣợc thƣờng xuyên và phù hợp với hoàn cảnh của đối tƣợng. 

958.Tỷ lệ: là một tỷ số mà tử số gồm những ngƣời có xảy ra sự kiện nào đó trong 
quần 

thể tiếp xúc với yếu tố nguy cơ và mẫu số là dân số có tiếp xúc với yếu tố nguy cơ đó.  

Một tỷ lệ đƣợc tính nhƣ sau: 

 

Các tỷ lệ thƣờng đƣợc biểu thị thành số tự nhiên tính trên 1000 dân hoặc các bội số 

thập phân khác. (Ví dụ tỷ lệ :    ). 

959.Tỷ lệ tấn công (Attack rate): Tỷ lệ tấn công là tỷ lệ mà tử số là những 

ngƣời có tiếp xúc với yếu tố nguy cơ cụ thể nào đó mà phát triển thành bệnh, còn mẫu 

số là tổng số ngƣời có tiếp xúc với yếu tố nguy cơ đó. 

 

TLTC =  

 

Trong dịch tễ học NĐTP, tính TLTC nhƣ sau: 

 

TLTC=  

Tỷ lệ tấn công thƣờng đƣợc biểu hiện dƣới dạng phần trăm (số ca bệnh trên 

100 ngƣời). 

960.Tỷ lệ chết trên mắc (Case-fatality rate): Thƣờng đƣợc biểu hiện 

dƣới dạng phần trăm ngƣời đƣợc chẩn đoán mắc một bệnh nào đó bị chết vì bệnh đó 

trong một thời gian nào đó với tổng số những ngƣời mắc bệnh đó trong thời gian đó 

còn gọi là tỷ lệ chết, phần trăm chết, tỷ số chết mắc). 

961.Tỷ lệ mắc mới (Incidence rate) : Là số trƣờng hợp mới mắc của một 
bệnh nào đó đƣợc chẩn đoán hoặc báo cáo trong một khoảng thời gian xác định chia 

cho số ngƣời trong quần thể xảy ra các trƣờng hợp bệnh đó. Tỷ lệ này thƣờng đƣợc 

tính số mắc trên 1.000 hay 100.000 ngƣời một năm. 

962.Tỷ lệ mắc bệnh (Morbidity rate) : Là tỷ lệ mắc bệnh lâm sàng trong 
một quần thể xác định và trong một khoảng thời gian nào đó, Quần thể có thể đƣợc 

giới hạn ở nhóm tuổi, giới tính hoặc ở một nhóm ngƣời có một đặc trƣng nào đó. 
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963.Tỷ lệ tử vong (Mortality rate) : Là tỷ lệ đƣợc tính nhƣ tỷ lệ mắc mới, 
bằng cách lấy số ngƣời chết trong một quần thể và trong một khoảng thời gian, thƣờng 

là 1 năm, đem chia cho số ngƣời có nguy cơ chết trong khoảng thời gian đó. 

+ Tỷ lệ chết toàn bộ hoặc chết thô : Là số chết do tất cả các nguyên nhân, thƣờng tính 

trên 1000 ngƣời. 

+ Tỷ lệ chết riêng cho một bệnh là số chết do 1 bệnh, thƣờng đƣợc tính trên 100.000 

ngƣời. Quần thể có thể đƣợc giới hạn theo tuổi, giới hoặc theo những đặc tính khác. 

964.Tỷ lệ mắc toàn bộ (Prevalence rate) : Là tổng số ngƣời mắc 1 bệnh 
nào đó trong một quần thể xác định tại 1 thời điểm nào đó hoặc trong một khoảng thời 

gian nào đó mà không tính đến bệnh bắt đầu khi nào, chia cho số dân có nguy cơ mắc 

bệnh tại thời điểm đó hoặc điểm giữa thời gian bệnh xảy ra. 

965.Tyrosin (Tyrosine) 
Là một axit amin có trong quả hạch, lê , chuối, hạt đậu, men bia, pho-mát, trứng, cá,  

rau, hạt lima, thịt, sữa, hạt, cá, thực phẩm biển  … 

Là tiền chất của các chất dẫn truyền thần kinh (L-dopa, dopamin, noradrenalin, 

adrenalin) nên có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh Parkinson, sa sút trí tuệ, trầm cảm, 

chống tia cực tím. 

Khi thiếu Tyrosin, dễ gây ra mất cân bằng glucose – huyết, trầm cảm, phù, mệt mỏi, 

suy gan, giảm sắc tố lông tóc, tổn thƣơng da, yếu, trẻ em chậm lớn. 

Cách dùng: 7-10gam/ngày, tránh dùng kéo dài. 

966.TWI ( Tolerable Weekly Intake): TWI là viết tắt của 3 từ tiếng Anh: 

Tolerable Weekly Intake, nghĩa là lƣợng hóa chất ăn vào dung nạp đƣợc hàng tuần. 

Chỉ số TWI hay dùng cho các hóa chất tích lũy nhƣ Cadimium, Thủy ngân, Chì… 

967.Thuốc bảo vệ thực vật là chất hoặc hỗn hợp các chất hoặc chế phẩm vi 

sinh vật có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn, xua đuổi, dẫn dụ, tiêu diệt hoặc kiểm soát 

sinh vật gây hại thực vật; điều hòa sinh trƣởng thực vật hoặc côn trùng; bảo quản thực 

vật; làm tăng độ an toàn, hiệu quả khi sử dụng thuốc. 

968.Thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật (sau đây gọi chung là thuốc kỹ 

thuật) là sản phẩm có hàm lƣợng hoạt chất cao, đạt tiêu chuẩn chất lƣợng theo 

quy định đƣợc dùng để sản xuất thuốc thành phẩm. 

969.Hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật là chất hoặc thành phần hữu hiệu có 

hoạt tính sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. 

970.Thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm (sau đây gọi chung là thuốc 

thành phẩm) là sản phẩm đƣợc sản xuất từ thuốc kỹ thuật với dung môi, phụ gia theo 
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quy trình công nghệ nhất định, đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, có nhãn hàng hóa và 

đƣợc phép đƣa vào lƣu thông, sử dụng. 

971.Thuốc bảo vệ thực vật sinh học là sản phẩm có thành phần hữu hiệu là 

vi sinh vật sống hoặc chất có nguồn gốc từ vi sinh vật, thực vật, động vật. 

972.Thời gian cách ly là khoảng thời gian tối thiểu kể từ ngày sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật lần cuối cùng đến ngày thu hoạch sản phẩm hoặc khoảng thời gian tối 

thiểu kể từ ngày sử dụng thuốc bảo vệ thực vật lần cuối cùng trong quá trình bảo quản 

đến khi sản phẩm đƣợc đƣa vào sử dụng. 

973.Thuốc thú y là đơn chất hoặc hỗn hợp các chất bao gồm dƣợc phẩm, vắc-xin, 

chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất đƣợc phê duyệt dùng cho động vật nhằm 

phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, điều chỉnh, phục hồi chức năng sinh trƣởng, 

sinh sản của động vật. 

974.Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm là vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng, 

nấm và các tác nhân khác có khả năng gây bệnh truyền nhiễm. 

975.Thực vật là cây và sản phẩm của cây. 

976.Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm 

chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trƣờng và các 

đối tƣợng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lƣợng và hiệu quả 

của các đối tƣợng này. 

Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dƣới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng. 

977.Thị phần của doanh nghiệp đối với một loại hàng hoá, dịch 

vụ nhất định là tỷ lệ phần trăm giữa doanh thu bán ra của doanh nghiệp này với 

tổng doanh thu của tất cả các doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hoá, dịch vụ đó trên 

thị trƣờng liên quan hoặc tỷ lệ phần trăm giữa doanh số mua vào của doanh nghiệp này 

với tổng doanh số mua vào của tất cả các doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hoá, dịch 

vụ đó trên thị trƣờng liên quan theo tháng, quý, năm. 

978.Thị phần kết hợp là tổng thị phần trên thị trƣờng liên quan của các doanh 

nghiệp tham gia vào thoả thuận hạn chế cạnh tranh hoặc tập trung kinh tế. 
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979.Thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp là việc cơ quan nhà nƣớc 

có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân hoạt động tại Việt Nam chấp nhận kết quả đánh giá sự 

phù hợp do tổ chức đánh giá sự phù hợp của quốc gia, vùng lãnh thổ khác thực hiện. 

980.Tài sản di chuyển là đồ dùng, vật dụng phục vụ sinh hoạt, làm việc của cá 

nhân, gia đình, tổ chức đƣợc mang theo khi thôi cƣ trú, chấm dứt hoạt động ở Việt 

Nam. 

981.Thông quan là việc hoàn thành các thủ tục hải quan để hàng hóa đƣợc nhập 

khẩu, xuất khẩu hoặc đặt dƣới chế độ quản lý nghiệp vụ hải quan khác. 

982.Thông tin hải quan là những thông tin, dữ liệu về hoạt động xuất khẩu, 

nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động 

xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và các thông tin khác liên quan 

đến hoạt động hải quan. 

983.Thủ tục hải quan là các công việc mà ngƣời khai hải quan và công chức 

hải quan phải thực hiện theo quy định của Luật này đối với hàng hóa, phƣơng tiện vận 

tải. 

984.Tuần thủ (Compliance):  Các biện pháp đáp ứng yêu cầu pháp lý. 

985.Thức ăn nguyên nhân: Là thức ăn gây  ngộ độc thực phẩm hoặc là 

thức ăn có chứa căn nguyên gây ngộ độc thực phẩm. 

986.Thực phẩm an toàn (Safe Food): Thực phẩm có dinh dƣỡng, có 

thành phần lành mạnh, không có chất gây ô nhiễm ở mức có thể gây hại hoặc 

gây bệnh và đƣợc gắn nhãn với hƣớng dẫn an toàn chính xác để lƣu trữ và sử 

dụng. 

987.Taint: Việc ô nhiễm thực phẩm từ các mùi vị không mong muốn, ví dụ: 

bơ hấp thụ khói sơn, socola đƣợc lƣu trữ bên cạnh bột giặt tẩy rửa sẽ bị hấp mùi 

xà phòng … 

988.Thuốc hướng thần là thuốc có chứa dƣợc chất kích thích hoặc ức chế thần 

kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với 

ngƣời sử dụng thuộc Danh Mục dƣợc chất hƣớng thần do Bộ trƣởng Bộ Y tế ban hành. 
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989.Thuốc tiền chất là thuốc có chứa tiền chất thuộc Danh Mục tiền chất dùng 

làm thuốc do Bộ trƣởng Bộ Y tế ban hành. 

990.Thuốc hóa dược là thuốc có chứa dƣợc chất đã đƣợc xác định thành phần, 

công thức, độ tinh khiết và đạt tiêu chuẩn làm thuốc bao gồm cả thuốc tiêm đƣợc chiết 

xuất từ dƣợc liệu, thuốc có kết hợp dƣợc chất với các dƣợc liệu đã đƣợc chứng minh 

về tính an toàn và hiệu quả. 

991.Thuốc dược liệu là thuốc có thành phần từ dƣợc liệu và có tác dụng dựa 

trên bằng chứng khoa học, trừ thuốc cổ truyền quy định tại Khoản 8 Điều này. 

992.Thuốc cổ truyền (bao gồm cả vị thuốc cổ truyền) là thuốc có thành phần 

dƣợc liệu đƣợc chế biến, bào chế hoặc phối ngũ theo lý luận và phƣơng pháp của y học 

cổ truyền hoặc theo kinh nghiệm dân gian thành chế phẩm có dạng bào chế truyền 

thống hoặc hiện đại. 

993.Thuốc là chế phẩm có chứa dƣợc chất hoặc dƣợc liệu dùng cho ngƣời nhằm 

Mục đích phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, Điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, Điều 

chỉnh chức năng sinh lý cơ thể ngƣời bao gồm thuốc hóa dƣợc, thuốc dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền, vắc xin và sinh phẩm. 

994.Thuốc gây nghiện là thuốc có chứa dƣợc chất kích thích hoặc ức chế thần 

kinh dễ gây ra tình trạng nghiện đối với ngƣời sử dụng thuộc Danh Mục dƣợc chất gây 

nghiện do Bộ trƣởng Bộ Y tế ban hành. 

995.Thuốc mới là thuốc có chứa dƣợc chất mới, dƣợc liệu lần đầu tiên đƣợc sử 

dụng làm thuốc tại Việt Nam; thuốc có sự kết hợp mới của các dƣợc chất đã lƣu hành 

hoặc các dƣợc liệu đã từng sử dụng làm thuốc tại Việt Nam. 

996. Thuốc generic là thuốc có cùng dƣợc chất, hàm lƣợng, dạng bào chế với 

biệt dƣợc gốc và thƣờng đƣợc sử dụng thay thế biệt dƣợc gốc. 

997.Thuốc không kê đơn là thuốc khi cấp phát, bán lẻ và sử dụng không cần 

đơn thuốc thuộc Danh Mục thuốc không kê đơn do Bộ trƣởng Bộ Y tế ban hành. 
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998.Thuốc kê đơn là thuốc khi cấp phát, bán lẻ và sử dụng phải có đơn thuốc, 

nếu sử dụng không theo đúng chỉ định của ngƣời kê đơn thì có thể nguy hiểm tới tính 

mạng, sức khỏe. 

999.Thuốc thiết yếu là thuốc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đa 

số Nhân dân thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu do Bộ trƣởng Bộ Y tế ban hành. 

1000.Thuốc hiếm là thuốc để phòng, chẩn đoán, Điều trị bệnh hiếm gặp hoặc 

thuốc không sẵn có theo quy định của Bộ trƣởng Bộ Y tế. 

1001.Thuốc phóng xạ là thuốc có chứa thành phần hạt nhân phóng xạ dùng cho 

ngƣời để chẩn đoán, Điều trị bệnh, nghiên cứu y sinh học bao gồm đồng vị phóng xạ 

hoặc đồng vị phóng xạ gắn kết với chất đánh dấu. 

1002.Tương đương sinh học là sự tƣơng tự nhau về sinh khả dụng giữa hai 

thuốc khi đƣợc so sánh trong cùng một Điều kiện thử nghiệm. 

1003.Thị trường liên quan bao gồm thị trƣờng sản phẩm liên quan và thị 

trƣờng địa lý liên quan. 

1004.Thị trường sản phẩm liên quan là thị trƣờng của những hàng hoá, 

dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả. 

1005.Thị trường địa lý liên quan là một khu vực địa lý cụ thể trong đó có 

những hàng hoá, dịch vụ có thể thay thế cho nhau với các điều kiện cạnh tranh tƣơng 

tự và có sự khác biệt đáng kể với các khu vực lân cận. 

1006.Tổ chức (Organization): Là nhóm ngƣời và phƣơng tiện có sự sắp xếp, 
bố trí trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ (ví dụ: Công ty, xí nghiệp, viện, hội…). 

1007.Tổ chức quốc tế: Là tổ chức liên Chính phủ. 

1008. Trà xanh:  

Tên khoa học: Camellia sinensis (L.) O.Ktze 

Tên khác: Chè xanh 

Thành phần hóa học: 

1. Thành phần chung trong lá chè tƣơi: 

 Polyphenol  : 22,2% 

 Protein  : 17,2% 
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 Cafein  : 4,3% 

 Glucide  : 0,5% 

 Đƣờng khử : 3,5% 

 Pectin  : 6,5% 

 Tro  : 5-6% 

 Chất xơ : 27,0% 

2. Nhóm Phenol: 

 Phenol là hợp chất thơm có gốc Hydroxyl (OH) gắn trực tiếp nhân Benzen. Khi trong 

phân tử có nhiều gốc Hydroxy gắn trực tiếp với nhân Benzen thì đƣợc gọi là 

Polyhydroxyphenol (Monome). Nhiều Monome gắn với nhau gọi là Polyphenol 

(Polyme). 

 Các hợp chất Phenol tự nhiên trong trà chia 3 nhóm chính: 

 Nhóm hợp chất C6 – C1 (Galic acid) 

 Nhóm hợp chất C6 – C3 (Cafeic acid) 

 Nhóm hợp chất C6 – C3 – C6 (Catechin) 

 Polyphenol là nhóm hợp chất tự nhiên, có tác dụng: 

 Có vai trò nhƣ kháng thể, chống lại tác nhân gây bệnh. 

 Có hoạt tính nhƣ vitamin P (Ví dụ: Catechin), có tác dụng làm bền thành mạch, hạn 

chế chảy máu dƣới da. 

 Là chất chống oxy hóa: dập tắt quá trình tạo ra gốc tự do. 

3. Hợp chất Flavonoid: là hợp chất quy định màu sắc (vàng, đỏ, xanh, của hoa, quả, lá, 

thân. Hợp chất Flavonoids có tác dụng: 

 Làm bền thành mạch 

 Chống oxy hóa 

 Giảm sự phân hủy tế bào 

 Giảm Cholesterol máu 

 Chống tụ máu, chống VXĐM. Tai biến não, tim. 

4. Hợp chất Catechin: Bao gồm Catechin, Gallocatechin, Epicatechin, 

Epigallocatechingallat (EGCG). 

 Hợp chất Catechin chiếm tỷ lệ cao trong nhóm Polyphenol: chiếm 70% tổng lƣợng 

Polyphenol trong lá chè. 

 Tác dụng: 

 Tăng đàn hồi thành mạch, giảm tính thấm thành mạch 

 Chống oxy hóa 

 Ức chế phát triển khối u 

 Chống phóng xạ 

 Chống nhiễm độc 

 Giảm mỡ máu, chống rối loạn tim mạch 

 Tăng chức năng gan, lách. 

5. Hợp chát Theaflavin và Thearubigin 
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6. Hợp chất Alcaloids: 

 Cafein 

 Theophyllin 

 Theobromin 

 Adenine 

 Guanine 

7. Các protein: có 17 loại acid amin, các Albumin, Glutein 

8. Glucide: 

 Monosaccherid  : 1-2% 

 Polysaccharide   : 10-12% 

9. Các vitamin: B1, B2, C, PP, P (Rurin), acid Pantothenic. 

10. Các chất khoáng: K, Ca, Na, Mg, Mn, Fe, Si, P, S, F… 

11.  Sắc tố: Chlorophyll, Carotenoids, Xanthophyl. 

12. Tinh dầu: Hỗn hợp nhiều chất: Aldehyd, Ceton, acid hữu cơ, phenol, rượu bay hơi… 

tạo nên hương thơm của trà. 

13. Các Enzyme: Các Enzyme oxy hóa – khử, Polyphenoloxydase… 

14.  Hỗn hợp Pectin: là hợp chất cao phân tử có bản chất Glucide, tạo thành keo khi có 

mặt acid và đường. 

15.  Hợp chất Tanin. 

+ Tác dụng của Trà xanh: 

1. Cafein, Theophyllin, Theobronin có tác dụng kích thích hƣng phấn thần kinh trung 

ƣơng, tạo tình trạng tỉnh táo, tăng sức làm việc trí não và cơ bắp. 

2. Thanh nhiệt, giảm nóng, chống khát, chống tiết nƣớc bọt, lợi tiểu. 

3. Giảm mỡ máu, tăng phân giải Lipid trong cơ thể, làm giảm dự trữ mỡ, tăng tiêu hao 

năng lƣợng, giảm béo phì. 

4. Kích thích tiêu hóa, chống ỉa chảy (Tanin làm xe niêm mạc, giảm hấp thu Fe, Ca ở 

ruột, gây táo, chống ỉa chảy). 

5. Sát trùng, kháng khuẩn, chống ngộ độc rƣợu, trừ rôm sảy. 

6. Chống gốc tự do, chống lão hóa 

7. Chống phóng xạ: Polyphenol hấp thu Stronti, đẩy các Nơtron ra khỏi cơ thể, khử các 

Nitro. 

8. Chống khối u, ung thƣ: 

- Các hợp chất Polyphenol có tác dụng chống đột biến tế bào 

- Chống hình thành và phát triển khối u, ung thƣ. 

9. Polyphenol tác dụng nhƣ một kháng thể, chống tác nhân gây bệnh, chống dị ứng. 

10.  Làm bền thành mạch (Catechin tác dụng nhƣ Vitamin P), chống kết tụ máu, chống 

VXĐM, giảm Cholesterol, chống chảy máu. 

 Làm mềm cơ trơn nên có tác dụng chống co thắt mạch vành. 

 Làm giãn mạch, giảm HA(Theophyllin). 

 Chống rối loạn tim mạch, chống nguy cơ tai biến tim, não. 

 Làm khỏe tim. 
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11.  Phòng ngừa sâu răng (do có Fluor, Tanin) 

 Chống hôi miệng ( Vitamin C, Phenol, dầu thơm, Chlorophyll..) 

12.  Làm giảm đƣờng máu, chống đái tháo đƣờng. 

 Hoạt chất trà xanh làm tăng chuyển hóa Thiamin thành Thiaminpyrophosphat, kết 

quả làm giảm Vitamin B1 , cần bổ sung kịp thời. 

1009. Trinh nữ hoàng cung: 
1. Tên khoa học: Crinum latifolium L. 

+ Thuộc họ Loa kèn đỏ (Amaryllidaceae) 

+ Tên khác: Tỏi lơi lá rộng, náng lá rộng, vạn châu lan, tỏi Thái lan, Tây nam 

văn thù lan. 

3. Thành phần hóa học: 

(1) Các Alcaloids: có 32 Alcaloids: 

+ Nhóm không dị vòng: Latisolin; Latisodin; Beladin 

+ Nhóm dị vòng: Ambelin; Crinafolin; Crinafolidin; Lycorin; Epilycorin; 

Epipanerassidin; Latindin; Pratorinin; Pratoxin; Latifin … 

(2) Flavonoids: 4’,7-Dihydroxy-3-Vinyloxyflavan 

(3) Acid amin: có 11 acid amin: Phenylalamin; Leucin; Valin; Arginin … 

(4) Thân rễ chứa 2 Glucan: 

+ Glucan A: gồm 12 đơn vị Glucose 

+ Glucan B: có khoảng 110 gốc của Glucose. 

(5) Các acid hưu cơ. 

(6) Polysaccharids 

+ Tác dụng: 

1. Chống u xơ tử cung, u xơ tiền liệt tuyến, ung thƣ tử cung, tiền liệt tuyến, vú, 

dạ dày, phổi, gan: 

+ Cao, chiết xuất toàn phần cây Trinh nữ  hoàng cung có tác dụng ức chế phân bào, ức 

chế phát triển khối u và ức chế sự di căn của ung thƣ. 

+ Hoạt chất Lycorin từ cây Trinh nữ hoàng cung có tác dụng ức chế đột biến AND, 

làm tế bào ung thƣ chết theo chƣơng trình (Apoptosis). 

+ Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, dịch chiết cây Trinh nữ hoàng cung 

có chứa Crinamidine có tác dụng kích hoạt men IDO (Indoleamine 2,3 – Dioxygenase) 

trong đại thực bào gây ức chế tăng trƣởng tế bào ác tính và làm giảm tăng sinh tế bào. 

+ Cơ chế phòng chống ung thƣ của cây Trinh nữ hoàng cung còn liên quan tới tác 

dụng của Trinh nữ hoàng cung chống oxy hóa, chống viêm và tăng cƣờng miễn dịch. 

+Trinh nữ hoàng cung đƣợc sử dụng để điều trị u xơ tử cung, u xơ tiền liệt tuyến và 

một số loại ung thƣ: tử cung, tiền liệt tuyến, vú, phổi, gan, dạ dày. 

2. Tác dụng chống oxy hóa: 

+ Các hoạt chất của Trinh nữ hoàng cung có tác dụng chống các gốc tự do. 
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+ Kết quả nghiên cứu đánh giá ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) cho 

thấy dịch chiết Trinh nữ hoàng cung đạt chỉ số ORAC = 1610  150 mol TE/g, cao 

hơn nhiều loại thảo mộc khác (Liao H., Branbury LK; Leach DN-2008). 

3. Tác dụng kháng sinh, chống viêm: 

+ Với các hoạt chất Alcaloids, Flavonoids, Trinh nữ hoàng cung có tác dụng ức chế 

một số vi khuẩn, virus. 

+ Dịch chiết Trinh nữ hoàng cung kích hoạt men IDO cũng có tác dụng chống viêm. 

+ Hoạt chất Crinamidine trong Trinh nữ hoàng cung có tác dụng chống viêm có hiệu 

quả. 

+ Lycorin có tác dụng ức chế phát triển của virus. 

+ Trinh nữ hoàng cung đã đƣợc sử dụng để điều trị viêm khớp, nhiễm trùng, mụn nhọt, 

ho, viêm phổi, dị ứng, viêm tiết niệu. 

4. Tác dụng tăng khả năng miễn dịch: Các hoạt chất trong Trinh nữ hoàng cung 

có tác dụng: 

+ Kích thích các tế bào miễn dịch Lypho T, đặc biệt là CD3, CD4, và CD8. 

+ Kích thích tăng bạch cầu thực bào. 

+ Ức chế IL-2, TNF-. 

+ Kích thích phục hồi bạch cầu hạt trung tính và bạch cầu ƣa acid. 

5. Các bài thuốc từ cây Trinh nữ hoàng cung: 

(1) Chữa đau khớp, chấn thương tụ máu: 

- Lá Trinh nữ hoàng cung lƣợng vừa đủ, xào nóng, băng đắp nơi đau. 

- Củ trinh nữ hoàng cung 20g, dây Đau xƣơng 20g, Huyết giác 20g, lá Cối 

xay 20g, Cam thảo dây 6g. Sắc uống ngày một thang. 

- Củ Trinh nữ hoàng cung nƣớng cho nóng, đập dập, băng đắp nơi sƣng 

đau (Kinh nghiệm Ấn Độ). 

(2) Chữa ho, viêm phế quản:  

- Lá trinh nữ hoàng cung 20g, Tang bạch bì 20g, Xạ can 10g, Cam thảo 

dây 6g. Sắc uống ngày một thang, chia 2-3 lần trong ngày. 

- Lá Trinh nữ hoàng cung 20g, lá Bồng bồng 12g, lá Táo chua 12g, Cam 

thảo dây 6g. Sắc uống ngày một thang, chia 2-3 lần uống trong ngày. 

(3) Chữa u xơ tuyến tiền liệt (đái không thông, đái đêm, đái buốt, đái dắt ở 

ngƣời cao tuổi): 

- Lá Trinh nữ hoàng cung 20g. Sắc uống ngày một thang, chia 2-3 lần 

uống trong ngày. 

- Lá Trinh nữ hoàng cung 20g, hạt Mã đề (Xa tiền tử) 12g, Cam thảo dây 

6g. Sắc uống ngày một thang, chia 2-3 lần trong ngày. 

- Lá Trinh nữ hoàng cung 20g, Huyết giác 20g, rễ Cỏ xƣớc 12g, dây Ruột 

gà (Ba kích sao muối 10g), Cam thảo dây 6g. Sắc uống ngày một thang, 

chia 2-3 lần uống trong ngày. 
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(4) Chữa u xơ tử cung (đau bụng dƣới, có thể rong kinh, rong huyết, ra máu âm 

đạo…) 

- Lá Trinh nữ hoàng cung 20g. Sắc uống ngày một thang, chia 2-3 lần 

uống trong ngày. 

- Lá Trinh nữ hoàng cung 20g, Hạ khô thảo 20g, rễ Cỏ xƣớc 12g, Hoàng 

cầm 8g, Cam thảo dây 6g. Sắc uống ngày một thang, chia 2-3 lần uống 

trong ngày. 

- Lá Trinh nữ hoàng cung 20g, Huyết giác 20g, Ích mẫu 12g, Ngải cứu 

tƣơi 20g, lá Sen tƣơi 20g, Cam thảo dây 6g. Sắc uống ngày một thang, 

chia 2-3 lần uống trong ngày. 

- Lá Trinh nữ hoàng cung 20g, lá Trắc bách sao đen 12g, Cam thảo dây 6g. 

Sắc uống ngày một thang. 

(5) Chữa mụn nhọt: 

- Lá hoặc củ Trinh nữ hoàng cung, lƣợng vừa đủ, giã nát (hoặc nƣớng 

chín) đắp lên mụn nhọt khi còn nóng. 

- Lá Trinh nữ hoàng cung 20g, Bèo cái 20-30g, Cam thảo dây 6g. Sắc 

uống ngày một thang, chia 2-3 lần uống trong ngày. 

- Lá Trinh nữ hoàng cung 20g, Kim ngân hoa 20g. Cam thảo dây 6g. Sắc 

uống ngày một thang, chia 2-3 lần uống trong ngày. 

(6) Chữa dị ứng mẩn ngứa: 

Lá Trinh nữ hoàng cung 20g, Kim ngân hoa 20g, Ké đầu ngựa 12g, Cam 

thảo dây 6g. Sắc uống ngày một thang, chia 2-3 lần uống trong ngày.  

Chú ý: Hiện nay trong nhân dân có nhiều ngƣời nhầm lẫn cây trinh nữ 

hoàng cung với một số cây náng khác, đặc biệt là cây náng hoa trắng 

(Crinum asiaticum L.), sử dụng lá đun sôi lấy nƣớc uống bị ngộ độc, nôn ói. 

Do đó phải phân biệt rõ cây Trinh nữ hoàng cung với các cây náng khác có 

tại Việt Nam. 

1010. Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức có chức năng chủ yếu là 

nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ 

khoa học và công nghệ, đƣợc thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp 

luật. 

1011.Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là tổ chức, cá 

nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tƣ, từ sản xuất 

đến tiêu thụ hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trƣờng nhằm mục đích sinh lợi, 

bao gồm: 

a) Thƣơng nhân theo quy định của Luật thƣơng mại; 
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b) Cá nhân hoạt động thƣơng mại độc lập, thƣờng xuyên, không phải đăng ký kinh 

doanh. 

1012.Triển khai thực nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ cao để tạo ra sản phẩm công nghệ mới ở dạng mẫu. 

1013.Tài nguyên biển và hải đảo bao gồm tài nguyên sinh vật và tài nguyên 

phi sinh vật thuộc khối nƣớc biển, đáy biển, lòng đất dƣới đáy biển, vùng đất ven biển 

và quần đảo, đảo, bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm (sau đây gọi chung là hải đảo) 

thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam. 

1014.Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trƣờng gồm 

đất, nƣớc, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật và các hình thái vật chất khác. 

1015.Thức ăn chăn nuôi, thủy sản là những sản phẩm mà vật nuôi ăn, 

uống (hoặc bổ sung vào môi trƣờng nuôi đối với thức ăn thủy sản) ở dạng tƣơi, sống 

hoặc đã qua chế biến, bảo quản, bao gồm thức ăn dinh dƣỡng và thức ăn chức năng ở 

các dạng: Nguyên liệu, thức ăn đơn; thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh; thức ăn đậm đặc, 

thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn và các sản phẩm bổ sung vào môi trƣờng nuôi (đối 

với thức ăn thủy sản) nhằm tạo thức ăn tự nhiên, ổn định môi trƣờng nuôi, tăng hiệu 

quả sử dụng thức ăn. 

(1)  Thức ăn chăn nuôi, thủy sản thƣơng mại là các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, 

thủy sản đƣợc sản xuất nhằm mục đích trao đổi, mua bán trên thị trƣờng. 

(2) Thức ăn chăn nuôi, thủy sản sản xuất để tiêu thụ nội bộ là các sản phẩm thức 

ăn chăn nuôi, thủy sản do các cơ sở hoặc cá nhân tự phối trộn dùng cho nhu cầu 

chăn nuôi của nội bộ cơ sở, không trao đổi và mua bán trên thị trƣờng. 

(3) Thức ăn chăn nuôi, thủy sản theo tập quán là các sản phẩm nông nghiệp, thủy 

sản, công nghiệp chế biến đã đƣợc ngƣời chăn nuôi sử dụng từ trƣớc đến nay nhƣ: 

Thóc, gạo, cám, ngô, khoai, sắn, bã rƣợu, bã bia, bã sắn, bã dứa, rỉ mật đƣờng, 

rơm, cỏ, tôm, cua, cá và các loại khác. 

(4) Thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới là thức ăn lần đầu tiên đƣợc nhập khẩu, sản 

xuất tại Việt Nam có chứa hoạt chất mới chƣa qua khảo nghiệm ở Việt Nam. 
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(5) Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh là hỗn hợp của nhiều nguyên liệu thức ăn đƣợc 

phối chế theo công thức nhằm đảm bảo có đủ các chất dinh dƣỡng để duy trì sự 

sống và khả năng sản xuất của vật nuôi theo từng giai đoạn sinh trƣởng hoặc chu 

kỳ sản xuất. 

(6) Thức ăn đậm đặc là hỗn hợp các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản có 

hàm lƣợng các chất dinh dƣỡng cao hơn nhu cầu vật nuôi và dùng để pha trộn với 

các nguyên liệu khác tạo thành thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh. 

(7) Thức ăn bổ sung là thức ăn đơn hoặc hỗn hợp của nhiều nguyên liệu cho thêm 

vào khẩu phần ăn hoặc bổ sung vào môi trƣờng nuôi (đối với thức ăn thủy sản) để 

cân đối các chất dinh dƣỡng cần thiết cho cơ thể vật nuôi. 

(8) Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản hoặc thức ăn đơn là thức ăn dùng để 

cung cấp một hoặc nhiều chất dinh dƣỡng trong khẩu phần ăn cho vật nuôi. 

(9) Phụ gia thức ăn chăn nuôi, thủy sản là chất có hoặc không có giá trị dinh 

dƣỡng đƣợc bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, thủy sản trong quá trình chế biến, xử 

lý hoặc bổ sung vào môi trƣờng trong quá trình nuôi (đối với thức ăn thủy sản) 

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hoặc duy trì, cải thiện đặc tính nào đó của thức 

ăn chăn nuôi, thủy sản. 

(10) Chất mang là chất vật nuôi ăn đƣợc dùng để trộn với hoạt chất trong premix 

nhƣng không ảnh hƣởng đến sức khỏe vật nuôi. 

(11) Premix kháng sinh là hỗn hợp gồm không quá 02 loại kháng sinh đƣợc phép 

sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm mục đích kích thích sinh 

trƣởng với tổng hàm lƣợng kháng sinh không lớn hơn 20%. 
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1016. Tỏi đen:  
1. Quy trình chế biến tỏi đen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Thành phần tỏi đen: 

(1) Trong quá trình lên men xảy ra phản ứng chuyển hóa các hợp chất chứa lƣu 

huỳnh nhƣ: Methionin, Cystein, Methanethiol … thành các hợp chất mới 

chứa lƣu huỳnh tan trong nƣớc: 

• S-allyl-L-cysteine (SAC) 

• Alliine 

• Isoalliin 

• Methionin 

• Carboline 

• Cycloalliin 

• Hợp chất của Cysteine 

• Dẫn chất Tetrahydro 

(2) Carbohydrate tăng từ 28,7% lên 47,9%. 

(3) 18 acid amin tăng lên từ 153 đến 879%. 

(4) Tăng thêm các Vitamin: Vitamin B1, E, C … 

(5) Tăng thêm các men: SOD, GSH 

 

 

 

Tỏi tƣơi 

Lên men chậm trong điều kiện: 

• Kiểm soát nhiệt độ: (55-65
0
C) 

• Kiểm soát độ ẩm (60-80%) 

Thời gian: 45-60 d 

Tỏi đen (Siêu tỏi – Super Garlic) 
+ Hoạt chất trong tép tỏi tăng đáng kể: 

• Tổng hàm lƣợng đƣờng: tăng 13 lần 

• Fructose: 52 lần 

• SAC (S-Allyl-Cysteine)          : tăng 6 lần 

• SOD (Superpxide Dismutase) : tăng 10 lần 

+ Tạo thành 18 loại acid amin 
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+ Tác dụng: 

(1)  Tác dụng chống oxy hóa: 

+ Hợp chất Sulfua-Carboline và dẫn chất Tetrahydro có tác dụng: dọn gốc tự 

do, ức chế quá trình Peroxy-hóa Lipide. 

+ Các men SOD, GSH: chống oxy hóa mạnh. 

+ Ngăn chặn quá trình lão hóa, phòng chống các bệnh mạn tính: béo phì, giảm 

trí nhớ, bệnh xƣơng khớp … 

(2) Tác dụng kháng sinh: 

+ Allicin là một kháng sinh mạnh với các vi khuẩn Gram âm và Gram dƣơng , 

các virus và ký sinh trùng, côn trùng. 

+ Các chất Ajoene, Diallyl dissulfide, Diallyl Trisulfide và các hợp chất chứa 

lƣu huỳnh khác đều có khả năng ức chế 70 loại vi khuẩn Gram dƣơng và âm, 

các virus, ký sinh trùng, côn trùng. 

+ Trong lâm sàng đƣợc sử dụng chống cảm cúm, viêm nhiễm trùng. 

+ Hoạt chất S-Allyl-L-Cysteine làm tăng hấp thu và chuyển hóa Allicin nên 

làm tăng khả năng chống vi khuẩn. 

(3) Tác dụng lên hệ tim mạch: 

+ Giảm Cholesterol, giảm LDL, giảm Triglyceride . 

+ Tăng HDL. 

+ Ngăn chặn kết tập tiểu cầu nên có tác dụng hạ HA. 

+ Chống VXĐM, tăng tuần hoàn máu. 

(4) Phòng chống ung thƣ: 

+ Các hoạt chất tỏi đen có tác dụng ức chế tế bào ác tính, ức chế sự nhân lên và 

di căn. 

+ SAC làm giảm phát sinh khối u, ức chế sự nhân lên của tế bào ung thƣ. 

+ Các chất Polyphenol, SOD chống oxy hóa, chống gốc tự do nên làm giảm 

nguy cơ ung thƣ. 

+ Giàu các acid amin, các vitamin, chất khoáng làm tăng khả năng sức đề 

kháng của cơ thể chống lại ung thƣ. 

+ Hoạt chất tỏi làm tăng hoạt tính các thực bào Lympho, đặc biệt là CD4. 

(5) Tác dụng giảm đƣờng huyết: 

+ Hoạt chất tỏi làm tăng sản xuất Isulin, tăng chuyển hóa Glucose trong gan, 

giảm lƣợng đƣờng máu và nƣớc tiểu. 

+ Tác dụng chống đái tháo đƣờng tƣơng đƣơng với Tolbutamid, một loại 

Sulfamid chống đái tháo đƣờng typ-2.  

(6) Tác dụng chống rối loạn tiêu hóa và giải độc: 

+ Kích thích tiết dịch vị, dịch mật. 

+ Chống rối loạn men tiêu hóa. 

+ Chống nhiễm khuẩn dạ dày-ruột. 
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+ Chống đầy hơi, chƣớng bụng, khó tiêu, bí trung tiện. 

+ Chống ứ đọng Lipid tại gan, tăng chức năng gan và giải độc gan. 

+ Tác dụng giải độc Nicotin mạn tính. 

1017.Tương quan (Corvelation): Một thuật ngữ thống kê mô tả mối quan 

hệ giữa hai biến số (ví dụ: lƣợng canxi và sự tăng trƣởng xƣơng). 

 

 

V 
1018. Vanadi (Vanadium) - V 
- Tên khoa học của Vanadi là Vandium, có ký hiệu là V. Vanadi đƣợc phát hiện vào 

thế kỷ XIX và đƣợc sử dụng trong công nghiệp luyện kim, hoá học, quang học, chụp 

hình. 

Trong cơ thể, V có ở gan, phổi, xuơng và tóc.  

- Các nhà khoa học dự đoán cơ thể ngƣời có khoảng 100 µg V. Con số này có thể tăng 

lên gấp đôi ở thành phố và các khu công nghiệp. Nếu không kể tới lƣợng V xâm nhập 

vào cơ thể do không khí bị ô nhiễm, thì nguồn V chính là thực phẩm. Gan, bò, cá, hạt 

ngũ cốc, dầu thực vật, rau, các loại rễ củ nhý khoai, cà rốt... đều có chứa lƣợng V 

tƣơng đối cao. Một số nấm có V, nhýng lại là nấm độc. 

Các nhà khoa học chƣa xác định đƣợc nhu cầu của cơ thể về V là bao nhiêu. Tuy 

nhiên, họ cũng xác nhận V có một số tác dụng có lợi cho hoạt ðộng của cõ thể nhý: 

 Bổ sung lƣợng V cho bệnh nhân có thể làm giảm lƣợng cholesterol ở ngƣời trẻ, 

chứng tỏ V có khả năng chống lại các bệnh về tim mạch. 

 Vanadi ức chế những enzym liên quan tới sự chuyển hoá đƣờng trong máu nên có 

vai trò tƣơng tự của insulin. 

 Vanadi lấp những chỗ trống Ca trong xƣơng và răng, nên có vai trò tƣơng tự nhƣ P. 

Cơ thể thiếu V sẽ làm xƣơng yếu đi. 

 Vanadi duy trì sự hoạt động đều đặn của các bơm Na
+
 và Ca

++
 ở màng tế bào, điều 

hoà số lƣợng cần thiết của các ion này ở bên trong và bên ngoài màng tế bào. 
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1019.Văn bản pháp quy (Regulation): Là tài liệu đƣa ra những quy tắc 
pháp lý bắt buộc và đƣợc một cơ quan thầm quyền chấp nhận. 

1020.Văn bản pháp quy kỹ thuật (Technical regulation): là văn bản 
pháp quy đƣa vàonhững yêu cầu kỹ thuật, có thể trực tiếp hoặc trích dẫn từ các tiêu 

chuẩn, quy định kỹ thuật hoặc quy phạm thực hành hoặc đƣa nội dung các tài liệu trên 

vào. 

1021.Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam: Là đơn vị phụ thuộc của thƣơng nhận nƣớc ngoài, đƣợc thành lập theo quy 
định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trƣờng và thực hiện một số hoạt động xúc 

tiến thƣơng mại mà pháp luật Việt Nam cho phép. 

1022.Vật dụng trên phương tiện vận tải: Bao gồm tài sản sử dụng trên 

phƣơng tiện vận tải; nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ hoạt động của phƣơng tiện vận 

tải; lƣơng thực, thực phẩm và các đồ dùng khác trực tiếp phục vụ sinh hoạt của ngƣời 

làm việc và hành khách trên phƣơng tiện vận tải. 

1023.Vật liệu qua chế biến (Processed materials): Thƣờng hữu  hình 

và lƣợng của chúng là một đặc tính liên tục. 

1024.Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật: Là thực vật, sản phẩm thực 
vật, phƣơng tiện sản xuất, bảo quản, vận chuyển hoặc những vật thể khác có khả năng 

mang đối tƣợng kiểm dịch thực vật. 

1025.Vật liệu Nano (Nanomaterial): Vật liệu tự nhiên hoặc sản xuất có 

chứa các đơn vị nhỏ nhất thƣờng đo đƣợc từ 1 đến 100 Nanomet. Một Nanomet là một 

phần tỷ của một mét (một sợi tóc của con ngƣời rộng là 80.000-100.000 nanomet. 

1026.Vận chuyển thực phẩm (Food transport): Bao gồm các hoạt 
động hoặc một loạt các hoạt động trong khuôn khổ vận chuyển thực phẩm từ chỗ này 

đến chỗ khác bằng mọi phƣơng tiện vận chuyển trong khuôn khổ của sản xuất, lƣu 

thông và thƣơng mại thực phẩm. 

1027.Vùng có dịch là vùng có ổ dịch bệnh động vật hoặc có tác nhân gây bệnh 

truyền nhiễm mới đã đƣợc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y xác định. 

1028.Vùng bị dịch uy hiếp là vùng bao quanh vùng có dịch hoặc khu vực tiếp 

giáp với vùng có dịch ở biên giới của nƣớc láng giềng đã đƣợc cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y xác định. 

1029.Vùng đệm là vùng bao quanh vùng bị dịch uy hiếp đã đƣợc cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y xác định. 
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1030.Vụ ngộ độc thực phẩm: là sự xuất hiện hai hoặc nhiều trƣờng hợp 

tƣơng tự bị ngộ độc thực phẩm do cùng một thời gian, cùng một địa điểm và cùng ăn 

uống một loại thực phẩm bị ô nhiễm. 

1031.Vệ sinh thú y là việc đáp ứng các yêu cầu nhằm bảo vệ sức khỏe động vật, 

sức khỏe con ngƣời, môi trƣờng và hệ sinh thái. 

1032.Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp cho 

tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng 

công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng.  

1033.Vi phạm: Việc vƣợt quá giới hạn tới hạn. 

1034.Vi phạm hợp đồng: Là việc một bên không thực hiện, thực hiện không 
đầy đủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thoả thuận giữa các bên hoặc theo 

quy định của Luật Thƣơng mại (Luật số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005). 

1035.Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi 

phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nƣớc mà không phải là tội phạm và theo 

quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.  

1036.Vị thuốc cổ truyền là dƣợc liệu đƣợc chế biến theo lý luận và phƣơng 

pháp của Y học cổ truyền dùng để sản xuất thuốc cổ truyền hoặc dùng để phòng bệnh, 

chữa bệnh. 

1037.Vật nuôi là các loại gia súc, gia cầm, ong, tằm, động vật thủy sản đƣợc con 

ngƣời  nuôi giữ. 

1038.Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam là đơn vị phụ thuộc của thƣơng nhân nƣớc ngoài, đƣợc thành lập theo quy định 

của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trƣờng và thực hiện một số hoạt động xúc tiến 

thƣơng mại mà pháp luật Việt Nam cho phép. 

1039.Vắc xin là thuốc chứa kháng nguyên tạo cho cơ thể khả năng đáp ứng miễn 

dịch đƣợc dùng với mục đích phòng bệnh, chữa bệnh. 

1040.Vật chủ (Host): Một sinh vật cung cấp chất dinh dƣỡng và chỗ ở cho một 

vật ký sinh sống trên hoặc trong nó. 
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1041.Vệ sinh học (Hygien): Là một môn khoa học nghiên cứu về mối quan 

hệ giữa cơ thể và môi trƣờng thông qua các phƣơng pháp của toán học, lý học, hóa 

học, sinh học, từ đó xây dựng nên các tiêu chuẩn và việc thực hiện các tiêu chuẩn ấy sẽ 

tạo nên môi trƣờng tối ƣu cho cuộc sống, sức khỏe và phòng ngừa đƣợc bệnh tật. 

1042.Vệ sinh (Sanitation): Đề cập đến tập hợp các phƣơng pháp, biện pháp 

thực hành để bảo vệ sức khỏe và cuộc sống lành mạnh. 

1043.Vệ sinh thực phẩm: Là mọi yêu cầu, điều kiện, biện pháp cần thiết để 

đảm bảo an toàn thực phẩm ở mọi khâu của chuỗi cung cấp thực phẩm. 

1044.Vệ sinh an toàn thực phẩm: Là việc đảm bảo thực phẩm không gây 

hại cho sức khỏe, tính mạng của con ngƣời; bảo đảm thực phẩm không bị hỏng, không 

chứa các tác nhân vật lý, hóa học, sinh học hoặc tạp chất quá giới hạn cho phép, không 

phải là sản phẩm của động vật, thực vật bị bệnh có thể gây hại cho sức khỏe của con 

ngƣời. 

1045.Vi chất dinh dưỡng (Micronutrient): Bao gồm một lƣợng nhỏ (vài 

micro gram hay milligram mỗi ngày) các phân tử hoặc ion có trong thực phẩm hoặc 

trong cơ thể cần thiết cho đảm bảo sự hoạt động về chức năng và cấu trúc cơ thể. Vi 

chất dinh dƣỡng bao gồm chủ yếu là các vitamin và chất khoáng. 

1046.Vitamin (Vitamins) 

Vitamin là những chất có nguồn gốc từ thực vật, động vật hoặc tổng hợp, cần thiết cho 

cuộc sống, tham gia vào các phản ứng sinh học, nếu thiếu chúng sẽ gây ra một số bệnh 

lý nguy hiểm cho quá trình phát triển, sức khỏe và trí thông minh của con ngƣời. 

+ Vitamin có những đặc điểm chung nhƣ sau: 

- Không cung cấp năng lƣợng. 

- Hoạt động với một liều lƣợng rất nhỏ. 

- Hầu hết Vitamin có nguồn gốc từ thức ăn, cơ thể con ngƣời không tự sản xuất đƣợc 

(trừ Vitamin D và vitamin PP). 

- Các vitamin không thể thay thế cho nhau vì mỗi loại vitamin giữ một vai trò riêng. 

- Cần thiết cho hoạt động và quá trình phát triển của tổ chức với vai trò nhƣ một chất 

xúc tác, bằng cách hoạt hóa quá trình oxy hóa của thức ăn và hoạt động chuyển hóa, 

tức là tất cả những quá trình mà nhờ đó thức ăn đƣợc biến đổi và đồng hóa bởi tổ chức. 

- Thiếu vitamin sẽ gây ra những rối loạn và bệnh lý thiếu Vitamin nhƣ bệnh Beriberi, 

bệnh scorbut, bệnh khô mắt, bệnh còi xƣơng v.v… 

+ Vitamin có thể hoạt động một mình, nhƣng thông thƣờng chúng kết hợp với men, 

đƣợc gọi là coemzym. 

+ Vai trò của Vitamin: 

Vitamin tham gia vào nhiều chức năng và các quá trình phát triển của cơ thể: 

- Thụ thai và phát triển bào thai. 

- Quá trình tăng trƣởng và khoáng hóa xƣơng. 
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- Tạo ra sự cân bằng thức ăn. 

- Hoạt động nhân lên của tế bào. 

- Tăng tính miễn dịch. 

- Tổng hợp các chất vận chuyển trung gian của hệ thống thần kinh. 

- Tham gia vào quá tình đào thải, trung hòa các chất độc, các gốc tự do. 

+ Vitamin dễ bị phá hủy bởi oxy (oxy hóa), nhiệt độ, tia cực tím, cách nấu nƣớng, xử 

lý công nghiệp…. 

+ Vitamin đƣợc chia thành 2 loại tan trong nƣớc và tan trong dầu. 

1047.Vitamin A (Retinol):  
1. Hàm lượng trong cơ thể: 

+ Vitamin A là một loại rƣợu (Retinol), có 2 dạng là Vitamin A1 và A2 . Tiền thân 

(Provitamin A) của Vitamin A là Caroten hay còn gọi là Carotenoid. Caroten có các 

đồng phân: - caroten, - caroten, γ-caroten, - caroten .... trong đó - caroten có hoạt 

tính cao hơn cả. Khi vào cơ thể, Caroten chuyển thành vitamin A nhờ hệ Emzym đặc 

trƣng. 

+ Chƣa có xác định rõ tổng hàm lƣợng Vitamin A có trong cơ thể. Trong huyết tƣơng, 

Vitamin A có hàm lƣợng 200 - 500 g/lít. Trong gan, hàm lƣợng Vitamin A là: 20 

g/g. - caroten dƣ đƣợc dự trữ trong các mô mỡ, nó làm xuất hiện màu vàng của mỡ, 

đôi khi có thể nhìn thấy qua da. 

+ Đơn vị đo lƣờng của Vitamin A: 

 Đơn vị quốc tế:  

    1 đơn vị (IU) =  0,6  γ (g) - caroten 

                              0,38 γ(g) Vitamin A  

                              ( 1   γ(g)  = 0,001 mg). 

 Đƣơng lƣợng Retinol: E.R (Equivalent Retinol) 

1 E.R tƣơng đƣơng 1 mg Retinol hoặc 6mg - caroten  

2. Vai trò: 

(1) Vitamin A cần cho phát triển thị giác: tham gia hình thành các tế bào võng mạc, 

sức nhìn, nhận biết ánh sáng và bóng tối, phối hợp cùng Vitamin C ngăn chặn làm đục 

thủy tinh thể và thoái hóa tế bào võng mạc (khi ánh sáng chiếu vào võng mạc thì 

Rodopsin phân giải thành Opsin và Retinal. Ở chỗ tối xảy ra quá trình tổng hợp 

Rodopsin): 
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(2) Vitamin A tham gia vào đổi mới lớp biểu bì nên có tác dụng làm mau lành vết 

thƣơng của da. 

(3) Tiền Vitamin A (Carotenoid) có khả năng ngăn chặn sự phát triển của bệnh ung 

thƣ (ung thƣ miệng), trong khi Vitamin A làm các tế bào bị bệnh chóng bình phục. 

(4) Vitamin A và Carotenoid đều có tác dụng làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. 

(5) Các - Caroten và Carotenoid khác có tác dụng chống oxy hóa tƣơng tự Vitamin 

E, chống lão hóa, chống thoái hóa các mạch, xƣơng sống và tế bào do tác hại của các 

gốc tự do, các tia nắng mặt trời, bệnh đái tháo đƣờng và chất độc trong thuốc lá. 

(6) Vitamin A kích thích sự tăng trƣởng của các tế bào nên rất cần thiết cho sự phát 

triển cơ thể, đặc biệt với phôi thai, trẻ sơ sinh và trẻ đang lớn. 

(7) Vitamin A có liên quan đến sự chuyển hóa các vi chất dinh dƣỡng khác: Vitamin 

E, Fe và Zn. Vitamin E bảo vệ Vitamin A chống lại sự oxy hóa. Thiếu Vitamin A dẫn 

đến thiếu máu và làm giảm nồng độ Fe trong máu. Thiếu Zn làm tăng sự phân bố 

Vitamin A trong cơ thể. 

3. Nhu cầu: 

Cơ thể cần duy trì một lƣợng Vitamin A vừa đủ, sao cho không thiếu cũng không 

thừa, vì thiếu hoặc thừa đều gây tác hại. 

+ Nhu cầu Vitamin A (60% - Caroten): 

- Trẻ sơ sinh  : 350 - 400 g/ngày 

- Trẻ 1 - 3 tuổi  : 350 - 400 g/ngày 

- Trẻ 4 - 9 tuổi  : 500 - 800 g/ngày 

- Trẻ 10 -12 tuổi  : 700 - 900 g/ngày 

- Trẻ 13 - 19 tuổi :  

 Nam  : 900 - 1000 g/ngày 

 Nữ  : 800 - 1000 g/ngày 

- Phụ nữ có thai    : 900 - 1000 g/ngày 

-  Phụ nữ cho con bú  : 1300 - 1400 g/ngày 

- Ngƣời lớn  : 800 - 900 g/ngày 

+ Thiếu Vitamin A biểu hiện: 

- Mắt kém, ít nhìn thấy mọi vật trong ánh sáng lờ mờ vào sáng sớm hoặc chập tối 

(quáng gà). 

- Da khô, dễ viêm da ở đùi, cẳng chân. 

- Dễ viêm giác mạc. 

- Phổi, phế quản dễ bị viêm nhiễm. 

- Trẻ chậm lớn, dễ bị suy dinh dƣỡng. 

- Những ngƣời dễ bị thiếu Vitamin A: 

 Trẻ em chậm phát triển do ăn không đủ chất. 

 Ngƣời ăn kiêng do bệnh tật hoặc ăn chay. 

 Ngƣời già kém ăn. 
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 Ngƣời bị bệnh gan, bệnh tiêu hóa. 

 Ngƣời phải dùng thuốc điều trị kéo dài: nhất là Corticoide, thuốc nhuận 

tràng ... 

+ Thừa Vitamin A: khi có dƣ lƣợng Vitamin A, cơ thể dự trữ ở gan. Khả năng chịu 

đựng của cơ thể  có thể tới mức Vitamin A vƣợt quá mức bình thƣờng 20 - 50 lần. 

Nếu mức dƣ thừa kéo dài sẽ dẫn tới các rối loạn cơ thể: 

- Ảnh hƣởng tới não: nôn, buồn nôn, đau đầu. 

- Hoa mắt. 

- Nhức xƣơng. 

- Da khô, ngứa. 

- Rụng tóc. 

- Tổn thƣơng gan, có thể xơ gan. 

- Với thai nhi (nhất là 2 tháng đầu) có thể gây dị dạng. 

- Nếu quá liều  Carotenoid có thể làm cho da màu vàng. 

Các triệu trứng ngộ độc trên có thể thuyên giảm nếu ngừng Vitamin A. 

1048.Vitamin B1 ( Thiamin): Vitamin B1. 

Vitamin B1 có trong hầu hết thức ăn đều có Vitamin B1 nhƣ mầm lúa mì, thịt lợn, bột 

đậu nành, thịt gà, hạt dẻ, gan, bánh mỳ, ngũ cốc. 

Đặc điểm của Vitamin B1 là: 

- Có mùi giống mùi của men bia. 

- Tan đƣợc trong nƣớc; 

- Không có khả năng dự trữ trong cơ thể, nếu thừa sẽ đƣợc đào thải qua đƣờng nƣớc 

tiểu. 

- Vitamin B1 đƣợc phân bố khắp các tổ chức trong cơ thể, với mức 25mg, cơ tim là 

một trong những mô giàu vitamin B1  nhất. 

- Vitamin B1 dễ bị phân hủy bởi nhiệt độ, nấu nƣớng, rửa, oxy hóa, ion hóa… Bền 

vững với môi trƣờng đông lạnh. 

- Không tác động trực tiếp, mà chuyển đổi thành coenzym với sự có mặt của 

mangesi. 

- Nếu thiếu sẽ gây ra bệnh Beriberi. 

Vai trò của Vitamin B1: 

- Đối với tế bào: vitamin B1  giữ  vai trò chủ đạo trong chuyển hóa năng lƣợng, nhất 

là chuyển hóa chất đƣờng. Nếu thiếu vitamin B1, chuyển hóa chất đƣờng không đủ, 

glucose – là thức ăn chính của tế bào sẽ bị thiếu. 

- Vitamin B1  giữ vai trò hàng đầu trong chức năng của hệ thần kinh trung ƣơng và 

ngoại biên, đóng vai trò quan trọng trong quá trình dẫn truyền xung động thần kinh. 

- Vitamin B1 cũng giữ vai trò quan trọng trong chức năng của cơ, đặc biệt là cơ tim. 

Nhu cầu trung bình đƣợc khuyến cáo nhƣ sau: 

- Trẻ còn bú 0,4mg/ngày. 

- Trẻ từ 1-3 tuổi 0,7mg/ngày. 

- Trẻ từ 4-9 tuổi 0,8mg/ngày. 
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- Trẻ từ 10-12 tuổi 1,2mg/ngày. 

- Từ 13 tuổi trở lên 1,5mg/ngày (nam), 1,3mg/ngày (nữ) 

- Phụ nữ có thai và cho con bú: 1,8mg/ngày 

Nhu cầu vitamin B1 tăng lên khi ăn nhiều chất đƣờng, nghiện rƣợu, uống nhiều cafe… 

Khi cơ thể thiếu vitamin B1 khi: 

- Hàm lƣợng Vitamin B1 trong thực phẩm không đủ. 

- Triệu chứng thiếu vitamin B1: tùy vào sự thiếu hụt ít hay nhiều mà có các dấu hiệu 

sau: giảm cân, chán ăn, dễ bị kích thích, mệt mỏi rối loạn thần kinh chi (tê, viêm da 

dây thần kinh), tổn thƣơng hệ thần kinh trung ƣơng (hồi hộp, khó tập trung, hay 

quên…), thƣờng biểu hiện bằng bệnh Beriberi. 

1049.Vitamin B2  (Vitamin B2) 
+ Vitamin B2  có nhiều trong thực phẩm: 

- Gan có từ 1,5-13mg/100g 

- Trứng có từ 0,34 – 0,6 mg/100mg 

- Nấm có từ 0,26 – 0,44 mg/100mg 

- Sữa chua có từ 0,13 – 0,27 mg/100mg 

- Thịt có từ 0,05 – 0,47 mg/100mg 

- Bánh mì có từ 0,06 – 0,16 mg/100mg 

- Rau đã nấu có từ 0,01 – 0,14 mg/100mg 

        +  Vitamin B2 

- Không dễ bị phá hủy vì nhiệt, 

- Dễ bị phá hủy bởi tia cực tím (trong vài phút), 

- Tan trong nƣớc. 

- Trong thực phẩm, vitamin B2 thƣờng đƣợc kết hợp với Protein, còn trong sữa 

thƣờng ở dạng tự do. 

- Không bị phân hủy, mất tác dụng khi nấu nƣớng, khi khử khuẩn, bền vững với môi 

trƣờng đông lạnh và làm khô. 

Vitamin B2 có vai trò trong nhiều phản ứng sinh hóa, chẳng hạn: 

- Phản ứng khử oxy để tổng hợp ATP. 

- Phối hợp với Magnesi để hoạt hóa vitamin B6, vitamin B3 

- Khử glutathion. 

Nhu cầu trung bình đƣợc khuyến cáo: 

- Trẻ còn bú: 0,6mg/ngày 

- Trẻ từ 1-3 tuổi 0,8mg/ngày 

- Trẻ từ 4-9 tuổi 1,0mg/ ngày 

- Trẻ từ 10-12 tuổi 1,4mg/ngày 

- Từ 13 tuổi trở lên: 1,8mg/ngày (nam), 1,5mg/ngày (nữ). 

- Phụ nữ có thai, cho con bú : 1,8mg/ngày 

Cơ thể bị thiếu vitamin B2 khi hàm lƣợng Vitamin B2 trong thực phẩm không đủ, thiếu 

Mangie, tổn thƣơng da, do yếu tố di truyền. 
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1050.Vitamin B3 (PP, Niacin)  
Vitamin B3 có ở gan (5- 25mg/100g); thịt gà (14mg/100g); Cá ngừ (13mg/100g); Cá 

hồi (10mg/100g), thịt và cá khác (2-15mg/100g); Nấm (3,1-5,2mg/100g); Bánh mỳ 

(2,9-3,9mg/100g); Rau xanh đã nấu (0,6-1,7mg/100g); Khoai tây (0,5-1,5mg/100g) 

-  Con ngƣời có thể tổng hợp đƣợc từ tryptophan, và còn ở nguồn cung cấp từ thực 

phẩm. 

- Vitamin B3 tan trong nƣớc, bền vững với oxy hóa, môi trƣờng kiềm, nhiệt độ, ánh 

sáng. 

- Vitamin B3 có trong tất cả các tổ chức, nhiều nhất là ở gan. 

Vitamin B3 có vai trò là tiền chất của coenzym chủ yếu trong nhiều phản ứng sinh hóa 

để tạo năng lƣợng và tổng hợp gen. 

Nhu cầu vitamin B3  đƣợc khuyến cáo là: 

- Trẻ còn bú : 6mg/ngày. 

- Trẻ từ 1-3 tuổi: 9mg/ngày 

- Trẻ từ 4-9 tuổi: 12mg/ngày 

- Trẻ từ 10-12 tuổi: 14 mg/ngày 

- Trẻ từ 13 tuổi trở lên: 18mg/ngày (nam), 15mg/ngày (nữ) 

- Phụ nữ có thai, cho con bú: 20mg/ngày 

 Do thức ăn đƣa vào thiếu không đủ. 

 Thiếu với B6, B12, mangiê (cần cho quá trình chuyển đổi tryptophan thành vitamin 

PP) 

 Kém hấp thu đặc biệt là táo bón mạn tính. 

 Thiếu do suy dinh dƣỡng, nghiện rƣợu ... 

- Khi thiếu Vitamin B3 có biểu hiện: 

 Viêm da, đặc biệt là những vùng tiếp xúc với ánh sáng, không khí. Đặc điểm là 

vùng da đỏ sẫm, thâm, phù nề, bóc vảy, khô và đối xứng. 

 Ảnh hƣởng tới hệ thống tiêu hóa: viêm niêm mạc đƣờng tiêu hóa, tiêu chảy, chảy 

máu trực tràng. 

 Rối loạn tâm thần: ảo giác, lú lẫn, trầm cảm ... 

1051.Vitamin B5 (axit pantothenic): 
Vitamin B5 có hầu hết trong thức ăn có nguồn gốc từ động vật, thực vật, đặc biệt có 

nhiều trong gan, lòng đỏ trứng, thịt, nấm, ngũ cốc và rau xanh. 

Vitamin B5 có mặt hầu hết trong cơ thể sống. Nếu thiếu sẽ gây nên nhiều bệnh lý. 

- Vitamin B5 là một trong 3 yếu tố tạo nên coenzym A – cần thiết cho tất cả hoạt động 

chuyển hóa năng lƣợng của tế bào. 

- Tham gia vào chuyển hóa lypit, gluxit, protit, trong quá trình tổng hợp hocmon 

steroid ,tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển và độ bền vững của da, niêm 

mạc, tham gia vào quá trình phát triển chức năng của hệ thần kinh trung ƣơng. 

 Hàm lƣợng vitamin B5  đƣợc khuyến cáo cung cấp: 

- Trẻ còn bú – 3 tuổi 3mg/ngày 
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- Từ 4-9 tuổi: 4 -7 mg/ngày 

- Từ 10 tuổi trở lên: 7-10 mg/ngày 

Cơ thể bị thiếu vitamin B5 khi: 

 Suy dinh dƣỡng nặng 

 Những bệnh nhân nuôi dƣỡng băng thức ăn qua sone trong thời gian dài. 

 Phụ nữ cho con bú. 

- Khi thiếu sẽ có những dấu hiệu: 

 Rụng lông, 

 Dị cảm, nóng rát đầu chi 

 Mất màu da, loét da, 

 Thiếu khả năng tổng hợp cholesterol và corticoid, 

1052.Vitamin B6 (Vitamin B6) 
Vitamin B6 có trong nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là trong nhóm thực phẩm giàu 

vitamin nhóm B nhƣ gan,cá, thịt, đậu, chuối, trứng, sữa ... 

Vitamin B6  tan trong nƣớc, ổn định với nhiệt độ và bên vững trong môi trƣờng oxy 

hóa, nhƣng bị hủy bởi nhiệt độ ở dung môi trung tính hay kiềm. Bị phá hủy trong quá 

trình khử khuẩn và chế biến ngũ cốc. 

Vitamin B6 có nhiều trong gan, não, huyết tƣơng, hồng cầu. 

- Vitamin B6 giống nhƣ coenzym, nằm giữa hơn 100 phản ứng chủ yếu của quá trình 

chuyển hóa axit amin. 

- Tham gia vào quá trình khử độc của muối mật. 

- Tham gia vào quá trình tổng hợp các chất trung gian thần kinh. 

- Tham gia vào quá trình tổng hợp hemoglobin, cầu nối tạo keo cần thiết để làm chắc 

xƣơng. 

Hàm lƣợng vitamin B6  đƣợc khuyến cáo cung cấp: 

- Trẻ còn bú : 0,6mg/ngày. 

- Trẻ từ 1-3 tuổi: 0,8mg/ngày 

- Trẻ từ: 4-9 tuổi: 1,4mg/ngày 

- Trẻ từ 13 tuổi trở lên: nam 2,2mg/ngày, nữ 2mg/ngày 

- Phụ nữ có thai, cho con bú: 2,5mg/ngày 

Khi cơ thể thiếu vitamin B6: 

- Thƣờng không có dấu hiệu dặc hiệu, đi kèm với triệu chứng của tình trạng suy dinh 

dƣỡng, thiếu các vitamin khác. 

- Nhóm có nguy cơ gây thiếu vitamin B6: nghiện rƣợu mãn tính, chạy thận nhân tạo, 

những bệnh nhân điều trị lao bằng isoniazid, phụ nữ có thai, phụ nữ trƣớc mãn 

kinh,ngƣời già, suy dinh dƣỡng... 

1053.Vitamin B8 (vitamin H, Biotin) (Vitamin B8): 
 Vitamin B8  có trong nhiều loại thực phẩm sử dụng hàng ngày nhƣ: cải, nấm, thịt, đậu, 

cà rốt, cà chua, trứng, gan, sữa, cá ... 
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- Vitamin B8 tan trong nƣớc và dung dịch kiềm,ít tan trong môi trƣờng axit, dung môi 

hữu cơ. 

- Bị phá hủy bởi tia cực tím. 

- Vitamin B8 là của nhiều laọi enzyme, tham gia vào chu trình tạo ra năng lƣợng. 

1054.Vitamin B9 (Axit folic, folat)  
Vitamin B9 có trong hầu hết các thức ăn có nguồn gốc từ  động vật và thực vật (nấm, 

cà rốt, mầm lúa mì, đậu khoai tây, sữa, thịt bò, thịt dê, thịt gà, gan, trứng, cá….) đặc 

biệt Vitamin B9 có nhiều trong gan động vật  

Vitamin B9 bị phá hủy nhanh, nhiều bởi nhiệt và oxy hóa, do đó khi chế biến thức ăn 

một lƣợng Vitamin B9 khá lớn bị phá hủy trong quá trình đun nấu.  

Vitamin B9 có vai trò: 

- Tham gia vào quá trình tạo tế bào máu, thiếu axit folic sẽ gây nên thiếu hồng cầu. 

- Tham gia vào quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh (dopamin, adrenlin). 

- Tham gia vào sự phát triển bình thƣờng của hệ thần kinh. 

- Tham gia tổng hợp axit nucleic (ARN, ADN) để tạo nên gen. 

- Methyl hóa axit nucleic, đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa ung thƣ. 

- Tham gia tổng hợp methionin, axit amin, loại bỏ homocystein. 

- Tham gia tổng hợp Protein. 

  Nhu cầu Vitamin B9 đƣợc khuyến cáo cung cấp: 

- Trẻ còn bú: 50 mg/ngày 

- Từ 1-3 tuổi: 100 mg/ngày 

- Từ 4-12 tuổi: 200mg/ngày 

- Trẻ từ 13 tuổi trở lên: 300 mg/ngày 

- Phụ nữ có thai, cho con bú: 500mg/ngày 

Cơ thể thiếu vitamin B9  khi: 

* Hàm lƣợngVitamin B9 trong thức ăn không đủ. 

* Thiếu từ thức ăn đƣa vào cơ thể. 

* Hấp thụ kém. 

- Khi thiếu Vitamin B9  có thể biểu hiện  cấp tính: thiếu đột ngột sau khi xử dụng thuốc 

kháng sinh nhƣ bactrim  (rối loạn tiêu hóa, đi ngoài, chán ăn, buồn nôn), chảy máu, 

xuất huyết…); Thiếu mạn tính (mệt mỏi, rối loạn trí nhớ, giấc ngủ, ăn kém ngon 

miệng). 

1055.Vitamin B4 hay Adenin  
Ngƣời ta còn gọi Vitamin B4 là Vitamin của bạch cầu vì nó kích thích quá trình tạo 

bạch cầu của cơ thể. Adenin có nhiều trong nấm, men bia, mầm ngũ cốc, gan, thịt, cá. 

Khi thiếu Vitamin sẽ ảnh hƣởng tới phát triển thần kinh, tổn thƣơng võng mạc, giảm 

phản xa, giảm chức năng sinh sản, chức năng da 

1056.Vitamin B10 (acid paraaminobenzoic)  
Có trong men bia, ngũ cốc, mầm lúa mỳ ,rau. 
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Vitamin B10 có vai trò tạo ra melanin (Sắc tố của da và tóc), tham gia vào quá trình 

chống tác hại của ánh nắng mặt trời, nhƣng dễ  gây dị ứng cho cơ thể.  

1057.Vitamin B11  
Có trong men bia, mô, tế bào động vật 

Vì Vitamin B11 kích thích hệ bài tiết của dạ dày và tụy nên ngƣời ta còn gọi nó là 

“Vitamin ngon miệng”. 

Thiếu Vitamin B11 gây chán ăn, dẫn tới cản trở sự hấp thu, mô tế bào thiếu oxy, teo 

cơ. Vitamin B11 có trong men bia và mô các tế bào động vật. 

1058.Vitamin B12  (Cobalamin) (Vitamin B12)  
Chủ yếu ở động vật, đặc biệt là ở gan, thịt bò, thịt lợn, cá, thức ăn hải sản, trứng sữa, 

nấm men. 

- Vitamin B12 là một vitamin có cấu tạo hóa học phức tạp, có nhân là ω balt, rất nhạy 

cảm với ánh sáng, tan trong nƣớc, ít tan trong rƣợu và dung môi hữu cơ. 

- Vitamin B12  có vai trò trong tạo máu, đặc biệt là tế bào hồng cầu, tham gia vào quá 

trình toàn vẹn của hệ thần kinh, nếu thiếu Vitamin B12 sẽ gây nên thoái biến dây thần 

kinh ngoại biên, tủy sống (do tổn thƣơng vỏ bảo vệ dây thần kinh). 

- Tăng tính miễn dịch của cơ thể. 

- Tham gia vào quá trình nhân đôi ADN trong tế bào. 

- Tổng hợp methiomin. 

Nhu cầu Vitamin B12  đƣợc khuyến cáo cung cấp: từ 1-2mg/ngày 

Cơ thể bị thiếu Vitamin B12 trong các trƣờng hợp: 

- Hàm lƣợng Vitamin B12 trong thực phẩm không đủ. 

-  Ăn chay kéo dài. 

-  Nghiện rƣợu mạn tính . 

-  Bị bệnh dƣờng tiêu hóa mạn tính, 

-  Sử dụng các  thuốc Metformin, Cimetidin, Colchicin, thuốc ngừa thai… 

Nhu cầu Vitamin B12  bổ sung hàng ngày nhƣ sau: 

- Trẻ sơ sinh: 1µg/ngày 

- Trẻ 1-2 tuổi : 2 µg/ngày 

- Trẻ 13-19 tuổi : 3 µg/ngày 

- Ngƣời lớn : 3 µg/ngày 

- Phụ nữ mang thai, cho con bú : 4 µg/ngày 

1059. Vitamin B13 hay acid orotic 
Acid Orotic có vai trò trong tổng hợp muối kim loại, có độc tính gây hại cho sức khỏe. 

Acid Orotic có trong sữa. 

1060.Vitamin B15 hay acid Pangamic 
Vitamin B15 có tác dụng tăng cƣờng độ dẻo dai của những ngƣời chơi thể thao, vận 

động viên, làm tăng sự hô hấp, cải thiện bệnh lý của hệ hô hấp, thần kinh, tim mạch. 
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1061.Vitamin B17 hay Lactrile  
Đây là chất độc vì nó chứa Cyanua – Ngƣời ta tìm thấy Lactrile trong nhân quả mận, 

quả đào, quả mơ, quả xơ ri. Ở Mexico, ngƣời ta dùng Vitamin B17 trong một vài bài 

thuốc cổ truyền để chữa một vài bệnh ung thƣ và họ cũng cho rằng ăn nhiều mơ sẽ có 

tác dụng phòng ngừa ung thƣ. 

1062.Vitamin C (axit ascorbic) 
1. Hàm lượng trong cơ thể: 

     + Ngƣời nặng 70kg có từ 1400 - 3500 mg Vitamin C. Mỗi Kg cơ thể có từ 20-50 

mg Vitamin C. 

    + Phân bố: chủ yếu ở bạch cầu, gan, thận, trong chất màu vàng của trứng phụ nữ, 

tuyến thƣợng thận, tuyến yên, lợi, thuỷ tinh thể của mắt. 

2. Vai trò: 

(1) Tham gia tổng hợp Hormone vỏ thƣợng thận và Hormone tuyến Giáp. 

(2) Tác dụng chống oxy hoá nên bảo vệ đƣợc các màng tế bào, chống lại sự lão hoá. 

(3) Tác động đến việc tổng hợp Collagen (phân tử cơ bản của mô liên kết), nên có tác 

dụng làm cho vết thƣơng chóng liền sẹo. 

(4) Vitamin C cần thiết cho hấp thu sắt ở tá tràng, thiếu Vitamin C sẽ dẫn tới thiếu 

máu. 

(5) Vitamin C kích thích tổng hợp và duy trì sức bền của các tế bào da, mạch máu, 

răng, xƣơng. 

(6) Tham gia tổng hợp một số tế bào thông tin có liên quan tới sự chú ý tập trung trí 

tuệ, tham gia tổng hợp acid amin não của tập hợp: Dopamin – Adrenalin – Nor – 

Adrenalin từ phân tử Tyrosin. 

(7) Giúp cơ thể loại bỏ các kim loại độc nhƣ: Pb, Cd…và các chất độc khác. 

(8) Kích thích hoạt động hệ thống miễn dịch, tăng cƣờng tổng hợp -Globulin nên có 

tác dụng chống lại sự viêm nhiễm do vi khuẩn, virus. 

(9) Ức chế hoạt động của Histamine, chất này gây dị ứng và sẩy thai (làm bong nhau 

thai). 

(10) Vitamin C còn phòng và hạn chế phát triển một số bệnh nhƣ: ung thƣ, tim mạch, 

bệnh về mắt, hô hấp .... 

3. Nhu cầu: Vitamin C là vitamin mà cơ thể cần nhiều nhất về lượng. 

 Trẻ sơ sinh   : 35 mg/ngày 

 Trẻ 1 - 3 tuổi   : 35 mg/ngày 

 Trẻ 4 - 9 tuổi   : 40 – 60 mg/ngày 

 Trẻ 10 - 12 tuổi  : 40 – 60 mg/ngày 

 Trẻ từ 13 tuổi trở lên  : 60 – 100 mg/ngày 

 Ngƣời lớn   : 80 – 100 mg/ngày 

 Phụ nữ mang thai  : 80 – 100 mg/ngày 

 Phụ nữ cho con bú  : 80 – 100 mg/ngày 



 407 

1063.Vitamin D (Calciferol) 
Vitamin D có tác dụng kích thích ruột hấp thu các chất dinh dƣỡng có Ca, P, tăng 

lƣợng caxi huyết và canxi xƣơng, kích thích thận hấp thu các chất có phốt pho, làm 

cho xƣơng chắc khỏe. Vitamin D còn kích thích phát triển tế bào da, tham gia vào hoạt 

động cơ bắp, tổng hợp Insulin ở tụy.  

Vitamin D có nhiều trong cá biển: cá thu, ngừ, mòi, trích, gan động vật, trứng, 

phomat. Vitamin D còn đƣợc tổng hợp một phần trong cơ thể ở da. 

Cơ thể bị thiếu vitamin D sẽ ảnh hƣởng xấu tới phát triển xƣơng, dễ bị còi xƣơng 

nhất là ở trẻ em. Ở ngƣời lớn thiếu vitamin D gây đau nhức cơ, xƣơng, dễ gẫy xƣơng. 

Nhu cầu bổ sung vitamin D hàng ngày nhƣ sau: 

- Trẻ sơ sinh : 10 µg/ngày 

- Trẻ 1-3 tuổi : 10-15 µg/ngày 

- Trẻ từ 4 tuổi trở lên : 10 µg/ngày 

- Ngƣời lớn :10 µg/ngày 

- Phụ nữ có thai, cho con bú : 15 µg/ngày 

1064.Vitamin E (Tocopherol)  (Vitamin E) 
Vitamin E là alpha tocopherol, có nhiều trong mầm ngũ cốc, trái cây có dầu, dầu 

thực vật, gan, trứng, cá, sữa ... 

Vitamin E có tác dụng chống oxy hóa cao, tăng cƣờng khả năng sinh sản, thụ 

thai, chống kết tập tiểu cầu, làm đẹp da. 

- Nhu cầu vitamin E đƣợc khuyến cáo cung cấp: 

* Trẻ còn bú: 4 đơn vị (4 UI) 

* Trẻ từ 1-3 tuổi: 7 UI 

* Trẻ từ 4-9 tuổi: 10 UI 

* Trẻ từ 10-12 tuổi: 15 UI 

* Trẻ từ 13 tuổi trở lên: 18 UI 

Cơ thể bị thiếu vitamin E do hàm lƣơng Vitamin E trong thực phẩm không đủ, 

nghiện rƣợu, bị ô nhiễm, đái tháo đƣờng, cao huyết áp. 

1065.Vitamin F: 
       Gồm 2 acid béo không no quan trọng là acid Linoleic và acid Linolenic (gọi là 

Vitamin F vì từ chữ Fatty acid). Những acid này đƣợc coi là acid béo chủ yếu, vì 

chúng có thể chuyển thành các acid béo khác trong cơ thể động vật. Acid Linoleic 

(18:2, ω-6) là tiền chất của acid Arachidonic và axit Linolenic là tiền chất của axit 

Eicosapentaenoic (EPA) và acid Docosahexaenoic (DHA). Acid Linoleic có trong dầu 

hoa hƣớng dƣơng, dầu ngô, trong hạt nho. Acid Linolenic có trong dầu đậu nành, dầu 

dừa, cá. Vai trò của chúng là dự phần tạo thành các chất béo khác mà cơ quan tiêu hoá 

dễ hấp thu. Tác dụng của Vitamin F là cần thiết cho sự phát triển, chống da khô, giảm 

cholesterol, triglycerid, phòng chống loạn nhịp tim, rung tâm thất, hình thành huyết 

khối. 

1066.Vitamin I ( Inositol ): Có trong rau quả có tinh dầu, hạt đậu, nhân quả 
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hạnh nhân (hạnh đào). Tác dụng: Tham gia chuyển hoá chất béo, tạo ra các chất béo 

thành phần có phospho của các màng tế bào, ngăn ngừa không để chất béo đóng cục 

trong mạch máu. Trong thí nghiệm, thiếu Vitamin I gây nên rụng lông, viêm da, suy 

nhƣợc cơ thể và mỡ đóng cặn trong mạch máu. Inositol còn đƣợc chỉ định dùng cho trẻ 

đẻ thiếu tháng để phòng rối loạn hô hấp, chứng mờ mắt. 

1067.Vitamin K (Vitamin K): 

Có 2 nguồn cung cấp chính: 

- Bên trong: Tổng hợp Vitamin K bởi vi khuẩn đƣờng ruột ở ruột non và ruột già, 

đảm bảo từ 50-70% nhu cầu hàng ngày của cơ thể. 

- Bên ngoài: Vitamin K có trong thực phẩm sử dụng hàng ngày nhƣ rau, su su, sà 

lách, cải, thịt, gan, trứng, khoai tây, trái cây… 

Vitamin K là loại Vitamin tan trong dầu mỡ, đóng vai trò chủ đạo trong quá trình 

đông máu. 

Cơ thể bị thiếu vitamin K khi hàm lƣơng Vitamin K trong thực phẩm không đủ, 

kém hấp thu, rối loạn vi khuẩn đƣờng ruột: 

Khi thiếu Vitamin K thƣờng biểu hiện chảy máu cam, chảy máu dƣới da,máu mũi, 

đƣờng tiểu tiện, đƣờng tiêu hóa .. .. 

Nhu cầu bổ sung vitamin K hàng ngày nhƣ sau: 

- Trẻ sơ sinh : 12 µg/ngày 

- Trẻ 1-3 tuổi : 15-30 µg/ngày 

- Trẻ 4-9 tuổi: 20-60 µg/ngày 

- Trẻ 10-12 tuổi : 50-100 µg/ngày 

- Từ 12 tuổi trở lên: 50-100 µg/ngày 

- Ngƣời lớn, phụ nữ có thai : 70-100 µg/ngày 

1068.Vitamin J (Choline): Vitamin J có trong thực phẩm có mỡ, lòng đỏ 

trứng, gan, đậu tƣơng, mầm lúa. Trong cơ thể choline đƣợc tổng hợp từ Methionin. 

Ngƣời ta hay dùng Choline để tăng trí nhớ của ngƣời già hoặc phối hợp thuốc điều trị 

Alzheimer. Cơ thể thiếu Choline sẽ dẫn tới rối loạn về gan. 

1069.Vitamin P (Flavonoid): Phần lớn là các sắc tố trong thực vật, làm cho 

các rau quả có muôn màu muôn sắc. Các Flavonoid có tác dụng chống oxy hoá rất tốt, 

đƣợc sử dụng trong phòng chống các bệnh tim mạch, ung thƣ. Chất Flavonoid trong 

đậu nành (dƣới dạng Isoflavon) có tác dụng phòng chống ung thƣ vú rất tốt. 

+ Sắc tố màu vàng (4 – Oxo – Flavonoid): Màu vàng tƣơi hoặc vàng ngà, có nhiều ở 

các thực vật trên mặt đất khi còn non, nhƣ các loại rau, đậu, ít có ở phần củ (trừ củ 

hành). Ở trái cây, các sắc tố thƣờng có nhiều ở phần vỏ, nhất là ở cam, chanh, bƣởi, 

quýt. 
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+ Sắc tố mầu đỏ, tím hoặc xanh (Loại Anthocyanine): có nhiều trong lá, hoa, quả (quả 

lý, việt quất, quả dâu, nho, lá cải, củ cải…). 

+ Loại Tanin: Có nhiều trong các loại rau, quả phúc bồn tử, lá và cành cây chè, trong 

rƣợu vang. Tác dụng của các Flavonoid: Tác dụng tốt với hệ tim mạch, bảo vệ các 

thành mạch và mao mạch, phòng ngừa đƣợc bệnh ung thƣ.  

1070.Việt quất  (Vaccinium myrtillus)  

- Họ Ericaeae 

- Là cây bụi, rụng lá theo chu kỳ, cao 40cm. Đƣợc trồng nhiều ở châu Á, châu Âu và 

Bắc 

Mỹ. 

- Bộ phận dùng là lá và quả chín. 

- Thành phần hóa học: các chất flavonoid trong đó có các proanthocyanin, các chất 

tannin, 

các acid phenolic, pectin, vitamin B1, vitamin C, caroten. 

- Có tác dụng bảo vệ mao mạch và hệ thống tuần hoàn ngoại biên. Hỗ trợ điều trị bệnh 

tiểu 

đƣờng, có hoạt tính chống oxy hóa, có tác dụng làm tăntg thị lực cho những ngƣời thị 

lực kém, kể cả nhữngngƣời bị tổn thƣơng võng mạc, còn có tác dụng hỗ trợ điều trị 

bệnh quáng gà. 

- Lá có tác dụng kháng khuẩn. 

1071.Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật: Là vùng, cơ sở đƣợc 

xác định mà ở đó không xảy ra bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc Danh mục các 

bệnh phải công bố dịch trong một khoảng thời gian quy định cho từng bệnh, từng loại 

động vật và hoạt động thú y trong vùng, cơ sở đó bảo đảm kiểm soát đƣợc dịch bệnh. 

1072.Vùng nguy hiểm (Danger Zone – Bacterial Growth): Là 

phạm vi nhiệt độ mà ở đó các vi khuẩn gây bệnh có thể nhân lên nhanh chóng. Thông 

thƣờng đƣợc công nhận là từ 5
0
C đến 63

0
C. 

1073.Vô khuẩn (Aseptic): Điều này, nghĩa đen là không có vi sinh vật. Trong 

sản xuất thực phẩm, điều này có nghĩa là quá trình mà một sản phẩm vô trùng vô trùng 

đƣợc đóng gói trong một hộp chứa vô trùng theo cách duy trì sự vô trùng. 
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1074. Xã hội hóa công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn 

thực phẩm: Là huy động xã hội đóng góp tham gia vào công tác đảm bảo chất 

lƣợng vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác đảm bảo chất lƣợng vệ sinh an toàn thực 

phẩm là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của Đảng, chính quyền, các tổ chức kinh 

tế- xã hội, các ngành, các cơ quan , đoàn thể quần chúng, của cộng đồng, của nhân dân 

nói chung.                                           

1075.Xác định các đặc tính (Determination of characteristics): 

Xác định các đặc tính của một sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ thƣờng có thể thực 

hiện bằng thử nghiệm hoặc cách khác nhƣ quan sát các nhận hoặc bằng kỹ thuật đánh 

giá ghi thành văn bản. 

1076.Xác nhận (Claim): Việc ghi nhãn nhằm khẳng định một thực phẩm có 

những tiêu chí chất lƣợng riêng biệt liên quan đến sự biến đổi về nguồn gốc, thuộc tính 

dinh dƣỡng, bản chất tự nhiên , đặc điểm chế biến, thành phần cấu tạo của thực phẩm 

đó. 

1077.Xác nhận giá trị sử dụng (Validation): Sự khẳng định thông qua 

việc cung cấp bằng chứng khách quan rằng các yêu cầu đối với việc sử dụng đã đƣợc 

thực hiện. 

1078.Xác nhận tính dinh dưỡng (Nutrition claim): Việc trình bày 

nhằm công bố hoặc hàm ý rằng một thực phẩm có các thuộc tính dinh dƣỡng đặc biệt 

bao gồm giá trị năng lƣợng, hàm lƣợng protein, chất béo, đƣờng bột cũng nhƣ hàm 

lƣợng vitamin và chất khoáng. Tuy nhiên,  xác nhận tính dinh dƣỡng không chỉ giới 

hạn bởi các chỉ tiêu dinh dƣỡng trên. 

1079.Xà phòng diệt khuẩn (Bactericidal Soap): Là xà phòng chứa 

các thành phần giúp tiêu diệt vi khuẩn ở trên tay. 
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1080.Xerophilic Organisms: các sinh vật có khả năng trƣởng trong điều 

kiện khô ở các tầng không khí thấp. 

1081.Xôi (Steamed sticky rice): Món ăn làm bằng gạo nếp đồ chín. 

1082. Xuân hoa – Pseuderanthamum palatiferum (Cây con khỉ, 

hoàn ngọc) – Họ Ô rô – Acanthaceae. 

Cây bụi cao 1 – 3, sống nhiều năm. Mọc hoang và đƣợc trồng nhiều nơi ở nƣớc ta. 

Nhất là ở Tây Ninh. 

Bộ phận dùng là lá và rễ. Cây Xuân hoa có chứa các chất Beta – sitosterol, phytol, 

carotenoid, flavonoid các acid hữu cơ,  một ít saponin. 

Còn chứa lupeol, lupenon, betulin, acid pomolic, asperglaucid. 

Cây xuân hoa có tác dụng : kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, chống viêm, chống 

oxy hóa. Ngăn các tế bào ung thƣ. 

Dùng để hỗ trợ điều trị đau dạ dày do loét, chảy máu đƣờng ruột, viêm đại tràng, ỉa 

chảy, rối loạn tiêu hóa, viêm thận, viêm gan, đái rắt, đái buốt, mệt mỏi toàn thân. 

Có thể dùng lá tƣơi, lá khô, rễ để sắc uống hay bào chế dƣới dạng trà hoàn ngọc. 

1083.Xuất khẩu thực phẩm (Export of Food): Xuất khẩu thực phẩm là 

việc bán thực phẩm ra ngoài lãnh thổ nƣớc CHXHCN Việt Nam. 

1084.Xuất khẩu: là đƣa ra ngoài nƣớc để bán. 

1085.Xuất xứ hàng hóa thực phẩm (The Origin of Food): Là nƣớc 

hoặc vùng lãnh 

thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản 

cuối 

cùng đối với hàng hóa trong trƣờng hợp có nhiều nƣớc hoặc vùng lãnh thổ tham gia 

vào 

quá trình sản xuất hàng hóa thực phẩm đó. 

1086.Xúc tiến thương mại: Là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán 

hàng hóavà cung ứng dịch vụ , bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thƣơng  

mại, trƣng bày, giới thiệu hàng hóa , dịch vụ và hội chợ, triển lãm thƣơng mại. 

1087.Xúc tiến thương mại : là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán 

hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thƣơng mại, 

trƣng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thƣơng mại. 
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Y 
1088.Yêu cầu (Requirement): Là điều khoản nêu ra các chuẩn mực cần đƣợc 
đáp ứng. 

Hoặc nói cách khác , là nhu cầu hay mong đợi đã đƣợc công bố ngầm hiểu chúng hay 

bắt buộc. 

1089.Yếu tố hạn chế trong phân bón là những yếu tố có nguy cơ gây độc 

hại, ảnh hƣởng tới an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trƣờng, gồm: 

(1) Các nguyên tố Arsen (As), Cadimi (Cd), chì (Pb), và thủy ngân (Hg). 

(2) Vi khuẩn E.coli, Samonella và các vi sinh vật gây hại cây trồng, gây bệnh cho 

ngƣời, động vật đƣợc cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền xác định. 

1090. Yohimbe:  

1. Yohimbe là một cây thƣờng xanh quanh năm có nguồn gốc từ miền Tây và Trung 

Châu Phi, nhiều nhất tại Cameroon, Gabon, Công gô, Nigeria, Guinea Xích đạo. 

+ Họ Càphê (Rubiaceae) 

+ Chi: Pausinystalia 

+ Loài: Yohimbe 

Tên khoa học: Pausingstalia yohimbe. 

Tên khác: Corynanthe yohimbe 

2. Cây cao khoảng 30m, vỏ cây màu nâu đỏ. 

+ Lá: hình chữ nhật hoặc lá lƣợc 

+ Hoa: nhỏ, màu vàng, nở thành chum 

+ Bộ phận dùng: vỏ cây 

+ Thành phần hóa học: 

1. Alcaloids: 

+ Vỏ cây chứa 6% là Alcaloids. 
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+ Có 55 loại Alcaldoids, trong đó Yohimbine: có công thức: C21H26N2O3 chiếm 5-12% 

tổng số các Alcaloids, là hoạt chất chính của Yohimbe. 

+ Hàm lƣợng: 7-115 mg/g vỏ 

+ Từ đồng nghĩa với Yohimbine:: 

 Johimbin 

 Aphrodine 

 Quebrachine 

 Corymbine 

 Corynanthidine 

 Corynanthine .... 

2. Tanin 

3. Chất màu 

+ Tác dụng: 

1. Tăng cƣờng chức năng sinh dục: 

Đây là tác dụng chủ yếu đƣợc sử dụng chủ yếu từ xa xƣa cho đến nay. 

(1) Chiết xuất vỏ cây Yohimbe có tác dụng kích thích tình dục tự nhiên để tăng 

ham muốn tình dục. Cơ chế phần lớn các nhà nghiên cứu đều cho rằng chất 

Yohimbine kích thích các thụ cảm thể thần kinh sinh dục ở não làm tăng ham 

muốn tình dục cho cả nam và nữ, đồng thời làm tăng lƣu lƣợng máu đến cơ 

quan sinh dục (dƣơng vật và âm đạo) gây kích thích sự ham muốn tình dục. 

(2) Tác dụng làm căng cương cứng dương vật và âm vật, cơ chế do Yohimbine 

ức chế các  Adreoceptor α1 và α2 và kích thích sản xuất Nitric Oxide, làm giãn 

mạch máu ở cơ quan dƣơng vật, âm  đạo, âm vật và xuất hiện sự cƣơng cứng. 

Từ tác dụng này, Yohimbe đƣợc sử dụng để điều trị rối loạn cƣờng dƣơng (bất 

lực) và suy giảm ham muốn tình dục ở cả nam và nữ. 

2. Yohimbe cũng đƣợc sử dụng để chống trầm cảm với cơ chế là ức chế tái hấp thu 

Serotonin thông qua việc ức chế men Monoamine Oxydase (MAO) đƣợc gọi là chất ức 

chế men MAO (Monoamine Oxydase Inhibitor – MAOI). Do men MAO bị ức chế, 

Serotonin không bị phân hủy, hàm lƣợng tăng lên làm tăng hƣng phấn thần kinh, 

chống trầm cảm, tăng ham muốn tình dục. 
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3. Tác dụng khác: Yohimbe còn có tác dụng chống oxy hóa, giảm cân, sốt, ho, bệnh 

phong. Các tác dụng này ít đƣợc sử dụng vì lợi ít hại nhiều. 

4. Tác dụng phụ:  

+ Ở Mỹ, FDA chỉ cho sản xuất dƣới dạng thuốc chống rối loạn cƣờng dƣơng, với liều 

sử dụng 5,4-10 mg/d và khi sử dụng phải có giám sát của y tế. 

+ Tại Đức và một số quốc gia khác Yohimbe là loại dƣợc thảo cấm sử dụng. 

+ Những tác dụng phụ của Yohimbe cụ thể là: 

- Đau bụng, buồn nôn và nôn nƣớc. 

- Kích thích, run rẩy, kích động. 

- Nhức đầu, chóng mặt, lo lắng. 

- Tăng nhịp tim 

- Cao HA 

- Đi tiểu tăng 

- Rối loạn thị giác, ảo giác 

- Phát ban, dị ứng 

- Nặng có thể khó thở, tê liệt và tử vong 

+ Chú ý: 

- Không sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

- Không sử dụng cho trẻ em 

- Không dùng đồng thời với thuốc chống trầm cảm (IMAO), các thực phẩm giàu 

Tyranin (Gan, phomat, rƣợu vang đỏ ...), các chất kích thích (Caffeine), thuốc 

tiểu đƣờng, thuốc kháng Histamin, thuốc HA, an thần, kháng sinh. 

- Sử dụng cho những ngƣời bệnh thận, viêm loét dạ dày, bệnh tâm thần, trầm 

cảm, bệnh tim, HA cao cần phải thận trọng và xin ý kiến bác sĩ. 

- Giới hạn liều sử dụng và liều gây ngộ độc rất hẹp. Liều gây tác dụng phụ và ngộ 

độc đƣợc xác định là 40 mg mỗi ngày. 

- Khi sử dụng không lái xe, điều khiển máy móc hoặc làm công việc cần sự chính 

xác và có nhiều nguy cơ tai nạn. 

 

 

 

* * * 
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PHẦN II: CHỮ VIẾT TẮT 

(Abbreviations) 
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TIẾNG ANH: 

A 
1. AA (Arachinonic Acid): Acid Arachinoic 

2. AAS (Atomic Absorption Spectrometric): Quang phổ hấp thụ nguyên tử 

3. ABI (Automated Broker Interface): Giao diện môi giới tự động 

4. ACE: Angiotensin Converting Enzyme 

5. ACS (Automated Commercial System): Hệ thống thƣơng mại tự động 

6. ACTH (Adreno Corticotrophic Hormone): Hormone tuyến yên kích thích tuyến 

thƣợng thận 

7. ADA (Americans with Disabilities Act): Đạo luật ngƣời Mỹ khuyết tật. 

8. ADAAA (American with Disabilities Act Amendments Act): Đạo luật sửa đổi Đạo 

luật ngƣời Mỹ khuyết tật 

9. ADB (Asian Development Bank): Ngân hàng phát triển châu Á 

10. ADI (Acceptable Daily Intake): Lƣợng ăn vào hàng ngày chấp nhận đƣợc 

11. ADN (Acid Desoxyribonucleic): Acid Desoxyribonucleic 

12. AES (Agricultural Experiment Stations): Trạm thí nghiệm nông nghiệp 

13. AES (Atomic Emission Spectroscopy): Quang phổ phát xạ nguyên tử 

14. AF (Acidified Food): Thức ăn acid. 

15. AFDO (Association of Food and Drug Officials): Hiệp hội các nhà quản lý thực 

phẩm và thuốc 

16. AFRI (Agriculture and Food Research Initative): Sáng kiến nghiên cứu nông 

nghiệp và thƣc phẩm. 

17. AFSS (Animal Feed Safety System): Hệ thống an toàn thức ăn động vật.  

18. AFTA(Asean Free Trade Area): Khu vực mậu dịch tự do ASEAN 

19. AGE (Advanced Glycation End Products): Sản phẩm Glycate hóa bền vững. 

20. AHHSA (The ASEAN Alliance of Health Supplement Associations): Hiệp hội 

TPCN ASEAN 

21. AIA (ASEAN Investment Area): Khu vực đầu tƣ ASEAN 

22. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome): Hội chứng suy giảm miễn dịch 

mắc phải 

23. AI/AN (American Indian / Alaska Native): Thổ dân Mỹ da đỏ/Alaska. 

24. ALA -linolenic acid 

25. ALARAAs Low As Reasonably Achievable (Non-thneshold chemiccals): Giới 

hạn an toàn 

26. ALERT (Assure, Look, Employees, Report, Threat): Cảnh báo 

27. AMA (Agricutural Management Assistance Program): Chƣơng trình hỗ trợ quản 

lý nông nghiệp. 
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28. AMD (Awards Managenment Division): Phòng ngừa quản lý giải thƣởng. 

29. AMS (Agricultural Marketing Service) (USDA): Dịch vụ tiếp thị nông nghiệp 

30. AO (Antioxydant): Chất chống oxy hóa 

31. APFSL (Agricultural Products Food Safety Laboratory): Phòng thí nghiệm 

ATTP nông nghiệp 

32. APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation): Diễn đàn kinh tế châu Á – Thái 

Bình Dƣơng 

33. APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) (USDA): Dịch vụ kiểm tra 

sức khỏe động – thực vật. 

34. APHL (Association of Public Health Laboratories): Hiệp hội các phòng thí 

nghiệm y tế công cộng. 

35. AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service): Cơ quan kiểm tra, kiểm 

dịch Australia. 

36. AR (Attributable Risk): Nguy cơ quy thuộc 

37. ARA (Arachidonic Acid): Acid Arachidonic 

38. ARC (Agricutucal  Risk Converage): Bảo hiểm rủi ro nông nghiệp. 

39. ARIS (Agricutucal Research Infornuation System): Hệ thống thông tin nghiên 

cứu nông nghiệp. 

40. ARF (ASEAN Regional Forum): Diễn đàn khu vực ASEAN 

41. ARN(Acid Ribonucleic): Acid Ribonucleic 

42. ARS (Agricultural Research Service) (USDA): Dịch vụ nghiên cứu nông nghiệp 

Hoa Kỳ. 

43. ASTHO (Association of State and Territorial Health Officials): Hiệp hội các 

quan chức nhà nƣớc và vùng lãnh thổ. 

44. ARfD (Acude Reference Dose): Liều cấp tính tham khảo 

45. ASC (ASEAN Standing Committee): Ủy ban thƣờng trực ASEAN 

46. ASEAN (Association of Southeast Asian): Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

47. ASEM  (Asia-Europe Meeting): Hội nghị Á – Âu 

48. ASF (Atomic Spectrofluorometry): Quang phổ huỳnh quang nguyên tử 

49. ASP (Amnesic Shellfish Poisoning): Độc tố nhuyễn thể gây đãng trí 

50. ATP (Adeno Tri Phosphat): Adeno Triphosphat 

51. AVMA (American Veterinary Medical Association): Hiệp hội thú y Hoa Kỳ 

52. AWA (Aminal Welface Act): Đạo luật bảo vệ động vật. 

53. AWEP (Agricutural Water Enhancement Program): Chƣơng tình tăng cƣờng 

năng suất nông nghiệp 

B 
54. BATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms) (USDOT): Văn phòng Bia 

rƣợu, thuốc lá và vũ khí 
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55. BCAP (Biomass Crop Assistance Program): Chƣơng trình hỗ trợ sinh khối trồng 

trọt. 

56. BIT (Bilateral Investment Treaty): Hiệp định đầu tƣ song phƣơng 

57. BMI (Body Mass Index): Chỉ số khối cơ thể 

58. BMP (Best Manufacturing Practices): Thực hành sản xuất tốt nhất. 

59. BOOT (Build-Own-Operate – Transfer): Hợp đồng xây dựng-sở hữu-vận hành-

chuyển giao.  

60. BOP (Balance of Payment): Cán cân thanh toán 

61. BOT (Build- Operate-Transfer): Hợp đồng xây dựng-vận hành-chuyển giao 

62. Bottom of Form: Theo mẫu dƣới 

63. BSL (Biosafety Level): Mức độ an toàn sinh học. 

64. BRC (British Research Consortium): Hiệp hội nghiên cứu Anh quốc. 

65. BT (Build-Transfer): Hợp đồng xây dựng-chuyển giao 

66. BRS (Behavioral Rating Scale): Thang điểm đánh giá hành vi 

67. BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy): Bệnh bò điên. 

68. BW (Body Weight): Trọng lƣợng cơ thể 

C 
69. CAA (Clean Air Act): Đạo luật không khí sạch 

70. CAC (Codex) (Codex Alimentarus Committee): Ủy ban tiêu chuẩn hóa thực phẩm 

quốc tế. 

71. CAERS (CFSAN Adverse Events Reporting System): Hệ thống báo cáo tác động 

bất lợi. 

72. CBD (Convention on Biological Diversity): Hiệp định về đa dạng sinh học 

73. CBP (U.S. Customs and Border Protection) (DHS): Hải quan và bảo vệ biên giới 

Hoa Kỳ. 

74. CCFAC (The Codex Committee on Food Additives and Contaminants): Ủy ban 

Codex về phụ gia thực phẩm và chất ô nhiễm 

75. CCNFSDU (Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary 

Uses): Ủy ban Codex về dinh dƣỡng và thực phẩm đặc biệt dành cho ngƣời ăn 

kiêng 

76. CCP (Critical Control Point): Điểm kiểm soát tới hạn 

77. CCPR (The Codex Committee on Pesticide Residues): Ủy ban Codex về dƣ lƣợng 

thuốc trừ sâu 

78. CCRVDF Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods): Ủy ban 

Codex về dƣ lƣợng thuốc thú y trong thực phẩm 

79. CDC (U.S. Centers for Disease Control and Prevention): Trung tâm kiểm soát   

và phòng chống bệnh tật Hoa Kỳ. 

80. CFDA(China Food and Drug Administration): Cục quản lý thực phẩm và thuốc 

Trung Quốc. 
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81. CFI (Center for Foodborne Illness Research and Prevention): Trung tâm nghiên 

cứu và phòng ngừa bệnh lây qua TP. 

82. CFIA (Canadian Food Inspection Agency): Cơ quan thanh tra thực phẩm 

Canada. 

83. CFR (Code of Federal Regulations): Quy tắc mã số Liên bang 

84. CFSAN (Center for Food Safety and Applied Nutrition) (FDA): Trung tâm 

ATTP và dinh dƣỡng ứng dụng Hoa Kỳ. 

85. CFSA (China National Center for Food Safety Risk Assessment): Trung tấm 

đánh giá ATTP Trung Quốc 

86. CFU (Colony Forming Units): Đơn vị khuẩn lạc 

87. CFP (Ciguatera Fish Poisoning): Độc tố Ciguatera trong cá 

88. CGMP (Current Good Manufacturing Practice): Hiện hành Thực hành sản xuất 

tốt. 

89. CHD (Coronary Heart Disease): Bệnh mạch vành tim 

90. CIA (Central Intelligence Agency): Cơ quan tình báo Trung ƣơng Hoa Kỳ. 

91. CIFOR (Council to Improve Foodborne Outbreak Response): Hội đồng cải thiện 

sự bùng nổ dịch bệnh thực phẩm. 

92. CIKR (Critical Infrastructure and Key Resources): Cơ sở hạ tầng quan trọng và 

nguồn lực chính. 

93. CIDA (Canadian International Development Agency): Cơ quan phát triển 

quốc tế của Canada 

94. CIP (Center for International Programs): Trung tâm chƣơng trình quốc tế 

95. CIQ (China Inspection & Quarantine): Tổng cục thanh tra và kiểm dịch Trung 

Quốc 

96. CNA (Child Nutrition Act): Đạo luật dinh dƣỡng trẻ em 

97. CNP (Child Nutrition Program): Chƣơng trình dinh dƣỡng trẻ em. 

98. CNPP (Center for Nutrition Policy and Promotion): Trung tâm chính sách và hỗ 

trợ dinh dƣỡng. 

99. COX  - 2 (Cyclooxygenase  - 2): Men COX-2 

100. CP (Control Point): Điểm kiếm soát 

101. CPE(CentrallyPlanned Economy): Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung 

102. CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 

Partnership): Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng 

103. CR (Civil Rights): Quyền công dân 

104. CRA (Chemical Risk Assessment): Đánh giá nguy cơ hóa chất 

105. CRC (CFSAN Review Committee): Ủy ban xét duyệt của CFSAN. 

106. CSPI (Center for Science in the Public Interest): Trung tâm khoa học vì lợi ích 

cộng cộng 

107. CU (Consumers Union): Liên minh ngƣời tiêu dùng. 
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108. CVD (Cardiovascular Disease): Bệnh tim mạch 

109. CVM (Center for Veterinary Medicine) (FDA): Trung tâm thú y của FDA 

110. CWA (Clean Water Act): Đạo luật nƣớc sạch 

111. CY (Clean Year): Năm dƣơng lịch 

112. CYFAR (Chldren, Youth and Families at Risk): Trẻ em, thanh niên và gia đình 

có nguy cơ 

 

D 
113. DALY(Disability – Adjusted Life Year): Năm cuộc sống điều chỉnh theo sự tàn 

tật. 

114. DCE (Division of Community and Education): Phòng giáo dục và cộng đồng 

115. DES (Division of Evironmental Systems): Phòng hệ thống môi trƣờng. 

116. DFID (Department for Developing International Development): Vụ phát triển 

quốc tế Anh. 

117. DFS (Division of Food Safety): Phòng an toàn thực phẩm. 

118. DFCS (Division of Family and Consumer Services): Phòng dịch vụ gia đình và 

tiêu dùng. 

119. DGA (Division of Global Climate Change): Phòng biến đổi khí hậu toàn cầu. 

120. DG SANCO (Directorate General for Health and Consumers) (European 

Commission):  Tổng cục trƣởng Tổng cục y tế và ngƣời tiêu dùng EU. 

121. DHS (U.S. Department of Homeland Security): Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ. 

122. DLC (Dioxin-like Compound): Hợp chất Dioxin  

123. DHA (Decosahexaenoic acid): Acid Decosahexaenoic (22:6; -3) 

124. DM (Diabetes Mellitus): Đái tháo đƣờng 

125. DN (Division of Nutrition): Phòng dinh dƣỡng 

126. DRI (Dieatary Reference Intake): Lƣợng ăn vào tham chiếu. 

127. DRV (Daily Reference Value): Giá trị dinh dƣỡng hàng ngày 

128. DSHEA (Dietary Supplemennt Health and Education Act): Luật giáo dục và 

TPCN Hoa Kỳ - 1994. 

129. DSP (Diarhetic Shellfish Poisoning): Độc tố nhuyễn thể gây tiêu chảy 

130. DoC (U.S. Department of Commerce): Bộ Thƣơng mại Hoa Kỳ. 

131. DoD (U.S. Department of Defense): Bộ quốc phòng Hoa Kỳ 

132. DoI (U.S. Department of the Interior): Bộ nội vụ Hoa Kỳ 

133. DOJ(U.S. Department of Justice): Bộ Tƣ pháp Hoa Kỳ 

134. DVFA (Danish Veterinary and Food Administration): Cục Thú y và quản lý    

thực phẩm Đan Mạch. 

E 
135. EAggEC(Enteroaggregative E.coli): Nhóm E.coli  kết dính ruột 
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136. E.C.D (Organization for Economic Cooperation and Development): Tổ chức 

hợp tác kinh tế và phát triển. 

137. EDS (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy: Quang phổ phân tán năng lƣợng. 

138. EEC (European Ecomomic Community): Khối thị trƣờng chung châu Âu. 

139. EPA (Eicosapentaenoic Acid): Acid Eicosapentaenoic (20:5; -3) 

140. EEC (European Economic Community): Cộng đồng kinh tế châu Âu 

141. EFSA (European Food Safety Authority): Cơ quan ATTP Châu Âu 

142. EHR (Electronic Health Record): Hồ sơ y tế điện tử. 

143. EHS-NET (Environmental Health Specialists Network): Mạng lƣới chuyên gia 

y tế môi trƣờng. 

144. EHC (Environmental Health Criteria): Tiêu chuẩn sức khỏe môi trƣờng 

145. EHEC (Enterohemorrhagic.coli): Nhóm E.coli gây xuất huyết đƣờng ruột 

146. EHMP (The European Federation Association of Health Product 

Manufacturers): Hiệp hội các nhà sản xuất TPCN châu Âu 

147. EHR (Electronic Health Record): Hồ sơ y tế điện tử. 

148. EHS-NET (Environmental Health Specialists Network): Mạng lƣới chuyên gia 

y tế môi trƣờng. 

149. ELISA (Enzyme – Linked Immunosorbent Assay): Xét nghiệm hấp thụ miễn 

dịch liên kết với Enzyme, gọi tắt là xét nghiệm ELISA. 

150. ELEXNET (Electronic Laboratory Exchange Network) (FDA): Mạng lƣới 

phòng thí nghiệp điện tử – FDA. 

151. EPA (U.S. Environmental Protection Agency): Cơ quan bảo vệ môi trƣờng Hoa 

Kỳ 

152. Epi-X (Epidemic Information Exchange): Trao đổi thông tin dịch tễ học. 

153. ERNA (The Eropean Responsible Nutrition Alliance): Hiệp hội dinh dƣỡng 

châu Âu. 

154. ERS (Economic Research Service) (USDA): Dịch vụ nghiên cứu kinh tế của Bộ 

Nông nghiệp Mỹ  

155. EU (European Union): Liên minh Châu Âu. 

156. EIEC (Enteroinvasive  E.coli): Nhóm E.coli xâm nhập 

157. EMS (European Monetary System): Hệ thống tiền tệ Châu Âu 

158. EPA (Eicosapentaenoic acid): Acid Eicosapentaenoic 

159. EPEC (Enteropathogenic E.coli): Nhóm E.coli gây bệnh 

160. EPZ (Export Processing Zone): Khu chế xuất 

161. ERME (Extension Risk Management Education Program): Chƣơng trình quản 

lý giáo dục rủi ro dài  hạn. 

162. ERL Extraneous Residue Limit: Giới hạn dƣ lƣợng chất ngoại lai 

163. ETEC (Enterotoxigenic E.coli): Nhóm E.coli sinh độc tố ruột 
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F 
164. FAO (Food and Agriculture Organization): Tổ chức Nông-Lƣơng thế giới 

165. FASCAT (Food and Agriculture Sector Criticality Assessment Tool): Công cụ  

đánh giá mức độ nghiêm trọng các ngành công nghiệp TP. 

166. FASCC (Food and Agriculture Sector Coordinating Council): Hội đồng điều 

phối ngành nông nghiệp và thực phẩm 

167. FBD (Food Borne Disease): Bệnh truyền qua thực phẩm 

168. FBI (Federal Bureau of Investigation): Cục điều tra liên bang Mỹ. 

169. FBS (Food Balance Sheets): Thực phẩm bán trên hè phố 

170. FD (Food Defense): Phòng vệ thực phẩm. 

171. FDA (U.S. Food and Drug Administration): Cơ quan quản lý TP và dƣợc phẩm 

Hoa Kỳ. 

172. FDAAA (Food and Drug Administration Amendments Act of 2007): Đạo luật 

sửa đổi TP Dƣợc phẩm 2007 – Hoa Kỳ. 

173. FDCA (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act): Đạo luật Liên bang về TP, 

dƣợc phẩm và mỹ phẩm – Hoa Kỳ. 

174. FDI (Foreign Direct Investment) : Đầu tƣ trực tiếp của nƣớc ngoài 

175. FEL (Frank Effect Level): Mức độ ảnh hƣởng rõ rệt 

176. FEMA (Flavour Extract Manufactures Association): Hội các nhà sản xuất 

hƣơng  liệu quốc tế. 

177. FEMA (Federal Emergency Management Agency) (DHS): Cơ quan quản lý 

khẩn cấp liên bang. 

178. FER (Fat to Energy Ratio): Tỷ số chất béo trên năng lƣợng 

179. FERN (Food Emergency Response Network): Mạng lƣới ứng phó khẩn cấp TP. 

180. FF (Food Fraud): Gian lận thực phẩm. 

181. FFA (Free Fat Acid): Acid béo tự do 

182. FFDCA (The Federal Food, Drug and Cosmetic Act): Luật liên bang về thực 

phẩm, thuốc và mỹ phẩm Hoa Kỳ 

183. FNFC (Food with Nutrient Functional Claims): Thực phẩm với công bố chức 

năng dinh dƣỡng. 

184. FLAVO (Flavonoids in Fruits and Vegetables): Flavonoids trong hoa quả và 

thực vật: sự tác động của chúng với chất lƣợng thực phẩm,tính dinh dƣỡng và sức 

khỏe con ngƣời. 

185. FOSDU (Food for Special Dietary Uses): Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt. 

186. FOSHU (Food for Specified Health Uses): Thực phẩm dùng cho mục đích sức 

khỏe đặc biệt. 

187. FS (Food Security): An ninh thực phẩm. 
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188. FSA (The Food Standards Agency): Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm. 

189. FR (Free Radical): Gốc tự do. 

190. FUFOSE (The European Commision Concerted Action on Functional Food 

Science in Ẻuope): Ủy ban phối hợp châu Âu về khoa học TPCN. 

191. FMI (Food Marketing Institute): Viện tiếp thị thực phẩm. 

192. FIFO (First-in, First-out): Nhập trƣớc, xuất trƣớc 

193. FMIA (Federal Meat Inspection Act): Luật thanh tra thịt liênbang – Hoa Kỳ 

194. FNB (UK-Food and Nutrition Board): Ủy ban thực phẩm và dinh dƣỡng Anh 

195. FOIA (Freedom of Information Act): Đạo luật tự do thông tin. 

196. FoodNet (Foodborne Diseases Active Surveillance Network): Mạng lƣới giám 

sát chủ động bệnh truyền qua thực phẩm. 

197. FOUO (For Official Use Only): Chỉ sử dụng chính thức. 

198. FPP (Food Protection Plan): Kế hoạch bảo vệ thực phẩm. 

199. FSA (Food Standards Agency) (United Kingdom): Cơ quan tiêu chuẩn thực 

phẩm Anh Quốc. 

200. FSPCA (The Food Safety Preventive Controls Alliance): Liên minh kiểm soát 

phòng ngừa an toàn thực phẩm. 

201. FSANZ (Food Standards Australia New Zealand): Tiêu chuẩn TP Úc – 

Newzealand. 

202. FSIC (Food Safety Information Council): Hội đồng thông tin ATTP. 

203. FSII (Food Safety Information Infrastructure): Cơ sở hạ tầng thông tin ATTP. 

204. FSIS (Food Safety and Inspection Service )(USDA): Dịch vụ thanh tra ATTP – 

Hoa Kỳ. 

205. FSLC (Food Safety Leadership Council): Hội đồng lãnh đạo ATTP. 

206. FSQS (Food Safety and Quality Service): Dịch vụ chất lƣợng và ATTP. 

207. FSWG (Food Safety Working Group): Nhóm công tác ATTP 

208. FTC (Federal Trade Commission): Ủy ban thƣơng mại liên bang. 

209. FTE (full-time equivalent/employee): Thời gian tƣơng đƣơng/ nhân viên. 

210. FVO (Food and Veterinary Office) (European Union): Văn phòng TP thú y EU 

211. FWS (Fish and Wildlife Service) (DoI): Dịch vụ thủy sản và động vật hoang dã 

212. FY (fiscal year): Năm tài chính 

213. FS(Feasibility Study): Nghiên cứu khả thi  

214. FSMA (Food Safety Modernization Act): Luật hiện đại hóa An toàn thực phẩm 

– Hoa Kỳ 2011. 

215. FSL (Food Safety Law): Luật An toàn thực phẩm Trung Quốc – 2015. 

216. FSVP Rule (Foreign Supplier Verification Program): Chƣơng trình xác minh 

nhà cung cấp thực phẩm nƣớc ngoài. 

217. FTIR (Fourier Transform Infra-Red): Máy quang phổ hồng ngoại 
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G 
218. GAO (U.S. Government Accountability Office (previously U.S. General 

Accounting Office): Văn phòng trách nhiệm chính phủ Hoa Kỳ (Trƣớc đây là văn 

phòng kế toán Hoa Kỳ). 

219. GAP (Good Agricultural Practice): Thực hành nông nghiệp tốt. 

220. GAqP (Good Aquacultural Practice): Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt. 

221. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade): Hiệp định chung thuế quan 

và thƣơng mại. 

222. GC (Gas Chromatography): Sắc ký khí 

223. GCC (Government Coordinating Council): Hội đồng điều phối chính phủ. 

224. GC-IR (Liquid Chromotography-IR Spectroscopy): Sắc ký IR-quang phổ  

225. GC-MS (Gas chromatography-mass spectrometry): Sắc  ký khí khí khối phố. 

226. GDP (Gross Domestic Product): Tổng sản lƣợng quốc nội 

227. GEMS/Food (The Global Environmental Monitoring System/ Food 

Contamination Monitoring and Managemnet System): Hệ thống quản lý và giám 

sát ô nhiễm thực phẩm và môi trƣờng toàn cầu 

228. GH (Growth Hormone): Hormone phát triển 

229. GHP (Good Hygiene Practice): Thực hành vệ sinh tốt 

230. GL (Guidance Level): Mức hƣớng dẫn 

231. GMP (Good Manufacturing Practice): Thực hành sản xuất tốt 

232. GNI (Gross National Income): Tổng thu nhập quốc dân 

233. GNP (Gross National Product): Tổng sản lƣợng quốc dân 

234. GPC-IR (Gel Permeation Chromatography – IR Spectroscopy): Sắc ký thẩm thấu 

Gel-IR quang phổ. 

235. GRAS (Global Recognized as Safe): Sự công nhận toàn cầu về an toàn 

236. GFSI (Global Food Safety Initiative): Sáng kiến ATTP toàn cầu. 

237. GIP (Good Importer Practice): Thực hành nhập khẩu tốt 

238. GIPSA (Grain Inspection, Packers, and Stockyards Administration) (USDA): 

Thanh tra ngũ cốc, đóng gói và quản lý kho bãi. 

239. GMA (Grocery Manufacturers Association): Hiệp hội các nhà sản xuất. 

240. GPRA (Government Performance and Results Act): Đạo luật kết quả và kết quả 

của chính phủ 

241. GRAS (generally recognized as safe): Thƣờng đƣợc công nhận là an toàn. 

H 
242. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): Phân tích mối  nguy và 

điểm kiểm soát tới hạn 
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243. HARCP (Hazard Analysin and Risk Based Preventive Control): Phân tích mối 

nguy và kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro. 

244. HC (Health Canada): Y tế Canada 

245. HCG (Human Choionic Gonadotropin): Kích tố nhau thai ngƣời 

246. HDL (High- Density Lipoprotein): Lipoprotein có tỷ trọng cao. 

247. HHS (U.S. Department of Health and Human Services): Bộ y tế và dịch vụ 

nhân  sinh Hoa Kỳ. 

248. HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act): Đạo luật và tính    

linh hoạt và trách nhiệm bảo hiểm y tế. 

249. HIV (Human Immunodeficiency Virus): Virus suy giảm miễn dịch ở ngƣời. 

250. HPLC (High Pressure Liquid Chromatography): Sắc ký lỏng cao áp 

251. HPLC-IR (High Pressure Liquid Chromatography – IR Spectroscopy): Sắc ký 

lỏng cao áp – IR quang phổ 

252. HSIN (Homeland Security Information Network): Mạng thông tin an ninh Quốc 

gia 

253. HSPD (Homeland Security Presidential Directive): Chỉ thị của Tổng thống về 

an ninh quốc gia. 

I 
254. IAEA (International Atomic Energy Agency): Cơ quan năng lƣợng nguyên tử 

quốc tế 

255. IARC (International Agency for Research on Cancer): Cơ quan nghiên cứu 

về ung thƣ quốc tế 

256. IAC (Intertribal Agriculture Council): Hội đồng nông  nghiệp giữa các bộ lạc 

257. IBCE (Institute of Bioenergy, Climate Change and Environment): Viện năng 

lƣợng sinh học,thay đổi khí hậu và môi trƣờng 

258. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development): Ngân hàng 

thế giới về tái thiết và phát triển. 

259. IC (Ion Chromato graphy): Sắc ký ion 

260. ICAO (International Civil Aviation Organisation): Tổ chức hàng không dân 

dụng quốc tế. 

261. ICC (International Chamber of Commerce): Phòng Thƣơng mại quốc tế. 

262. ICP-MS (Inductivelys Coupled Plasma Mass Spectrmetry): Tụ cảm ứng lien kết 

Plasma – Khối phổ 

263. IDA (International Development Assocciation):Hiệp hội phát triển quốc tế. 

264. IDD (Insulin-Dependent Diabetes Mellitus): Đái tháo đƣờng phụ thuộc vào 

Insulin, đái tháo đƣờng Týp1. 

265. IDL (Lipoprotein có tỷ trọng trung gian): ít TG hơn 

266. IEC (Information – Education – Communication): Thông tin- giáo dục-truyền 

thông 
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267. IEDI (International Estimates Daily Intake): Lƣợng ăn vào hàng ngày ƣớc tính 

toàn cầu. 

268. IEG (Income Eligibility Guidelines): Hƣớng dẫn về lợi tức thu nhập. 

269. IESTI (International Estimates Short-term Intake): Lƣợng ăn vào trong tƣơng 

lai gần ƣớc tính toàn cầu 

270. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện quốc 

tế. 

271. IFC (International Finance Corporation): Công ty tài chính quốc tế. 

272. IFAD (Intenational Fund for Agriculture Development): Quỹ quốc tế phát triển 

nông nghiệp 

273. IFG (Impaired Fasting Glucose): Xét nghiệm đƣờng huyết lúc đói 

274. IFPS (Institute of Food Production and Sustainability): Việc sản xuất thực 

phẩm và tính bền vững. 

275. IFSN (Intitute of Food Safety and Nutrition): Viện an toàn thực phẩm và dinh 

dƣỡng 

276. IFSS (Integrated Food Safety System): Hệ thống hợp nhất ATTP. 

277. IFT (Institute of Food Technologists): Viện Công nghệ thực phẩm. 

278. IFST (Institute of Food Science and Technology): Viện khoa học và công nghệ 

thực phẩm. 

279. IgA: Immunoglobulin typ A 

280. IgD: Immunoglobulin typ D 

281. IgE: Immunoglobulin typ E 

282. IgG: Immunoglobulin typ G 

283. IgM: Immunoglobulin typ M 

284. IGT (Impaired Glucose Tolerance): Xét nghiệm đƣờng huyết 2 giờ 

285. IIT (Illinois Institute of Technology): Viện Công nghệ thực phẩm Illinois 

286. ILO (International Labor Organization): Tổ chức lao động quốc tế. 

287. IMF (International Monetary Fund): Quỹ tiền tệ quốc tế. 

288. INFOSAN(Internatiol Food Safety Authorities Network): Mạng lƣới các cơ 

quan quản lý an toàn thực phẩm quốc tế 

289. INTERCOSMOS (Intercosmos): Chƣơng trình hợp tác nhiều mặt  trong lĩnh vực 

nghiên cứu vũ trụ. 

290. IOM (Institute of Medicine): Viện y học 

291. IPCS (International Programme on Chemical Safety): Chƣơng trình quốc tế 

về an toàn hóa học 

292. IPPC (International Plant Protection Convention) : Hiệp định bảo vệ thực vật 

quốc tế 

293. IQ (Intelligent Quantity): Chỉ số thông minh 

294. IQF  (Independent Quick Freeze): Ƣớp lạnh nhanh, đông nhanh 
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295. ISO (International Standardization Organization) : Tổ chức quốc tế về tiêu 

chuẩn hóa 

296. ISH (International Socity of Hypertension): Hội tăng huyết áp quốc tế. 

297. IRAC (Interagency Risk Assessment Consortium): Tổ hợp đánh giá rủi ro liên 

ngành 

298. IRB (Institutional Review Board): Ban đánh giá thể chế. 

299. IT (Information Technology): Công nghệ thông tin. 

300. ITU (International Tele-communication and Union): Liên minh viễn thông thế 

giới. 

301. IUNC (International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources): Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế. 

J 
302. JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives): Hội đồng 

chung FAO/WHO về phụ gia thực phẩm 

303. JEMRA (Joint FAO/WHO  Expert Meetings on Microbiological Risk 

Assessment): Hội nghị (các chuyên gia) chung FAO/WHO về đánh giá nguy cơ vi 

sinh vật 

304. JETRO (Japan External Trade Organization): Tổ chức xúc tiến thƣơng mại 

Nhật Bản 

305. JICA (Japan International Cooperation Agency): Cơ quan hợp tác quốc tế 

của Nhật Bản. 

306. JMPR (Joint FAO/WHO Meetings on Pesticidues): Hội nghị hỗn hợp 

307. JIFSAN (Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition): Viện chung về 

ATTP và dinh dƣỡng ứng dụng. 

L 
308. LA: Linoleic Acide 

309. LACF (Low-acid Canned Foods): Thực phẩm đóng hộp acid thấp 

310. L/C(Letter of Credit): Tín dụng thƣ 

311. LCP (Long Chain Polyunsaturated): Chƣa bão hòa chuỗi dài 

312. LCPUFA (Long-chain polyunsaturated Fatty acids): Axit béo không no nhiều 

nối đôi chuỗi dài. 

313. LC-IR (Liquid Chromotography-Ỉ Spectroscopy): Sắc ký lỏng IR- quang phổ 

314. LDL (Low – Density Lipoprotein): Lipoprotein có tỷ trọng thấp. 

315. LH (Luteinsing Hormone): Kích hoàng thể tố 

316. LIBS (Laser-induced Breakdown Spectroscopy): Quang phổ Laser cảm ứng 

317. LIFO (Last-in, First-out): Nhập sau xuất trƣớc 

318. LM (Listeria monocytogenes): Vi khuẩn Listeria monocytogenes 
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319. LNA: -Linoleic acid 

320. LOEL (Low Obsetved Efect Level): Mức độ ảnh hƣởng quan sát thấp nhất 

321. LOAELs (Lowest Observed Adverse Effect Levels): Mức độ ảnh hƣởng có hại 

đến sức khỏe quan sát thấp nhất 

322. LP (Lipoprotein): Lipoprotein 

323. LYCOCARD (Role of Lycopene for the Prevention of Cardiovascular 

Diseases): Vai trò của Lycopen với việc phòng ngừa các bệnh tim mạch. 

M 
324. MARCS (Mission Activity Reporting Compliance System): Hệ thống báo cáo 

hoạt động của đoàn công tác. 

325. MDP (Microbiological Data Program): Chƣơng trình dữ liệu vi sinh vật. 

326. MDVP (Methods Development and Validation Program): Chƣơng trinh phát 

triển phƣơng pháp và dữ liệu. 

327. MCDA (multiple criteria decision analysis): Phân tích quyết định của nhiều tiêu 

chí. 

328. MDI (Mental Development Index): Chỉ số phát triển trí tuệ 

329. MID (Manufacturer Identification): Xác định nhà sản xuất. 

330. MHS (Meat Hygiene Service) (United Kingdom Food Standards Agency): Dịch 

vụ vệ sinh thịt Anh Quốc. 

331. MERCOSUR (Southern Common Market): Thị trƣờng chung Nam Mỹ 

332. MIS (Management information Systeme): Hệ thống thông tin quản lý 

333. ML (Maximum Level): Mức tối đa 

334. MPL (Maximum Permitted Level): Mức độ cho phép tối đa 

335. MRA (Microbiological Risk Assessment): Đánh giá nguy cơ vi sinh vật 

336. MRL (Maxium Residue Level): Mức độ dƣ lƣợng tối đa 

337. MRL-P (Maximum Residue Level corrected for processing and/or ebible 

portion factors): Mức độ dƣ lƣợng tối đa hiệu chỉnh do chế biến và/hoặc các yếu 

tố về khẩu phần ăn uống 

338. MS (Mass Spectrometry): Khối phổ 

339. MTDI (Maximum Tolerable Daily Intake): Lƣợng ăn vào tối đa hàng ngày 

chấp nhận đƣợc 

340. MUFA (Monounsaturated Fatty Acid): Acid béo không no một nối đôi 

341. MOU (Memorandum of understanding): Bản ghi nhớ. 

342. MSL (Maximum Supplement Level – Maximum Level for Daily Supplement 

Consumption: Mức bổ sung tối đa hàng ngày. 

N 
343. NACCHO (National Association of County and City Health Officials): Hiệp hội 

quốc gia của các viên chức y tế quận và thành phố. 
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344. NAL (National Agricultural Library) (USDA): Thƣ viện nông nghiệp quốc gia. 

345. NARMS (National Antimicrobial Resistance Monitoring System): Hệ thống 

giám sát kháng thuốc quốc gia. 

346. NASS (National Agricultural Statistics Service) (USDA): Dịch vụ thống kê 

nông nghiệp quốc gia. 

347. NATO (North Atlantic Treaty Organization): Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây 

Dƣơng. 

348. NCFPD (National Center for Food Protection and Defense) (DHS): Trung tâm 

quốc gia về bảo vệ và phòng vệ thực phẩm. 

349. NCFST (National Center for Food Safety and Technology): Trung tâm quốc 

gia về bảo vệ và phòng vệ thực phẩm. 

350. NCNPR (National Center for Natural Products Research): Trung tâm quốc gia 

về ATTP và Công nghệ thực phẩm. 

351. NCTR (National Center for Toxicological Research) (FDA): Trung tâm quốc 

gia về nghiên cứu độc học. 

352. NEHA (National Environmental Health Association): Hiệp hội quốc ga về sức 

khỏe môi trƣờng. 

353. NF (Novel Food): Thực phẩm mới. 

354. NGO (nongovernmental organization): Tổ chức phi chính phủ. 

355. NIDDM (Non-Insulin-Dependent Diabettes Mellitus): Đái tháo đƣờng Typ-2, 

đái tháo đƣờng không phụ thuộc vào Insulin 

356. NIFA (National Institute of Food and Agriculture) (USDA): Viện quốc gia về 

TP và nông nghiệp. 

357. NIH (National Institutes of Health): Viện quốc gia y tế. 

358. NIMS (National Incident Management System): Hệ thống kiểm soát sự cố quốc 

gia. 

359. NIPP (National Infrastructure Protection Plan): Kế hoạch bảo vệ cơ sở hạ tầng 

quốc gia. 

360. NLEA (Nutrition Labeling and Education Act): Đạo luật giáo dục và ghi nhãn 

dinh dƣỡng. 

361. NMFS (National Marine Fisheries Service) (DoC): Dịch vụ nghề cá biển quốc 

gia. 

362. NMR (Nuclea Magnetic Resonance): Cộng hƣởng từ hạt nhân 

363. NO: Nitric Oxyde 

364. NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration )(DoC): Cơ quan 

khí quyển và đại dƣơng quốc gia. 

365. NORS (National Outbreak Reporting System: Hệ thống báo cáo dịch bệnh quốc 

gia 
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366. NOEL (No-Observed Adverse Efect Levels): Mức độ ảnh hƣởng không quan sát 

đƣợc 

367. NOAELs(No-Observed Adverse Effects Levels): Mức độ ảnh hƣởng có hại đến 

sức khỏe không quan sát đƣợc 

368. NRC (National Research Council or Nuclear Regulatory Commission): Hội 

đồng nghiên cứu quốc gia hoặc ủy ban điều tiết hạt nhân. 

369. NRP (National Response Plan): Kế hoạch ứng phó quốc gia. 

370. NRV (Nutrient Reference Value): Giá trị dinh dƣỡng tham khảo. 

371. NZFSA (New Zealand Food Safety Authority): Cơ quan ATTP Newzealand. 

372. NAFTA (North American Free Trade Agreement): Hiệp định tự do thƣơng mại 

Bắc Mỹ 

373. NEDI (National Estimeted Daily Intake): Lƣợng ăn vào hàng ngày ƣớc tính 

trong quốc gia 

374. NESTI (National Estimated Short-term Intake): Lƣợng ăn vào ƣớc tính trong 

thời gian gần trong quốc gia 

375. NIDD (Non-Insulin –Dependent Diabetes Mellitus) : Đái tháo đƣờng không 

phụ thuộc vào Insulin, đái tháo đƣờng Týp 2 

376. NSP (Non-Staech Polysacchaeides): Polysaccharid không tinh bột 

377. NUFPA (United Nations Fund for Population Activities): Quỹ hoạt động dân số 

Liệp hiệp quốc. 

378. NTB  (Non-tariff barrier): Hàng rào phi quan thuế 

379. NSP (Non-starch Polysaccharides): Polysaccharide không tinh bột 

O 
380. OASIS (Operational and Administrative System for Import Support): Hệ thống 

hoạt động và hành chính hỗ trợ nhập khẩu. 

381. O.A.J (Organization of American State): Tổ chức các nƣớc châu Mỹ. 

382. ODA (Official Development Assistance): Viện trợ phát triển chính thức. 

383. OCI (Office of Criminal Investigations) (FDA): Văn phòng điều tra hình sự. 

384. OCM (Office of Crisis Management) (FDA): Văn phòng quản lý khủng hoảng. 

385. OECD( Organisation for Economic Cooperation and Development): Tổ chức 

phát triển và hợp tác quốc tế) 

386. OCI (Office of Criminal Investigations) (FDA): Văn phòng điều tra hình sự. 

387. OCM (Office of Crisis Management) (FDA): Văn phòng quản lý khủng hoảng. 

388. OECA (Office of Enforcement and Compliance Assistance) (EPA): Văn phòng 

thực thi và tuân thủ. 

389. OIE World Organisation for Animal Health: Tổ chức thú y thế giớ 

390. OHA (Office of Health Affairs) (DHS): Văn phòng y tế. 

391. OMB (Office of Management and Budget): Văn phòng quản lý và ngân sách. 
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392. OPA (Office of Public Affairs) (FDA): Văn phòng hành chính công. 

393. OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries): Tổ chức các nƣớc 

xuất khẩu dầu mỏ 

394. OPHEP (Office of Public Health Emergency Preparedness): Văn phòng ứng  

phó khẩn cấp y tế công cộng. 

395. OPPTS (Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances )(EPA): Văn 

phòng phòng chống chất độc và HCBVTV. 

396. OR (Office of Research) (CVM): Văn phòng nghiên cứu. 

397. ORA (Office of Regulatory Affairs) (FDA): Văn phòng điều hành. 

398. ORACBA (Office of Risk Assessment and Cost-Benefit Analysis) (USDA): Văn 

phòng đánh giá nguy co và phân tích chi phí – lợi ích. 

399. ORAU (Office of Regulatory Affairs University): Văn phòng quy chế Đại học. 

400. ORD (Office of Research and Development )(EPA): Văn phòng nghiên cứu và 

phát triển. 

401. ORM (operational risk management): Quản lý nguy cơ. 

P 
402. PART (Program Assessment Rating Tool): Chƣơng trình đánh giá. 

403. Passlaim (A Process for the assessment ofscientific support for Claims on 

Foods): Một quá trình đánh giá hỗ trợ khoa học cho công bố của thực phẩm. 

404. PC: Phosphatidyl Choline 

405. PCII (Protected Critical Infrastructure Information): Thông tin cơ sở hạ tầng 

quan trọng đƣợc bảo vệ. 

406. PCBs (Polychlorinated Biphenyls): PCB 

407. PCQI (Preventive Controls Qualified Individual): Ngƣời kiểm soát phòng ngừa 

đủ điều kiện. 

408. PCR (Polymerase Chain Reaction): Phản ứng chuỗi polymerase – Phản ứng 

khuyếch đại gen. 

409. PCT (Pesticide Coordination Team): Đội điều phối thuốc trừ sâu 

410. PDI (Psychomotor Development Index): Chỉ số phát triển  tâm thần 

411. PDP (Pesticide Data Program) (USDA): Chƣơng trình dữ liệu HCBVTV. 

412. PE: Phosphatidyl Ethanolamine 

413. PFGE (pulsed-field gel electrophoresis): Phép xung điện 

414. PFSE (Partnership for Food Safety Education): Hợp tác giáo dục ATTP. 

415. PHI(Pre-Harvest Interval): Khoảng thời gian trƣớc thu hoạch 

416. PKC: Protein Kinase – C 

417. PRP (Pre-Requistite Programme): Chƣơng trình tiên quyế 

418. PN (prior notice): Thông báo trƣớc 

419. PNC (Prior Notice Center): Trung tâm thông báo trƣớc. 
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420. PRA (Paperwork Reduction Act): Đạo luật giảm thủ tục giấy tờ. 

421. PRI (Population Refrence Intake): Lƣợng tiêu thụ tham chiếu 

422. PREDICT (Predictive Risk-Based Evaluation for Dynamic Import Compliance 

Targeting): Đánh  giá đƣợc trên rủi roc ho xuất – nhập khẩu. 

423. PTDI (Provissional Tolerable Daily Intake): Lƣợng ăn vào dự kiến hàng ngày 

chấp nhân đƣợc 

424. PTH (Para Thyroid Hormone): Hormine tuyến cận giáp 

425. PTWI (Provissional Tolerable Weekly Intake): Lƣợng ăn vào dự kiến hang 

tuần chấp nhận đƣợc 

426. PUFA (Polyunsaturated Fatty Acid): Acid béo không no nhiều nối đôi 

427. PulseNet (National Molecular Subtyping Network for Foodborne Disease 

Surveillance): Mạng lƣới phân loại quốc gia cho giảm sát kênh truyền hình qua 

TP. 

428. PY-GC-MS (Pyrolysis – Gas Chromatography – Mass Spectrometry): Sắc ký 

khối phổ nhiệt phân 

Q 
429. QA (Quality Assurance): Đảm bảo chất lƣợng 

R 
430. RACT (Risk Assessment Coordination Team): Đội điều phối đánh giá nguy cơ. 

431. RCAC (Risk Communication Advisory Committee) (FDA): Ban cố vấn truyền 

thông nguy cơ. 

432. RCTT (Regional Centre for Transfer of Technology): Trung tâm chuyển giao 

kỹ thuật khu vực. 

433. RDA (Recommended Daily Allowance): Khuyến cao cho phép 

434. RIHSC (Research Involving Human Subjects Committee): Nghiên cứu liên 

quan đến ủy ban nhân khẩu học. 

435. RBC (Red Blood Cells): Hồng cầu 

436. RDI (Recommended Daily Intake): Lƣợng ăn vào hàng ngày đƣợc đề nghị 

(khuyến cáo) 

437. RDF (Rapid Deployment Force): Lực lƣợng phản ứng nhanh 

438. R&D (Research and Development): Nghiên cứu và phát triển 

439. REMPI  (Resonance – Ehanced Multiphoton Ionization): Cộng hƣởng tăng 

cƣờng ion hóa đa photon. 

440. RMF (risk management framework): Hệ thống quản lý nguy cơ. 

441. RL-P (Residue Level corrected for Processing and/or edible portion factors): 

Mức dƣ lƣợng hiệu chỉnh do chế biến và hoặc/ các yếu tố khẩu phần ăn. 

442. RNI (Recommended Nutrition Intake): Nhu cầu dinh dƣỡng khuyến cáo 
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443. RfD (Reference Dose): Liều tham chiếu 

444. RR (Relative Risk): Nguy cơ tƣơng đối 

S 
445. SAHCDHA (serious adverse health consequences or death to humans or 

animals): Gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe hoặc chết ngƣời hoặc động vật. 

446. SCC (Sector Coordinating Council): Hội đồng điều phối.  

447. SCF (EU Scientitic Committee for Food): Ủy ban khoa học thực phẩm châu Âu. 

448. SEB (Staphylococcal enterotoxin B): Staphylococca enterotoxin B 

449. SEM (Scanning Electron Microscope): Kính hiển vi điện tử quét 

450. SPPA (Strategic Partnership Program Agroterrorism): Chƣơng trình chiến lƣợc 

chống khủng bố. 

451. SPS (Sanitary and Phytosanitary): Hiệp định vệ sinh và kiểm dịch thực vật. 

452. SQF (Safe Quality Food): An toàn chất lƣợng thực phẩm. 

453. SSA (Sector-Specific Agency):Cơ quan chuyên ngành. 

454. SSP (Sector-Specific Plan): Kế hoạch cụ thể chuyên ngành 

455. SFA (Saturated Fatty Acid): Acid béo no 

456. SOD (Superoxide Dismutase): Men SOD 

457. SOP (Standard Operating Procedure): Quy trình vận hành tiêu chuẩn 

458. SPS  (Agreement on the Application of Sanitary and 

PhytisanutaryMeasures): Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp vệ sinh động 

thực vật 

459. SSOP (Sanitation Standard Operating Procedures): Quy trình thực hiện tiêu  

chuẩn vệ sinh (Quy phạm vệ sinh) Tƣơng tự GHP 

460. STMR level (Supervised Trials Median Residue level): Mức dƣ lƣợng trung 

bình thử niệm giám sát hiệu chỉnh do chế biến và/hoặc các yếu tố khẩu phần ăn. 

461. SXM (Scanning X-Ray Microscope): Kính hiển vi quét X-ray 

T 
462. TACCP (Threat Assessment Critical Control Point): Đánh giá mối đe dọa tấn 

công và điểm kiểm soát tới hạn . 

463. TBT (Agreement on Technical Barriers to Trade): Hiệp định về hàng rào kỹ 

thuật trong thƣơng mại 

464. TBT (Technical Barriers to Trade): Hàng rào  kỹ thuật thƣơng mại 

465. TDS (Total Diet Study): Nghiên cứu tổng thể chế độ ăn. 

466. TDI (Tolerable Daily Intake): Lƣợng ăn vào dung nạp hàng ngày 

467. T1DM (Typ 1 - Diabetes): Đái tháo đƣờng Typ 1 

468. T2DM (Typ 2- Diabetes): Đái tháo đƣờng Typ 2 

469. TEM (Transmission Electron Microscopy): Kính hiển vi điện tử truyền 
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470. TGA (Thermal Gravimetric Analysis): Phân tích nhiệt trọng lƣợng 

471. TMDI  (Theoretical Maximum Daliy Intake): Lƣợng ăn vào hàng ngày tối đa 

theo lý thuyết 

472. TMI (Tolerable Monthly Intake): Lƣợng ăn vào dung nạp hàng tháng 

473. TPAN (Total Potentially Available Nucleotides): Tổng toàn bộ 

474. TSH (Thyroid Stimulating Hormone): Kích thích noãn bào tố 

475. TWI (Tolerable Weekly Intake): Lƣợng ăn vào dung nạp hàng tuần 

U 
476. UL (Safe Upper Levels): Giới hạn hấp thụ an toàn 

477. UN (United Nations): Liên Hợp Quốc 

478. UNDP (United Nations Development Programme): Chƣơng trình phát triển của 

Liên Hợp Quốc 

479. UNECE (United Nations Economic Commission for Europe): Ủy ban kinh tế 

Liên hợp quốc (về) khu vực châu Âu 

480. UNEP (United Nations Environment Programme): Chƣơng trình Môi trƣờng 

của Liên Hợp Quốc 

481. UNHCR (United Nation High Commissioner for Refuees): Cao Ủy Liên Hiệp 

Quốc về ngƣời tỵ nạn. 

482. UNICEF (United Nations Children’s Fund): Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc 

483. UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization): 

Tổ chức giáo dục, khoa học và văn  hóa của Liên Hợp Quốc 

484. UNFPA (United Nations Fund for Population Activities): Quỹ dân số Liên Hợp 

Quốc 

485. UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation): Tổ chức liên 

hiệp quốc tế và phát triên công nghiệp. 

486. UNITAR (United Nations Institue for Training and Research): Viện đào tạo và 

nghiên cứu Liên Hợp Quốc. 

487. UF (University of Florida): Đại học Florida 

488. UK (United Kingdom): Vƣơng quốc Anh 

489. UMB (University of Maryland, Baltimore): Đại học Maryland, Baltimore. 

490. UPU (Universal Postal Union): Liên minh bƣu chính thế giới. 

491. USAID (United States Agency for International Development): Cơ quan phát 

triển quốc tế Hoa Kỳ 

492. USDA (U.S. Department of Agriculture): Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ 

493. USDOT (U.S. Department of Treasury): Kho bạc Hoa Kỳ 

494. UV-VIS (Uvand Visible Spectrophotometer): Đo quang phổ 

V 
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495. VACCP (Vulnerability Assessment Crtical Control Point): Đánh giá tính dễ tổn 

thƣơng (lỗ hổng) và kiểm soát điểm tới hạn. 

496. VAT (Value-added Tax): Thuế giá trị gia tăng 

497. VEF (Voluntary Export Restriction): Tự nguyện hạn chế xuất khẩu 

498. VLDL (Very Low Density Lipoprotein): Lipoprotei có tỷ trọng rất thấp 

W 
499. WB (World Bank): Ngân hàng thế giới 

500. WCFS (Western Center for Food Safety): Trung tâm phía Tây ATTP 

501. WCL (Washington College of Law): Đại học Luật Washington. 

502. WEF (World Economic Forum): Diễn đàn kinh tế thế giới 

503. WFC (World Food Council): Hội đồng lƣơng thực thế giới 

504. WFP  (United Nations World Food Programme): Chương trình lƣơng thực 

thế giới của Liên Hợp Quốc 

505. WHO (World Health Organization) : Tổ chức Y tế thế giới 

506. WHR (Waist: Hipcircumference Ratio or Waist: Hip Ratio): Tỷ số vòng 

eo:vòng hông 

507. WHO (World Health Organization) : Tổ chức Y tế thế giới 

508. WIPO (World Intellectual Property Organization): Tổ chức sở hữu trí tuệ thế 

giới 

509. WIC (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and 

Children): Chƣơng trình dinh dƣỡng bổ sung cho phụ nữ, sơ sinh và trẻ em. 

510. WIFSS (Western Institute for Food Safety and Security):  Viện phía Tây về An 

ninh, An toàn thực phẩm 

511. WMO (World Meteorological Organisation): Tổ chức khí tƣợng thế giới. 

512. WTO (World Trade Organization): Tổ chức thƣơng mại Thế giới. 

513. WWF (World Wildlife Fund): Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên. 

X 
514. XRF (X-Ray Fluorescence): Quang phổ hình quang tia X. 

 

 

TIẾNG VIỆT 

 
515. ATTP   : An toàn thực phẩm 

516. AS  : Ánh sáng 

517. BC  : Bạch cầu 

518. BQ  : Bảo quản 

519. BTM  : Bệnh tim mạch 
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520. BVTV  : Bảo vệ thực vật 

521. CL VSATTP : Chất lƣợng vệ sinh an toàn thực phẩm 

522. CNH  : Công nghiệp hóa 

523. ĐM  : Động mạch 

524. ĐMV  : Động mạch vành 

525. ĐTĐ  : Đái tháo đƣờng 

526. ĐTH  : Đô thị hóa 

527. GS-KT-ĐG : Giám sát – Kiểm tra – Đánh giá 

528. HA  : Huyết áp 

529. HATT  : Huyết áp tâm thu 

530. HATTr : Huyết áp tâm trƣơng 

531. HC  : Hồng cầu 

532. HCBVTV : Hóa chất bảo vệ thực vật 

533. HCTS  : Hóa chất trừ sâu 

534. HCTS-CHC : Hóa chất trừ sâu – Clor hữu cơ 

535. HCTS-LHC : Hóa chất trừ sâu – Lân hữu cơ 

536. HC-X  : Hội chứng X 

537. K  : Ung thƣ 

538. KHCNMT : Khoa học công nghệ môi trƣờng 

539. KHV  : Kính hiển vi 

540. KT  : Kiểm tra 

541. KST  : Ký sinh trung 

542. NĐ  : Ngộ độc 

543. NĐTP  : Ngộ độc thực phẩm 

544. N-V-T-T : Nhân lực – Vật lực – Tài lực – Thông tin 

545. QL CLVSATTP: Quản lý chất lƣợng vệ sinh an toàn thực phẩm 

546. QLTT  : Quản lý thị trƣờng 

547. RL  : Rối loạn  

548. RLCH  : Rối loạn chuyển hóa 

549. RLCN  : Rối loạn chức năng 

550. SVT  : Siêu vi trùng 

551. TB  : Tế bào 

552. TCVN  :Tiêu chuẩn Việt  Nam 

553. TCH  : Tiêu chuẩn hóa 

554. TCĐLCL : Tiêu chuẩn – Đo lƣợng – Chất lƣợng 

555. TCQT  :Tiêu chuẩn quốc tế 

556. TKTW  : Thần kinh trung ƣơng 

557. TL   : Tài liệu 

558. TLTC  : Tỷ lệ tấn công 

559. TP  : Thực phẩm 

560. TT  : Thông tin 
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561. TV  : Ti vi 

562. TW  : Trung ƣơng 

563. VC  : Vận chuyển 

564. VK  : Vi khuẩn 

565. VP  : Văn phòng 

566. VSATTP : Vệ sinh an toàn thực phẩm 

567. VSV  : Vi sinh vật 

568. VXĐM : Vữa xơ động mạch 

569. THA  : Tăng huyết áp 

570. PI  : Cân nặng lý tƣởng (kg) 

571. S  : Chiều cao (cm) 

572. SP, SF : Sản phẩm 

573. SX  : Sản xuất 

574. SXCB  : Sản xuất chế biến 

575. TBMMN : Tai biến mạch máu não 

576. TCLK  : Tổ chức liên kết 

577. TG  : Triglyceride 

578. TPCN  : Thực phẩm chức năng 

579. HCSH  : Hoạt chất sinh học  

580. HCTN  : Hợp chất tự nhiên 

581. KT  : Kháng thể 

582. KN  : Kháng nguyên 

583. Đơn vị đo khối lượng: 
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ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƢỢNG 

 

Tiền tố Ký hiệu Tên gọi 
Giá trị 

(So với Gram, g) 

 yotta Y Triệu tỷ tỷ 1.000.000.000.000.000.000.000.000 =10
24 

zetta Z Nghìn tỷ tỷ 1.000.000.000.000.000.000.000 = 10
21 

exa E Tỷ tỷ 1.000.000.000.000.000.000 = 10
18 

peta P Triệu tỷ 1.000.000.000.000.000 = 10
15 

tera T Nghìn tỷ 1.000.000.000.000 = 10
12 

giga G Tỷ 1.000.000.000 = 10
9 

mega M Triệu 1.000.000 = 10
6 

kilo k Nghìn 1.000 = 10
3 

hecto h Trăm 100 = 10
2 

deca da Mƣời 10 = 10
1 

gram g Gam 1 = 10
0 

 deci d Một phần mƣời 0,1 = 10
-1 

centi c Một phần trăm 0,01 = 10
-2

 

mili m Một phần nghìn 0,001 = 10
-3

 

micro  Một phần triệu 0,000.001 = 10
-6

 

nano n Một phần tỷ 0,000.000.001 = 10
-9

 

pico p Một phần nghìn 

tỷ 

0,000.000.000.001 = 10
-12

 

femto f Một phần triệu 

tỷ 

0,000.000.000.000.001 = 10
-15

 

atto a Một phần tỷ tỷ 0,000.000.000.000.001 = 10
-18

 

zepto z Một phần nghìn 

tỷ 

0,000.000.000.000.000.000.001 = 10
-21

 

yocto y Một phần triệu 

tỷ 

0,000.000.000.000.000.000.000.001 = 10
-24
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TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

 
TIẾNG VIỆT: 

 

1. TCVN ISO 9000:2000 

Hệ thống quản lý chất lƣợng: Cơ sở và từ vựng 

2. TCVN 6450 :1998 : Thuật ngữ chung và định nghĩa 

3. Luật Thương mại :  

- Luật số 36/2005-QH11 

4. Luật Sỡ hữu trí tuệ 

- Luật số 36/2009/QH12 

5. Luật Khoa học và Công nghệ 

- Luật số 29/2013/QH 13 

6. Luật Bảo vệ môi trường 

- Luật số 55/2014/QH 13 

7. Luật Tài nguyên môi trường, biển và hải đảo. 

- Luật số 82/2015/QH 13 

8. Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 

- Luật số 05/2007/QH 12 

9. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 

- Luật số 68/2006/QH 11. 

10. Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

- Luật số 41/2013/QH 13. 

11. Luật Thú y. 

- Luật số 79/2015/QH 13 

12. Luật Hải quan. 

- Luật số 54/2014/QH 13. 

13. Luật Thủy sản. 

-  Luật số 17/2003/ QH 11 

14. Luật Cạnh tranh. 

- Luật số 27/2004/QH 11. 

15. Luật xử lý vi phạm hành chính : 

- Luật số 15/2012/QH 13. 

16. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng : 

- Luật số 59/2010/QH 12. 

17. Luật Đầu tư. 

- Luật số 67/2014/QH 13. 

18. Luật Dược. 

- Luật số 67/2014/QH 13. 

19. Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Luật số 40/2009/QH 12. 
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20. Văn phòng Codex Việt Nam (2004) : 

Tài liệu dịch Luật ATTP và Luật Thực phẩm các nƣớc : Ấn Độ, Australia, Cộng 

hòa Liên bang Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, Indonesia, Mỹ, Malaysia, Nhật Bản, 

Thái Lan, Thụy Điển và Trung Quốc. 

21. Bộ Y tế 

- Dƣợc thƣ quốc gia 

- Hà Nội (2002) 

22. Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Nguyễn Thượng Dong et al. 

- Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam 

- NXB Khoa học và Kỹ thuật (2006) 

23. Đỗ Tất Lợi 

- Những cây thuốc và vị thuốc ở Việt Nam 

- NXB Y học (2004) 

24. Trần Đáng 

- Vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- NXB Y học, Hà Nội (2005). 

25. Trần Đáng : 

- An toàn thực phẩm 

- NXB Hà Nội (2007) 

26. Trần Đáng : 

- Mối nguy VSATTP. Chƣơng trình kiểm soát GMP, GHP và HACCP. 

- NXB Y học, Hà Nội (2004). 

27. Trần Đáng : 

- Áp dụng GMP, GHP, HACCP cho các cơ sở chế biến thực phẩm vừa và 

nhỏ. 

- NXB Hà Nội (2006). 

28. Trần Đáng : 

- Ngộ độc thực phẩm. 

- NXB Hà Nội (2007). 

29. Trần Đáng : 

- Vai trò các thành phần TPCN : Vitamin, chất khoáng, hoạt chất sinh học với 

sức khỏe. 

- NXB Y học (2012). 

30. Trần Đáng ; Hoàng Tích Huyền; Phan Quốc Kinh; Phạm Hưng Củng : 

- Thuật ngữ ATTP và TPCN. 

- NXB Y học (2012). 

31. Trần Đáng ; Hoàng Tích Huyền; Phan Quốc Kinh ; Nguyễn Thanh Phong et 

al. 

- Thực phẩm chức năng. 

- NXB Y học (2017). 
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32. Nguyễn Thanh Phong và Trần Đáng : 

- Công bố TPCN. 

- NXB Y học (2015). 

33. Nguyễn Hùng Long, Lâm Quốc Hùng, Trần Đáng : 

- Giám sát ngộc độc thực phẩm 

- NXB Y học (2015). 

 

 

TIẾNG ANH : 

 

34. Codex Alimentarius : 

+ 346 Entries (Gl, MISC, MRL, RCP, STAN) (1979-2016). 

35. The Functional Food Center (FFC) : 

- International Conferences of Funtional Foods. 

- From 1
st
 to the 22 (2004-2018). 

36. Japan : 

+ Food Sanitation Law – 1947. 

+ Nutrition Improvement Law – 1952. 

+ Health Promotion Law – 2002. 

+ Food Safety Basis Law  2003. 

37. United States off America : 

+ Pure Food and Drugs Act – 1906. 

+ The Federal Food, Drug and Cosmetic (FFDCA) – 1938. 

+ Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) – 1994. 

+ Food Safety Modernization Act (FSMA) – 2011. 

38. China : 

+ Food Hygiene Law – 1965. 

+ Food Safety Law – 2009 

+ Food Safety Law – 2015. 

39. Taiwan : 

- Health Food Control ACT (1999). 

40. Australia : 

- Food Safety Law 

- Melbourne (2016). 

41.  European Commision: 

- Functional Food 

- Luxembourg: Publication 2010 

42. ASEAN: 

- Guidelines for Traditional Medicines and Health Supplements 

- ASEAN 2014. 
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43.   ASEAN: 

- ASEAN – Guidelines on Claims and Claims Substantation for Traditional 

Medicines and Health Supplements. 

- Version 1.0 – 26/5/2014 

  44. ACCSQ: 

- Reports of the Meetings of the ASEAN Consultative Committee for Standards 

and Quality Product Working Group on Traditional Medicines and Health 

Supplements (From 2004 to 2014) 

45.FAO/WHO: 

- FAO/WHO – Expert Consultation on Human Vitamin and Mineral 

Requirements (1997) 

46.FAO/WHO: 

+ Functional Foods Policy and Regulatory Developments 

+ Global Policy and Regulatory Functional Foods Developments (2005) 

47.FAO/WHO: 

- Guidelines on Food Fortification with Micronutrients 

- Switzerland (2006) 

48.FSANZ: 

-  New Food Standard to Regulate Nutrition Content and Health Claims. 

-  17 January 2013. 

49. Marcel B Robberfroid: 

- Concepts and Strategy of Functional Food Science: European Perspective. 

- Am J.Clin. Nut (2000) 71. 

50. Bellisle R.Diplock. et al.: 

- Functional Food Science in Europe. 

- J.Nutri (1998) 80. 

51. Clydesdale F.: 

- A proposal for the Establishment of Scientific Criteria for Health Claims for 

Functionnal Foods. 

- Nutr.Rev. (1997) 55. 

52. Aroson, Jeffrey: 

- Biomarker and Surrogate Endpoints. 

British Journal of Clinical Pharmacology (2005) 59. 

53. Byron Johnson Esq. 

- Overview of the use of Botanicals in the Unted States as Health Foods/Dietary 

Supplenments. 

- ASEAN.TMHS – PWG (2006). 
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54. John N.Hathcock: 

- Safety of Vitamin and Mineral Supplements. 

- IADSA (2004). 

55. David P.Richardson: 

- Nutrition, Health Ageing and Public Policy. 

- IADSA (2007). 

56. David P.Richardson: 

- Scientific Substantiation on Health Claims. 

- IADSA (2010). 

57. European Food Safe Authority (EFSA): 

- Glossary of Food Safety Terms. 

- EU (2018). 

58. Food Standard Agency – UK: 

- Glossary  

- UK (2012). 

59. Blake Training Center: 

- Food Safety Glossary 

- UK (2018). 

60. Safe Food Alliance: 

- Glossary of Food Safety Terms. 

- California (2018). 

61. Partnership for Food Safety Education: 

- Food Safety Glossary 

- Virginia (2018). 

62. Nationnal Center for Biotechnology Information: 

- Glossary 

- US-National Library of Medicine (2012) 

63. Australia New Jealand Food Safety Authosity: 

- Glossary of Definitions. 

- A Guide to the Food Safety Standards (2001).  

64. United States Department of Agriculture: 

- Glossary 

- Nationnal Institate of Food and Agriculture (2018). 

65. Alberta Agriculture and Forestry (Canada): 

- Glossary of Food Safety Related Terms. 

- Alberta (2018) 
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- Glossary of HACCP and Food Safety Terms. 
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- Glossary Useful in Defiming Inducstry Terms. 

- April 11-12, 2018 

68. Cargill: 

- Food Safety Document Glossary 

- 2018. 

69. U.S Food and Drug Administration (FDA). 

- FDA Acronym & Abbreviations. 

- FDA (2014). 
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+ Encyclopedia of Food Safety. 

+ Elsevier: First Edition – 2014 (San.Diego – USA and London – UK). 
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- Food Safety for the 21-st Century Managing HACCP and Safety Throughout the 

Global Supply Chain. 

- Wiley – Blackwell (United Kingdom – USA 2011). 

72. Paul M.Coates; MarcR.Blackman et al. 

- Encyclopedia of Dietary Supplements 

- New York (2005) 
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	Thể hiện của bằng chứng khoa học (Bằng chứng chứng minh cho sự công bố):
	1.Các nghiên cứu khoa học:
	(2) Nghiên cứu phi lâm sàng (Non-Clinical Studies):
	(3) Các thông tin cần thiết cho báo cáo nghiên cứu:
	2.Các tài liệu tham khảo tin cậy:
	3.Quan điểm khoa học của các tổ chức khoa học quốc gia và quốc tế.
	5. Bằng chứng từ các đánh giá khoa học đã được xuất bản.

	84.Bệnh tật (Disease):
	+ Bao gồm bất kể thương tổn, đau ốm hay tình trạng bất ổn nào cả về cơ thể và tinh thần. Liên quan đến chế độ ăn uống, các bệnh mạn tính không lây (Chronic, non-Communicable Diseases – NCDs) bao gồm: béo phì, đái tháo đường, bệnh tim mạch, huyết áp ca...
	(1) Tổn thương cấu trúc và chức năng tế bào, tổ chức và cơ thể.
	(2) Rối loạn cân bằng nội môi.
	(3) Suy giảm khả năng thích nghi nên cơ thể với môi trường.
	+ Định nghĩa khác: Bệnh tật là sự phá hủy một cấu trúc hay chức năng của một bộ phận, cơ quan hay hệ thống của cơ thể dẫn tới không còn thực hiện được chức năng của chúng hoặc một tình trạng sức khỏe dẫn tới sự hoạt động khác thường (Ví dụ: chứng tăng...
	+  Thành phần: Flavonoids; Triterpenoids; Polyphenols; Tanin; Đường khử; Cyanoglycoside; Quinone
	+ Tác dụng:
	1. Tác dụng chống khối u:
	+ Các hoạt chất Flavonoids, Triterpenoids, Polyphenols có tác dụng chống hình thành khối u, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và hạn chế sự di căn của ung thư.
	+ Tác dụng chống ung thư của cây Xạ đen đã được chứng minh trong đề tài “Nghiên cứu tác dụng chống ung thư của cây Xạ đen” là đề tài cấp Nhà nước do Giáo sư Lê Thế Trung làm chủ nhiệm, thực hiện tại Học viện quân y giai đoạn 1987-1999. Năm 1999 đề tài...
	2. Tác dụng chống oxy hóa: các hoạt chất của Xạ đen đều có tác dụng chống gốc tự do và làm giảm tác hại của gốc tự do với các tế bào.
	3. Tăng sức đề kháng, tăng miễn dịch, chống viêm nhiễm:
	+Xạ đen có tác dụng tăng sức đề kháng chung của cơ thể, kích thích hệ thống miễn dịch.
	+ Các hoạt chất: Flavonoids, Quinone có tác dụng chống viêm nhiễm, kháng các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng.
	+ Trong thực tế, xạ đen được sử dụng để điều trị viêm nhiễm, mụn nhọt, lở ngứa.
	4. Tác dụng bảo vệ tế bào gan, điều trị các bệnh về gan:
	+ Dân tộc Mường đã sử dụng Xạ đen – từ “Xạ” là “Gan” – để chữa các bệnh về gan từ lâu đời.
	+ Các bệnh gan được sử dụng Xạ đen để điều trị là: xơ gan, viêm gan, gan nhiễm mỡ, ung thư gan.
	+ Cơ chế do: Các hoạt chất Xạ đen có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn, tăng cường chức năng giải độc của gan.
	5. Tác dụng với tim mạch:
	+ Làm giảm huyết áp.
	+ Giảm Cholesterol, Lipid máu.
	+ Phòng chống vữa xơ động mạch.
	6. Tác dụng giảm đường huyết:
	+ Hoạt chất Xạ đen có tác dụng làm giảm đường máu, giúp đường huyết ổn định, hỗ trợ điều trị đái tháo đường.
	+ Các chất Flavonoids còn làm cho Insulin tăng tiết, giảm kháng Insulin của các mô.
	7. Tác dụng khác:
	+An thần, giảm đau.
	+ Chống rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ.
	238. Công bố dinh dưỡng (Nutrition claim):
	Có 3 loại:
	239. Công bố sức khỏe bao gồm:
	(3) Công bố giảm nguy cơ bệnh tật (Reduction of disease risk claims):
	Ví dụ:

	+ Định nghĩa: Đánh giá nguy cơ ATTP là quá trình dựa trên cơ sở khoa học, sử dụng các thử nghiệm, phương pháp quan sát để xác định mối nguy, mô tả đặc điểm mối nguy, lượng giá sự phơi nhiễm và mô tả đặc điểm nguy cơ.
	+ Nội dung đánh giá nguy cơ ATTP:
	- Xác định mối nguy ATTP: là xác định có hay không có, mức độ các mối nguy
	hóa học, sinh học và lý học trong một thực phẩm nào đó gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dung.
	- Mô tả đặc điểm mối nguy: Đánh giá tác động có hại của mối nguy tới sức khỏe (nồng độ, liều lượng nào gây nên vấn đề).
	- Lượng giá sự phơi nhiễm: xác định mức độ phơi nhiễm, lượng ăn vào.
	- Mô tả đặc điểm nguy cơ: phạm vi ảnh hưởng, tỷ lệ mắc mới.
	Gạo lứt đỏ, là gạo chỉ xay bỏ trấu tức vỏ lứa chứ không bỏ mầm và cám của hạt gạo bên trong. Nói cho rõ hơn, tức là khi xay thóc người ta được trấu + cám + gạo. Nếu xay ở chế độ nhẹ hơn thì có trấu + gạo lứt đỏ(bao gồm gạo và cám). Chính lớp vỏ cám nà...
	387. Giá trị dinh dưỡng tham khảo (Nutrient Reference Values –  NRVs):


	570. Môi trường làm việc (work environment): Tập hợp các điều kiện để thực hiện một công việc.
	HỆ THỐNG PHÂN TÍCH NGUY CƠ ATTP
	HỆ THỐNG PHAN TÍCH NGUY CƠ ATTP
	- Dịch vụ (Service): Là kết quả ít nhất một hoạt động cần được tiến hành tại nơi tương giao giữa người cung cấp và khách hàng và thường không hữu hình.
	- Sản phẩm cứng (Hardware): Thường hữu hình và lượng của chúng là một đặc tính đếm được (ví dụ các ản phẩm bánh, kẹo, chai, lon bia...).
	- Sản phẩm mềm (Software): Bao gồm thông tin và thường không hữu hình và có thể dưới dạng phương pháp, cách chuyển giao hay thủ tục (ví dụ chương trình máy tính, từ điển).
	- Sản phẩm là vật liệu được chế biến: Thường là hữu hình và lượng của chúng là một đặc tính liên tục. Sản phẩm cứng và vật liệu qua chế biến thường được gọi là hàng hóa.
	760. Sản phẩm động vật (Product of Animal): Là thịt, trứng, sữa, mật ong, sáp ong, sữa ong chúa, tinh dịch, phôi động vật, huyết, nội tạng, da, lông, xương, sừng, ngà, móng, các sản phẩm khác có nguồn gốc từ động vật. Sản phẩm động vật chia ra 2 loại ...
	762. Sản phẩm, hàng hóa không có khả năng gây mất an toàn (Nhóm 1): Là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.
	763.Sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Nhóm 2): Là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.
	764.Sản phẩm quảng cáo: Là sản phẩm thể hiện nội dung quảng cáo, hình thức quảng cáo.
	765.Sản xuất (Manufacture): Là tạo ra, trộn lẫn thay đổi dạng sản phẩm, kể cả sang bao. Nói cách khác sản xuất là tạo ra của cải vật chất.
	767.Sản xuất kinh doanh thực phẩm: Là bao gồm tất cả các hoạt động sản xuất (không bao gồm nuôi trồng), thu gom, thu mua, gia công, bảo quản, vận chuyển, trưng bày, cung ứng, tiêu thụ thực phẩm
	768.Sản xuất thực phẩm:  là sự hoạt động (Activity) hoặc quá trình của chế biến, chuẩn bị sơ chế, sản xuất, mọi hoạt động về bảo quản bao gói và bao gói lại có thể thay đổi hoặc không thay đổi dạng thực phẩm.
	773.SAMe (S-adenosyl –L-methionin)
	SAMe gồm methionin và adenosin triphosphat (ATP).
	Cùng với glucosamin và chondroitin  SAMe là chất “bảo vệ sụn”, làm giảm các triệu chứng viêm khớp, làm chậm sự tiến triển của viêm khớp.
	Saponin còn gọi là saponosid là một nhóm glycosid lớn, gặp rộng rãi trong thực vật. Saponin cũng có trong một số động vật như  hải sâm, cá sao.
	Saponin có một số tính chất đặc biệt:
	- Làm giảm sức căng bề mặt, tạo bọt nhiều khi lắc với nước, có tác dụng nhũ hoá và tẩy sạch.
	- Làm vỡ hồng cầu ngay ở những nồng độ rất loãng.
	- Ðộc với cá vì saponin làm tăng tính thấm của biểu mô đường hô hấp nên làm mất các chất điện giải cần thiết, ngoài ra có tác dụng diệt các loài thân mềm như giun, sán, ốc sên.
	-  Kích ứng niêm mạc gây hắt hơi, đỏ mắt, có tác dụng long đờm, lợi tiểu; liều cao gây nôn mửa, đi lỏng.
	- Có thể tạo phức với cholesterol hoặc với các chất 3-b-hydroxysteroid khác.
	Saponin còn gọi là saponosid do chữ latin sapo = xà phòng (vì tạo bọt như xà phòng), tuy vậy một vài tính chất trên không thể hiện ở một vài saponin.Ví dụ: sarsaparillosid thì không có tính phá huyết cũng như tính tạo phức với cholesterol.
	Saponin đa số có vị đắng trừ một số như glycyrrhizin có trong cam thảo bắc, abrusosid trong cam thảo dây, oslandin trong cây Polypodium vulgare có vị ngọt.
	Saponin tan trong nước, alcol, rất ít tan trong aceton, ether, hexan do đó người ta dùng 3 dung môi này để tủa saponin. Saponin có thể bị tủa bởi chì acetat, bari hydroxyd, ammoni sulfat.
	Saponin khó bị thẩm tích, người ta dựa vào tính chất này để tinh chế saponin trong quá trình chiết xuất.
	Phần genin tức là sapogenin và dẫn chất acetyl sapogenin thường dễ kết tinh hơn saponin.
	Saponin triterpenoid thì có loại trung tính và loại acid, saponin steroid thì có loại trung tính và loại kiềm.

	777. Sai lỗi/khuyết tật (Defect): Sự không thực hiện một yêu cầu liên quan đến việc sử dụng định nhằm tới hay đã quy định.
	794.Sổ tay chất lượng (Quality manual): Tài liệu quy định hệ thống quản lý chất lượng của 1 tổ chức.
	795.Số ưu tiên nguy cơ (Vulnerability Priority Number hoặc Risk Priority Number - VPN/RPN): là tích của ba thừa số: Mức độ nghiêm trọng (Severity), Sự xuất hiện (Occurrence) và Sự phát hiện (Detection):
	VPN/RPN = S x O X D
	844.Tiết canh (Animal’s blood curd mixed with hashed liver and cartilage): Món ăn làm bằng tiết sống hòa trộn với gan, sụn luộc băm nhỏ và bột lạc rang cùng với một số gia vị khác, để đông lại.
	- Đảm bảo thành phần nguyên liệu.
	- Đảm bảo hàm lượng theo công bố.
	- Đảm bảo độ tinh khiết các hoạt chất, thành phần.
	- Đảm bảo sự ổn định hàm lượng, thành phần từ sản xuất đến tiêu dùng.
	847.Tính đổi lẫn (Interchangeability): Là khả năng của một sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ được sử dụng để thay thế cho một sản phẩm, quá trình hay dịch vụ khác nhưng vẫn đáp ứng những yêu cầu tương tự.
	848.Tính hiệu quả (Effect): Tính hiệu quả của sản phẩm thực phẩm là sản phẩm có một hoặc nhiều tác dụng được khoa học chứng minh có khả năng cải thiện sức khỏe con người hoặc làm giảm thiểu tác hại và nguy cơ bệnh tật. Tuy nhiên, nó không phải là một ...
	849.Tính phù hợp của thực phẩm (Conformity of Food): Thực phẩm được chấp nhận để dùng cho con người phải đạt được như mục đích sử dụng đã đề ra cho nó.
	850.Tính thỏa dụng (Fitness for purpose): Là khả năng của sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ đáp ứng được những mục đích đề ra trong những điều kiện nhất định.
	851.Tính tương thích (Compatibility): Là khả năng của một sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ có thể dùng cùng nhau trong những điều kiện nhất định để đáp ứng những yêu cầu tương ứng mà không gây ra những tác động tương hỗ không thể chấp nhận được.
	853.Tiếp xúc cấp tính (Acute Exposure): Sự tiếp xúc một lần hoặc rất ngắn với một chất, thường ít hơn 24 giờ.
	854.Tiếp xúc, phơi nhiễm (Contact) : Người hay động vật có quan hệ với người hay động vật nhiễm trùng hoặc môi trường nhiễm trùng, là đã có 1 cơ hội bị nhiễm tác nhân gây bệnh đó. Trong ATTP, tiếp xúc (phơi nhiễm) là người đã ăn uống phải thực phẩm bị...
	855.Tiêu chuẩn bắt buộc (Mandatory standard): là tiêu chuẩn mà việc áp dụng nó là bắt buộc theo luật chung hoặc theo trích dẫn duy nhất trong văn bản pháp quy.
	856.Tiêu chuẩn cơ bản (Basic standard): Là tiêu chuẩn bao trùm, một phạm vi rộng hoặc chứa đựng những điều khoản chung cho một lĩnh vực cụ thể.
	857.Tiêu chuẩn danh mục- đặc tính (Standard on data  to be provided): Là tiêu chuẩn nêu danh mục các đặc tính mà các giá trị hoặc dữ liệu khác của các đặc tính đó sẽ được quy định cụ thể cho một sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ.
	858.Tiêu chuẩn dịch vụ (Service standard): Là tiêu chuẩn quy định những yêu cầu mà một dịch vụ phải thỏa mãn nhằm tạo ra tính thỏa dụng  của dịch vụ đó.
	859.Tiêu  chuẩn đồng nhất (Identical standards): là những tiêu chuẩn hài hòa giống nhau hoàn toàn cả về nội dung và cách trình bày.
	860.Tiêu chuẩn thực phẩm (Food Standard)
	Tiêu chuẩn là tài liệu được thiết lập bằng cách thỏa thuận và do một cơ quan được thừa nhận phê duyệt nhằm cung cấp những quy tắc, hướng dẫn hoặc đặc tính cho các hoạt động hoặc kết quả hoạt động để sử dụng chung và lặp đi lặp lại nhằm đạt được mức độ...
	Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (2006): Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính
	kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn do một 8...
	Là những tiêu chuẩn về cùng một đối tượng do các cơ quan hoạt động tiêu chuẩn hóa khác nhau xét duyệt nhằm tạo ra tính đổi lẫn cho các sản phẩm, quá trình và dịch vụ hoặc tạo ra sự thông hiểu lẫn nhau về các kết quả thử nghiệm hoặc các thông tin được...
	+ Tiêu chuẩn hài hòa đa phương (Multilateral harmonized standards): Là những tiêu chuẩn được hài hòa giữa hơn hai cơ quan hoạt động tiêu chuẩn hóa.
	+ Tiêu chuẩn hài hòa khu vực (Reginonal harmonized standards): Là những tiêu chuẩn được hài hòa với một tiêu chuẩn khu vực.
	+ Tiêu chuẩn hài hòa quốc tế (International harmonized standards): Là những tiêu chuẩn được hài hòa với một tiêu chuẩn quốc tế.
	+ Tiêu chuẩn hài hòa song phương: (Bilateral harmonized standards): Là những tiêu chuẩn được hài hòa giữa hai cơ quan hoạt động tiêu chuẩn hóa.
	862.Tiêu chuẩn hóa (Standardization)
	Là một hoạt động thiết lập các điều khoản để sử dụng chung và lặp đi lặp lại đối với những vấn đề thực tế hoặc tiềm ẩn, nhằm đạt được mức độ trật tự tối ưu trong một khung cảnh nhất định.
	+ Tiêu chuẩn hóa khu vực (Regional standardization): Là tiêu chuẩn hóa được mở rộng cho các cơ quan tương ứng của các nước chỉ trong một khu vực địa lý, chính trị hoặc kinh tế trên thế giới tham gia.
	+ Tiêu chuẩn hóa quốc gia (National standardization): Là tiêu chuẩn hóa được tiến hành ở cấp một quốc gia riêng biệt.
	+ Tiêu chuẩn hóa quốc tế (International standardization): Là tiêu chuẩn hóa được mở rộng cho các cơ quan tương ứng của tất cả các nước tham gia.
	+ Tiêu chuẩn hóa lãnh thổ hành chính ( Provicial standardization): Là tiêu chuẩn hóa được tiến hành ở cấp một đơn vị lãnh thổ của một quốc gia.
	863.Tiêu chuẩn khu vực (Regional standard): Là tiêu chuẩn được một tổ chức hoạt động tiêu chuẩn hóa khu vực/ tổ chức tiêu chuẩn khu vực chấp nhận và phổ cập .
	864.Tiêu chuẩn lãnh thổ hành chính (Provincial standard): Là tiêu chuẩn được chấp nhận ở cấp đơn vị lãnh thổ của một quốc gia và phổ cập rộng rãi.
	865.Tiêu chuẩn quá trình (Process standard): Là tiêu chuẩn quy định những yêu cầu mà một quá trình phải thỏa mãn, nhằm tạo ra tính thỏa dụng của quá trình đó.
	866.Tiêu chuẩn quốc gia (National standard): Là tiêu chuẩn được một tổ chức hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc gia chấp nhận và phổ cập rộng rãi.
	867.Tiêu chuẩn quốc tế (International standard): Là tiêu chuẩn được một tổ chức hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế/ tổ chức tiêu chuẩn quốc tế chấp nhận và phổ cập rộng rãi.
	868.Tiêu chuẩn sản phẩm (Product standard): Là tiêu chuẩn quy định những yêu cầu mà một sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm phải thỏa mãn nhằm tạo ra tính thỏa dụng của sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm.
	869.Tiêu chuẩn tạm thời (Prestandard): Là tài liệu được cơ quan hoạt động tiêu chuẩn hóa tạm thời chấp nhận và phổ cập rộng rãi nhằm thu nhập những kinh nghiệm cần thiết thông qua việc áp dụng chúng, trên cơ sở đó xây dựng thành tiêu chuẩn.
	870.Tiêu chuẩn thống nhất (Unified standards): Là những tiêu chuẩn hài hòa có nội dung giống nhau hoàn toàn nhưng có cách trình bày khác nhau.
	871.Tiêu chuẩn thuật ngữ (Terminology standard): Là tiêu chuẩn liên quan đến những thuật ngữ, thường kèm theo các định nghĩa và đôi khi có chú thích, minh họa, ví dụ…
	872.Tiêu chuẩn thử nghiệm (Testing standard): Là tiêu chuẩn liên quan đến những phương pháp thử, đôi khi có kèm theo các điều khoản khác liên quan đến thử nghiệm, ví dụ như lấy mẫu, sử dụng phương pháp thống kê, trình tự các phép thử.
	873.Tiêu chuẩn tương thích (Interface standard): Là tiêu chuẩn quy định những yêu cầu có liên quan đến tính tương thích của các sản phẩm hoặc các hệ thống tại các nơi chúng tiếp nối với nhau.
	874.Tiêu chuẩn vệ sinh thú y (Standard of veterinary Hygiene): Là các chỉ tiêu kỹ thuật về vệ sinh thú y đáp ứng yêu cầu bảo vệ và phát triển động vật, không gây hại cho sức khỏe con người và không gây ô nhiễm môi trường.
	875.Tỏi (Allium sativum) - Họ Hành tỏi Liliaceae
	876.Tổ chức (Organization): Nhóm người và phương tiện có sự sắp xếp, bố trí trách
	nhiệm. quyền hạn và mối quan hệ.
	877.Tổ chức quốc tế: Là tổ chức liên chính phủ.
	878.Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: là tổ chức, cá nhân tổ chức và thực hiện
	việc sản xuất (gọi là người nhập khẩu), xuất khẩu (gọi là người xuất khẩu), bán hàng , cung cấp dịch vụ (gọi là người bán hàng).
	879.Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm hàng hóa: Là người tiêu dùng tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan kiểm tra và cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản...
	894.Thịt tươi (Fresh meat): Là thịt chưa qua xử lý, bao gồm cả thịt ướp lạnh và đông lạnh.
	895.Thiếu vi chất dinh dưỡng: Khi các vi chất dinh dưỡng ở dưới mức nhu cầu sinh lý, có thể gây nên các rối loạn về cấu trúc và chức năng của tế bào, tổ chức và cơ thể sống.
	896.TMI (Tolerable Monthly Intake): TMI là viết tắt của 3 từ tiếng Anh: Tolerable Monthly Intake, nghĩa là lượng hóa chất ăn vào dung nạp được hàng tháng. Chỉ số TMI thường được sử dụng để đánh giá các hóa chất tích lũy như Cadimium, Thủy ngân, Chì…
	903.Thói quen (Habit): Lối, cách sống hay hành động do lặp lại lâu ngày đã trở thành nếp, rất khó thay đổi.
	904.Thói tục (Custom, practice): Thói quen và lệ tục nói chung, thường là không tốt.
	905.Thông báo (Communicate): Báo cho mọi người biết.
	906.Thông báo nguy cơ (Risk Communication):
	Phần thứ ba của quá trình phân tích nguy cơ là thông báo nguy cơ . Thông báo nguy cơ là việc thông báo các thông tin về nguy cơ cho những đối tượng liên quan (Chính phủ, tổ chức, ngành công nghiệp, Y tế, Thương mại, Báo chí …) để có chính sách, quyết ...
	Ô nhiễm thực phẩm là vấn đề cả nhân loại đang quan tâm, nó không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng mà còn liên quan đến phát triển kinh tế, thương mại, du lịch. Muốn kiểm soát được ô nhiễm thực phẩm, chỉ có một biện pháp duy nhất là thiết lập...
	907.Thông báo xác nhận (Claim): Việc ghi nhãn nhằm giới thiệu một thực phẩm có những đặc tính chất lượng liên quan đến bản chất, nguồn gốc, đặc tính dinh dưỡng, quá trình chế biến, thành phần cấu tạo hoặc bất kỳ chỉ tiêu chất lượng nào khác của thực p...
	908.Thông qua (Release): Sự cho phép chuyển sang giai đoạn sau của một quá trình.
	909.Thông quan:  Là việc cơ quan hải quan quyết định hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải được xuất cảnh, nhập cảnh
	910.Thông tư (Inform, send a circular to)
	912.Thống kê (Collect statistics): Thu nhập số liệu về một hiện tượng, sự việc nào đó.
	913.Thông thái (Scholarly): Có kiến thức, rộng và sâu.
	914.Thông biển (Pinus sylvestris )
	Thông biển còn có chứa pycnogenol là hỗn hợp các proanthocyanidin có tác dụng chống oxy hóa mạnh, có hoạt tính phá vỡ các gốc tự do, giải độc gan.
	915.Thời hạn bán (Sell – by – date): Ngày cuối cùng cung cấp dịch vụ bán thực phẩm
	cho khách hàng, sau đó là thời hạn bảo quản cho phép còn lại của thực phẩm trong điều kiện bảo quản của khách hàng.
	916.Thời hạn sử dụng tốt nhất (Date of minimum durability/ “best before”)
	Thời hạn mà trong đó thực phẩm, dưới các điều kiện bảo quản xác định, vẫn duy trì đầy đủ các đặc trưng chất lượng vốn có, đồng thời vẫn hoàn toàn đảm bảo chất lượng thương phẩm như đã công bố hoặc theo thỏa thuận chung. Tuy nhiên, khi vượt quá thời h...
	917.Threonin (Threonine): Là một axit amin, có trong hạt đậu, men bia, chế phẩm sữa, trứng, cá, thịt, hạt, thực phẩm biển. Cần cho tổng hợp các protein, tạo men răng, collagen, elastin, chuyển hóa mỡ, ngăn ngừa tích tụ mỡ trong gan, ổn định glucose - ...
	918.Thụ cảm thể (rececptor): Là một phần tử, một tế bào , một đám tế bào hoặc một cơ
	quan có tác dụng tiếp nhận kích thích từ bên ngoài hoặc bên trong cơ thể với 2 đặc điểm cơ bản:
	+ Định nghĩa: Thực phẩm chức năng (TPCN) là thực phẩm (hoặc sản phẩm) dùng để hỗ trợ (phục hồi, duy trì hoặc tăng cường) chức năng của các bộ phận trong cơ thể, có hoặc không tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng ...
	+Tác dụng của TPCN:
	(1) Tác dụng chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ.
	(2) Tác dụng tạo sức khỏe sung mãn.
	(3) Tác dụng tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ bệnh tật.
	(4) Tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tật.
	(5) Tác dụng hỗ trợ làm đẹp cho cơ thể.
	(6) Góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo.
	+ Tiêu chuẩn của TPCN:
	(1) Là giao thoa giữa thực phẩm và thuốc, giống thực phẩm về bản chất nhưng khác về hình thức, giống thuốc về hình thức nhưng khác về bản chất.
	(2) Sản xuất chế biến theo công thức, bổ sung các thành phần mới hoặc làm tăng hơn các thành phần thông thường.
	(3) Có thể loại bỏ các chất bất lợi và bổ sung các chất có lợi, có tác dụng tăng cường sức khỏe, dự phòng và giảm thiểu nguy cơ gây bệnh với những bằng chứng lâm sàng và tài liệu khoa học chứng minh.
	(4) Có tác dụng tới một hay nhiều chức năng của cơ thể.
	(5) Lợi ích với sức khỏe nhiều hơn lợi ích dinh dưỡng cơ bản.
	(6) Có nguồn gốc tự nhiên (thực vật, động vật, khoáng vật).
	(7) Tác dụng lan tỏa, hiệu quả tỏa lan, ít tai biến và tác dụng phụ.
	(8) Được đánh giá đầy dủ về tính chất lượng, tính an toàn và tính hiệu quả.
	(9) Ghi nhãn sản phẩm theo qu định ghi nhãn.
	(10) Là một phần của sự liên tục cung cấp các sản phẩm cho sự tiêu thụ của con người nhằm duy trì sự sống, tăng cường sức khỏe và giảm gánh nặng bệnh tật.
	941.Tác dụng chăm sóc sức khỏe của TPCN:
	Tác dụng chăm sóc sức khỏe của TPCN thể hiện:
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