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Chế phẩm bổ sung dinh dưỡng là gì? 
 

Người biên dịch: Hoàng Thị Loan 

Ngày đăng: 14/10/2015 

 
Chế phẩm bổ sung dinh dưỡng (hay thực phẩm chức năng) là các sản phẩm thực phẩm có chứa một thành 

phần dinh dưỡng được đưa vào nhằm mục đích làm tăng thêm giá trị dinh dưỡng cho chế độ ăn uống.  

 

 

Một thành phần dinh dưỡng có thể là một hoặc là kết hợp giữa các chất dưới đây: 
 

Một loại vitamin 

Một khoáng chất 

Một loại thảo mộc hoặc thực vật khác 

Một loại axit amin 

Một chất dinh dưỡng được sử dụng để bổ sung vào chế độ ăn uống bằng cách làm tăng độ hấp thu 

dinh dưỡng tổng. 

Một loại dịch cô đặc, một chất chuyển hóa, một thành phần cấu tạo hoặc một chất trích ly.  

 
Các chế phẩm bổ sung dinh dưỡng có thể được tìm thấy với nhiều hình thức khác nhau như viên nén, viên 

nang cứng, viên nang mềm, dạng lỏng hoặc dạng bột. Một vài loại chế phẩm bổ sung dinh dưỡng có thể 

giúp chúng ta đảm bảo được chế độ ăn uống đầy đủ với các thành phần dinh dưỡng thiết yếu, một số khác 

làm giảm nguy cơ bệnh tật. 

 

Độ nguyên chất và tiêu chuẩn hóa 
 
Những chế phẩm bổ sung thì không giống với dược phẩm và không có quy định nào về độ nguyên chất 

hoặc có chứa những thành phần hoặc một lượng hoạt chất nào mà sản phẩm đó có công bố. Kết quả là chế 

phẩm bổ sung có thể chứa những chất khác, trong một số trường hợp nó có thể bao gồm các loại thuốc 

theo toa hoặc không theo toa và thậm chí cả những chất nguy hiểm như là thủy ngân. 
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Hàm lượng hoạt chất trong một liều dùng của chế phẩm bổ sung có thể rất khác nhau, đặc biệt khi nghiền 

hoặc trích ly cả cây thảo mộc để sản suất viên nang, viên nén hoặc dung dịch. Dó đó, có nguy cơ là người 

sử dụng nhận ít hoặc nhiều hơn, hoặc thậm chí trong một vài trường hợp là không có bất cứ hoạt chất nào 

từ chế phẩm bổ sung. Việc chuẩn hóa yêu cầu mỗi liều dùng sản phẩm chứa một lượng chính xác hoạt chất 

hoặc thành phần của nó. Tuy nhiên hầu hết những sản phẩm có nguồn gốc từ thảo mộc đều là dạng hỗn 

hợp của nhiều chất khác nhau và hầu như không biết được rằng thành phần nào có tác dụng mạnh nhất. Do 

đó, việc xác định một hoặc nhiều thành phần được xem là có hoạt tính và từ đó dẫn đến việc chuẩn hóa là 

rất khó. Một vài loại thực phẩm chức năng đặc biệt là những sản phẩm được sản xuất ở Châu Âu đã  được 

tiêu chuẩn hóa và có thể có cả hướng dẫn chỉ định tiêu chuẩn hóa trên nhãn. 

 
Nhiều chuyên gia đưa ra những lời khuyên khác nhau về việc làm thế nào để chọn được một sản phẩm 

nguyên chất và đã được tiêu chuẩn hóa. Hầu hết chuyên gia khuyên rằng nên mua những sản phẩm từ 

những nhà sản xuất có tiếng, một số khác lại cho rằng nên mua những sản phẩm sản xuất ở Đức bởi vì 

nước này giám sát việc sản xuất thực phẩm chức năng chặt chẽ hơn Mĩ. 

 

 
 

Mặc dù hàm lượng chất bổ sung không được tiêu chuẩn hóa, tuy nhiên phương pháp sản xuất thì lại được 

chuẩn hóa. Năm 2007, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã đưa ra phương pháp 

thực hành sản xuất tốt (Good Manufacturing Practices - GMPs) để chuẩn hóa khâu sản xuất, đóng gói, in 

nhãn mác và lưu trữ của thực phẩm chức năng. Những tiêu chuẩn GMPs này giúp đảm bảo chất lượng của 

thực phẩm chức năng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

 

Phản ứng với thuốc 
 
Chất bổ sung có thể tương tác với các loại thuốc theo toa hoặc không theo toa. Một vài phản ứng như làm 
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tăng hoặc giảm tác dụng của thuốc hoặc gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Trước khi dùng những chế 

phẩm bổ sung này, chúng ta nên hỏi ý kiến bác sĩ trước để tránh những phản ứng không mong muốn. Một 

ít nghiên cứu được thiết kế kỹ lưỡng đã được tiến hành để nghiên cứu về tương tác giữa thuốc và chế 

phẩm bổ sung, còn lại hầu hết thông tin về các phản ứng này đều có được từ những báo cáo cá nhân rải rác. 

 

Một vài chế phẩm bổ sung có mặt trên thị trường: 
 

Thiên ma – Black Cohosh 

Cúc La Mã – Chamomile 

Chondroitin sulfate 

Crôm (Cr) 

Coenzyme Q10 

Nam việt quất – Cranberry 

Creatine 

Dehydroepiandrosterone (DHEA) 

Cây cúc dại – Echinacea 

Cây cúc thơm hoặc cúc thanh nhiệt – Feverfew 

Dầu cá 

Tỏi 

Gừng 

Bạch quả 

Nhân sâm 

Glucosamine 

Cây hải cẩu vàng - Goldenseal 

Trà xanh 

Kava 

Cây cam thảo 

Melatonin 

Hoa kế sữa 

S -Adenosyl- L -Methionine (SAMe) 

Cây cọ lùn 

Cây St. John’s Wort 

Cây nữ lang hoa 

Kẽm (Zn) 

 

Tài liệu tham khảo: 
 
http://www.fda.gov/AboutFDA/Transparency/Basics/ucm195635.htm 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/overview-of-medicinal-herbs-and-nutraceuticals 

http://thucphamcongdong.vn/thien-ma-5-c-10.html
http://thucphamcongdong.vn/cuc-la-ma-5-c-11.html
http://thucphamcongdong.vn/chondroitin-sulfate-5-c-12.html
http://thucphamcongdong.vn/crom-5-c-13.html
http://thucphamcongdong.vn/coenzyme-q10-5-c-14.html
http://thucphamcongdong.vn/nam-viet-quat-5-c-15.html
http://thucphamcongdong.vn/creatine-5-c-16.html
http://thucphamcongdong.vn/dehydroepiandrosterone-dhea-5-c-17.html
http://thucphamcongdong.vn/cuc-dai-enchinacae-5-c-18.html
http://thucphamcongdong.vn/cuc-thom-feverfew-5-c-19.html
http://thucphamcongdong.vn/dau-ca-5-c-20.html
http://thucphamcongdong.vn/toi-5-c-21.html
http://thucphamcongdong.vn/gung-5-c-22.html
http://thucphamcongdong.vn/bach-qua-5-c-23.html
http://thucphamcongdong.vn/nhan-sam-5-c-24.html
http://thucphamcongdong.vn/glucosamine-5-c-25.html
http://thucphamcongdong.vn/goldenseal-5-c-26.html
http://thucphamcongdong.vn/tra-xanh-5-c-27.html
http://thucphamcongdong.vn/kava-5-c-28.html
http://thucphamcongdong.vn/cam-thao-5-c-29.html
http://thucphamcongdong.vn/melatonin-5-c-30.html
http://thucphamcongdong.vn/hoa-ke-sua-milk-thistle-5-c-31.html?preview=true&amp;preview_id=3429&amp;preview_nonce=7691d3629d
http://thucphamcongdong.vn/s-adenosyl-l-methionine-same-5-c-32.html
http://thucphamcongdong.vn/qua-co-lun-saw-palmetto-5-c-33.html
http://thucphamcongdong.vn/hoa-st-johns-wort-5-c-34.html
http://thucphamcongdong.vn/cay-nu-lang-hoa-valerian-5-c-35.html
http://thucphamcongdong.vn/kem-5-c-36.html
http://www.fda.gov/AboutFDA/Transparency/Basics/ucm195635.htm
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Rủi ro và tác dụng phụ của chế phẩm bổ sung dinh dưỡng 
 

Người biên dịch: Hoàng Thị Loan 

Ngày đăng: 13/10/2015 

 
Cũng như dược phẩm, chế phẩm bổ sung dinh dưỡng (dietary supplements) cũng có những rủi ro và tác 

dụng phụ. Tuy nhiên, những nhà sản xuất lại không bắt buộc phải nghiên cứu trên người để chứng minh 

rằng chế phẩm bổ sung là an toàn. Ngoài ra, không giống với dược phẩm, chế phẩm bổ sung dinh dưỡng 

hầu như được tự kê toa mà không thông qua các nguồn thông tin y tế như bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ (tham 

khảo bài Quy định sản xuất chế phẩm bổ sung). 

 

Rủi ro và tác dụng phụ của chế phẩm bổ sung 
 

Có rất nhiều thông tin sai lệch về vấn đề này. Ngay cả những người có hiểu biết về thực phẩm, cũng rất 

khó để tìm ra những thông tin đáng tin cậy về sự an toàn và nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng chế phẩm bổ sung 

dinh dưỡng. 

 
Một trong những chức năng của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) là theo dõi sự 

an toàn của các chế phẩm bổ sung. FDA đã theo dõi các báo cáo về ngộ độc, tổn thương hoặc phản ứng 

từ những chế phẩm bổ sung. Và những nhà sản xuất chế phẩm bổ sung đã được yêu cầu phải báo cáo 

những tác dụng phụ nguy hiểm của sản phẩm cho FDA. Một số ca đã được báo cáo trên website của 

FDA trước đó. Những thông tin gần đây của FDA đã cho thấy rằng số ca được báo cáo vẫn tiếp tục tăng 

lên theo mỗi năm: 
 

2010: có 1.009 báo cáo về các biến cố bất lợi của chế phẩm bổ sung 

2011: có 2.047 báo cáo về các biến cố bất lợi của chế phẩm bổ 

sung 2012: có 2.844 báo cáo về các biến cố bất lợi của chế phẩm 

bổ sung 

 
(Tham khảo bài Quy định của FDA về thuốc so với chế phẩm bổ sung dinh dưỡng) 

 
Năm 2013, với trường hợp bị tác dụng phụ của chất bổ sung (như là vitamin, thảo mộc, bột protein và các 

loại thực vật khác) chiếm hơn 100.000 cuộc gọi đến Trung tâm Kiểm soát Chất độc Hoa Kỳ. Trong đó, 

có đến 8.000 ca được báo cáo điều trị tại trung tâm chăm sóc sức khỏe. Theo ghi nhận của Trung tâm 

Kiểm soát Chất độc Hoa Kỳ, có hơn 1.000 trường hợp bị ảnh hưởng từ mức độ trung bình đến nghiêm 

trọng. Ngoài ra, con số thống kê trên không bao gồm các trường hợp bị tác dụng phụ từ những chế phẩm 

bổ sung điện giải và khoáng chất, những chất bổ sung này đã gây ra 2.500 ca phải điều trị tại trung tâm 

http://thucphamcongdong.vn/che-pham-bo-sung-dinh-duong-la-gi.html
http://thucphamcongdong.vn/quy-dinh-san-xuat-che-pham-bo-sung-5-c-5.html
http://thucphamcongdong.vn/quy-dinh-cua-fda-ve-thuoc-so-voi-che-pham-bo-sung-dinh-duong-5-c-2.html
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chăm sóc sức khỏe, với 350 trường hợp ảnh hưởng từ mức độ trung bình tới nghiêm trọng và 2 nạn nhân 

đã chết,  

 

theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Chất độc Hoa Kỳ. 

 
Hầu hết những người gặp tác dụng phụ không mong muốn, ngộc độc hoặc sự phản ứng thuốc với chế phẩm 

bổ sung lại không gọi đến Trung tâm Kiểm soát Chất độc hoặc nhà sản xuất. Điều đó có nghĩa là số liệu 

chúng ta có được gần như rất nhỏ so với số liệu thực tế. 

 
Nếu sử dụng đúng cách chắc chắn một số loại chế phẩm bổ sung có thể giúp làm giảm nguy cơ bệnh tật, 

làm giảm sự khó chịu gây ra bởi một vài loại thuốc nào đó hoặc trong một số trường hợp nhất định hoặc 

đơn giản là làm bạn cảm thấy tốt hơn (nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn). Và hầu hết mọi người đều 

có thể sử dụng chế phẩm bổ sung một cách an toàn theo hướng dẫn liều lượng nhất định. Tuy nhiên, việc 

dùng chế phẩm bổ sung có thể gây nguy hiểm, đặc biệt cho những bệnh nhân đang điều trị ung thư. 

 

Một vài lưu ý với bệnh nhân đang điều trị ung thư 
 

Có một vài cách mà những chất bổ sung có thể gây ảnh hưởng đến những bệnh nhân đang điều trị ung thư. 

Ví dụ, một số thực phẩm chức năng làm da nhạy cảm và phản ứng mạnh trong khi tiến hành xạ trị. Bệnh 

nhân tiến hành xạ trị nên nói với bác sĩ của họ trước khi dùng bất cứ chất bổ sung nào. 

 

Bệnh nhân bị nổi bỏng hết người 
 

 

 

Bệnh nhân bị nổi bỏng hết người 
 

Bệnh nhân đang tiến hành hóa trị có thể gặp nguy hiểm cao hơn từ sự tương tác thuốc nếu họ dùng chế 

phẩm bổ sung. Chất chống oxi hóa có trong sản phẩm cũng gây trở ngại cho việc điều trị nhằm tiêu diệt tế 

bào ung thư. Những chuyên gia về ung thư thường khuyên rằng bệnh nhân nên hoàn toàn tránh dùng thực 

phẩm chức năng cho đến khi kết thúc quá trình điều trị ung thư. Tuy nhiên, nếu quyết định dùng chất bổ 

sung thì phải thông báo cho bác sĩ biết chắc chắn rằng bệnh nhân đang dùng loại chế phẩm bổ sung nào. 

 

Tài liệu tham khảo: 
 
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementary 

andalternativemedicine/dietarysupplements/dietary-supplements-risks- 

and-side-effects 

http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementary
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Quy định của FDA về thuốc so với chế phẩm bổ sung dinh dưỡng 
 

Người biên dịch: Đinh Thị Nữ 

Ngày đăng: 18/10/2015 

 
Tất cả các loại thuốc kê đơn và không kê đơn đều được quy định bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 

phẩm Hoa Kỳ (FDA). Nhưng chế phẩm bổ sung dinh dưỡng lại được xem tương tự như các loại thực 

phẩm đặc biệt. 

 
Bởi vì các chế phẩm bổ sung không được coi là thuốc, chúng không được quản lý một cách nghiêm ngặt về 

độ an toàn và hiệu quả như những yêu cầu đối với dược phẩm. Vì vậy, tất cả các loại thuốc bạn có thể mua 

kể cả không theo đơn, đều phải được chứng minh về tính an toàn và hiệu quả - nhưng chế phẩm bổ sung 

dinh dưỡng thì lại không cần phải chứng minh. 

 

Thuốc được coi là không an toàn cho đến khi được chứng minh là an toàn 
 
Thông thường, FDA xem các loại thuốc mới là không an toàn cho đến khi chúng được chứng minh là an 

toàn thông qua các thử nghiệm lâm sàng. Và bất cứ loại thuốc mới nào cũng đều phải được FDA chấp 

thuận trước khi được bán hợp pháp tại Mỹ. Thử nghiệm lâm sàng trên người là các nghiên cứu được thực 

hiện trên những tình nguyện viên trong những điều kiện được kiểm soát chặt chẽ. Những thử nghiệm này 

đều phải được thực hiện trên tất cả các loại thuốc - ngay cả đối những loại thuốc được bán tại các quầy 

thuốc (không theo đơn). Quá trình phê duyệt của FDA đòi hỏi loại thuốc này phải được chứng minh thông 

qua một loạt các thử nghiệm lâm sàng. Những nghiên cứu này đóng vai trò như một "bằng chứng thuyết 

phục" rằng loại thuốc này là an toàn và hiệu quả cho từng mục đích sử dụng của nó. 

 
Một khi FDA chấp thuận loại thuốc đó, nó phải được sản xuất trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt và 

phải có đầy đủ thông tin về liều lượng, cách dùng và hướng dẫn về thời gian khi uống trên bao bì, nhãn 

mác. Các thông tin bao gói phải bao gồm: 
 

Điều kiện nghiên cứu mà loại thuốc đó đã được chứng minh về khả năng điều trị bệnh. 

Tác dụng phụ đã được biết đến. 

Chống chỉ định (những điều kiện đặc biệt nào mà khi sử dụng thuốc, chúng sẽ gây ra rất nhiều rủi 

ro cho người uống) 

Tính không an toàn khi tương tác với các loại thuốc khác. 

 
Khi cộng đồng đang sử dụng một loại thuốc mới, Cục FDA sẽ theo dõi bất kỳ phản ứng nào mà bệnh nhân 

và bác sĩ của họ báo cáo (xem "Làm thế nào để báo cáo phản ứng có hại" trong phần "Hỏi đáp về chế 

phẩm bổ sung dinh dưỡng hay thực phẩm chức năng"). Các công ty dược phẩm cũng được yêu cầu phải 

nộp tài liệu về các thông tin tác dụng phụ đó. Dữ liệu này giúp đảm bảo rằng bất kỳ tác dụng phụ nào chưa 

được phát hiện trong các thử nghiệm lâm sàng cuối cùng sẽ được phát hiện và theo dõi về tính an toàn đối 

với những người khác. 

 
Trong khi thuốc giả đôi khi được sản xuất và lưu hành, thường thì chúng không được lưu hành rộng rãi trừ 

khi chúng được phân phối bên ngoài những kênh thông thường (chẳng hạn như từ các hiệu thuốc không có 

đăng ký hồ sơ trên mạng). Điều này là do thuốc thường được cung cấp bởi các bác sĩ, dược sĩ và y tá. Khi 

thuốc giả được đưa vào hệ thống, các chuyên gia y tế thường chú ý đến sự khác biệt trong phản ứng giữa 

các loại thuốc thật và giả để họ ngăn chặn thuốc giả một cách nhanh chóng. Cục FDA sẽ hành động ngay 

lập tức khi thuốc giả bị phát hiện. 

http://thucphamcongdong.vn/hoi-dap-ve-che-pham-bo-sung-dinh-duong-hay-thuc-pham-chuc-nang-5-c-7.html#Lam-the-nao-de-nguoi-tieu-dung-hoac-nha-cung-cap-dich-vu-cham-soc-suc-khoe-cua-ho-hoac-bat-ky-nguoi-nao-bao-cao-den-FDA-ve-mot-su-co-hay-benh-tat-gay-ra-boi-mot-loai-thuc-pham-chuc-nang
http://thucphamcongdong.vn/hoi-dap-ve-che-pham-bo-sung-dinh-duong-hay-thuc-pham-chuc-nang-5-c-7.html#Lam-the-nao-de-nguoi-tieu-dung-hoac-nha-cung-cap-dich-vu-cham-soc-suc-khoe-cua-ho-hoac-bat-ky-nguoi-nao-bao-cao-den-FDA-ve-mot-su-co-hay-benh-tat-gay-ra-boi-mot-loai-thuc-pham-chuc-nang
http://thucphamcongdong.vn/hoi-dap-ve-che-pham-bo-sung-dinh-duong-hay-thuc-pham-chuc-nang-5-c-7.html#Lam-the-nao-de-nguoi-tieu-dung-hoac-nha-cung-cap-dich-vu-cham-soc-suc-khoe-cua-ho-hoac-bat-ky-nguoi-nao-bao-cao-den-FDA-ve-mot-su-co-hay-benh-tat-gay-ra-boi-mot-loai-thuc-pham-chuc-nang
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Quy định của FDA về thuốc so với chế phẩm bổ sung dinh dưỡng 

 

Các chế phẩm bổ sung dinh dưỡng được coi là an toàn cho đến 

khi chúng bị phát hiện là không an toàn 
 

Trong năm 1994, Đạo luật Y tế và Giáo dục về chế phẩm bổ sung dinh dưỡng (Dietary Supplement Health 

and Education Act - DSHEA) xác định các chế phẩm bổ sung dinh dưỡng là một nhánh của thực phẩm, 

trong đó chúng được kiểm soát bởi các quy định khác so với dược phẩm. Chúng được coi là an toàn cho 

đến khi có những phát hiện về sự không an toàn. Luật DSHEA quy định rằng chế phẩm bổ sung dinh 

dưỡng không được chứa bất cứ thứ gì có thể trở thành "một nguy cơ đáng kể hoặc bất hợp lý gây ra bệnh 

tật hoặc tổn thương" khi sản phẩm bổ sung được sử dụng theo chỉ dẫn trên nhãn, hoặc sử dụng bình thường 

nếu không có hướng dẫn trên nhãn. 

 
Một loại thực phẩm chức năng được coi là "mới" nếu nó có chứa một thành phần chưa được công nhận là 

thực phẩm, trừ khi nó được bán ra dưới hình thức một chất bổ sung trước tháng 10 năm 1994. Nếu sản 

phẩm đó là mới, thì các nhà sản xuất phải cung cấp cho cục FDA bằng chứng hợp lý chứng minh rằng các 

thành phần mới là an toàn trước khi sản phẩm bổ sung được bán rộng rãi ra cộng đồng. 

 

 
 

Nhưng các nhà sản xuất lại không cần phải kiểm tra các thành phần mới hoặc các sản phẩm bổ sung thông 

qua các thử nghiệm lâm sàng, giúp tìm ra những rủi ro và những phản ứng tiềm ẩn với các loại thuốc hoặc 

các hợp chất khác. Luật DSHEA trao quyền cho cục FDA đình chỉ một doanh nghiệp sản xuất thực  phẩm 

chức năng khi FDA chứng minh được sản phẩm đó tiềm ẩn nguy cơ đáng kể đối với sức khỏe của người 

Mỹ. Điều này có nghĩa là các chế phẩm bổ sung dinh dưỡng bị phát hiện là không an toàn chỉ khi chúng  
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thực sự gây tác hại. Nguyên tắc quản lý các chế phẩm này trái ngược so với quản lý các loại thuốc kê toa 

và không kê toa. 

 
Các chế phẩm bổ sung thông thường là an toàn khi kê toa, vì vậy không có hệ thống kiểm soát để báo cáo 

các phản ứng xấu và tác dụng phụ. Các bác sĩ và bệnh nhân có thể báo cáo các sự cố, nhưng họ lại không 

bắt buộc phải làm như vậy. Nếu một chế phẩm bổ sung chưa rõ về tác dụng phụ hoặc tương tác với các 

thuốc khác, các loại thực phẩm, thực phẩm bổ sung khác, chúng gần như không bị phát hiện một cách 

nhanh chóng như đối với những loại thuốc mới trên thị trường. 

 

Những vấn đề gì thường gặp với các chế phẩm bổ sung và thảo dược?  
 
Nhiều chế phẩm bổ sung có lịch sử an toàn trong sạch. Ví dụ, hàng triệu người đang sử dụng các viên đa 

sinh tố (multi-vitamin) một cách an toàn và không có tác động xấu. Nhiều nhà sản xuất đang rất cẩn trọng 

với công bố, việc ghi nhãn mác và các thành phần trong các sản phẩm của họ. 

 
Nhưng kể từ khi chúng trở nên phổ biến rộng rãi vào năm 1994, cục FDA và một số nhà nghiên cứu độc 

lập đã tìm thấy vấn đề với một số chế phẩm bổ sung. Những sản phẩm như các loại thảo mộc thỉnh thoảng 

bị nhiễm mầm bệnh, thuốc trừ sâu hoặc kim loại nặng độc hại. Những chế phẩm khác lại không có những 

chất được liệt kê trên nhãn. Còn một số khác thì chứa nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng các loại thảo dược 

được liệt kê trên nhãn. Và cũng có rất nhiều thành phần lại không được liệt kê trên nhãn mác. 

 

 
   Những vấn đề gì thường gặp với các chế phẩm bổ sung và thảo dược? 

 

Vấn đề này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của các nhà sản xuất chế phẩm bổ sung và người bán. Một số 

nhà cung cấp thảo dược (những người trồng, thu hoạch, hoặc thương mại các sản phẩm thu hoạch) có thể 

trộn hoặc thậm chí thay thế các loại rẻ tiền hơn hoặc dễ dàng tìm thấy hơn. Ngoài ra còn có các vấn đề 

nhiễm tạp ngẫu nhiên, khi các thảo dược được trồng và lớn lên cùng nhau, cũng như trường hợp nhầm lẫn 

tên (khi các loại thảo dược nhìn có vẻ giống nhau). Khi sản phẩm được đưa ra thị trường toàn cầu, tất cả 

những vấn đề này có thể gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp để đảm bảo rằng những gì họ mua để sản 

xuất chế phẩm bổ sung chính là loại thảo dược mà họ mong muốn. 

 

Trong năm 2013 các nhà nghiên cứu ở Toronto công bố một báo cáo trong đó họ lấy mẫu và phân tích 

được 44 loại thảo dược bổ sung. Các chất bổ sung đã được bán ở cả Mỹ và Canada, và được dán nhãn là 

chứa một loại thảo mộc. Sử dụng kỹ thuật phân tích mã hóa gen, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng có ít 

hơn một nửa (48%) các chế phẩm bổ sung các loại thảo dược được liệt kê trên nhãn. Hơn một nửa trong số 

các chế phẩm bổ sung có chứa các chất không có trên nhãn (các chất thay thế hoặc các chất độn). Ngay cả 
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 trong số các mẫu có chứa các loại thảo dược trên nhãn, nhiều sản phẩm cũng chứa chất độn hoặc bị 

nhiễm chất độc. 

 
Và một lần nữa vào đầu năm 2015, Bộ Tư pháp Tiểu bang New York đã gửi thư cảnh báo đến các nhà bán 

lẻ lớn đang bán các chế phẩm bổ sung dinh dưỡng bị phát hiện về thông tin sai lệch trên nhãn mác thông 

qua các kiểm tra. Mặc dù các chế phẩm này không được kiểm tra thường xuyên, nhưng những nghiên cứu 

chuyên sâu đã chứng minh rằng nhiều sản phẩm bổ sung dinh dưỡng đã không phát huy được những tính 

năng mà người tiêu dùng mong đợi. Một vấn đề nghiêm trọng hơn là ngày nay các thành phần tăng cường 

trong các chế phẩm bổ sung lại trở thành một xu hướng mới. Một số chế phẩm bổ sung "thảo dược" đã  bị 

phát hiện có chứa các loại thuốc theo đơn hoặc các thành phần khác không được liệt kê trên nhãn. Ví dụ, 

một số quảng cáo các chế phẩm bổ sung nhắm mục tiêu đến nam giới về các "chất tăng cường" hoặc hình 

thành cơ bắp. Những cái gọi là "bổ sung" đã được phát hiện có chứa các chất gần giống như Viagra® hoặc 

Cialis®, và chúng đã bị thu hồi. Các chế phẩm bổ sung về "Sức khỏe tuyến tiền liệt" đã được phát hiện có 

chứa terazosin, một loại thuốc được kê theo đơn được sử dụng để điều trị các triệu chứng của bệnh u xơ 

tiền liệt tuyến (enlarged prostate). Các quảng cáo khác nhắm mục tiêu là nữ giới và quảng bá chất bổ sung 

như một chất hỗ trợ để giảm cân. Trong số các chất "hỗ trợ giảm cân" này có chứa sibutramine, một loại 

thuốc giảm cân, đã bị cấm lưu hành ở Hoa Kỳ vì nguy cơ đau tim và đột quỵ. Các nhà sản xuất phế phẩm 

bổ sung chỉ thu hồi sản phẩm của họ sau khi người ta phát hiện chúng chứa chất phụ gia bất hợp pháp. Từ 

đó, cục FDA có thể tịch thu những loại thuốc này và truy tố các công ty sản xuất ra chúng. 

 
Ngoài ra có những trường hợp các thành phần mới với ảnh hưởng ít được biết đến đang tồn tại trong các 

chế phẩm bổ sung một cách vô tình. Trong một trường hợp, sản phẩm bổ sung đã được dán nhãn là được 

chiết xuất từ cây phong lữ, nhưng hóa ra lại chứa dimethylamylamine (DMAA) thuốc kích thích. Đây là 

loại chế phẩm bổ sung đã được bán như một "chất kích thích tự nhiên", nhưng nó chứa DMAA, một loại 

thuốc tổng hợp. Các chất bổ sung có chứa DMAA đã bị được phơi bày sau một số sự việc nghiêm trọng, 

trong đó có một vài trường hợp tử vong, dẫn đến việc FDA đã gửi giác thư đến các nhà sản xuất Hoa Kỳ 

trong năm 2013. 

 
Các loại tính năng bổ sung này có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe cho những người sử 

dụng chế phẩm bổ sung. Cũng có những rủi ro về phản ứng thuốc vì người dùng không biết rằng họ đang 

dùng một loại thuốc nào đó. 

 
Mặc dù sau tất cả những vấn đề trên, không phải cục FDA mà là các nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm về 

mặt pháp lý cho sự an toàn của thực phẩm bổ sung. Các nhà sản xuất cũng phải chịu trách nhiệm cho 

những gì chứa bên trong chúng, và phải bảo đảm rằng thành phần bên trong phải giống nhau từ viên này 

đến viên kia, từ hộp này đến hộp kia. Cục FDA chỉ nhìn vào các báo cáo về các sự cố hoặc các mối nguy 

an toàn. Để tìm hiểu thêm về những gì chứa bên trong một chế phẩm bổ sung, nhà sản xuất là nơi bạn cần 

liên lạc đầu tiên. 

 
Để tránh nhiễm độc từ các chế phẩm chất bổ sung, bạn không mua bất kỳ sản phẩm nào dưới đây: 

 

Các sản phẩm được công bố giống như các loại thuốc kê theo đơn - bất cứ thứ gì mà được công bố 

là dùng để chữa bệnh hoặc điều trị tình trạng về sức khỏe. 

Sản phẩm được quảng cáo thông qua thư điện từ gửi hàng loạt  

Sản phẩm bán trên thị trường chủ yếu bằng tiếng nước ngoài 

 
Sản phẩm hứa hẹn giảm cân, xây dựng hình thể, hay tăng cường khả năng tình dục. 

Sản phẩm được phát ngôn rằng chúng có thể thay thế cho anabolic steroids (dẫn xuất hormone sinh 

dục nam) một cách hợp pháp 
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Tài liệu tham khảo 
 
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementar 

yandalternativemedicine/dietarysupplements/dietary-supplements-fda- 

regulations 

http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementar
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Lựa chọn và sử dụng thực phẩm bổ sung một cách an toàn 
 

Người biên dịch: Đinh Thị Nữ 

Ngày đăng: 26/11/2015 

 

 
Nghiên cứu trước khi mua hoặc sử dụng. Có rất nhiều nguồn thông tin trong các thư viện và mạng 

trực tuyến. Đọc qua các thông tin từ nhà sản xuất của sản phẩm, các thông tin này có thể không 

chuẩn hoặc sai. Tìm tài liệu từ các bên thứ ba đáng tin cậy, chẳng hạn như các nhà nghiên cứu hoặc 

các cơ quan chính phủ. 

Kiểm tra với bác sĩ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác của bạn trước khi bạn 

thử các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng. Trong trường hợp bác sĩ của bạn có thể không biết về tất cả 

các sản phẩm hiện có, họ vẫn có thể giúp bạn tránh khỏi việc phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. 

Nếu bạn mua một sản phẩm từ thực vật (chế phẩm bổ sung có nguồn gốc thảo mộc hoặc thực vật), 

hãy tìm một sản phẩm mà chỉ sử dụng một các phần của cây mà ta cho là hữu ích. Tránh những loại 

sản phẩm từ thực vật được sản xuất từ toàn bộ các phần của cây, trừ khi toàn bộ cây đó được 

khuyến nghị sử dụng. 

Liệu nhãn mác có cung cấp cách thức liên hệ với công ty đó trong trường hợp bạn có thắc mắc 

hoặc quan tâm về sản phẩm của họ hay không? Các nhà sản xuất có uy tín sẽ cung cấp thông tin 

liên hệ trên nhãn hoặc bao bì của sản phẩm của họ. 

Tránh các sản phẩm mà tuyên bố rằng "công dụng thần kỳ", "đột phá", hay "phát minh mới", cũng 

như những loại thuốc được cho rằng có lợi ích nhưng không có tác dụng phụ, hoặc chứa một 

"thành phần bí mật” hoặc “bí quyết". Những tuyên bố như vậy hầu như là gian lận, và các sản phẩm 

có thể chứa các chất gây hại, dược phẩm, hoặc các chất nhiễm độc. 

Cố gắng tránh các chất bổ sung dạng hỗn hợp của nhiều thành phần khác nhau. Càng chứa nhiều 

thành phần, sẽ càng có nhiều cơ hội gặp tác dụng có hại. Dạng hỗn hợp như thế cũng gây khó khăn 

hơn để biết được thành phần nào gây ra tác dụng phụ. 

 
Chỉ dùng một sản phẩm mỗi lần. Hãy lưu ý bất kỳ tác dụng phụ bạn gặp phải khi dùng sản phẩm đó. Nếu 

bạn bị nổi mẩn đỏ, mất ngủ, bồn chồn, lo âu, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, táo bón, hoặc nhức đầu nặng 

hãy ngừng sử dụng sản phẩm đó ngay. Báo cáo bất kỳ một phản ứng nào với bác sĩ của bạn, và những triệu 

chứng nghiêm trọng cho FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ). 

Nếu bạn có bất kỳ ca phẫu thuật hoặc dự kiến phẫu thuật nào, kể cả phẫu thuật nha khoa, hãy trao 

đổi với bác sĩ phẫu thuật của bạn về việc khi nào bạn nên ngừng sử dụng sản phẩm bổ sung. Một số 

chất bổ sung cần 2 - 3 tuần để hoàn toàn rời khỏi cơ thể của bạn, và một số ít có thể gây ra vấn đề 

nghiêm trọng trong hoặc sau khi phẫu thuật. 
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Trong thời gian mang thai hoặc đang cho con bú, chỉ sử dụng chế phẩm bổ sung theo quy định hoặc 

đồng ý của bác sĩ. Gần như rất ít nghiên cứu về tính an toàn của các sản phẩm này; và những tác 

động của chúng trên một bào thai đang lớn hoặc trẻ sơ sinh là chưa được hiểu rõ. 

Không tự ý dùng các phương thuốc tự kê toa thay vì các loại thuốc theo quy định của bác sĩ mà 

không nói trước với bác sĩ của bạn. 

Không phụ thuộc vào bất kỳ sản phẩm không kê toa nào để chữa bệnh ung thư hoặc các bệnh 

nghiêm trọng khác. Bất kể các công bố của chúng là gì thì những điều đó quá khó để có thể tin 

tưởng được. 

Tuân theo các quy định về liều dùng trên nhãn. Dùng quá liều có thể gây tử vong. Không dùng bất 

kỳ sản phẩm bổ sung nào lâu hơn so với khuyến cáo. 

Không bao giờ sử dụng sản phẩm bổ sung cho trẻ nhỏ hoặc trẻ em dưới 18 tuổi mà không báo cho 

bác sĩ của trẻ. Trẻ em hấp thu các chất dinh dưỡng và các loại thuốc khác hoàn toàn với người 

trưởng thành, và có nhiều tác động của nhiều sản phẩm ở trẻ em chưa được biết đến. 

Tránh các sản phẩm công bố về khả năng điều trị một loạt các bệnh không liên quan với nhau. Nếu 

bất kỳ một chế phẩm bổ sung nào công bố là có thể chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh, hoặc ngăn ngừa 

bệnh, chẳng hạn như "chữa ung thư", hoặc "ngăn chặn khối u tăng trưởng" thì các sản phẩm đó 

đang được bán bất hợp pháp như một loại thuốc. 

 

Hãy lưu ý: 
 
Biết các thành phần trong các loại thuốc thảo dược và các chế phẩm bổ sung trong chế độ ăn uống bổ sung 

của bạn. Để giúp bảo vệ người tiêu dùng, Cục FDA khuyến cáo rằng những người sử dụng các sản phẩm 

này xem xét các đề xuất sau: 
 

Hãy tìm các chế phẩm bổ sung có các chứng nhận USP hoặc NF ghi trên nhãn. Điều đó chứng tỏ 

rằng các nhà sản xuất tuân thủ theo tiêu chuẩn của Dược điển Hoa Kỳ. 

Hãy hiểu rằng việc sử dụng các thuật ngữ "tự nhiên" trên một sản phẩm thảo dược không đảm bảo 

rằng sản phẩm đó an toàn. Ví dụ: cây cần độc là sản phẩm tự nhiên nhưng không an toàn. 

Tìm hiểu thông tin đăng ký và danh tiếng của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối. Sản phẩm thảo 

dược và thực phẩm bổ sung được sản xuất bởi các nhà sản xuất thực phẩm hoặc dược phẩm có 

tiếng trên toàn quốc gần như đã được kiểm soát chất lượng chặt chẽ bởi vì các công ty này đã cần 

bảo vệ danh tiếng cho họ. 

 
Nếu bạn cần biết thêm thông tin về sản phẩm bổ sung, hãy liên hệ với nhà sản xuất. Hỏi về quy trình thực 

hành sản xuất của công ty và các điều kiện kiểm soát chất lượng theo quy trình sản xuất các sản phẩm đó. 

 

Làm thế nào để báo cáo khi có phản ứng nghiêm trọng 
 
Nếu bạn hoặc ai đó trong gia đình của bạn bị tổn thương nghiêm trọng hay bệnh tật (gọi là biến cố bất lợi) 

do chế phẩm bổ sung, trước tiên hãy gọi bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. 

FDA xem xét những biến cố nghiêm trọng nếu nó gây ra bất kỳ điều gì trong số này: 

Tử vong 

  Một tình huống đe dọa đến tính mạng 

 

Nhập viện hoặc nằm viện lâu hơn dự kiến 

Khuyết tật vĩnh viễn 

Gây dị tật bẩm sinh 

Cần chăm sóc y tế hoặc phẫu thuật để ngăn chặn thiệt hại hoặc khuyết tật vĩnh viễn 
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Sau khi bạn đã được điều trị, bạn hoặc bác sĩ của bạn có thể báo cáo các phản ứng bất lợi cho FDA bằng 

cách gọi số 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088). Hoặc bạn có thể vào trang web MedWatch của FDA tại 

www.fda.gov/medwatch/report/consumer/consumer.htm 

 

Khi trình báo với FDA, bạn sẽ cần phải nói với họ: 
 

Tên và số điện thoại của người bị ốm đau hoặc có vấn đề. Nếu người đang gặp vấn đề không thể trả 

lời điện thoại, FDA sẽ cần tên và số điện thoại của một người khác có thể cung cấp thêm thông tin 

nếu cần thiết 

Mô tả về vấn đề và nó được giải quyết như thế nào 

Tên (bao gồm cả các thương hiệu hoặc nhà sản xuất) của sản phẩm 

 
Cùng với những thông tin cơ bản trên, bạn sẽ được hỏi về tuổi, trọng lượng, và giới tính của người đang 

gặp vấn đề. Các nhân viên FDA sẽ hỏi người đó sử dụng sản phẩm bổ sung từ khi nào, liều lượng, và trong 

bao lâu. Họ sẽ muốn biết sản phẩm được mua ở đâu, số lô sản xuất, và ngày hết hạn nếu có. Thông tin này 

thường không cần thiết, nhưng nếu bạn có thể cung cấp các thông tin đó, nó có thể giúp họ theo dõi tốt các 

vấn đề này. 

 
Sau khi bạn báo cáo cho FDA, bạn nên thông báo cho các nhà sản xuất của sản phẩm (được liệt kê trên 

nhãn) và các cửa hàng, người bán hoặc nhà cung cấp trên Internet, nơi bạn đã mua sản phẩm đó.  

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementary 

andalternativemedicine/dietarysupplements/dietary-supplements-choosing- 

safely 

http://www.fda.gov/medwatch/report/consumer/consumer.htm
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementary
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Các quan niệm sai lầm phổ biến về chế phẩm bổ sung 
 

Người biên dịch: Lê Thị Thanh Long 

Ngày đăng: 16/12/2015 

 

Liều dùng cao: quan niệm sai lầm về “càng nhiều càng tốt”  
 
Nhiều người thắc mắc tại sao chế phẩm bổ sung như vitamin, thảo dược và thực vật được bán không cần 

toa thuốc của bác sĩ, trong khi các loại thuốc (hoặc thuốc an thần) được quy định và kiểm soát một cách 

chặt chẽ. Mọi người thường mắc sai lầm khi cho rằng vì các chất bổ sung được bán khắp mọi nơi nên 

chúng hoàn toàn an toàn khi sử dụng, ngay cả ở liều cao. 

 

 
 
Trong những năm 1990 đã có một trào lưu sử dụng liều cao các chất chống oxy hoá như vitamin C, beta 
carotene và vitamin E. Mặc dù chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh rằng hàm lượng vitamin C 
cao có thể ngăn chặn hoặc chữa cảm lạnh, nhưng nhiều người vẫn nghĩ rằng điều này là đúng. Thậm chí 

ngày nay, bạn có thể nghe các khuyến cáo về những lợi ích khác của việc sử dụng liều lượng lớn một vài 
loại vitamin. Nhưng sử dụng liều lượng lớn vitamin để chống lại bệnh tật ở người thì cho đến nay vẫn chưa 

có các bằng chứng khoa học. 

Trong thực tế, sử dụng lượng lớn một số vitamin và khoáng chất đã được chứng minh là nguy hiểm và 

thậm chí độc hại. Ví dụ, quá nhiều vitamin C có thể cản trở khả năng cơ thể để hấp thụ đồng - một kim 

loại cần thiết cho cơ thể. Quá nhiều hợp chất phốt-pho có thể ức chế khả năng hấp thu canxi của cơ thể. 

Cơ thể không thể đào thải lượng lớn vitamin A, D và K và chúng có thể gây độc khi hấp thu quá nhiều.  

 
Hãy trao đổi với bác sĩ của bạn trước khi dùng liều cao bất kỳ loại vitamin, khoáng chất hoặc các chất 

bổ sung khác. Y tá hoặc dược sĩ của bạn cũng có thể cung cấp cho bạn thêm thông tin về liều lượng an   

toàn. Ngay cả khi liều lượng vitamin chưa đủ cao để gây ra những triệu chứng ngộ độc thì chúng cũng 

có thể gây tác động xấu đến sức khỏe nói chung. Ví dụ, một số nghiên cứu lớn đã phát hiện ra rằng, 

trung bình, người uống chất bổ sung vitamin E sống không lâu hơn những người không sử dụng. Một số 

thậm chí chết sớm hơn, nguyên nhân là bệnh suy tim. 
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Quan niệm sai lầm như: “tự nhiên là an toàn” và “tự nhiên là tốt”  
 
Trong thế giới ngày nay, bạn sẽ không nhận được nhiều sự ủng hộ cho ý tưởng rằng một chất nhân tạo 

hoặc tinh chế là tốt hơn hay an toàn hơn một chất chưa tinh chế hoặc ở trạng thái tự nhiên của nó. Nhưng 

những chất bổ sung, tự xưng là "hoàn toàn tự nhiên" không phải luôn luôn tốt hơn hay an toàn hơn so với 

các chất tinh chế hay sản xuất công nghiệp khác. 

 
Hãy nhớ rằng một số chất độc hại nhất trên thế giới xảy ra một cách tự nhiên. Nấm độc là một ví dụ, nấm 

thì hoàn toàn tự nhiên nhưng không an toàn hoặc hữu ích cho con người. Nhiều loài thực vật trong tự nhiên 

rất độc hại hoặc gây chết người nếu ăn vào trong cơ thể. 

 
Các chất bổ sung từ thực vật (như tỏi, gừng, cây lá quạt, cây cúc dại và những cây khác) được làm từ 

nguyên liệu thực vật, rất nhiều trong số đó được bán như sản phẩm "thiên nhiên". Nhưng thực vật được tạo 

thành từ nhiều hợp chất hóa học. Một số các chất hóa học này có thể hữu ích trong khi những chất khác 

đều có thể gây độc hoặc gây dị ứng ở người. Chất bổ sung nguồn gốc thực vật được bán trên thị trường 

được quảng cáo "hoàn toàn tự nhiên" không phải lúc nào cũng tốt, vì chúng có thể không được tinh chế để 

loại bỏ hóa chất có thể gây hại. 

 
Chế phẩm bổ sung từ thực vật có thể chứa bất kỳ hoặc tất cả các bộ phận của cây như: rễ, thân, cành, hoa, 

lá, phấn hoa và các loại dịch ép. Các bộ phận khác nhau của cây có thể có tác dụng khác nhau đối với con 

người. Ví dụ, rễ bồ công anh là thuốc nhuận tràng (nó làm tăng nhu động ruột), trong khi lá bồ công anh 

chứa một chất lợi tiểu. Nếu bạn quyết định sử dụng một chế phẩm bổ sung từ thực vật, hãy chắc chắn rằng 

bạn biết chế phẩm đó chứa những bộ phận nào của cây. Nếu bạn không chắc chắn, hãy liên hệ với đơn vị 

sản xuất và yêu cầu họ cung cấp thông tin của các chế phẩm bổ sung đó. 

 
Ngoài ra, hãy nhớ rằng tính an toàn và liều dùng có liên quan với nhau. Lá hoặc rễ của nhiều loài thực vật 

có thể được sử dụng một cách an toàn trong một lượng nhỏ dưới dạng thảo dược. Nhưng khi chúng được 

chiết xuất và cô đặc để bán dưới dạng lỏng hoặc dạng viên thì hàm lượng các chất từ lá và rễ cây đó sẽ lớn 

hơn rất nhiều và có thể không còn an toàn nữa. 

 

Quan niệm sai lầm: “Nó được sử dụng hàng ngàn năm, cho nên nó phải có 

công dụng” 
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Dẫu biết rằng một chất bổ sung từ thực vật đã được sử dụng trong dân gian hay y học cổ truyền hàng 

ngàn năm và nó hữu ích, nhưng không có bằng chứng thuyết phục nào nói rằng nó an toàn. Nếu với số 

lượng nhỏ các loại thực vật đó có tác dụng phụ gây đau hoặc đe dọa tính mạng ngay lập tức thì khả năng 

là nó đã không được sử dụng trong y học dân gian hoặc y học cổ truyền. Nhưng y học cổ truyền hàng trăm 

hoặc thậm chí hàng ngàn năm trước đã không có những phương pháp khoa học để phát hiện tác dụng phụ 

lâu dài của các loại thảo dược này. Vì vậy, nếu một loại thực vật dường như có tác dụng trong thời gian 

ngắn nhưng thực sự chúng có khả năng gia tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính (như ung thư, suy tim hoặc 

suy thận) sau nhiều năm sử dụng thì những tác dụng phụ này đã không được phát hiện trong y học cổ 

truyền. Ngoài ra, nếu tình trạng của bệnh nhân có trở nên xấu đi sau khi sử dụng một loại thảo dược nào 

đó thì người ta lại không cho rằng nó có liên quan đến các loại thảo dược đó hoặc phương pháp điều trị. 

Ngày xưa, cái chết không phải điều gì lạ, mọi người ở mọi lứa tuổi qua đời vì bệnh tật mà ngày nay 

những bệnh đó có thể được phòng ngừa, điều trị, hoặc chữa khỏi. Cuối cùng, trong một số hệ thống y học 

truyền thống, các loại thảo mộc được dùng để gây nôn mửa hoặc tiêu chảy. Các tác dụng này có thể được 

coi là tốt vào thời điểm đó, mặc dù cuối cùng, kết quả trong thời gian dài thì không tốt. 

 
Điều đó cũng hữu ích để tìm hiểu xem một loại thực vật đang được sử dụng ngày nay đã được sử dụng như 

nó đã được dùng từ lâu đời. Ví dụ, trà được chế biến từ một loại thực vật nào đó có thể đã được sử dụng 

một cách an toàn trong y học cổ truyền Trung Quốc để điều trị những cơn hen suyễn, điều này được đưa ra 

bởi một thầy thuốc có kinh nghiệm. Mặt khác, hàng ngày sử dụng liều lượng cao thuốc được cô đặc mà 

không có sự giám sát của chuyên gia có thể là không an toàn. 

 
Khi bạn xem xét sử dụng phương pháp điều trị bệnh truyền thống, hãy nhớ rằng hầu hết các loại thảo mộc, 

thực vật, và các phương pháp khác đã được sử dụng trong các hệ thống y học cổ truyền chỉ để làm giảm 

các triệu chứng hoặc làm cho bệnh nhân cảm thấy tốt hơn. Điều này rất có ích cho những người có khả 

năng phục hồi nhanh. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng nếu các bệnh nghiệm trọng thì tử vong là điều có thể xảy 

ra. Đó là điều chắc chắn để nói rằng khoa học và công nghệ hiện nay đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về 

nguyên nhân gây bệnh so với những thế kỷ trước. Bây giờ, hầu hết những người mà gia đình của họ đã 

từng sử dụng các phương pháp chữa bệnh bằng y học truyền thống lại thích dùng y học hiện đại hơn, nếu 

phương pháp điều trị đó đã được chứng minh là có hiệu quả. 

Quan niệm sai lầm: “nó không thể gây hại nếu uống các chất bổ sung cùng 

với các loại thuốc thông thường.” 
 

Nhiều người cho rằng các chất bổ sung luôn luôn an toàn nếu dùng kèm với các thuốc được kê toa. Điều 

này không đúng. Ví dụ, một loại chất bổ sung có nguồn gốc thực vật nhất định có thể làm ngăn chặn hoặc 

tăng tốc độ hấp thu của cơ thể đối với một số loại thuốc theo toa. Điều này có thể làm cho người ấy hấp 

thu quá nhiều hoặc quá ít lượng thuốc được quy định trong máu. Hầu hết các công ty dược phẩm và các 

nhà sản xuất chất bổ sung từ thảo dược không nghiên cứu khả năng tương tác thuốc có thể có, vì vậy những 

rủi ro của việc dùng chất bổ sung với các thuốc khác vẫn còn là một ẩn số. 

 
Hãy trao đổi với những chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn về bất kỳ các chất bổ sung bạn đang dùng 

hoặc dự định dùng. Bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn có thể cho biết về bất kỳ tương tác của các loại thuốc bạn 

có thể sử dụng. Hãy nhớ rằng các tương tác giữa các loại thuốc và các chất bổ sung mới còn chưa được 

biết đến. 
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Quan niệm sai lầm: “Cục FDA sẽ không cho phép những công bố vô căn 

cứ” và “nếu sản phẩm đó có nguy cơ gây hại họ sẽ không cho phép lưu 

hành” 

 

Do các chất bổ sung dinh dưỡng được thay đổi liên tục, FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm 
Hoa Kỳ) không thể kiểm tra tất cả các công bố về chế phẩm bổ sung. Và do đó, tính an toàn còn tùy 

thuộc vào nhà sản    xuất. FDA được phép can thiệp vào chỉ khi họ biết về một sự cố nào đó. Điều này 

được thảo luận chi tiết hơn trong phần "Quy định của FDA về dược phẩm so với các chất bổ sung" (liên 
kết 5.c.2). 

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementary 

andalternativemedicine/dietarysupplements/dietary-supplements- 

misconceptions

http://www.cancer.org/ssLINK/dietary-supplements-fda-regulations
http://www.cancer.org/ssLINK/dietary-supplements-fda-regulations
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementary
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Quy định sản xuất chế phẩm bổ sung 
 

Người biên dịch: Lê Thị Thanh Long 

Ngày đăng: 31/10/2015 

 
Trách nhiệm của nhà sản xuất là chứng minh cho người tiêu dùng thấy rằng các chất bổ sung họ sản xuất 

đã được tiêu chuẩn hóa, sản phẩm đạt chất lượng là những sản phẩm phù hợp với các mô tả trên nhãn sản 

phẩm. Nhiều nhà sản xuất đã luôn theo dõi cẩn thận, thống nhất các tiêu chuẩn và chỉ bán những thực 

phẩm bổ sung chất lượng cao, tuân thủ các quy định về nhãn mác. Nhưng cũng có những nhà sản xuất ít 

trung thực, hoặc kém cẩn thận, sản xuất các chất bổ sung có chứa rất ít hoặc không có các chất được liệt 

kê trên nhãn. Thậm chí một số chất bổ sung chứa một liều lượng lớn hơn so với thông tin trên nhãn, 

nguyên nhân có thể là do yếu kém trong kiểm soát chất lượng. Cũng đã có những trường hợp báo cáo về 

những sản phẩm độc hại. 

 

 

Năm 2010, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đã đưa ra quy định cho tất cả các nhà sản xuất chế phẩm 

bổ sung. Với quy định này, các nhà sản xuất phải ghi rõ những thành phần trong chế phẩm bổ sung trên 

nhãn sản phẩm. Nhưng điều quan trọng cần phải biết rằng, dù các quy định này có hiệu lực thì vẫn còn tìm 

thấy nhiều sản phẩm bổ sung bị nhiễm dược phẩm hoặc các chất nguy hiểm – có nghĩa là không phải tất cả 

các nhà sản xuất đều tuân thủ theo các quy định này. 

 

Làm thế nào để các quy định có hiệu lực đối với các loại thảo mộc và chất 

bổ sung 
 
Các quy định của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh yêu cầu rằng các chất bổ sung phải theo tiêu chuẩn Thực 

hành Sản xuất tốt (hay gọi tắt là GMP). Điều này có nghĩa rằng chế phẩm bổ sung bổ sung dinh dưỡng 

phải: 
 

Được sản xuất trong hệ thống quản lý chất lượng. 

Không chứa bất kỳ chất nhiễm độc hoặc các tạp chất nào. 

Ghi nhãn các thành phần có trong sản phẩm. 

 
Một số doanh nghiệp vẫn bán sản phẩm của mình theo cách họ đã làm trước đây. Nhưng các doanh nghiệp 

tuân thủ quy định năm 2010 thì các chất bổ sung sẽ có những thành phần được liệt kê trên nhãn. Những 

quy định này cũng hướng đến chất lượng của quá trình sản xuất thực phẩm bổ sung và việc liệt kê chính 

xác của các thành phần của sản phẩm trên nhãn. 

 
Điều quan trọng cũng cần biết về những điều không được quy định: 

 



Thực phẩm Cộng đồng 
Dự án “Thực phẩm cùng cộng đồng” phổ biến những kiến thức khoa học và thường thức về thực phẩm cho cộng đồng Việt Nam 

21 / 104 

 

 

 

Họ không giới hạn người tiêu dùng nào được hoặc không được dùng chế phẩm bổ sung. 

Họ không nói đến sự an toàn của các thành phần của các chất bổ sung. 

Họ không đề cập đến các tác động của chất bổ sung đến sức khỏe, chỉ cần tuân thủ các quy trình 

sản xuất tốt. 

 

Mặc dù vậy, những cải tiến về chất lượng và sự chính xác về nhãn của sản phẩm đã làm các chất bổ sung ít 

có khả năng gây ra thiệt hại nếu các công ty tuân theo các quy định. 

 
Cũng nên nhớ rằng, giống như tất cả các luật khác, các quy định của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cũng 

không thể ngăn chặn những người bán hàng không trung thực hoặc vi phạm pháp luật trong việc bán các 

chất bổ sung với nhãn không đúng sự thật. Bạn thường nghe về các sản phẩm được bán như các loại thảo 

mộc hoặc thành phần "hoàn toàn tự nhiên", nhưng đang bị nhiễm dược phẩm hoặc các chất có hại khác. 

Trong khi FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và các cơ quan pháp luật khác có trách 

nhiệm ngăn chặn các nhà sản xuất vi phạm pháp luật một khi họ đã bị phát hiện, thì người tiêu dùng cũng 

cần thu thập thông tin trung thực về các sản phẩm này. 

 

Tiêu chuẩn chất lượng USP hoặc NF được nhiều doanh nghiệp áp dụng  
 

 

Dược điển Hoa Kỳ (USP) là một tổ chức độc lập chuyên kiểm soát chất lượng về hoạt tính, chất lượng, và 

độ tinh khiết của dược phẩm. USP bắt đầu xuất bản các tiêu chuẩn về thực phẩm bổ sung vào năm 1997. 

Các tiêu chuẩn này tập trung vào hoạt tính, chất lượng, độ tinh khiết, phương thức bao gói và ghi nhãn đối 

với thực phẩm bổ sung. Chúng được cập nhật hàng năm. USP cũng kiểm tra sản phẩm và kiểm qua nơi sản 

xuất của những công ty tham gia chương trình của họ. 

 
Theo luật, các nhà sản xuất thực phẩm bổ sung không bị yêu cầu theo tiêu chuẩn USP, nhưng nhiều đơn vị 

đã chọn làm theo. Bạn vẫn có thể tìm các sản phẩm có sử dụng các tiêu chuẩn USP, các sản phẩm này đều 

đều có dấu xác minh của USP trên nhãn. 

 
Các nhà sản xuất thực phẩm bổ sung đều phải tuân theo quy định của FDA (được thảo luận trong phần 

được gọi là "Chất bổ sung được coi là an toàn cho đến khi được chứng minh là an toàn"), nhưng các dấu 

USP chỉ ra là họ chọn tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng cao hơn. 

 

Tài liệu tham khảo 

 
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementary 

andalternativemedicine/dietarysupplements/dietary-supplements- 

manufacturing-guideline

http://www.cancer.org/ssLINK/dietary-supplements-fda-regulations
http://www.cancer.org/ssLINK/dietary-supplements-fda-regulations
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementary
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Hiểu về những công bố trên nhãn chế phẩm bổ sung dinh dưỡng 
 

Người biên dịch: Lê Thị Thanh Long 

Ngày đăng: 21/01/2016 

 
Trước khi bạn mua một sản phẩm thực phẩm chức năng (chế phẩm bổ sung dinh dưỡng), nên đọc nhãn 

cẩn thận (bao gồm cả những công bố trên nhãn, bao bì, thành phần và hướng dẫn sử dụng). Thật dễ dàng 

để nhận định không đúng về những công bố được đề cập trên các sản phẩm. Các nhà sản xuất các chế 

phẩm bổ sung được yêu cầu thực hiện 4 loại công bố trên nhãn của sản phẩm của họ. Những yêu cầu này 

được giải thích dưới đây. 

 

Công bố về dinh dưỡng: Đây là những báo cáo về các tác dụng thông thường của chế phẩm bổ sung dinh 

dưỡng như vitamin và khoáng chất lên các chứng bệnh có nguyên nhân từ sự thiếu hụt chất dinh dưỡng. Ví 

dụ, "vitamin C ngăn ngừa scurvy (scorbut)" (bệnh scorbut biểu hiện dưới những triệu chứng như: chảy máu 

nướu răng, chậm lành vết thương, xuất huyết dưới da, dễ bị nhiễm trùng, dễ bị kích động và trầm cảm ). 

Những công bố này không cần phải được sự chấp thuận bởi FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm 

Hoa Kỳ). Nhưng cũng phải thông báo rõ trên nhãn về số trường hợp mắc bệnh đã xảy ra ở Hoa Kỳ. Trong 

ví dụ này, người tiêu dùng phải cân nhắc những nguy cơ mắc bệnh scurvy (scorbut) (điều này là khá hiếm 

ở Mỹ) do việc thiếu Vitamin C so với các nguy cơ tiềm ẩn của việc bổ sung vitamin này. 

 
Công bố về lợi ích: Đây chỉ là dạng những phát ngôn như: "giúp bạn cảm thấy tốt hơn" Những công bố 

kiểu này không cần phải được sự chấp thuận bởi FDA. 

 
Công bố về sức khoẻ: Đây là những phát ngôn về lợi ích sức khỏe đã biết của các hợp chất nhất định. 

Ví dụ, các công bố giúp giảm nguy cơ như "folate có thể làm giảm nguy cơ thai nhi bị dị tật ống thần 

kinh" sẽ là một dạng của công bố về sức khỏe. FDA phải duyệt tất cả các công bố về sức khỏe và yêu 

cầu có các bằng chứng từ các nghiên cứu khoa học trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Hãy nhớ rằng 

công bố về giảm nguy cơ mắc bệnh này không giống như công bố về phòng bệnh. 

Công bố về cấu trúc hoặc chức năng: Đây là những công bố gây khó hiểu nhất cho người tiêu dùng. 

Đó là những công bố về tác động của các chế phẩm bổ sung dinh dưỡng trên các cấu trúc hay chức năng 

của cơ thể. FDA ban hành một quyết định vào tháng Một năm 2000 giải thích chính xác những loại cấu 

trúc hoặc chức năng nào là an toàn cho các chế phẩm bổ sung dinh dưỡng. 

 
Chế phẩm bổ sung dinh dưỡng có thể không làm nên bất kỳ công bố nào liên quan đến việc điều trị   

bệnh nhưng các mô tả và các ví dụ sau đây được coi là công bố về cấu trúc hoặc chức năng thì phù hợp đối 
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với các chế phẩm bổ sung dinh dưỡng: 
 

Cơ chế tác động của sản phẩm ("hoạt động như một chất chống oxy hóa") 

Tác dụng của sản phẩm trên cấu trúc tế bào ("giúp ổn định màng tế bào") 

Tác dụng của sản phẩm về sinh lý của cơ thể ("thúc đẩy ổn định dòng chảy nước tiểu") 

Tác dụng của sản phẩm trên các kết quả thử nghiệm hóa học hoặc thử nghiệm của phòng thí 

nghiệm ("hỗ trợ ổn định đường huyết") 

Công bố về tính bảo vệ, duy trì ("giúp duy trì hệ thống tuần hoàn khỏe mạnh") 

Công bố không có bệnh khác ("giúp bạn thư giãn") 

Yêu cầu về điều kiện chung và các triệu chứng liên quan đến các giai đoạn sống ("làm giảm khó 

chịu, đầy bụng và đau bụng liên quan với hội chứng tiền mãn kinh") 

 
Các công bố về cấu trúc hoặc chức năng không cần phải xem xét lại bởi FDA. Trong thực tế, nhãn sản 

phẩm này cũng phải nêu rõ "Công bố này chưa được thẩm định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 

phẩm Hoa Kỳ. Sản phẩm này không dùng để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh, hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh 

nào". 

 
FDA yêu cầu từ chối trách nhiệm này trên nhãn chế phẩm bổ sung vì nó dễ dàng làm cho người tiêu dùng 

hiểu sai lệch các công bố về cấu trúc hoặc chức năng. Ví dụ, nhiều người tiêu dùng tin rằng một tuyên bố 

như "giúp duy trì thị lực" có nghĩa là các sản phẩm đã được chứng minh để ngăn ngừa mất thị lực, hoặc là 

một tuyên bố như "giúp duy trì một tuyến tiền liệt khỏe mạnh" có nghĩa là các sản phẩm đã được chứng 

minh để ngăn chặn hoặc điều trị các bệnh như ung thư tuyến tiền liệt. Các trường hợp này đều không đúng. 

 

Đừng tự suy ra rằng vì một sản phẩm công bố là hỗ trợ hoặc thúc đẩy chức năng cơ thể khỏe mạnh mà nó 

ngăn ngừa hoặc làm giảm nguy cơ của các chứng bệnh, kể cả ung thư. Không giống như các loại thuốc, chế 

phẩm bổ sung không được nhằm mục đích điều trị, chẩn đoán, ngăn chặn, hoặc chữa bệnh. Điều này có 

nghĩa là các chế phẩm bổ sung không nên làm các công bố, chẳng hạn như "làm giảm đau viêm khớp" hay 

"điều trị các bệnh tim mạch". Công bố như thế này chỉ có thể được thực hiện đối với các loại dược phẩm 

đã được chứng minh. 
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Tài liệu tham khảo 

http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementary 

andalternativemedicine/dietarysupplements/dietary-supplements-reading- 

label

http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementary
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Hỏi đáp về chế phẩm bổ sung dinh dưỡng hay thực phẩm chức 

năng 
 

Người biên dịch: Lê Thị Thanh Long 

Ngày đăng: 22/01/2016 

 
Dưới đây là những câu hỏi và câu trả lời về chủ đề thường liên quan đến các chế phẩm bổ sung dinh dưỡng 

hay thực phẩm chức năng. 

 

 

1. Chế phẩm bổ sung là gì? 

Quốc hội đã đưa ra định nghĩa về "Chế phẩm bổ sung dinh dưỡng" trong Luật giáo dục và sức khỏe chất 

bổ sung (Dietary Supplement Health and Education Act - DSHEA) năm 1994. Một chế phẩm bổ sung là 

một sản phẩm sử dụng bằng đường uống có chứa một "thành phần dinh dưỡng" nhằm bổ sung dinh dưỡng 

trong chế độ ăn uống. Những "thành phần dinh dưỡng" trong các sản phẩm này có thể bao gồm: các 

vitamin, khoáng chất, thảo dược hoặc các loại thực vật khác, các axit amin và các chất như enzym, các mô 

tạng, các tuyến và các chất chuyển hóa. Chế phẩm bổ sung dinh dưỡng cũng có thể được chiết xuất hoặc 

cô đặc và có thể được tìm thấy trong nhiều dạng thức như: viên nén, viên nang, viên con nhộng, viên nang 

mềm, dạng lỏng hoặc bột. Các sản phẩm này cũng có thể có các hình thức khác chẳng hạn như dạng thanh, 

tuy nhiên khi ở dạng này thông tin trên nhãn của sản phẩm không được trình bày như một loại thực  phẩm 

thông thường hay một dạng đặc thù của một bữa ăn hay một chế độ ăn uống đặc biệt nào đó. Dù là ở bất cứ 

hình thức nào thì DSHEA cũng quy định chế phẩm bổ sung như một dạng “thực phẩm” đặc biệt và nó 

không phải là thuốc, và yêu cầu mọi loại chế phẩm bổ sung phải được dán nhãn “chế phẩm bổ sung dinh 

dưỡng” hay “thực phẩm chức năng”. 

 

2. "Thành phần dinh dưỡng mới" trong chế phẩm bổ sung là gì? 
 

Luật DSHEA năm 1994 đã đưa ra định nghĩa cho cả hai thuật ngữ "thành phần dinh dưỡng" và "thành 

phần dinh dưỡng mới" là các thành phần của chế phẩm bổ sung. Để một thành phần của chế phẩm bổ sung 

được thừa nhận là một "thành phần dinh dưỡng" thì nó phải ở một trong các hợp chất đơn lẻ hoặc kết hợp 

giữa các chất dưới đây: 
 

Một vitamin 

Một chất khoáng 

Một loại thảo dược hoặc thực vật khác  
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   Một axit amin 

Một chất dinh dưỡng cho người để bổ sung chế độ ăn uống bằng cách tăng tổng lượng chất dinh 

dưỡng được hấp thu (ví dụ, enzyme hay mô từ các bộ phận cơ thể hoặc các tuyến). 

Một chất cô đặc, chất chuyển hóa, thành phần hoặc chiết xuất. 

 
Một "thành phần dinh dưỡng mới" là một chất đáp ứng được định nghĩa trên như một "thành phần dinh 

dưỡng" và chưa được bán ở Mỹ dưới dạng chế phẩm bổ sung dinh dưỡng (hay thực phẩm chức năng) 

trước ngày 15 tháng 10 năm 1994. 

 

3. Tôi có nên kiểm tra với bác sỹ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khoẻ trước khi sử dụng một chế phẩm bổ sung hay không? 

Xem những Lời khuyên cho người dùng chế phẩm bổ sung dinh dưỡng. 

 

4. Vai trò FDA trong việc quy định những loại chế phẩm bổ sung đối với 

trách nhiệm của nhà sản xuất về việc tiếp thị các sản phẩm của họ là  gì? 

Trong tháng 10 năm 1994 Đạo luật giáo dục và sức khỏe chất bổ sung (DSHEA) đã được Tổng thống 

Clinton ký duyệt và trở thành luật. Trước đó, các quy định và yêu cầu về chế phẩm bổ sung được đưa ra 

giống như các loại thực phẩm khác. Nhưng đối với luật mới này, có các sửa đổi về Đạo luật Liên bang 

Thực phẩm - Dược phẩm và Mỹ phẩm, tạo ra một khuôn khổ pháp lý mới về sự an toàn và quy định về 

nhãn mác đối với chế phẩm bổ sung dinh dưỡng. Theo DSHEA, một công ty có trách nhiệm xác định 

rằng các chế phẩm bổ sung mà họ sản xuất hoặc phân phối phải đảm bảo an toàn và rằng bất kỳ đại diện 

hay công bố nào về sản phẩm phải được chứng minh bằng các chứng cứ đầy đủ để thể hiện rằng các 

công bố đó không sai lệch hoặc gây hiểu nhầm. Điều này có nghĩa là thực phẩm bổ sung không cần sự 

chấp thuận của FDA trước khi chúng được bán trên thị trường. Ngoại trừ trong trường hợp có một thành 

phần dinh dưỡng mới, mà theo quy định của pháp luật, thành phần này phải được xem xét về tính an toàn 

cũng như các thông tin khác trước khi đưa ra thị trường, thì một công ty không cần phải cung cấp cho 

FDA chứng cứ để chứng minh cho tính an toàn hoặc hiệu quả trước hoặc sau khi đưa sản phẩm ra thị 

trường. Ngoài ra, các nhà sản xuất cần phải tự đăng ký theo quy định của Đạo luật chống khủng bố hoá 

học với FDA trước khi sản xuất hoặc bán các chế phẩm bổ sung. Trong tháng 6 năm 2007, FDA công bố 

quy định toàn diện cho Thực Hành Sản Xuất Tốt cho những người sản xuất, đóng gói hoặc bảo quản các 

sản phẩm bổ sung dinh dưỡng. Những quy định tập trung vào thực tiễn để đảm bảo đặc tính, độ tinh 

khiết, nồng độ, cường độ và thành phần của chế phẩm bổ sung dinh dưỡng. 

 

5. Khi nào một nhà sản xuất hoặc nhà phân phối cần phải thông báo cho 

FDA về chế phẩm bổ sung mà họ có ý định đưa vào thị trường ở Mỹ?  

Đạo luật giáo dục và sức khỏe chất bổ sung (The Dietary Supplement Health and Education Act - DSHEA) 

yêu cầu các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối phải thông báo cho FDA nếu có ý định tham gia vào thị 

trường thực phẩm chức năng ở Mỹ mà trong đó có chứa một "thành phần dinh dưỡng mới". Các nhà sản 

xuất và nhà phân phối phải chứng minh với FDA tại sao các thành phần này được kỳ vọng một các hợp lý 

là đủ an toàn để sử dụng trong chế phẩm bổ sung, trừ khi nó đã được công nhận là một loại thực phẩm và 

có mặt trong các loại hàng hoá. Không có loại thực phẩm nào mà không có căn cứ chính xác về thành phần 

dinh dưỡng được bán trên thị trường trước ngày 15 tháng 10 năm 1994. Vì vậy, các nhà sản xuất và nhà 

phân phối có trách nhiệm xác định nếu một thành phần dinh dưỡng là "mới", và nếu nó không phải như 

vậy thì phải cung cấp tư liệu về các chất bổ sung của mình bán, có chứa các thành phần dinh dưỡng, đã 

được bán trên thị trường trước 15 tháng 10 năm 1994. 

 

http://thucphamcongdong.vn/loi-khuyen-cho-nguoi-dung-che-pham-bo-sung-dinh-duong-5-c-8.html
http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/ucm148797.htm
http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/ucm148797.htm
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6. Những thông tin nào nhà sản xuất phải công bố trên nhãn của chế 

phẩm bổ sung? 

Quy định của FDA yêu cầu phải có đầy đủ thông tin trên nhãn chế phẩm bổ sung. Thông tin ghi trên nhãn 

bao gồm: tên mô tả của sản phẩm và phải ghi "chế bổ sung" hay “thực phẩm chức năng’’; tên và địa điểm 

kinh doanh của nhà sản xuất, đóng gói, hoặc nhà phân phối; một danh sách đầy đủ của các thành phần và 

khối lượng tịnh của sản phẩm. Thêm vào đó, mỗi chế phẩm bổ sung (ngoại trừ đối với một số sản phẩm số 

lượng nhỏ hoặc được sản xuất bởi các doanh nghiệp nhỏ có đủ điều kiện) phải có ghi nhãn thành phần dinh 

dưỡng dưới dạng một bảng “thông tin dinh dưỡng”. Nhãn này phải xác định mỗi thành phần dinh dưỡng 

chứa trong các sản phẩm. 

 

7. Có phải tất cả các thành phần đều phải được công bố trên nhãn của 

chế phẩm bổ sung không? 

Có, thành phần không được liệt kê vào bảng "thông tin dinh dưỡng" điều phải được liệt kê trong phần 

"thành phần khác" ghi bên dưới bảng hàm lượng dinh dưỡng. Các loại thành phần được liệt kê ở đó có thể 

bao gồm các nguồn nguyên liệu của thành phần dinh dưỡng, nếu không xác định trong bảng “thông tin dinh 

dưỡng” (ví dụ: rosehip là nguồn vitamin C), các thành phần thực phẩm khác (ví dụ: nước và đường), và 

chất phụ gia hoặc chất hỗ trợ kỹ thuật (ví dụ: gelatin, tinh bột, màu sắc, chất ổn định, chất bảo quản và 

hương liệu). 

 

8. Có phải liều dùng của một loại chế phẩm bổ sung phải được chuẩn hóa 

hay có những quy định nào về giới hạn hàm lượng chế phẩm bổ sung dinh 

dưỡng trong một liều dùng? 

Khác với trách nhiệm của nhà sản xuất để đảm bảo tính an toàn, không có quy định giới hạn liều dùng hoặc 

lượng chất dinh dưỡng trong bất kỳ hình thức nào của chế phẩm bổ sung dinh dưỡng. Liều dùng này do 

nhà sản xuất quyết định và không cần FDA xem xét hay phê duyệt. 

 

9. Tôi có thể nhận được thông tin cụ thể về một chế phẩm bổ sung dinh 

dưỡng ở đâu? 
 

 
 

Các nhà sản xuất và nhà phân phối không cần FDA chấp thuận để bán các chế phẩm bổ sung ding 

dưỡng. Điều này có nghĩa rằng FDA không giữ một danh sách các nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc các  
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sản phẩm bổ sung dinh dưỡng đang được bán. Nếu bạn muốn có thông tin chi tiết hơn so với những thông 

tin được ghi trên nhãn sản phẩm, bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất của sản phẩm đó. Tên và địa 

chỉ của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối có thể được tìm thấy trên nhãn của thực phẩm bổ sung. 

 

10. Một số lời khuyên về việc tìm kiếm thông tin trên web chế phẩm bổ 

sung dinh dưỡng 

Xem những lời khuyên cho người dùng chế phẩm bổ sung: làm thế nào để đưa ra quyết định và đánh giá 

đầy đủ thông tin. 

 

11. Ai là người chịu trách nhiệm đảm bảo tính an toàn của chế phẩm bổ 

sung? 

Theo luật DSHEA, nhà sản xuất có trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng của mình 

được an toàn khi đưa ra thị trường. Không giống như các sản phẩm dược phẩm phải được chứng minh an 

toàn và hiệu quả cho mục đích sử dụng trước khi đưa ra thị trường, FDA không quy định các sản phẩm 

này phải được "phê duyệt" về sự an toàn và hiệu quả của chúng trước khi đến tay người tiêu dùng. Theo 

DSHEA, một khi sản phẩm được bán trên thị trường, FDA nếu muốn hạn chế hay cấm lưu hành sản phẩm 

trên thị trường thì phải có trách nhiệm chứng minh chế phẩm bổ sung đó "không an toàn". Tuy nhiên, các 

nhà sản xuất và nhà phân phối của các chế phẩm bổ sung phải ghi nhận, điều tra và thông báo đến FDA bất 

kỳ báo cáo nào họ nhận được về các tác dụng phụ nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm 

của họ. FDA có thể đánh giá các báo cáo này và bất kỳ thông tin nào về các biến cố bất lợi nghiêm trọng 

khác được báo cáo trực tiếp bằng cách thu thập thông tin từ các dịch vụ chăm sóc y tế hoặc người tiêu 

dùng để xác định các dấu hiệu đầu tiên rằng một sản phẩm có thể chứa đựng những rủi ro về an toàn đối 

với người tiêu dùng. 

 

12. Có phải các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chế phẩm bổ sung phải 

báo với FDA hoặc người tiêu dùng về những bằng chứng chứng minh cho 

sự an toàn của sản phẩm hoặc bằng chứng để hỗ trợ cho những công bố 

họ nêu? 

Không, ngoại trừ các quy định nêu ở trên về ảnh hưởng của "thành phần dinh dưỡng mới", còn lại không 

có bất kỳ luật hay quy định nào quy định rằng FDA yêu cầu một doanh nghiệp phải tiết lộ cho FDA hoặc 

người tiêu dùng các thông tin mà họ có về sự an toàn hoặc lợi ích có được của sản phẩm bổ sung dinh 

dưỡng. Ngược lại, cũng không có sự ngăn cấm nào về việc họ không được chuẩn bị sẵn các thông tin để 

cung cấp cho FDA hay khách hàng của họ. Nó tùy thuộc vào từng doanh nghiệp có các chính sách riêng 

của mình về công bố các thông tin trên. Để biết thêm thông tin, xem các công bố trên nhãn của thực phẩm 

thông thường và thực phẩm chức năng. 

 

13. Làm thế nào người tiêu dùng có được thông tin về sự an toàn và các 

vấn đề khác liên quan đến chế phẩm bổ sung dinh dưỡng? 

Điều quan trọng là có được thông tin về sản phẩm trước khi mua chúng. Bởi vì rất khó để biết thông tin 

nào đáng tin cậy hay đáng nghi ngờ, đầu tiên người tiêu dùng có thể muốn liên hệ với nhà sản xuất về các 

sản phẩm mà họ có ý định mua (xem câu hỏi trước "Tôi có thể nhận được thông tin cụ thể về một chế 

phẩm bổ sung dinh dưỡng ở đâu?"). Ngoài ra, để giúp người tiêu dùng trong việc tìm kiếm thông tin tốt 

hơn, FDA đang cung cấp các trang web sau đây: Làm thế nào để đưa ra quyết định và đánh giá đầy đủ 

http://thucphamcongdong.vn/loi-khuyen-cho-nguoi-dung-che-pham-bo-sung-dinh-duong-5-c-8.html
http://thucphamcongdong.vn/loi-khuyen-cho-nguoi-dung-che-pham-bo-sung-dinh-duong-5-c-8.html
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thông tin (bao gồm thông tin về cách đánh giá kết quả nghiên cứu và thông tin y tế trực tuyến) và công bố 

áp dụng đối với thực phẩm thông thường và thực phẩm chức năng (cung cấp thông tin về những Công bố 

được thực hiện đối với chế phẩm bổ sung dinh dưỡng hay thực phẩm chức năng). 

 

14. Trách nhiệm giám sát của FDA đối với các chế phẩm bổ sung dinh 

dưỡng là gì? 

Bởi vì các chế phẩm bổ sung dinh dưỡng được bao phủ bởi các quy định của thực phẩm, Trung tâm An 

toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Ứng dụng của FDA (CFSAN) có trách nhiệm giám sát các cơ quan quản 

lý các sản phẩm này. Những nỗ lực của FDA nhằm giám sát thị trường các sản phẩm có tiềm năng ấn chứa 

tính bất hợp pháp (có nghĩa là, sản phẩm có thể không an toàn hoặc gian lận hoặc gây nhầm lẫn) bao gồm 

thu thập thông tin từ các cuộc thanh tra của các nhà sản xuất chế phẩm bổ sung dinh dưỡng và các nhà 

phân phối, các khiếu nại trên Internet, người tiêu dùng và thương mại, phân tích ngẫu nhiên các sản phẩm 

được chọn và các biến cố bất lợi liên quan đến việc sử dụng các chế phẩm bổ sung được cung cấp cho cơ 

quan này. 

 

15. Cơ quan FDA có thường xuyên phân tích hàm lượng của chế phẩm 

bổ sung hay không? 

FDA hạn chế nguồn lực để phân tích các thành phần của các sản phẩm thực phẩm, trong đó có các chế 

phẩm bổ sung dinh dưỡng, FDA chỉ tập trung các nguồn lực vào các trường hợp nguy cấp trong y tế cộng 

đồng và các sản phẩm có nguy cơ gây tổn thương hay bệnh tật trước tiên. Ưu tiên bắt buộc tiếp theo là các 

sản phẩm được cho là không an toàn hoặc hàng giả, hàng nhái hoặc vi phạm pháp luật. Phần còn lại được 

sử dụng để theo dõi định kỳ các sản phẩm trưng bày trên quầy kệ của các cửa hàng hoặc thu thập được 

trong quá trình thanh tra các công ty sản xuất. Cơ quan này không phân tích các chế phẩm bổ sung dinh 

dưỡng trước khi chúng được bán cho người tiêu dùng. Các nhà sản xuất có trách nhiệm đảm bảo rằng 

thông tin "thành phần dinh dưỡng" và các thành phần được liệt kê trên nhãn phải chính xác, rằng những 

thành phần dinh dưỡng phải an toàn và phù hợp với hàm lượng được công bố trên nhãn. FDA không có 

nguồn lực để phân tích chế phẩm bổ sung do người tiêu dùng gửi đến cơ quan của họ để biết thành phần 

của các sản phẩm này. Thay vào đó, người tiêu dùng có thể liên hệ với nhà sản xuất hoặc phòng thí nghiệm 

thương mại để phân tích về các thành phần bên trong. 

 

16. Có hợp pháp hay không khi tiếp thị cho một chế phẩm bổ sung dinh 

dưỡng như là một phương thuốc điều trị hoặc chữa cho một loại bệnh 

hoặc một điều kiện cụ thể nào đó? 

Không, một sản phẩm được bán dưới dạng thực phẩm chức năng và quảng cáo trên nhãn như là một 

phương thuốc điều trị, phòng ngừa hoặc chữa cho một bệnh hoặc một điều cụ thể nào đó sẽ bị coi là dược 

phẩm không được phê duyệt - và là bất hợp pháp. Để duy trì trạng thái của sản phẩm như là một loại thực 

phẩm chức năng, nhãn mác phải phù hợp với các quy định trong Đạo luật Giáo dục và Sức khỏe Chất bổ 

sung (DSHEA) năm 1994. 

 

17. Ai phê duyệt cho các công bố và những loại công bố nào được phép 

nêu trên nhãn mác của chế phẩm bổ sung? 

FDA đã nhận được nhiều thắc mắc của người tiêu dùng về tính hợp lệ của các công bố của chế phẩm bổ  

sung dinh dưỡng, bao gồm nhãn sản phẩm, quảng cáo, truyền thông và các tài liệu được phát hành. 

Trách nhiệm đảm bảo tính hợp lệ của các công bố này thuộc về các nhà sản xuất và FDA, và trong các  

http://thucphamcongdong.vn/loi-khuyen-cho-nguoi-dung-che-pham-bo-sung-dinh-duong-5-c-8.html
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trường hợp quảng cáo thì đó là trách nhiệm của Ủy ban Thương mại Liên bang (Federal Trade 

Commission - FTC). Theo luật, các nhà sản xuất có thể làm theo ba loại công bố cho sản phẩm bổ sung 

dinh dưỡng: công bố về sức khỏe, công bố về cấu trúc hoặc chức năng, công bố về hàm lượng chất dinh 

dưỡng. Một số các công bố này mô tả: mối liên hệ giữa một chất thực phẩm và một loại bệnh hoặc tình 

trạng sức khỏe có liên quan; những lợi ích mong muốn khi sử dụng sản phẩm; hoặc hàm lượng của một 

chất dinh dưỡng trong một sản phẩm. Các yêu cầu khác nhau thường được áp dụng cho từng loại công bố 

khác nhau và được mô tả chi tiết hơn ở bài các công bố trên nhãn của thực phẩm thông thường và thực 

phẩm chức năng. 

 

18. Tại sao một số chế phẩm bổ sung dùng câu: "Tuyên bố này chưa 

được đánh giá bởi FDA. Sản phẩm này không dùng để chẩn đoán, điều 

trị, chữa bệnh, hoặc ngăn ngừa bất cứ loại bệnh nào" (còn gọi là “sự 

khước từ”)? 

Lời tuyên bố hay "sự khước từ" là yêu cầu của Đạo luật Giáo dục và Sức khỏe Chất bổ sung (DSHEA) khi 

một nhà sản xuất đưa ra các tuyên bố về cấu trúc hay chức năng trên nhãn chế phẩm bổ sung. Nhìn chung, 

những tuyên bố này mô tả vai trò của một thành phần dinh dưỡng hay thành phần bổ sung nhằm tác  động 

lên cấu trúc hay chức năng của cơ thể. Các nhà sản xuất có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, tính trung 

thực của các thông tin mà họ tuyên bố mà FDA không phê duyệt các công bố này. Vì lý do đó, đạo luật 

quy rằng nếu một nhãn chế phẩm bổ sung có những công bố như trên phải được ghi dưới dạng "Sự khước 

từ", FDA không đánh giá tuyên bố này. Các công bố khước từ cũng phải nêu rõ rằng sản phẩm này không 

phải là để "chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ căn bệnh nào" bởi vì chỉ có dược phẩm 

mới được phép công bố như thế một cách hợp pháp. 

 

19. Quảng cáo cho thực phẩm chức năng được quy định như thế nào? 

Ủy ban Thương mại Liên bang (The Federal Trade Commission - FTC) có quy định cho việc quảng cáo, 

bao gồm cả quảng cáo theo kiểu tự giới thiệu trên ti-vi, đối với thực phẩm chức năng và hầu hết các sản 

phẩm khác được bán cho người tiêu dùng. FDA làm việc chặt chẽ với FTC trong lĩnh vực này, nhưng công 

việc của FTC bị chi phối bởi các luật định khác nhau. Để biết thêm thông tin về FTC, hãy tham khảo trang 

web của FTC. Quảng cáo và vật phẩm khuyến mại nhận được qua thư từ cũng được quy định theo các loại 

luật định khác nhau và có thể điều chỉnh bằng các Dịch vụ Kiểm định Bưu điện Hoa Kỳ. 
 

20. Làm thế nào để người tiêu dùng hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe của họ, hoặc bất kỳ người nào báo cáo đến FDA về một sự cố 

hay bệnh tật gây ra bởi một loại thực phẩm chức  năng? 

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã phải chịu một tác động có hại nghiêm trọng hoặc ngộ độc từ một loại thực phẩm 

chức năng, điều đầu tiên bạn nên làm là liên lạc hoặc đến gặp nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn 

ngay lập tức. Sau đó, bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể báo điều này bằng 

cách gửi một báo cáo thông qua website chính thức Safety Reporting Portal 

www.safetyreporting.hhs.gov. Nếu bạn không có quyền truy cập vào Internet, bạn có thể gửi một báo cáo 

bằng cách gọi MedWatch đường dây nóng của FDA tại số 1-800-FDA-1088. 

 
FDA muốn biết khi nào một loại thực phẩm chức năng gây ra sự cố thậm chí nếu bạn không chắc chắn 

những sản phẩm gây ra các vấn đề hoặc thậm chí nếu bạn không đi khám bác sĩ hoặc phòng khám nào. Bất 

cứ ai cũng có thể báo cáo trực tiếp cho FDA về một biến cố bất lợi nghiêm trọng hoặc ngộ độc được cho là  

 

http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm111447.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm111447.htm
http://www.ftc.gov/bcp/
http://www.ftc.gov/bcp/
http://www.safetyreporting.hhs.gov./
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liên quan đến một loại thực phẩm chức năng bằng cách truy cập trang web Safety Reporting Portal đề cập 

ở trên. 

 
Người tiêu dùng cũng được khuyến khích để báo cáo các vấn đề về sản phẩm bằng cách sử dụng website 

Safety Reporting Portal. Ví dụ về các vấn đề như các vật thể ngoại lai trong bao bì hoặc các khiếm khuyết 

chất lượng phát hiện được một cách rõ ràng. 

 
Ngoài giao tiếp với FDA trực tuyến hoặc qua điện thoại, bạn có thể sử dụng các hình thức gửi thư 

MedWatch do bên nhận trả phí, biểu mẫu có sẵn từ trang web của FDA. 

 
Chú ý: Danh tính của người báo cáo và/hoặc bệnh nhân được giữ bí mật. Đối với một khiếu nại chung 

chung hoặc lo ngại về các sản phẩm thực phẩm, trong đó có thực phẩm chức năng, bạn có thể liên hệ nhân 

viên tiếp nhận khiếu nại từ người tiêu dùng tại văn phòng FDA địa phương nơi gần nhất. Xem địa chỉ 

Website sau đây để có thông tin liên hệ: Consumer Complaint Coordinators. 

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.fda.gov/Food/DietarySupplements/UsingDietarySupplements/ucm 

480069.htm 

http://www.fda.gov/Safety/ReportaProblem/ConsumerComplaintCoordinators/
http://www.fda.gov/Food/DietarySupplements/UsingDietarySupplements/ucm
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Lời khuyên cho người dùng chế phẩm bổ sung dinh dưỡng 
 

Người biên dịch: Trần Phương Thảo 

Ngày đăng: 29/11/2015 

 

Đánh giá thông tin và đưa ra quyết định chính xác  
 
Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA), cũng như các chuyên gia về sức khoẻ và các tổ 

chức của họ, nhận được rất nhiều câu hỏi từ khách hàng mỗi năm cho việc tìm kiếm những thông tin liên 

quan đến sức khoẻ, đặc biệt là về chế phẩm bổ sung dinh dưỡng. Hiển nhiên rằng người sử dụng chế phẩm 

bổ sung như thảo dược, vitamin, khoáng chất hoặc các chất khác thường muốn biết thêm về các sản phẩm 

họ chọn để có thể đưa ra quyết định chính xác. Sự lựa chọn dùng thực phẩm bổ sung sẽ là quyết định khôn 

ngoan khi nó mang đến các lợi ích cho sức khoẻ. Tuy nhiên, trong những trường hợp nhất định, các sản 

phẩm này có thể không cần thiết cho sức khỏe hoặc thậm chí nó có thể tạo ra những rủi ro không mong 

muốn. 

 
Với sự phong phú và tính chất trái ngược nhau của thông tin hiện có về chế phẩm bổ sung dinh dưỡng, bạn 

có thể cần sự giúp đỡ để chọn lọc các thông tin đáng tin cậy từ các vấn đề còn nghi ngờ. Hi vọng rằng các 

lời khuyên và các nguồn tin dưới đây sẽ giúp bạn trở thành người sử dụng chế phẩm bổ sung dinh dưỡng 

thông minh. Các nguyên tắc cơ bản này tương tự như những nguyên tắc một người tiêu dùng có thể sử 

dụng cho bất kỳ sản phẩm nào khác. 
 

Những điểm cơ bản cần xem xét 

Lời khuyên về việc tìm kiếm thông tin trên Web về chế phẩm bổ sung dinh dưỡng 

Những mẹo khác và những điều cần làm 

 

Những điều cơ bản cần xem xét 

Cần phải nghĩ về toàn bộ chế độ ăn của chúng ta? 

 
Tất nhiên là có. Chế phẩm bổ sung dinh dưỡng được dùng để bổ sung trong thực đơn ăn uống của một số 

người, không phải thay cho sự cân đối của các loại thực phẩm khác nhau cần thiết cho một chế độ ăn uống 

khoẻ mạnh. Trong khi bạn cần đủ chất dinh dưỡng thì việc dư thừa chất dinh dưỡng quá mức cũng gây nên 

các vấn đề. Bạn có thể tìm các thông tin về chức năng và lợi ích của vitamin và khoáng chất, cũng như giới 

hạn an toàn của các chất dinh dưỡng tại các trang mạng của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ. 
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Có nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc tư vấn viên dinh dưỡng trước khi sử dụng chế 

phẩm bổ sung? 

 

 

Đó là một ý kiến hay, đặc biệt đối với số đông người dân. Chế phẩm bổ sung dinh dưỡng không phải là 

không có rủi ro trong một số trường hợp. Nếu bạn đang mang thai, cho con bú, hoặc đang bị bệnh mãn 

tính, như là tiểu đường, cao huyết áp, hoặc các bệnh tim mạch, phải chắc rằng bạn đã tham khảo ý kiến 

của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi mua bất kì chế phẩm bổ sung nào. Trong khi vitamin và khoáng chất là 

những chất bổ sung được sử dụng rộng rãi và phổ biến được xem như an toàn cho cả trẻ em,  nhưng bạn 

cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi cho bọn trẻ sử dụng bất kì loại chế phẩm bổ sung 

nào. Nếu bạn dự định sử dụng chế phẩm bổ sung dinh dưỡng để thay thế cho thuốc uống hoặc kết hợp với 

bất kì loại thuốc nào cũng cần tham khảo ý của các chuyên gia tư vấn về chăm sóc sức khoẻ trước. Nhiều 

chế phẩm bổ sung chứa các hoạt chất có tác dụng sinh học mạnh và không đảm bảo phù hợp cho tất cả 

người dùng. Nếu cơ thể bạn đang gặp vấn đề về sức khoẻ, bạn có thể gặp rủi ro khi sử dụng các chế phẩm 

này. 
 

Một vài chế phẩm bổ sung có thể tương tác với các loại thuốc kê toa và thuốc không kê toa. 

 
Kết hợp các chất bổ sung với nhau hoặc sử dụng chung với các loại thuốc (kê toa hoặc không kê toa) có 

thể gây ra tác dụng phụ trong một số trường hợp nhất định, một vài trường hợp có thể ảnh hưởng đến tính 

mạng. Hãy lưu ý với các tư vấn viên về sức khỏe của bạn về các chế phẩm này, liệu rằng có nên sử dụng 

riêng biệt hay kết hợp. Ví dụ: Coumadin - thuốc chống đông máu (một loại thuốc kê toa), ginkgo biloba -

cao chế từ lá bạch quả (một loại chất thảo dược), aspirin - thuốc giảm đau (một loại thuốc không kê toa) và 

vitamin E đều có thể làm loãng máu, và sử dụng bất kì loại sản phẩm nào cùng với nhau cũng có thể làm 

tăng nguy cơ xuất huyết nội. Kết hợp hoa St. John's Wort (chế phẩm bổ sung giúp điều trị chứng trầm 

cảm) với thuốc điều trị HIV sẽ làm giảm đáng kể tác dụng của chúng. St. John's Wort cũng có thể làm 

giảm tác dụng các loại thuốc chỉ định điều trị bệnh tim, trầm cảm, động kinh, một số bệnh ung thư hoặc 

thuốc tránh thai. 
 

Một số chế phẩm bổ sung có thể gây ra các tác dụng không mong muốn trong việc phẫu 

thuật 

 

Điều quan trọng là bạn cần phải báo với bác sĩ của mình về việc bạn đang dùng vitamin, khoáng chất, thảo 

dược hay bất kì chất bổ sung nào, đặc biệt trước khi trải qua phẫu thuật chủ động. Bạn có thể được yêu cầu 

ngưng sử dụng những sản phẩm này ít nhất hai đến ba tuần trước khi tiến hành phẫu thuật để tránh các 

nguy cơ tương tác giữa các loại chế phẩm bổ sung và thuốc với nhau gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc phẫu 

thuật – điển hình như làm thay đổi nhịp tim, huyết áp và tăng nguy cơ chảy máu. 
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Tác dụng phụ từ việc sử dụng các chế phẩm bổ sung dinh dưỡng sẽ được gửi tới MedWatch 

(Chương trình Thông tin An toàn của FDA tại Hoa Kỳ): 

 

Bạn hay tư vấn viên chăm sóc sức khoẻ của bạn hay bất kì ai đều có thể trực tiếp liên hệ đến FDA về bất 

kỳ biến cố bất lợi nghiêm trọng hoặc chứng bệnh nào mà bạn tin rằng nó có liên quan đến việc sử dụng bất 

cứ loại chế phẩm bổ sung dinh dưỡng nào, bằng cách gọi cho FDA qua số điện thoại 1-800-FDA-1088, số 

fax 1-800-FDA-0178 hoặc gửi báo cáo trực tuyển. FDA rất sẵn lòng muốn biết liệu có sản phẩm nào gây 

ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến bạn, thậm chí khi bạn không chắc rằng sản phẩm đó có gây hại hay không, 

hay thậm chí bạn không đến khám bác sĩ hay phòng mạch. Ngoài việc liên hệ với FDA trực tuyến hoặc 

bằng điện thoại, bạn có thể sử dụng mẫu MedWatch có sẵn của trang mạng FDA. 
 

Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc đảm bảo an toàn và hiệu quả của chế phẩm bổ sung 

dinh dưỡng? 

 

Theo luật, nhà sản xuất chế phẩm bổ sung dinh dưỡng sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo độ an toàn về sản 

phẩm của họ trước khi tung ra thị trường. Họ cũng phải chịu trách nhiệm cho việc thông tin công bố trên 

nhãn sản phẩm phải chính xác và đúng sự thật. Những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng không được xét duyệt 

bởi chính phủ trước khi tung ra thị trường, nhưng FDA có trách nhiệm đưa ra các hành động chống lại bất 

cứ sản phẩm bổ sung dinh dưỡng nào không đảm bảo an toàn trên thị trường. Nếu FDA có thể chứng minh 

rằng tuyên bố trên sản phẩm bổ sung dinh dưỡng đang bán trên thị trường là sai và gây hiểu nhầm, Cục có 

thể đưa ra hành động chống lại các sản phẩm tuyên bố sai sự thật đó. 

 

Mẹo tìm kiếm thông tin trên các trang mạng về chế phẩm bổ sung dinh 

dưỡng. 
 
 

 

 
 
 

Khi tìm kiếm trên các trang mạng, hãy thử sử dụng các trang mạng có uy tín hơn là tìm kiếm một cách mù 

quáng bằng các công cụ tìm kiếm. Tự hỏi bản thân những câu hỏi sau: 
 

Ai điều hành trang mạng này? 

 
Trang mạng này có được điều hành bởi Chính phủ, một trường Đại học, Hiệp hội Y tế hoặc Hiệp hội liên 

quan đến sức khoẻ có uy tín hay không (ví dụ như Hiệp hội Y học Hoa Kỳ, Hiệp hội Bệnh tiểu đường Hoa 

Kỳ, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, Viện Sức khỏe Quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, hoặc Cục  
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Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ)? Những thông tin được viết hoặc xét duyệt bởi các chuyên 

gia về sức khoẻ có năng lực, các chuyên gia trong lĩnh vực, học viện, chính phủ hoặc cộng đồng y tế hay 

không? 
 

Mục đích của trang mạng này là gì? 

 
Có phải mục đích khách quan của trang mạng là để giáo dục công chúng, hay chỉ để bán sản phẩm hay 

không? Hãy cẩn thận với những học giả hoặc tổ chức mà mối quan tâm chính của họ là các sản phẩm được 

quảng cáo trực tiếp hay qua trang mạng mà họ đã liên kết. Các trang web thương mại nên phân biệt rõ ràng 

các thông tin khoa học từ việc quảng cáo. Hầu hết các trang mạng phi lợi nhuận và của chính phủ thì 

không chứa trang quảng cáo và việc truy cập vào trang mạng và tài liệu thường được miễn phí. 
 

Nguồn của thông tin là gì và có tài liệu tham khảo nào không? 

 
Các nghiên cứu có được xét duyệt bởi các chuyên gia khoa học uy tín và xuất bản trong các tạp chí khoa 

học danh tiếng ngang hàng, như New England Journal of Medicine hay không? Liệu có những thông tin 

đưa ra rằng “Một vài nghiên cứu cho thấy…” hoặc nó có dẫn chứng liệt kê nguồn của nghiên cứu đó để bạn 

có thể kiểm tra tính xác thực của thông tin hay không? Ví dụ, một nghiên cứu có thể được tìm thấy trong 

cơ sở dữ liệu tài liệu trích dẫn của các Thư viện Y khoa Quốc gia (PubMed) hay không? 

Thông tin hiện tại là gì? 

Kiểm tra ngày tài liệu đó được đăng hoặc cập nhật mới. Những nghiên cứu mới hoặc các phát hiện khác 

thường không được nhắc đến trong các tài liệu cũ, ví dụ như tác dụng phụ hoặc tương tác lẫn nhau giữa các 

sản phẩm hoặc bằng chứng mới mà có thể bác bỏ nhận định trước đó. Lý tưởng nhất, nên cập nhật từ các 

trang web về sức khỏe và y tế thường xuyên. 
 

Độ tin cậy của internet hoặc các email mời gọi như thế nào? 

 
Internet một mặt chứa nguồn thông tin phong phú về sức khoẻ, nhưng mặt khác nó cũng là một phương 

tiện để lan truyền các thuyết, tin vịt và tin đồn dễ dàng về những điều được cho là tin tức mới, các  nghiên 

cứu khoa hoc, sản phẩm mới hoặc các phát hiện mới. Để tránh trở thành con mồi của các tin vịt như vậy, 

hãy đặt nghi vấn và xem kỹ ngôn ngữ được nhấn mạnh với CHỮ VIẾT HOA và nhiều dấu chấm than!!!! 

Hãy thận trọng với các cụm từ như: “Đây không phải là tin đồn” hay “Hãy chia sẻ cho mọi người cùng bạn 

biết”. 

 

Các mẹo khác và những điều cần làm 

 

Tự hỏi chính mình: Nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật không? 

 
Những công bố cho sản phẩm có quá phóng đại hay thiếu thực tế không? Có các kết luận đơn giản một 

cách thái quá được rút ra từ các nghiên cứu phức tạp để bán sản phẩm không? Các trang mạng có thể  vừa 

là nguồn tin chính xác và đáng tin cậy nhưng nó cũng có thể là nguồn tin không rõ ràng, sai lệch. Học cách 

phân biệt sự cường điệu hoá nguồn tin từ các bằng chứng khoa học. Những từ ngữ sáo rỗng đó thì lại nghe 

có vẻ thuyết phục. Ngoài ra, hãy đặt nghi vấn về các thông tin được loan truyền từ những người không 

được đào tạo chính quy về dinh dưỡng hoặc chỉ là ý kiến cá nhân của họ (ví dụ như từ nhân viên cửa hàng, 

bạn bè, hoặc phòng chat trực tuyến và các bảng tin) về lợi ích đáng kinh ngạc hoặc kết quả thu được từ 

việc sử dụng một sản phẩm. Hãy hỏi những người được đào tạo và có kiến thức về dinh dưỡng hoặc dược 

phẩm. 
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Hãy nghĩ kỹ về việc theo đuổi các đề tài mới nhất. 

 
Lời khuyên về sức khoẻ được khái quát dựa trên nghiên cứu trên cơ thể, không phải là nghiên cứu đơn 

thuần. Hãy cảnh giác với kết quả công bố “sửa chữa nhanh chóng” mà khởi nguồn từ các nghiên cứu trước 

đây và trên các niềm tin khoa học. Hãy nhớ rằng khoa học không phải được tiến hành bằng những cú đột 

phá ngoạn mục, mà bằng các bước nhỏ, chậm rãi tạo nên sự thống nhất. Hơn nữa, những mẫu tin tức về 

các nghiên cứu khoa học mới nhất, đặc biệt trên TV hay radio thường quá ngắn gọn để bao hàm tất cả 

thông tin chi tiết quan trọng mà bạn có thể áp dụng hay đưa ra quyết định chính xác. 
 

Kiểm tra những giả định sau: 

 

 Giả thuyết nghi vấn số 1: "Khi một sản phẩm không có lợi cho tôi thì cũng sẽ không gây hại” 

 
Không thể khẳng định rằng điều này luôn đúng. Khi tiêu thụ một lượng đủ lớn, trong thời gian đủ dài, hoặc 

kết hợp với những chất khác, tất cả các chất hoá học có thể trở thành chất độc, kể cả chất dinh dưỡng, các 

thành phần từ thực vật và các thành phần mang hoạt tính sinh học khác. 

Giả thuyết nghi vấn số 2: "Khi có cụm từ “tự nhiên”, có nghĩa là sản phẩm lành mạnh và an toàn.” 

 
Người tiêu dùng có thể bị nhầm lẫn nếu họ cho rằng thuật ngữ này đảm bảo tốt cho sức khoẻ, hoặc những 

chất giống thực phẩm này có thể có tác dụng nhẹ hơn và an toàn hơn sử dụng thuốc. Thuật ngữ “tự nhiên” 

trên nhãn không được định nghĩa và đôi khi sử dụng một cách mơ hồ để ám chỉ những lợi ích vô căn cứ 

hoặc an toàn. Ví dụ, nhiều sản phẩm giảm cân công bố rằng “tự nhiên” hay “thảo dược” nhưng không nhất 

thiết phải an toàn. Thành phần của chúng tương tác với thuốc hoặc nguy hiểm cho người dùng trong một số 

trường hợp nhất định. 
 

Giả thuyết nghi vấn số 3: "Một sản phẩm là an toàn khi không có thông tin cảnh báo trên nhãn sản 
phẩm."  

 
Nhà sản xuất chế phẩm bổ sung dinh dưỡng có thể không nhất thiết phải ghi các cảnh báo về tác dụng phụ 

có thể xảy ra trên nhãn sản phẩm. Nếu người dùng muốn biết về độ an toàn của chế phẩm bổ sung dinh 

dưỡng cụ thể nào đó, họ nên liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất nhãn hàng đó. Trách nhiệm của nhà sản xuất 

là đưa ra chế phẩm bổ sung dinh dưỡng được sản xuất, phân phối an toàn và đưa ra bằng chứng chứng 

minh tuyên bố trên là đúng sự thật và không gây hiểu lầm. 
 

Giả thuyết nghi vấn số 4: "Thu hồi một sản phẩm có hại đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm có hại 

như vậy sẽ được ngay lập tức và hoàn toàn bị loại bỏ khỏi thị trường."  

 
Thu hồi một sản phẩm bổ sung dinh dưỡng là tự nguyện và trong khi nhiều nhà sản xuất làm hết sức mình, 

việc thu hồi thì không nhất thiết phải loại bỏ tất cả các sản phẩm có hại trên thị trường. 
 

Liên hệ với nhà sản xuất để biết thêm thông tin về những sản phẩm cụ thể mà bạn muốn 

mua. 

 

Bạn không thể nói rằng liệu sản phẩm bạn mua có đáp ứng các tiêu chuẩn giống như bạn đã đọc được về 

nó hay không, hãy kiểm tra với nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chúng. Hãy hỏi xin nói chuyện với người 

có thể trả lời câu hỏi của bạn bao gồm: 

 
1. Thông tin nào mà doanh nghiệp dùng để chứng minh về việc công bố sản phẩm? Hãy biết rằng đôi 

khi các công ty cung cấp cái gọi là "bằng chứng" cho các công bố của họ bằng cách trích dẫn các  
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 báo cáo không căn cứ từ các khách hàng hài lòng, hoặc đồ thị và bảng xếp hạng "nội bộ" có thể bị nhầm  

lẫn với nghiên cứu thị trường có các bằng chứng khoa học. 

2. Công ty có thông tin chia sẻ về các thử nghiệm đã tiến hành để đảm bảo an toàn hoặc hiệu quả của 

các thành phần trong sản phẩm không? 

3. Công ty có hệ thống quản lý chất lượng để xác định các sản phẩm thực sự chứa đúng những gì đã 

nêu trên nhãn và hoàn toàn không gây nhiễm độc không? 

4. Công ty có nhận được bất kì báo cáo về các biến cố bất lợi từ người dùng sản phẩm hay không? 
 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.fda.gov/Food/DietarySupplements/UsingDietarySupplements/ucm 

110567.htm 

http://www.fda.gov/Food/DietarySupplements/UsingDietarySupplements/ucm
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Các tuyên bố khuyến cáo trên nhãn bao bì đối với thực phẩm và 

chế phẩm bổ sung 
 

Người biên dịch: Lê Thị Thanh Long 

Ngày đăng: 04/03/2016 

 

 

Trong số những tuyên bố khuyến cáo có thể được sử dụng trên nhãn thực phẩm và chế phẩm bổ sung, có 

ba loại tuyên bố được định nghĩa/ chấp thuận bởi luật pháp và/ hoặc quy định của Cục Quản lý Thực phẩm 

và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA): tuyên bố khuyến cáo về sức khỏe, tuyên bố khuyến cáo về hàm lượng 

dinh dưỡng và tuyên bố khuyến cáo về cấu trúc/ chức năng. 

 

Những tuyên bố khuyến cáo về sức khỏe (health claim) 
 
Tuyên bố khuyến cáo về sức khỏe mô tả mối quan hệ giữa một hợp chất thực phẩm (thực phẩm, thành 

phần thực phẩm, hoặc thành phần trong chế phẩm bổ sung) và sự giảm nguy cơ mắc một bệnh hoặc tình 

trạng sức khỏe liên quan. Có ba cách thức mà FDA áp dụng để giám sát việc xác định tuyên bố khuyến cáo 

về sức khỏe nào có thể được sử dụng trên nhãn hoặc ghi nhãn đối với thực phẩm thông thường và chế 

phẩm bổ sung dinh dưỡng: 

 
1)  Luật Giáo dục và Ghi nhãn Dinh dưỡng năm 1990 (Nutrition Labeling and Education Act - NLEA) 

cung cấp thông tin giúp FDA ban hành quy định về việc phê chuẩn những tuyên bố khuyến cáo về sức 

khỏe đối với thực phẩm và chế phẩm bổ sung dinh dưỡng sau khi xem xét và đánh giá các bằng chứng 

khoa học, trong trường hợp có một đơn vị xin phê chuẩn tuyên bố khuyến cáo sức khoẻ hoặc do FDA tự 

đề nghị. 

 

2)  Luật Hiện đại hóa Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm năm 1997 (FDAMA) cung cấp thông tin cho các 

tuyên bố khuyến cáo về sức khoẻ dựa trên một tuyên bố chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học hoặc một 

cơ quan khoa học của chính phủ có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng hoặc nghiên cứu dinh dưỡng của Mỹ; 

các tuyên bố đó có thể được sử dụng 120 ngày kể từ ngày được trình lên FDA, trừ khi FDA thông báo cho người đệ 

trình biết là tài liệu trình lên không đầy đủ các thông tin cần thiết. 
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3)  Như đã mô tả trong sách hướng dẫn của FDA có tựa đề “Quy trình tạm thời cho những tuyên bố khuyến 

cáo về sức khoẻ đạt chuẩn trong việc ghi nhãn những loại thực phẩm thông thường và chế phẩm bổ 

sung”, cơ quan chức năng sẽ xem xét các đơn đệ trình để đánh giá liệu chất lượng và độ đáng tin cậy của 

các bằng chứng khoa học cho các khuyến cáo về sức khỏe có đạt yêu cầu để FDA ban hành một quy định 

có hiệu lực pháp lý hay không. Nếu FDA thấy rằng các bằng chứng khoa học cho một khuyến cáo được đệ 

trình là đáng tin cậy và các khuyến cáo đó có thể giúp ngăn ngừa những hiểu biết sai lầm của người tiêu 

dùng thì cơ quan chức năng sẽ ban hành văn thư chỉ định ngôn ngữ thích hợp nên được dùng cho tuyên bố 

này và mô tả các tình huống có thể dùng tuyên bố khuyến cáo này trong nhãn thực phẩm. 

 
Sự khác biệt giữa ba phương pháp giám sát này được tóm tắt dưới đây. 

 
Một "tuyên bố khuyến cáo về sức khỏe" theo định nghĩa có hai thành phần chính: (1) một hợp chất (có thể 

là một loại thực phẩm, thành phần thực phẩm, hoặc thành phần dinh dưỡng) và (2) một căn bệnh hoặc 

tình trạng sức khỏe liên quan. Một tuyên bố thiếu một trong hai thành phần trên thì không đáp ứng được 

định nghĩa pháp lý của một tuyên bố khuyến cáo về sức khỏe. Ví dụ, những tuyên bố chỉ nêu vai trò của 

một chế độ dinh dưỡng hoặc các loại thực phẩm chung chung (ví dụ các loại trái cây và rau quả) trong 

việc duy trì sức khỏe tốt được xem là hướng dẫn chế độ ăn uống hơn là tuyên bố khuyến cáo về sức 

khỏe. Những hướng dẫn dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm phải trung thực và không gây hiểu nhầm. Những 

tuyên bố chỉ ra vai trò của một chất cụ thể trong việc duy trì cấu trúc hoặc chức năng bình thường của cơ 

thể được gọi là tuyên bố khuyến cáo về cấu trúc/chức năng. Không giống như các tuyên bố khuyến cáo về 

sức khỏe, các hướng dẫn dinh dưỡng và tuyên bố khuyến cáo về cấu trúc/chức năng không cần phải 

được xét duyệt và cấp phép bởi FDA trước khi sử dụng. 

 

- Những tuyên bố khuyến cáo về  sức khoẻ được cấp phép bởi NLEA: Luật Giáo dục và Ghi nhãn 

Dinh dưỡng năm 1990 (NLEA) cung cấp thông tin về việc sử dụng tuyên bố khuyến cáo về sức khoẻ trong 

ghi nhãn thực phẩm, mô tả mối quan hệ giữa một loại thực phẩm, một thành phần thực phẩm, hoặc thành 

phần dinh dưỡng với nguy cơ mắc bệnh (ví dụ, "cung cấp đủ canxi trong suốt cuộc đời có thể làm giảm 

nguy cơ loãng xương"), với điều kiện các tuyên bố đáp ứng các tiêu chí nhất định và được cấp phép bởi 

FDA. FDA cấp phép cho những tuyên bố khuyến cáo về sức khoẻ dựa trên rất nhiều tài liệu khoa học 

(thường là khi FDA xem xét đơn kiến nghị cho các tuyên bố này) và sử dụng các tiêu chuẩn cao về quan 

điểm khoa học để xác định xem liệu mối quan hệ giữa hợp chất và bệnh có thật chặt chẽ hay không. 

 

- Tuyên bố khuyến cáo về sức khỏe dựa trên các công bố đã được xác thực: Luật Hiện đại hóa Quản 

lý Thực phẩm và Dược phẩm năm 1997 (FDAMA) cung cấp cách thức phê chuẩn thứ hai cho việc sử 

dụng tuyên bố khuyến cáo về sức khoẻ trong ghi nhãn thực phẩm. Theo FDAMA, một tuyên bố mới về 

sức khỏe có thể được cấp phép bằng cách nộp một thông báo về tuyên bố cho FDA dựa trên một "tuyên bố 

đã được xác thực" từ các cơ quan khoa học nào đó của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc Học viện Khoa học Quốc 

gia. FDA đã ban hành hướng dẫn về cách một công ty có thể nộp một thông báo như vậy và cách sử dụng 

các tuyên bố này. Hướng dẫn này có thể được tìm thấy tại: Thông báo của Tuyên bố khuyến cáo về sức 

khoẻ hoặc Tuyên bố về Thành phần Dinh dưỡng dựa vào tuyên bố đã được xác thực của một cơ quan/tổ  

chức khoa học (Notification of a Health Claim or Nutrient Content Claim Based on an Authoritative 

Statement of a Scientific Body). Trong điều khoản của FDAMA không bao gồm các chế phẩm bổ 

sung. Do đó, phương pháp giám sát các tuyên bố khuyến cáo về sức khoẻ này không thể được sử dụng cho chế 

phẩm bổ sung tại thời điểm hiện tại. 

 
- Những tuyên bố khuyến cáo về sức khoẻ đạt chuẩn: Quyển sách “Quy trình tạm thời cho những 

tuyên bố khuyến cáo về sức khoẻ đạt chuẩn trong việc ghi nhãn những loại thực phẩm thông thường và chế 

phẩm bổ sung” mô tả quy trình cơ quan chức năng xem xét kiến nghị sử dụng một tuyên bố khuyến cáo 

về sức khoẻ đạt chuẩn trong ghi nhãn thực phẩm. Phương thức này được áp dụng khi có bằng chứng mới  

 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm056975.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm056975.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm056975.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm056975.htm
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về mối quan hệ giữa một hợp chất thực phẩm (thực phẩm, thành phần thực phẩm, hoặc thành phần dinh 

dưỡng) với việc giảm nguy cơ gây ra một bệnh hoặc tình trạng sức khỏe, nhưng bằng chứng mới này vẫn 

chưa đủ để đạt sự đồng thuận cần thiết về mặt khoa học để cho FDA ban hành một điều luật có thẩm 

quyền. Trong trường hợp này, quy trình này cung cấp cơ chế yêu cầu FDA xem xét các bằng chứng khoa 

học và ban hành văn thư hướng dẫn ngôn ngữ nên được sử dụng cho các tuyên bố này trong ghi nhãn 

thực phẩm. Sau khi đánh giá điều kiện và độ tin cậy của toàn bộ các bằng chứng khoa học, nếu FDA 

thấy rằng các bằng chứng đáng tin cậy cho tuyên bố khuyến cáo đó, thì cơ quan sẽ ban hành văn bản nêu 

rõ các trường hợp có thể sử dụng các tuyên bố khuyến cáo này trên nhãn thực phẩm. Ngoài ra, cũng cần 

có ghi chú thích hợp đi kèm với tuyên bố khuyến cáo này để chỉ ra rằng các bằng chứng xác thực cho 

tuyên bố này hiện chỉ có hạn. Mặc dù văn bản quyết định thi hành của FDA được ban hành cho người đệ 

trình kiến nghị, loại tuyên bố khuyến cáo này vẫn có thể được sử dụng cho bất kỳ thực phẩm hoặc chế 

phẩm bổ sung nào đáp ứng đủ các điều kiện được quy định trong thư. FDA đã ban hành hướng dẫn về thủ 

tục tạm thời cho loại tuyên bố khuyến cáo về sức khoẻ đạt chuẩn (xem quyển “Quy trình tạm thời cho 

những tuyên bố khuyến cáo về sức khoẻ đạt chuẩn trong việc ghi nhãn những loại thực phẩm thông 

thường và chế phẩm bổ sung") và hướng dẫn về những tiêu chuẩn khoa học mà FDA sử dụng để đánh 

giá các tuyên bố này (xem quyển "Hệ thống xem xét dựa trên các bằng chứng khoa học để đánh giá các 

tuyên bố khuyến cáo về sức khoẻ"). Đơn kiến nghị cho các tuyên bố khuyến cáo về sức khoẻ đạt chuẩn 

đệ trình lên FDA được công khai để công chúng xem xét và bình luận. 

 

Các tuyên bố về hàm lượng dinh dưỡng 
 
Luật Giáo dục và Ghi nhãn Dinh dưỡng năm 1990 (NLEA) cho phép việc sử dụng các tuyên bố trên nhãn 

để mô tả hàm lượng một chất dinh dưỡng trong thực phẩm (ví dụ, tuyên bố về hàm lượng dinh dưỡng) nếu 

chúng đã được phê chuẩn bởi FDA và tuân theo quy định của FDA. Tuyên bố hàm lượng dinh dưỡng mô 

tả hàm lượng của một chất dinh dưỡng trong sản phẩm, sử dụng các thuật ngữ như là “không có”,    

“cao” và “thấp”, hoặc so sánh mức độ của một chất dinh dưỡng trong thực phẩm này với các thực phẩm 

khác, sử dụng các thuật ngữ như “nhiều hơn”, “giảm” và “ít”. Một tuyên bố định lượng chính xác (ví dụ, 

200 mg natri) không mang tính "đặc trưng" (characteriza) về mức độ dinh dưỡng và vì thế có thể được  sử 

dụng để mô tả lượng một chất dinh dưỡng có trong sản phẩm. Tuy nhiên, một tuyên bố như là "chỉvcó 

200 mg natri" có tính đặc trưng cho mức độ natri vì nó ngụ ý rằng sản phẩm chứa hàm lượng natri 

thấp. Vì vậy, thực phẩm này sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn dinh dưỡng để có tuyên bố hàm lượng dinh 

dưỡng "thấp", nếu không thì thực phẩm phải mang một tuyên bố công khai khác rằng nó không đủ điều 

kiện cho tuyên bố đó (ví dụ, "không phải là một thực phẩm chứa hàm lượng natri thấp"). Hầu hết các quy 

định cho các tuyên bố hàm lượng dinh dưỡng chỉ áp dụng cho những chất dinh dưỡng đã được xác định 

giá trị dinh dưỡng hàng ngày (daily value), đọc thêm Bài Lượng tiêu thụ khuyến cáo và Giá trị dinh 

dưỡng hàng ngày để biết thêm chi tiết về thuật ngữ (1.a.5). Các yêu cầu về việc sử dụng các tuyên bố 

hàm lượng dinh dưỡng giúp đảm bảo rằng các thuật ngữ mô tả, chẳng hạn như “cao” hay “thấp”, được 

sử dụng nhất quán cho tất cả các loại sản phẩm thực phẩm và do đó có ý nghĩa cho người tiêu dùng. 

“Có lợi cho sức khỏe (healthy)” là một tuyên bố hàm lượng dinh dưỡng có ngụ ý mô tả một loại thực 

phẩm có hàm lượng chất béo tổng, chất béo bão hòa, cholesterol và natri nằm trong khoảng “có lợi cho 

sức khỏe”, như được định nghĩa trong quy định về cách dùng của tuyên bố này. 

 
Những tuyên bố về phần trăm của các chế phẩm bổ sung là một loại khác của tuyên bố hàm lượng dinh 

dưỡng. Những tuyên bố này được sử dụng để mô tả các tỷ lệ phần trăm của thành phần dinh dưỡng trong 

một chế phẩm bổ sung và có thể được dùng cho cả các thành phần dinh dưỡng chưa được thiết lập giá trị 

dinh dưỡng hàng ngày; trong trường hợp đó, tuyên bố này cần được đi kèm với một công bố về hàm lượng 

của thành phần dinh dưỡng trong mỗi khẩu phần. Ví dụ về công bố phần trăm đơn giản là "40% axit béo 

omega-3, 10 mg mỗi viên nang," và tuyên bố phần trăm có so sánh, ví dụ, "mỗi viên nang có hàm lượng 

axit béo omega-3 gấp đôi (80 mg) lượng axit béo có trong 100 mg dầu cá mòi (40 mg)". 

 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm053832.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm053832.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm053832.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm053832.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm073332.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm073332.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm073332.htm
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Những tuyên bố về cấu trúc/ chức năng và những tuyên bố cho chế phẩm 

bổ sung có liên quan 
 
Những tuyên bố về cấu trúc/ chức năng đã xuất hiện từ lâu trên nhãn của các loại thực phẩm thông 

thường và chế phẩm bổ sung cũng như các loại thuốc. Luật Giáo dục và Sức khỏe Chế phẩm bổ sung 

năm 1994 (DSHEA) thiết lập một số yêu cầu quản lý đặc biệt và các thủ tục cho việc sử dụng các tuyên 

bố về cấu trúc/ chức năng cũng như hai loại tuyên bố liên quan về ghi nhãn chế phẩm bổ sung (tuyên bố 

về sức khỏe tổng quan và tuyên bố liên quan đến một bệnh suy dinh dưỡng). Tuyên bố về cấu trúc/ chức 

năng có thể mô tả vai trò của một chất dinh dưỡng hay một thành phần dinh dưỡng có ảnh hưởng đến cấu 

trúc hoặc chức năng bình thường của cơ thể con người, ví dụ như "canxi giúp xương chắc khoẻ”. Ngoài 

ra, tuyên bố này còn có thể mô tả đặc trưng cho cách thức mà một chất dinh dưỡng hay thành phần dinh 

dưỡng hoạt động để duy trì cấu trúc hoặc chức năng; ví dụ, "chất xơ duy trì việc đi ngoài đều đặn" hoặc 

"chất chống oxy hóa duy trì tính toàn vẹn của tế bào." Các tuyên bố về sức khỏe tổng quan mô tả sức 

khoẻ tổng quan tốt có được từ việc tiêu thụ một chất dinh dưỡng hoặc thành phần dinh dưỡng nào đó. 

Những tuyên bố về các bệnh thiếu dinh dưỡng mô tả một lợi ích có liên quan đến một căn bệnh thiếu hụt 

dinh dưỡng (như vitamin C và bệnh sco-bút), tuy nhiên những tuyên bố như vậy chỉ được phép nếu chúng 

cũng nêu ra được mức độ phổ biến của bệnh đó ở Hoa Kỳ. Ba loại tuyên bố này không cần được phê 

chuẩn trước bởi FDA, nhưng các nhà sản xuất phải có sự chứng minh rằng các tuyên bố là trung thực, 

không gây hiểu lầm và phải gửi thông báo bằng văn bản của các tuyên bố đến FDA không quá 30 ngày 

sau khi đã đưa sản phẩm chế phẩm bổ sung với các tuyên bố đó ra thị trường. Nếu một nhãn của 

chế phẩm bổ sung chứa một tuyên bố như vậy, tuyên bố đó phải được trình bày trong mục "disclaimer" 

(nằm phía dưới mục Ingredient) rằng FDA chưa đánh giá qua tuyên bố này. Mục “disclaimer” cũng phải 

nêu rõ rằng các chế phẩm bổ sung không nhằm mục đích "chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn 

ngừa bất kỳ căn bệnh nào" bởi vì chỉ có thuốc mới mang một tuyên bố như vậy một cách hợp pháp. 

Những tuyên bố về cấu trúc/ chức năng có thể không liên kết một cách rõ ràng và toàn diện những ảnh 

hưởng của các chất dinh dưỡng hoặc thành phần dinh dưỡng với một bệnh hoặc tình trạng sức khỏe dẫn 

đến bệnh. 

 
Tuyên bố về cấu trúc/ chức năng cho thực phẩm thông thường chủ yếu nêu ra các ảnh hưởng bắt nguồn 

từ giá trị dinh dưỡng, trong khi tuyên bố cấu trúc/ chức năng cho chế phẩm bổ sung có thể tập trung vào 

tác dụng của các chất phi dinh dưỡng cũng như các chất dinh dưỡng. FDA không yêu cầu các nhà sản 

xuất thực phẩm thông thường thông báo cho FDA về những tuyên bố về cấu trúc/ chức năng cho các sản 

phẩm của họ, và mục disclaimer thì không bắt buộc cho các tuyên bố cho các loại thực phẩm thông 

thường. 

Tài liệu tham khảo: 
 
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition 

/ucm111447.htm 

http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition
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Thiên ma 
 

Người biên dịch: Lê Thị Lịch 

Ngày đăng: 18/10/2015 

 
Thiên ma là một loài thực vật. Thân rễ (thân ngầm) của nó được điều chế ở dạng bột, viên hoặc dạng lỏng.  

Thiên ma (Black Cohosh) 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Thiên ma (Black Cohosh) thường được dùng trong việc điều trị các triệu chứng mãn kinh (như bốc hỏa, đổ 

mồ hôi đêm, thay đổi tâm trạng, nhịp tim nhanh và khô âm đạo). 

 
Ngoài ra thiên ma còn được sử dụng để điều trị viêm khớp, kích thích chuyển dạ, hoặc để điều trị các triệu 

chứng kinh nguyệt. 

 
Bằng chứng khoa học liên quan đến lợi ích trong việc làm giảm các triệu chứng kinh nguyệt có nhiều mâu 

thuẫn. Có rất ít dữ liệu đáng tin cậy về tính hiệu quả của thiên ma về sự rối loạn và các triệu chứng khác. 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Ít có tác dụng phụ. Thường gặp nhất là đau đầu và đau dạ dày. Chưa có bằng chứng cho thấy thiên ma 

tương tác với các loại thuốc khác. 

Thiên ma có thể gây đau đầu, chóng mặt, ra mồ hôi quá nhiều, các vấn đề về thần kinh và rối loạn thị giác 

(nếu dùng liều lượng cao). Các tác dụng phụ khác bao gồm giảm huyết áp, táo bón, loãng xương, đau cơ, 

khó chịu ở dạ dày, nhiễm độc gan, mạch giảm, buồn nôn và nôn. 

 
Những người nhạy cảm với aspirin hoặc bị rối loạn co giật, bệnh gan, ung thư các hormone nhạy cảm (ví 

dụ một vài loại ung thư vú), đột quỵ, hoặc huyết áp cao không nên dùng thiên ma. Dược điển Hoa Kỳ 

(USP) đã khuyến cáo rằng các sản phẩm thiên ma nên được dán nhãn với cảnh báo rằng “có thể gây độc 

cho gan”. 

 

Tài liệu tham khảo 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/black-cohosh 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Cúc La Mã 
 

Người biên dịch: Lê Thị Lịch 

Ngày đăng: 08/10/2015 

 

 

Cúc La Mã là một loại thảo mộc có hoa họ cúc, thường được dùng dưới dạng trà hoa cúc (sấy khô) hoặc 

được dùng dưới dạng chiết xuất hoa cúc. 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Cúc La Mã thường được sử dụng như một loại thuốc an thần nhẹ. Uống trà cúc La Mã giúp làm giảm 

chứng đau bụng và chứng khó tiêu. Chiết xuất cúc La Mã có thể làm dịu da bị dị ứng.  

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Nhìn chung, cúc La Mã rất an toàn. Tác dụng phụ thường gặp là các triệu chứng dị ứng bao gồm: kích ứng 

da, ngứa mắt, hắt hơi, chảy nước mũi. Rất hiếm khi xảy ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng đe dọa đến tính 

mạng (sốc phản vệ). 

 
Ở liều lượng cao, cúc La Mã có thể dẫn đến buồn ngủ, giảm đau và nôn mửa. 

 
Uống trà Cúc La Mã có thể làm giảm sự hấp thu của các loại thuốc uống khác. Ngoài ra, cúc La Mã có thể 

làm tăng tác dụng của các loại thuốc ngăn ngừa đông máu (thuốc chống đông - anticoagulants), thuốc an 

thần (bao gồm cả rượu) và làm giảm hấp thu sắt từ các chế phẩm bổ sung. 

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-

nutraceuticals/chamomile 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Chondroitin Sulfate 
 

Người biên dịch: TS. Lê Ngọc Liễu 

Ngày đăng: 08/10/2015 

 

 

Chondroitin sulfate là thành phần tự nhiên của sụn. Nó được chiết xuất từ sụn cá mập hoặc sụn bò, hoặc 

được sản xuất bằng phương pháp tổng hợp. Nó thường được kết hợp với glucosamine. 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Hầu hết mọi người thường dùng chondroitin sulfate trực tiếp bằng đường uống để điều trị cho bệnh viêm 

xương khớp mãn tính (thoái hóa khớp). Đối với bệnh viêm khớp, chondroitin sulfate thường được uống 

cùng với glucosamine. Bằng chứng khoa học cho thấy chỉ uống chondroitin sulfate riêng lẻ thì không mang 

lại hiệu quả. Tuy nhiên, khi kết hợp với glucosamine, nó có thể làm giảm đau khớp và cải thiện vận động 

khớp. 

 

http://thucphamcongdong.vn/glucosamine-5-c-25.html
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Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Chondroitin sulfate dường như không có tác dụng phụ nghiêm trọng. Một số tác dụng phụ thường gặp nhất 

là đau bụng, buồn nôn và các triệu chứng đường tiêu hóa khác. Các tác dụng phụ khác bao gồm rối loạn 

nhịp tim và phù nề. 

 
Chondroitin sulfate cũng có thể ảnh hưởng đến tác dụng của các loại thuốc ngăn ngừa cục máu đông (thuốc 

chống đông) như là warfarin. Mặc dù chondroitin sulfate là an toàn với phần đông, nhưng những người có 

bệnh hen suyễn, rối loạn đông máu, hoặc ung thư tuyến tiền liệt nên cẩn thận khi dùng nó. 

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/chondroitin-sulfate 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Crôm 
 

Người biên dịch: TS. Lê Ngọc Liễu 

Ngày đăng: 15/10/2015 

 

 

Crôm là một khoáng chất vi lượng cần thiết cho cơ thể. Nó giúp cho insulin hoạt động. Các sản phẩm ngũ 

cốc nguyên hạt là nguồn cung cấp crôm rất tốt. Picolinate thường được kết hợp với crôm trong các chất bổ 

sung. 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Mặc dù thiếu hụt crôm làm suy yếu chức năng insulin, việc bổ sung crôm không được chứng minh là để 

tăng cường chức năng của insulin. Cũng như chưa được chứng minh để thúc đẩy quá trình giảm cân, tạo cơ 

bắp, hoặc giảm mỡ cơ thể. Bổ sung crôm có thể làm giảm hàm lượng cholesterol và lipoprotein tỷ trọng 

thấp (LDL) – là các cholesterol xấu, cũng như làm tăng hàm lượng lipoprotein tỷ trọng cao (HDL) – là các 

cholesterol tốt. Bổ sung crôm còn gây cản trở sự hấp thu sắt. 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Lượng dùng tối đa của crôm mà vẫn trong giới hạn an toàn vẫn chưa xác định. Một số bằng chứng cho thấy 

rằng crôm làm tổn thương nhiễm sắc thể và do đó có thể có hại hoặc có thể gây ra bệnh ung thư. 

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/chromium 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Coenzyme Q10 
 

Người biên dịch: Trần Minh Tuấn 

Ngày đăng: 14/11/2015 

 
Coenzyme Q10 (ubiquinone) là một loại enzyme được sản xuất tự nhiên trong cơ thể. Nó tham gia vào quá 

trình điều phối năng lượng của các tế bào và có tác dụng chống oxy hóa. Các chất oxy hóa bảo vệ tế bào 

khỏi thương tổn bởi các gốc tự do - đó là các sản phẩm phụ có hoạt tính hóa học sinh ra từ các hoạt động 

thông thường của tế bào. Hàm lượng coenzyme Q10 có vẻ ít ở người cao tuổi và những người mắc bệnh 

mãn tính, như bệnh tim, ung thư, bệnh Parkinson, tiểu đường, HIV hoặc AIDS, và chứng đau cơ bắp. Tuy 

nhiên, người ta chưa biết là hàm lượng Q10 thấp có góp phần vào những rối loạn này không. 

 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Coenzyme Q10 đang được nghiên cứu để sử dụng ở những người bị suy tim và các rối loạn thần kinh thoái 

hóa, chẳng hạn như bệnh Parkinson, bệnh Huntington, và bệnh teo cơ (ALS). Nó cũng có thể làm giảm sự 

đau cơ cho những người đang dùng một số loại thuốc làm giảm hàm lượng mỡ trong máu (statin). 

Coenzyme Q10 cũng có thể giúp bảo vệ tim khỏi những ảnh hưởng độc hại của một số loại thuốc hóa trị 

ung thư (như doxorubicin và daunorubicin). Mặc dù một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy coenzyme Q10 có 

thể hữu ích trong việc điều trị những rối loạn này, nhưng kết quả không rõ ràng và cần thiết phải được 

nghiên cứu sâu hơn. 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Coenzyme Q10 có thể làm giảm hiệu quả của các thuốc chống đông máu, vốn có tác dụng ngăn ngừa  cục 

máu đông. Các tác dụng phụ không thường gặp, nhưng một số người có thể có các triệu chứng tiêu hóa 

như đau bụng, buồn nôn, ợ nóng, tiêu chảy và các triệu chứng thần kinh trung ương như chóng mặt,  nhạy 

sáng, khó chịu và đau đầu. Tác dụng phụ khác bao gồm ngứa da, nổi mẩn, chán ăn, mệt mỏi và các  triệu 

chứng giống như cúm. Coenzyme Q10 không được khuyến cáo cho những người vận động nhiều.  

 

Tài liệu tham khảo 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/coenzyme-q10

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Nam việt quất 
 

Người biên dịch: Trần Minh Tuấn 

Ngày đăng: 14/11/2015 

 
Quả nam việt quất (cranberry) là loại quả có thể ăn cả quả hoặc chế biến thành các sản phẩm thực phẩm 

như thạch và nước ép trái cây. 

 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Người ta thường dùng nam việt quất để giúp ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng của nhiễm trùng 

đường tiết niệu. Hiệu quả của nó trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu đã được ghi nhận. 

Nước ép nam việt quất tự nhiên chưa qua chế biến có chứa anthocyanins, chất ngăn ngừa Escherichia coli 

(vi khuẩn thường gây nhiễm trùng đường tiết niệu) bám vào thành ống tiết niệu. Một số người uống nước 

ép nam việt quất để giảm sốt và điều trị một số bệnh ung thư. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học 

nào chứng minh hiệu quả của việc sử dụng này. 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Không có tác dụng phụ nào được ghi nhận. Tuy nhiên, vì nước ép nam việt quất rất ngọt và che đi vị chua 

của nó, những người bị bệnh tiểu đường không nên uống nước ép nam việt quất trừ khi nó dùng đường 

tổng hợp. Những người bị sỏi thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng sản phẩm việt quất. Sản 

phẩm nam việt quất có thể gây tăng hiệu ứng của các loại thuốc ngăn ngừa các cục máu đông (như thuốc 

chống đông máu warfarin), do nam việt quất cũng có tác dụng làm tan các cục máu đông, do đó, sự kết hợp 

nam việt quất và thuốc chống đông sẽ gây tình trạng chảy máu nghiêm trọng. Vì vậy, không nên uống 

thuốc chống đông máu và nước ép cam việt quất cùng lúc. 

 

Tài liệu tham khảo 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/cranberry 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Creatine 
 

Người biên dịch: Trần Minh Tuấn 

Ngày đăng: 14/11/2015 

 

 

 

Creatine là một loại axit amin được tạo ra ở gan và lưu trữ trong cơ bắp. Khi kết hợp với muối phốt-phát, 

nó trở thành nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể. Trong khẩu phần ăn, creatine có thể tìm thấy trong 

sữa, thịt đỏ và một vài loại cá. 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Con người bổ sung creatine để tăng cường hoạt động thể chất, thể thao và giảm mệt mỏi. Nó có thể dùng 

để hỗ trợ việc tăng cân. Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng creatine có thể tăng cường lượng công việc thực 

hiện được trong thời gian ngắn (VD như chạy nước rút). Tuy nhiên, các nghiên cứu khác không cho thấy 

sự cải thiện trong loại hoạt động này. 
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Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Việc bổ sung creatine có thể gây tăng nồng độ creatine trong nước tiểu và máu, gây rối loạn chức năng 

thận. Những người có bệnh tiểu đường, có tiền sử rối loạn chức năng thận hoặc những người dùng thuốc 

gây hại cho thận nên tránh bổ sung creatine. 

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/creatine 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Dehydroepiandrosterone (DHEA) 
 

Người biên dịch: Trần Minh Tuấn 

Ngày đăng: 29/11/2015 

 
Dehydroepiandrosterone (DHEA) là một steroid được sản xuất trong tuyến thượng thận và chuyển đổi 

thành các hormon giới tính (estrogen và androgen). Tác dụng của DHEA lên cơ thể tương tự như 

testosterone. DHEA có thể được chiết xuất từ khoai lang Mexico. 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Người ta bổ sung DHEA để cải thiện tâm trạng, năng lượng, cảm giác hạnh phúc và khả năng làm việc 

trong điều kiện áp lực hoặc căng thẳng. Các công dụng khác bao gồm giúp ngủ sâu, làm giảm lượng 

cholesterol và giảm mỡ cơ thể. Nó cũng được khẳng định làm đảo ngược sự lão hóa và cải thiện chức năng 

của não ở những người bị bệnh Alzheimer. Công dụng chữa bệnh của DHEA chưa được chứng minh. 

Nhiều vận động viên cho rằng DHEA tạo cơ bắp và giúp tăng cường hoạt động thể thao. 

 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Về mặt lý thuyết, DHEA có thể gây nở ngực ở nam giới, mọc tóc dày ở nữ giới, kích thích sự phát triển 

ung thư tại tuyến tiền liệt, buồng trứng, vú và những hormone nhạy cảm khác. Tuy nhiên, các triệu chứng 

này còn chưa được chứng minh một cách chắn chắn. Trẻ em không nên dùng DHEA. Các tác dụng phụ 

khác đã được biết bao gồm kích động, mất ngủ, bồn chồn, khó chịu và rối loạn tâm thần. 

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/dehydroepiandrosterone-dhea 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Cúc dại (Enchinacae) 
 

Người biên dịch: Trần Lê Kim Ngọc 

Ngày đăng: 15/10/2015 

 

 

Cúc dại là một loại thảo dược lâu năm, trong đó có chứa Echinacoside và một số hoạt chất. Các bộ phận 

khác của cây đều có ứng dụng trong y học. 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Công dụng của cây cúc dại chủ yếu để ngăn ngừa hoặc điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên do 

virus gây ra, chẳng hạn như bệnh cảm lạnh thông thường. Ngoài ra, cúc dại cũng được dùng dưới dạng 

kem thoa hoặc thuốc mỡ để điều trị bệnh về da và giúp vết thương mau lành. 

 
Nhiều nghiên cứu nhằm đánh giá những tác dụng của cúc dại đối với bệnh cảm lạnh, nhưng vẫn chưa 

nghiên cứu nào có tính kết luận. Nguyên nhân là do có nhiều cách điều chế cúc dại khác nhau và không có 

liều lượng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, một số nghiên cứu được thiết kế tốt hơn lại cho thấy cúc dại không có 

công dụng phòng chống hoặc điều trị bệnh cảm lạnh. 
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Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Không có tác dụng phụ nguy hiểm nào của cây cúc dại được xác định. Tuy nhiên, nó có thể làm tăng nguy 

cơ phát ban ở trẻ em. 

 
Cúc dại có thể tương tác với các loại thuốc làm tăng nguy cơ tổn thương gan. Nó có thể vô hiệu hóa tác 

dụng của thuốc ức chế miễn dịch ví dụ như thuốc dùng để ngăn chặn sự đào thải của cơ thể khi cấy ghép 

nội tạng. Những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 1, bệnh tự miễn dịch (như bệnh thấp khớp và bệnh đa xơ 

cứng), hoặc bệnh suy giảm miễn dịch (ví dụ bệnh AIDS hay lao phổi) nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước 

khi dùng cúc dại. 

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/echinacea 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Cúc thơm (Feverfew) 
 

Người biên dịch: Nguyễn Thị Cẩm Giang 

Ngày đăng: 29/11/2015 

 
Cúc thơm là một loại thảo dược mọc thành dạng bụi và có quanh năm. Lá cúc thơm khô được sử dụng làm 

thuốc dạng viên nang, viên nén và các chiết xuất dạng lỏng. Parthenolide và glycoside là các thành phần 

hoạt tính của cúc thơm. 

 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Hầu hết người dùng cúc thơm để ngăn ngừa chứng đau nửa đầu. Bằng chứng khoa học từ ba trong bốn 

nghiên cứu khoa học có quy mô nhỏ nhưng được thiết kế tốt có thể minh chứng cho kết luận trên, nhưng 

chưa có nghiên cứu tốt nhất với quy mô lớn nào được tiến hành để chứng minh công dụng này. Những 

khác biệt trong các kết quả nghiên cứu có thể do việc sử dụng cúc thơm với các công thức khác nhau. 

Theo một số nghiên cứu thì cúc thơm cũng không làm giảm triệu chứng của bệnh viêm khớp. Ngoài ra, 

cúc thơm cũng được sử dụng để điều trị sốt, đau răng, vết côn trùng cắn, bệnh vô sinh, bệnh vẩy nến, dị 

ứng, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, ói mửa và các vấn đề trong quá trình sinh nở. 
 

 
 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Cúc thơm có thể gây loét miệng và viêm da (dermatitis). Nó làm thay đổi khẩu vị và tăng nhịp tim. Ngoài  
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ra, cúc thơm còn có thể tương tác với các loại thuốc như: thuốc ngăn ngừa cục máu đông (thuốc chống 

đông máu), thuốc trị bệnh đau nửa đầu, và các thuốc kháng viêm không có steroid (nonsteroida l anti- 

inflammatory drugs ) (NSAIDs). Cúc thơm làm chậm quá trình đông máu tự nhiên của cơ thể (làm giảm 

các hạt tiểu cầu giúp máu đông) và làm giảm sự hấp thu sắt. Do đó cúc thơm được khuyến cáo không dùng 

cho trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Ngoài ra, nó có thể gây ra phát ban dị ứng. 

 

Tài liệu tham khảo: 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/feverfew 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Dầu cá 
 

Người biên dịch: Trần Minh Tuấn 

Ngày đăng: 29/11/2015 

 

 

Dầu cá có thể được chiết xuất trực tiếp hoặc cô đặc và làm thành dạng viên con nhộng. Có các hoạt chất là 

axit béo omega-3 (axit eicosapentaenoic [EPA] và axit docosahexanenoic [DHA]). Chế độ ăn của phương 

Tây thường thiếu các axit béo omega-3. 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Dầu cá được dùng để phòng chống và điều trị các bệnh về tim mạch (như xơ vữa động mạch). Nhiều bằng 

chứng khoa học đáng tin cậy đã chỉ ra rằng các axit béo trong dầu cá có thể làm giảm nguy cơ đau tim và 

tử vong do nhịp tim bất thường ở những người mắc bệnh động mạch vành và đang uống các loại thuốc 

truyền thống. Những axit béo này cũng đồng thời làm giảm hàm lượng triglyceride và giảm huyết áp nhẹ. 

Dầu cá giúp ngăn ngừa độc tính lên thận do thuốc chống ung thư và ức chế miễn dịch (cyclosporine) gây 

ra. Bổ sung dầu cá cũng giúp điều trị bệnh thấp khớp. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học về các ích lợi trên 

vẫn còn chưa được thuyết phục. Đối với trẻ sơ sinh, lượng axit béo omega 3 phải đủ để giúp phát triển các 

tế bào não. Vì vậy, các bà mẹ đang cho con bú cần phải hấp thu đủ lượng axit béo omega-3. 
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Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Vị tanh của cá có thể gây ợ hơi, nổi mụn, buồn nôn và tiêu chảy. Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng dùng quá 

nhiều dầu cá có thể gây chảy máu, nhưng một số nghiên cứu khác lại không chứng minh được mối liên hệ 

này. Mặc dù một vài loài cá chứa hàm lượng thủy ngân vượt mức cho phép, tuy nhiên các phương pháp 

kiểm tra trong phòng thí nghiệm lại không phát hiện lượng thủy ngân vượt ngưỡng cho phép trong các viên 

dầu cá bổ sung. Ngay cả như vậy, dựa trên các tác dụng phụ đã được ghi nhận, phụ nữ có thai hoặc đang 

cho con bú không nên dùng các chế phẩm bổ sung axit béo omega-3 chiết xuất từ cá và nên hạn chế ăn một 

vài loại cá do nguy cơ tiềm ẩn bị nhiễm thủy ngân. 

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/fish-oil 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Tỏi 
 

Người biên dịch: Trần Minh Tuấn 

Ngày đăng: 30/09/2015 

 

 

Tỏi từ lâu đã được dùng để nấu ăn cũng như là một vị thuốc. Khi củ tỏi được cắt hoặc nghiền, sẽ sản sinh 

một loại amino axit gọi là allicin. Allicin là chất tạo ra mùi nồng của tỏi và có nhiều dược tính. 

` 
Tỏi làm giảm xu hướng đông tự nhiên của các hạt máu nhỏ giúp máu ngừng chảy (còn gọi là các tiểu cầu). 

Bởi vì tỏi ức chế các vi sinh vật tái sinh sản (như vi khuẩn) nên nó có thể được dùng như một chất chống 

nhiễm trùng và kháng khuẩn. Với liều dùng cao, tỏi có thể giúp hạ huyết áp nhẹ, giảm hoạt động quá mức 

của ruột và hạ đường huyết. Một số người cho rằng tỏi có thể giảm lượng lipoprotein tỉ trọng thấp (LDL) – 

một loại cholesterol xấu. Tuy nhiên, ít nhất một nghiên cứu được thiết kế tốt đã không ủng hộ mặt tích cực 

này. Đa số các nghiên cứu đều sử dụng chiết xuất từ tỏi đã già. Các chế phẩm được điều chế để chứa ít 

hoặc không có mùi tỏi có thể bị mất hoạt tính và cần được nghiên cứu thêm. 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Tỏi thông thường không có tác dụng phụ ngoại trừ việc làm cho hơi thở, cơ thể và sữa mẹ có mùi. Tuy 

nhiên, việc dùng một lượng lớn có thể gây ra buồn nôn, đau miệng, đau thực quản và dạ dày.  

 
Tỏi có thể tương tác với các loại thuốc chống đông máu (như warfarin), làm tăng nguy cơ chảy máu. Vì 

vậy, không nên ăn tỏi hoặc chế phẩm từ tỏi một tuần trước khi làm phẫu thuật hoặc điều trị nha khoa.  

 

Tài liệu tham khảo 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/garlic 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Gừng 
 

Người biên dịch: Nguyễn Mạnh Trung 

Ngày đăng: 30/09/2015 

 
 

Giống như tỏi, gừng từ lâu đã được sử dụng làm thực phẩm và dược phẩm. Thân của cây gừng có chứa 

chất gingerol, tạo nên mùi và vị cho củ gừng. 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Nhiều thai phụ thường dùng gừng để giảm buồn nôn và ói mửa khi mang thai. Các nghiên cứu khoa học 

cho thấy gừng có tác dụng hiệu quả đối với mục đích sử dụng trên, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu chúng có 

hiệu quả trong các trường hợp buồn nôn do say tàu xe, hóa trị, hoặc phẫu thuật. Hiện chưa rõ liệu gừng có 

tác dụng trong điều trị viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp, đau cơ và khớp. 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Thông thường, gừng không có hại, tuy nhiên, một số người có cảm giác nóng rát khi ăn nó. Gừng cũng có 

thể gây khó chịu tiêu hóa và tạo nên vị khó chịu trong miệng. Chúng còn có thể làm tăng nguy cơ chảy 

máu. Vì vậy, những người sử dụng gừng và các loại thuốc tan máu đông đôi khi cần phải được theo dõi. 

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/ginger 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Bạch quả 
 

Người biên dịch: Nguyễn Mạnh Trung 

Ngày đăng: 10/10/2015 

 

 

 

Chế phẩm bổ sung Bạch quả được chiết xuât từ lá của cây bạch quả (thường được trồng làm cảnh), chứa 

nhiều hoạt chất sinh học. Bạch quả là một trong những loại thảo dược rất thường được sử dụng để sản xuất 

các loại chế phẩm bổ sung/ thực phẩm chức năng (supplements). 

 
Quả của cây bạch quả không được sử dụng trong các chế phẩm bổ sung. Tiếp xúc với phần thịt quả của 

quả bạch quả có thể gây viêm da nặng. Hạt của cây bạch quả cũng gây độc và gây co giật, khi dùng với số 

lượng lớn có thể dẫn đến tử vong. 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Bạch quả có thể làm giảm sự đông tụ của các tế bào tiểu cầu từ đó giúp ngừng chảy máu, làm giãn nở mạch 

máu (do đó cải thiện lưu lượng máu) và giảm viêm. Người ta dùng bạch quả vì nhiều lý do, chẳng hạn như 

cải thiện lưu lượng máu đến chân ở những người bị bệnh xơ vữa động mạch chân (bệnh động mạch ngoại 

biên) và điều trị chứng mất trí (ví dụ như bệnh Alzheimer). Các nghiên cứu khoa học cho thấy bạch quả có 

lợi với những người bị bệnh động mạch ngoại biên, giúp họ có thể đi bộ được quãng đường xa hơn mà 

không cảm thấy đau. Tác dụng đối với bệnh mất trí nhớ dường như không dựa trên những phát hiện từ các 

thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn. Trong thử nghiệm lâm sàng, bạch quả không có tác dụng làm giảm sự 

tiến triển của chứng mất trí và bệnh Alzheimer ở người già. Tuy nhiên, một thử nghiệm lâm sàng quy mô 

lớn ở Mỹ đã chỉ ra rằng bạch quả có vai trò ổn định tạm thời chức năng thần kinh và xã hội ở những bệnh 

nhân mất trí nhớ nhẹ và trung bình. 

 
Một số nghiên cứu cho thấy bạch quả dường như không làm thuyên giảm chứng mất trí nhớ, ù tai hay say 

độ cao. Tuy nhiên, bạch quả lại có khả năng hạn chế các tổn thương thận gây ra bởi thuốc ức chế hệ miễn 

dịch cyclosporine. 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 

 
Mặc dù chất chiết xuất từ lá bạch quả thường không có tác dụng phụ (trừ triệu chứng khó chịu tiêu hóa  
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nhẹ), việc sử dụng bạch quả nên được giám sát bởi bác sĩ. Bạch quả có thể tương tác với các loại thuốc 

chống đông máu, aspirin và các thuốc chống viêm không steroid khác (NSAID). Nó có thể làm tăng nguy 

cơ chảy máu, tuy nhiên, kết quả của một thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn lại bác bỏ điều này. Bạch quả 

cũng có thể làm giảm hiệu quả của các loại thuốc chống co giật. 

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/ 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Nhân sâm 
 

Người biên dịch: Trần Huỳnh Như 

Ngày đăng: 26/11/2015 

 

Nhân sâm có nguồn gốc từ hai giống thực vật khác nhau: nhân sâm Mỹ và nhân sâm châu Á. Nhân sâm Mỹ 

nhẹ hơn so với nhân sâm châu Á. Nhân sâm sẵn có ở nhiều dạng khác nhau như dạng củ còn tươi hoặc đã 

được sấy khô, nhân sâm dạng chất trích ly, viên nang, viên nén, mỹ phẩm, nước giải khát và trà. Thành 

phần hoạt tính của nhân sâm là panaxosides đối với nhân sâm Mỹ và ginsenosides đối với nhân sâm châu 

Á. 

 
Nhân sâm có nguồn gốc từ Siberia không phải là nhân sâm và nó chứa các thành phần hoạt tính khác với 

nhân sâm thật sự nhưng chúng có tác dụng chống căng thẳng tương tự như nhân sâm Mỹ và nhân sâm châu 

Á. 

 
 

Các sản phẩm nhân sâm có chất lượng rất khác nhau do thành phần hoạt tính không có hoặc có rất ít. 

Trong rất ít trường hợp, một số sản phẩm nhân sâm từ châu Á đã cố ý trộn với củ khoai ma, loại củ gây 

triệu chứng ói, hoặc trộn với thuốc phenylbutazone hoặc aminopyrine, những loại thuốc này đã không còn 

được bán tại Mỹ nữa do những tác dụng phụ nguy hiểm. 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Người sử dụng nhân sâm hầu hết nhằm tăng cường chức năng sinh lý và não bộ cũng như tăng năng lượng 

và sức đề kháng đối với những ảnh hưởng xấu do căng thẳng và lão hóa. Nhiều người sử dụng nhân sâm để  
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tăng khả năng tình dục, bao gồm điều trị rối loạn cương. Nhân sâm được xem là có khả năng làm giảm 

lượng đường trong máu và tăng hàm lượng lipoprotein tỷ trọng cao (HDL) – loại cholesterol tốt cho sức 

khỏe. Nhân sâm cũng làm tăng hàm lượng hemoglobin và protein trong máu. 

 
Đánh giá tác dụng của nhân sâm không dễ vì việc đo lường sự tăng năng lượng và các nhân tố ảnh hưởng 

đến chất lượng cuộc sống là rất khó. Trong một nghiên cứu nhỏ ở người bệnh tiểu đường, nhân sâm có tác 

dụng làm giảm lượng đường trong máu và dựa theo một báo cáo mang tính chủ quan, nhân sâm giúp cải 

thiện năng lượng và cảm xúc. Trong một nghiên cứu lớn với thời gian ngắn cho thấy nhân sâm cải thiện 

chất lượng cuộc sống, dựa theo một báo cáo mang tính chủ quan. 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Nhân sâm được ghi nhận về tính an toàn khá tốt. Tuy nhiên, một vài tác giả đề nghị giới hạn sử dụng nhân 

sâm trong 3 tháng bởi vì có thể hình thành những tác dụng phụ. Những tác dụng phụ thường gặp nhất là 

trạng thái lo lắng và dễ bị kích thích, những tác dụng này thường giảm sau vài ngày so với ngày đầu tiên sử 

dụng. Khả năng tập trung có thể giảm và lượng đường trong máu cũng có thể giảm đến mức thấp bất 

thường (do hạ đường huyết). 

 
Những tác dụng phụ khác có thể bao gồm nhức đầu, dị ứng, các vấn đề về tiêu hóa và giấc ngủ, đau ngực  
và chu kỳ kinh nguyệt không đều. Bởi vì nhân sâm có tác dụng tương tự như estrogen, phụ nữ đang trong 

giai đoạn mang thai hoặc cho con bú không nên sử dụng nhân sâm, trẻ em cũng không nên sử dụng. Thỉnh 
thoảng, một số báo cáo cho thấy các tác dụng phụ nghiêm trọng hơn như triệu chứng hen suyễn, huyết áp 

tăng, tim đập nhanh và phụ nữ sau khi mãn kinh có triệu chứng tiểu ra máu. Với nhiều người, nhân sâm có vị 
khó chịu. 

 
Nhân sâm có thể tương tác với các loại thuốc chống đông máu, aspirin (thuốc giảm đau), thuốc chống viêm 

không chứa steroid, corticosteroids, digoxin, trị liệu estrogen, chất ức chế sự ôxy hóa monoamine 

(MAOIs, thuốc sử dụng điều trị chứng trầm cảm) và các loại thuốc làm giảm lượng đường huyết (các loại 

thuốc chữa bệnh tiểu đường). 

 

Tài liệu tham khảo: 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/ginseng 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Glucosamine 
 

Người biên dịch: Trần Huỳnh Như 

Ngày đăng: 14/01/2016 

 
Glucosamine được chiết xuất từ chitin, thành phần có mặt trong vỏ cua, hàu và tôm. Glucosamine thường 

được bổ sung ở dạng viên nén hoặc viên nang, thông thường là dạng muối glucosamine sulphate, nhưng đôi 

khi ở dạng hydrochloride glucosamine. Glucosamine thường được hấp thu cùng với hợp chất chondroitin 

sulphate. 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Người ta thường dùng glucosamine để điều trị bệnh viêm khớp gối mãn tính. Chức năng điều trị viêm 

khớp của glucosamine ở những cơ quan khác trong cơ thể thì ít được xác định rõ. 

 

 

 
Bằng chứng về chức năng điều trị viêm khớp của glucosamine vẫn còn đang tranh cãi. Một số bằng chứng 

cho thấy glucosamine có cả hai tác dụng là làm giảm đau và chuyển biến bệnh, ngược lại nhiều nghiên cứu 

lớn và chi tiết khác cho thấy glucosamine không có tác dụng trong điều trị viêm khớp. Một nghiên cứu lớn 

khác cho thấy glucosamine hydrochloride chỉ có tác dụng khi sử dụng kết hợp với chondroitin sulphate. 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Glucosamine an toàn đối với hầu hết mọi người. Những tác dụng phụ thường gặp là ngứa và các vấn đề về 

tiêu hóa nhẹ như ợ nóng, tiêu chảy, ói và buồn nôn. Người dị ứng với vỏ các loài động vật có vỏ khi sử 

dụng glucosamine chiết xuất từ động vật có vỏ có thể bị dị ứng. Glucosamine có thể làm tăng hàm lượng 

đường trong máu ở người bệnh tiểu đường. Các báo cáo cho thấy glucosamine làm tăng tác dụng của 

warfarin (thuốc chống đông máu) và vì vậy dẫn đến tăng nguy cơ xuất huyết. Glucosamine cũng có thể làm 

giảm tác dụng của các loại thuốc như acetaminophen và các loại thuốc điều trị ung thư, tiểu đường. 

 

Tài liệu tham khảo: 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/glucosamine 

http://thucphamcongdong.vn/chondroitin-sulfate-5-c-12.html
http://thucphamcongdong.vn/chondroitin-sulfate-5-c-12.html
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Cây hải cẩu vàng - Goldenseal 
 

Người biên dịch: Nguyễn Thị Minh Hiếu 

Ngày đăng: 30/01/2016 

 
Goldenseal, một thực vật quý hiếm, thuộc họ cây mao lương hoa vàng hay hải cẩu vàng. Thành phần hoạt  

động của nó là hydrastine (C21H21NO6) và berberine (C20H19NO5), chất có hoạt động khử trùng. Berberine 

cũng có hoạt tính chống tiêu chảy. 

 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Goldenseal được sử dụng như một chất khử trùng dùng để rửa các vết lở miệng, sưng và đau mắt, vết  

thương, da bị kích ứng và giúp chữa các bệnh phụ khoa như nhiễm trùng âm đạo. Được kết hợp với 
echinacea để điều trị cảm lạnh, nhưng tác dụng này của goldenseal đã không được chứng minh. Goldenseal 
cũng được sử dụng như một phương thuốc cho chứng khó tiêu và tiêu chảy. Trong hai nghiên cứu liên 

quan nhau được thiết kế tố, berberine phân lập từ goldenseal có tác dụng làm giảm tiêu chảy. 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Goldenseal có thể gây ra nhiều tác dụng phụ, bao gồm kích thích tiêu hóa và khó chịu, co bóp tử cung, 

bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh và khiến cho bệnh cao huyết áp trở nên trầm trọng hơn. Nếu dùng liều cao, 

goldenseal có thể gây co giật, suy hô hấp và có thể ảnh hưởng đến sự co bóp của tim. Goldenseal có thể 

tương tác với các loại thuốc ngăn ngừa cục máu đông (như warfarin). Phụ nữ đang mang thai hoặc đang 

cho con bú, trẻ sơ sinh và những người có bệnh tim, rối loạn co giật, hoặc các vấn đề về đông máu không 

nên dùng goldenseal. 
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Tài liệu tham khảo: 
 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/goldenseal 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Trà xanh 
 

Người biên dịch: Nguyễn Thị Minh Hiếu 

Ngày đăng: 30/01/2016 

 
Trà xanh được làm từ lá khô của cây trà xanh giống như trà truyền thống. Tuy nhiên, lá trà  truyền thống 

được lên men, ngược lại lá trà xanh được ủ nhưng không lên men. Trà xanh có thể được ủ và uống hoặc sử 

dụng dưới dạng viên nén hoặc viên nang. Nó được cho là có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi bị tổn hại bởi oxy, 

đột biến và ung thư. Trà xanh có chứa caffeine, nhưng nhiều chiết xuất đã được khử caffein. Trà xanh 

chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoids (một dạng hợp chất phenol tồn tại dưới dạng tự nhiên, 

thuộc nhóm các sắc tố thực vật) và  catechin. 

 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Trà xanh được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không có những bằng chứng khoa học được 

đưa ra. Người ta uống trà xanh vì nhiều lý do, bao gồm phòng ngừa ung thư, bệnh động mạch vành và sâu 

răng. Những lý do khác là bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, giảm nồng độ chất béo (lipid) trong máu, giảm 

đau viêm xương khớp và các triệu chứng mãn kinh và tăng cường giảm cân, tăng cường trí nhớ và kéo dài 

tuổi thọ. 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 

Các tác dụng phụ có liên quan đến tác dụng của caffeine. Bao gồm các hiện tượng mất ngủ, lo lắng, đi tiểu 

thường xuyên, buồn nôn, tiêu chảy, khó chịu, đau bụng, nhịp tim nhanh và run rẩy. Phụ nữ mang thai nên 

tránh caffeine vì caffeine liều lượng cao có thể dẫn đến huyết áp cao, mê sảng, co giật và rối loạn nhịp tim. 

 

Tài liệu tham khảo: 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/green-tea 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Kava 
 

Người biên dịch: Lê Thị Thanh Long 

Ngày đăng: 26/11/2015 

 
Kava là cây dạng bụi mọc ở vùng Nam Thái Bình Dương. Rễ của nó được dùng dưới dạng trà hoặc chế 

biến thành dạng viên nang. 

 

 

Công bố khuyến cáo y học 

 

 

Số người sử dụng kava chủ yếu để giảm lo âu, bồn chồn, hoặc căng thẳng và để hỗ trợ giấc ngủ. Mộ t số 
người sử dụng kava cho bệnh hen suyễn, các triệu chứng mãn kinh, và nhiễm trùng đường tiết niệu.  

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 

 
Hơn 20 người ở châu Âu bị nhiễm độc gan (bao gồm suy gan) sau khi uống kava. Do đó, Cục Quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã yêu cầu in thông tin cảnh báo trên nhãn sản phẩm kava và tiếp tục 
theo dõi tính an toàn của sản phẩm này. 
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Khi kava được chế biến theo phương pháp truyền thống (dạng trà) và sử dụng ở liều cao hoặc thời gian dài 

có thể xảy ra các hiện tượng như da vảy cá (kava dermopathy), các vấn đề thị lực, các thay đổi trong máu 

(chẳng hạn như tăng hồng cầu) và rối loạn vận động (như tình trạng xấu đi của bệnh Parkinson). Ngoài ra, 

kava có thể kéo dài thời gian tác dụng của thuốc an thần khác (chẳng hạn như barbiturates) và ảnh hưởng 

đến quá trình lái xe hoặc các hoạt động khác đòi hỏi sự tỉnh táo. 

 

Tài liệu tham khảo: 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/kava 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Cam thảo 
 

Người biên dịch: Lê Thị Thanh Long 

Ngày đăng: 31/12/2015 

 
Cam thảo tự nhiên có vị ngọt đậm, được chiết xuất từ rễ của một loại cây mọc dạng bụi và được sử dụng 

trong y học dưới dạng viên nang, viên nén, hoặc chiết xuất dạng lỏng. Hầu hết kẹo cam thảo sản xuất tại 

Hoa Kỳ đều dùng hương liệu tổng hợp và không chứa cam thảo tự nhiên. Glycyrrhizin là hoạt chất trong 

cam thảo tự nhiên. Đối với những người đặc biệt nhạy cảm với những tác động của glycyrrhizin, trên thị 

trường hiện có các sản phẩm cam thảo được xử lý đặc biệt để giảm hàm lượng glycyrrhizin xuống thấp hơn 

nhiều (khoảng một phần mười hàm lượng thông thường). Những sản phẩm này được gọi là cam thảo 

deglycyrrhizinated. 

 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Mọi người thường dùng cam thảo để giảm ho, làm dịu cổ họng bị đau và để giảm đau bao tử. Sử dụng bên 

ngoài da, nó được cho là để làm dịu kích ứng da (ví dụ: eczema). 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Glycyrrhizin là nguyên nhân để thận giữ muối và nước, có thể dẫn đến huyết áp cao. Nó cũng gây ra thận 

bài tiết kali, có thể gây ra hàm lượng kali thấp trong máu. Lượng kali bài tiết tăng có thể là một vấn đề đặc 

biệt đối với những người có bệnh tim và cho những người sử dụng digoxin (thuốc chữa bệnh tim) hoặc 

thuốc lợi tiểu làm tăng bài tiết kali trong nước tiểu. Những người bị những bệnh đó và những người mắc 

bệnh cao huyết áp nên tránh dùng cam thảo. 

 
Cam thảo có thể làm tăng nguy cơ sinh non. Vì vậy, phụ nữ mang thai nên tránh sử dụng cam thảo.  

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/licorice 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Melatonin 
 

Người biên dịch: Quách Ngọc Thơ 

Ngày đăng: 10/10/2015 

 
Melatonin là một loại hormone được sản sinh từ tuyến tùng (nằm ở giữa não), giúp điều hòa nhịp thức – 

ngủ. Melatonin được sử dụng trong các chế phẩm bổ sung có nguồn gốc từ động vật hoặc được sản xuất 

bằng phương pháp tổng hợp. Ở một số nước, melatonin được quy định là dược phẩm. 

 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Hầu hết người dùng melatonin chủ yếu để điều trị chứng mất ngủ và giúp giảm thiểu những tác động của 

những chuyến bay đường dài hay làm việc theo ca. Những người khi di chuyển mà phải thay đổi múi giờ 

có thể dùng melatonin trong ngày hoặc trong đêm khởi hành và trong 2 hoặc 3 đêm sau khi đến nơi. Những 

người làm việc theo ca nên uống melatonin trước khi ngủ. Bằng chứng cho thấy rằng bổ sung melatonin có 

thể ảnh hưởng đến nhịp thức - ngủ. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu được thiết kế tốt và phạm vi nghiên 

cứu lớn cho thấy bổ sung melatonin không làm giảm bớt các triệu chứng khi đi máy bay đường dài và 

trong một vài nghiên cứu có phạm vi nghiên cứu nhỏ cho thấy những bổ sung này có thể điều trị chứng mất 

ngủ. 

 



Thực phẩm Cộng đồng 
Dự án “Thực phẩm cùng cộng đồng” phổ biến những kiến thức khoa học và thường thức về thực phẩm cho cộng đồng Việt Nam 

72 / 104 

 

 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Người dùng có thể có cảm giác buồn ngủ sau khi uống melatonin từ 30 phút đến 1 giờ. Mặt khác, mặc  dù 

có một số báo cáo về tác dụng phụ như gây nhức đầu và trầm cảm tạm thời, melatonin dường như có gây 

một vài tác dụng phụ ngắn hạn, còn trong dài hạn, tính an toàn khi sử dụng melatonin vẫn chưa được kiểm 

chứng. Về mặt lý thuyết, khi sử dụng melatonin có nguồn gốc từ não động vật mà không phải là melatonin 

sản xuất bằng phương pháp tổng hợp có thể gây nhiễm virus hoặc thể đạm độc (prion) (*). Melatonin còn 

có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của người mắc bệnh trầm cảm. Sử dụng melatonin tốt nhất là 

nên có sự giám sát của các chuyên gia y tế. 

 
(*) Thể đạm độc là một dạng cấu trúc protein (đạm) có sắp xếp đa cấu trúc nhiều hướng, tối thiểu có thể 

biến đổi thành thể đạm độc khác. Đây là cách nó nhân bản và gây bệnh tương tự như virus hoặc siêu virus. 

Dựa vào khả năng của thể đạm độc, chúng có thể tự sao và truyền cấu trúc của nó cho thể đạm độc khác. 

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/melatonin 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Hoa kế sữa (Milk Thistle) 
 

Người biên dịch: Quách Ngọc Thơ 

Ngày đăng: 25/11/2015 

 

 

Thành phần hoạt chất chính là silymarin được tìm thấy trong hạt của giống cây hoa tím lá gai này.  

 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Hoa kế sữa đã được công bố về chức năng bảo vệ gan khỏi những tác hại của virus, các chất độc hại (như 

cồn  và  những  chất  độc  từ  loài  nấm  mũ  chết  –  dead  cap  mushroom)  và  một  số  loại  thuốc  (như 

acetaminophen – loại thuốc giảm đau và hạ sốt). Vì thế, mọi người dùng hoa kế sữa để ngăn chặn và điều 

trị ngộ độc do nấm và các rối loạn chức năng gan như xơ gan và viêm gan C. 

 
Những nghiên cứu khoa học được thiết kế tốt không chứng minh được lợi ích đáng kể đối với những người 

bị rối loạn chức năng gan. Trong báo cáo từ những thông tin thu thập được về các ca bị ngộ độc nấm cho 

thấy hoa kế sữa đã làm giảm tỷ lệ tử vong. 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 

Hoa kế sữa có thể gây khó chịu dạ dày và gây dị ứng nhẹ nhưng không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào 

được báo cáo. Hoa kế sữa có thể làm tăng tác dụng của thuốc làm giảm lượng đường trong máu (thuốc hạ 

đường huyết). 
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Phụ nữ có vấn đề nhạy cảm với hormone (như ung thư vú, ung thư tử cung, hoặc ung thư buồng trứng; 

bệnh lạc nội mạc tử cung (endometriosis) và u xơ tử cung) nên tránh dùng các phần mọc trên mặt đất của 

hoa kế sữa. 

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/milk-thistle 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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S -Adenosyl- L -Methionine (SAMe) 
 

Người biên dịch: Nguyễn Thị Minh Hiếu 

Ngày đăng: 06/12/2015 

 
S -adenosyl- L -methionine (SAMe) là một chất tìm thấy trong cơ thể con người và được sản xuất tổng hợp 

dưới dạng một chế phẩm bổ sung. 

 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
SAMe được cho là có hiệu quả trong điều trị bệnh trầm cảm, viêm xương khớp và các rối loạn gan, nhưng 

cho đến nay các nghiên cứu khoa học vẫn chưa xác nhận tuyên bố này. Cần nghiên cứu thêm để xác minh 

tính hiệu quả của nó. 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào được báo cáo. Những người bị rối loạn lưỡng cực (là hiện tượng 

rối loạn thần kinh, lúc thì quá hưng phấn, lúc thì quá ưu sầu, quá suy sụp) không nên sử dụng SAMe. 

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-nu 

traceuticals/i-s-i-adenosyl-span-data-merckobjecttype-smallcaps-l-span- 

methionine-same 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-nu
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Quả cọ lùn (Saw Palmetto) 
 

Người biên dịch: Nguyễn Thị Minh Hiếu 

Ngày đăng: 06/12/2015 

 
Quả cây cọ lùn có thể được chế biến thành trà. Quả này cũng được chế biến dưới dạng viên nén, viên nang 

và chiết xuất dạng lỏng. 

 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Quả cây cọ lùn có tác dụng chống lại các hoạt động của testosterone (là hormone nội tiết tố nam được tiết 

ra chủ yếu ở tinh hoàn và một phần nhỏ từ tuyến thượng thận của nam giới). Người ta sử dụng Quả cây cọ 

lùn chủ yếu để điều trị bệnh phì đại tiền liệt tuyến lành tính (u xơ tiền liệt tuyến). Trong một số nghiên 

cứu, Quả cây cọ lùn làm thuyên giảm các triệu chứng của tuyến tiền liệt phì đại, chẳng hạn như sự thôi 

thúc đi tiểu thường xuyên. Tuy nhiên, một nghiên cứu quy mô lớn được thiết kế tốt không cho thấy bất kỳ 

lợi ích nào như tuyên bố trên. 

 
Những công bố như Quả cây cọ lùn làm tăng sản xuất tinh trùng, kích thước vú, hay sức sống tình dục là 

khó kiểm chứng. 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Nhức đầu và tiêu chảy thỉnh thoảng xảy ra khi dùng quả cây cọ lùn. Bởi vì quả cây cọ lùn có thể có tác 

dụng như hormone, phụ nữ đang mang thai hoặc dự định có thai không nên dùng nó. Phụ nữ dùng liệu 

pháp hormone nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống chế phẩm từ quả cây cọ lùn. Nó có thể tương 

tác với liệu pháp estrogen (là nội tiết tố nữ được tiết ra từ buồng trứng) và thuốc tránh thai, và có thể ảnh 

hưởng đến tác dụng phòng chống đông máu của Warfarin (C19H16O4 - chất chống đông máu). 

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.msdmanuals.com/home/s pecial-subjects/medicinal-herbs- 

and-nutraceuticals/saw-palmetto 

http://www.msdmanuals.com/home/s
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Hoa St. John’s wort 
 

Người biên dịch: Nguyễn Thị Minh Hiếu 

Ngày đăng: 14/01/2016 

 

 
Chất màu đỏ trong hoa chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học, bao gồm hypericin và hyperforin. 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 

Hoa St. John’s wort thường được dùng chủ yếu để giảm các triệu chứng trầm cảm. Nghiên cứu khoa học 

cho ra nhiều kết quả khác nhau, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy chúng có lợi khi dùng để điều trị chứng 

trầm cảm từ mức độ nhẹ tới trung bình. Tuy nhiên, một nghiên cứu có quy mô lớn và được thiết kế tốt đã 

chỉ ra rằng Hoa St. John’s wort không có hiệu quả để điều trị chứng trầm cảm nặng. 

 
Hoa St. John’s wort cũng đã đang được sử dụng để điều trị bệnh bạch biến, nhưng hiệu quả của nó trong 

việc điều trị bệnh rối loạn này chưa được kiểm chứng. 
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Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Hoa St. John’s wort có thể gây tăng nhạy cảm với ánh sáng. Tác dụng phụ khác bao gồm các triệu chứng 

đường tiêu hóa, mệt mỏi và đau đầu. Phụ nữ mang thai không nên sử dụng chế phẩm bổ sung này vì nó 

làm tăng trương lực cơ trong tử cung, dẫn đến tăng nguy cơ sảy thai. 

 
Một trong những vấn đề lớn hơn của Hoa St. John’s wort là nó có thể tương tác bất lợi với thuốc đang sử 

dụng. Những tương tác này có thể dẫn đến các phản ứng gây độc hoặc vô hiệu hóa thuốc.  

 

Tài liệu tham khảo: 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/st-john-s-wort 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-


Thực phẩm Cộng đồng 
Dự án “Thực phẩm cùng cộng đồng” phổ biến những kiến thức khoa học và thường thức về thực phẩm cho cộng đồng Việt Nam 

79 / 104 

 

 

Cây nữ lang hoa (Valerian) 
 

Người biên dịch: Nguyễn Thị Minh Hiếu 

Ngày đăng: 14/01/2016 

 
Rễ khô của cây nữ lang hoa chứa valepotriates, có tác dụng làm dịu thần kinh. 

 

 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Nữ lang hoa được sử dụng như thuốc an thần và hỗ trợ giấc ngủ, đặc biệt là ở một số nơi tại châu Âu. 

Trong hai nghiên cứu được thiết kế khá tốt, nữ lang hoa cải thiện chất lượng ngủ và làm giảm thời gian cần 

để đi vào giấc ngủ. 

 
Một số người sử dụng nữ lang hoa để trị nhức đầu, trầm cảm, nhịp tim bất thường và run rẩy. Thường nó 

được dùng trong một khoảng thời gian ngắn (4 đến 6 tuần). Tuy nhiên, không có đủ các chứng cứ khoa học 

để xác định nữ lang hoa có hiệu quả cho các điều trị trên. 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Đau đầu, dễ bị kích thích, lo lắng, rối loạn nhịp tim đã được ghi nhận. Những người đang lái xe hoặc các 

hoạt động khác cần sự tỉnh táo không nên sử dụng chất này. Các tác dụng phụ khác bao gồm đau bụng, 

chóng mặt và mệt mỏi. 

 
Nữ lang hoa có thể kéo dài tác dụng của thuốc an thần (ví dụ như barbiturat) khi được dùng kèm. 

Khuyến cáo phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú không nên sử dụng nữ lang hoa.  
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Tài liệu tham khảo: 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/valerian 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Kẽm 
 

Người biên dịch: Trần Huỳnh Như 

Ngày đăng: 29/11/2015 

 
Kẽm là một loại khoáng chất vi lượng cần thiết trong nhiều quá trình trao đổi chất. Nguồn cung cấp kẽm 

bao gồm con hàu, thịt bò và ngũ cốc bổ sung vi chất. 

 

 

Công bố khuyến cáo y học 
 
Người ta thường bổ sung kẽm dưới dạng thuốc để giảm các triệu chứng do cảm gây nên. Các nghiên cứu 

khoa học thì không thống nhất, vì nếu kẽm có tác dụng điều trị cảm thì hiệu quả rất ít và chỉ có tác dụng 

khi sử dụng kẽm tại thời điểm triệu chứng cảm lạnh vừa tái phát. 

 
Người ta cũng sử dụng kẽm để chữa lành vết thương vì thiếu hụt kẽm sẽ làm chậm quá trình làm lành vết 

thương. Sự thiếu hụt kẽm sẽ làm chậm sự phát triển của trẻ nhỏ. Để tránh thiếu hụt kẽm, cần cho trẻ nhỏ 

sử dụng các chế phẩm bổ sung kẽm. 
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Tác dụng phụ có thể xảy ra 
 
Kẽm được xem là an toàn, nhưng độc tố có thể hình thành nếu hấp thu kẽm ở hàm lượng cao. Tác dụng 

phụ thông thường khi sử dụng thuốc bổ sung kẽm là buồn nôn, ói, tiêu chảy, miệng đau và không có cảm 

giác ngon miệng. Kẽm là một nguyên tố kim loại vi lượng và có thể đào thải các nguyên tố kim loại thiết 

yếu khác trong cơ thể, do đó không nên sử dụng chế phẩm bổ sung kẽm quá 14 ngày. Bụi kẽm có thể  gây 

kích thích mũi và cổ họng. Tác động của một số chất kháng sinh có thể làm giảm khả năng hấp thu các 

chất bổ sung kẽm. 

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and- 

nutraceuticals/zinc 

http://www.msdmanuals.com/home/special-subjects/medicinal-herbs-and-
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Chế phẩm bổ sung collagen – có thật sự hiệu quả? 
 

Người biên dịch: TS. Lê Ngọc Liễu 

Ngày đăng: 04/01/2016 
 

 

Nhiều bệnh nhân đến gặp tôi và nói là họ chăm sóc da rất kỹ, bao gồm đến gặp chuyên gia tư vấn sắc  đẹp 

thường xuyên, sử dụng các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền và mới đây nhất là các chế phẩm bổ sung 

collagen, một loại chế phẩm được xem là không thể thiếu để có làn da đẹp. Thường được bổ sung qua 

đường miệng (uống), trị giá có thể đến 100 đô Mỹ/chai, những chế phẩm này không hề rẻ, nhưng được 

khoác cho nhiều lời hứa hẹn sẽ tốt cho sức khỏe tổng quan và duy trì sắc đẹp. 

 

Collagen – có thật sự rất quan trọng không? 
 
Collagen là thành phần protein tự nhiên của da, hoạt động như một giàn giáo và các khối xây dựng chính 

cho tế bào, mô và cơ quan. Khoảng 1/3 hàm lượng protein trong cơ thể được tạo thành từ collagen, được 

tìm thấy ở xương, cơ và mô nội tạng. Collagen, keratin (thành phần chính của tóc và móng) và elastin 

(protein đàn hồi trong các mô liên kết) giữ cho da chắc khỏe, đàn hồi và giữ được cấu trúc.  

 
Cơ thể tự sản sinh collagen mà cơ thể cần, nhưng quá trình tổng hợp này dần dần bị phá vỡ như là một 

phần của quá trình lão hóa tự nhiên. Phụ nữ sản sinh ít collagen hơn nam giới và lượng collagen này bị mất 

đi với tốc độ khoảng 1% mỗi năm. Điều này có nghĩa là một người phụ nữ sẽ mất tự nhiên khoảng một nửa 

lượng collagen từ da ở tuổi  50. 
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Collagen cũng bị ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố gây căng thẳng từ môi trường như tiếp xúc với ánh nắng, 

dinh dưỡng, tổn thương da và sự tiếp xúc với các độc tố như là các chất gây ô nhiễm, hút thuốc lá và các 

loại thuốc tiêu khiển. Khi hàm lượng collagen bị giảm, da mất độ đàn hồi và độ chắc tự nhiên, đi kèm với 

sự xuất hiện của các vết  nhăn. 

 
Hàm lượng collagen thấp cũng ảnh hưởng đến xương, hình ảnh bên phải cho thấy sự mất collagen ảnh 

hưởng đến hình dạng khuôn mặt như thế nào khi bị lão hóa trầm trọng. 

 

 

Quay lại vấn đề giữ gìn tuổi thanh xuân của bạn – các thuốc uống chống 

lão hóa tuyên bố là có thể đem lại sắc đẹp trong 1 chai thuốc, nhưng liệu 

nó có thật sự tốt như vậy không? 
 

Các chế phẩm bổ sung collagen được tuyên bố là có thể cung cấp nhiều lợi ích, bao gồm: 
 

Giảm vết nhăn 

Đảo ngược sự lão hóa của da 

Làm da săn chắc hơn 

Làm da đầy đặn 

Cải thiện độ đàn hồi cho da 

 
Tuy nhiên, thật sự là có rất ít các bằng chứng cho thấy rằng các chế phẩm bổ sung dạng viên hay dạng uống 

này có thể đem lại công dụng như những gì được tuyên bố. Collagen là một loại protein khi được tiêu hóa 

sẽ bị phân cắt bởi hệ thống tiêu hóa thành các axit amin riêng biệt, sau đó các axit amin này sẽ được tái 

hợp lại bởi tế bào theo như nhu cầu của từng tế bào. 

 
Nhiều công ty đã nhảy vào tuyên truyền collagen, làm cho người tiêu dùng khó có thể nhận ra rằng thực sự 

không có bằng chứng khoa học cho thấy các chế phẩm bổ sung collagen có hiệu quả đến sức khỏe của  da 

và ngoại hình của bạn. Không hề có sự đảm bảo rằng uống các loại thuốc collagen có hiệu quả nhiều hơn 

so với bất kỳ loại protein nào như là thịt, phô mai, trứng và đậu trong việc lưu trữ collagen cho da. 

 

Nếu bạn không thể nhận collagen từ thuốc uống, vậy còn các sản phẩm 

chăm sóc da chứa collagen thì như thế nào? 
 

Hầu hết trong các mỹ phẩm sử dụng cho da ở dạng gel, kem (cream) hoặc nước (lotion), các phân tử 

collagen thường quá lớn để được hấp thụ vào biểu bì – do đó hầu như chúng chỉ nằm lại trên bề mặt và sẽ  
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bị rửa trôi đi. Một vài công ty đang bán những sản phẩm collagen có kích thước micro, tức là đủ nhỏ để 

được hấp thụ vào da, tuy nhiên rất khó để chuyển các phân tử micro này thành dạng có ích cho các tế  bào 

da. Và rất có khả năng là bất kỳ các phân tử collagen nào có thể thật sự xâm nhập vào da sẽ bị “chặn lại” 

bởi hệ thống miễn dịch của cơ thể vì chúng bị coi là "ngoại lai". Chúng cũng có thể gây ra các phản ứng dị 

ứng hoặc đơn giản sẽ bị phân hủy bởi các tế bào bạch cầu trước khi chúng có thể đem lại hiệu quả cho da. 

 

Như thế nào mới thật sự hiệu quả? 
 
Độ phong phú đa dạng của các chế phẩm collagen trên thị trường cho chúng ta biết là nhiều người rất quan 

tâm đến sức khỏe da của họ. Do đó, dựa theo lời khuyên của các chuyên gia về da và chống lão hóa, chúng 

ta có thể làm gì để bảo đảm vẫn giữ khuôn mặt tươi trẻ trong cuộc họp trường sau 20 năm? 

 

Giảm quá trình phân hủy collagen 
 
Để đảm bảo lượng collagen đầy đủ cho da, việc đầu tiên cần làm là ngăn cản sự mất collagen cơ thể bạn 

đang có. Nếu bạn chưa có các liệu pháp chống ánh nắng mặt trời thích hợp, thì đấy là việc ưu tiên hàng 

đầu cần chú trọng. Các nguyên cứu cho thấy bảo vệ da chống lại ánh nắng mặt trời là một trong những 

cách quan trọng nhất để chống lại quá trình lão hóa. Hút thuốc, cũng giống như tiếp xúc với ánh mặ t trời, 

có khả năng hủy hoại da rất lớn, và cũng có bằng chứng cho thấy ngủ không đủ và không hợp lý cũng có 

ảnh hưởng xấu cho da. 

 

Chế độ dinh dưỡng 
 

Ăn những thực phẩm thích hợp và dùng các nguồn thực phẩm tốt chứa chất chống oxi hóa từ trái cây và 

rau củ rất quan trọng cho việc hình thành collagen. Những thực phẩm màu sáng như là cà chua, bưởi và 

dưa hấu chứa nhiều lycopene có tính chống oxi hóa mạnh, giúp ngăn chặn sự phá hủy collagen. Trái  cây 

như là cam, dâu và ớt chuông đỏ cũng chứa vitamin C, là thứ quan trọng giúp duy trì điều kiện tối ưu của 

da. Rau cải như là bông cải xanh, các loại lá xanh và bông cải trắng cung cấp glucosinolate cho da, giúp 

chống lại các gốc tự do thường tấn công collagen của chúng ta. Thành phần quan trọng khác cho da là axit 

béo omega-3 như là axit eicosapentanoic (EPA), có tác dụng chống viêm và chống oxi hóa giúp bảo vệ và 

chữa lành cho da. Omega-3 có trong các nguồn thực phẩm như là các loại cá có dầu và tảo xoắn spirulina. 

Nên tránh các loại thực phẩm chứa tinh bột và đường, điều này giúp làm giảm sự viêm nhiễm có ảnh 

hưởng đến quá trình sản sinh collagen tự nhiên cho cơ thể. 

 

Chăm sóc da hợp lý 
 
Chăm sóc da hợp lý giúp điều hòa điều kiện da tối ưu, nhờ đó giúp bảo vệ da khỏi căng thẳng cực độ. Bằng 

cách nào? Thường xuyên tẩy da bằng một bàn chải mát-xa nhẹ nhàng hoặc dùng axit alphahydroxy (AHA) 

có thể giúp “tập thể dục” cho da và đảm bảo tái tạo tế bào da khỏe mạnh. Các sản phẩm chăm sóc da được 

chứng minh là giúp giống lại quá trình lão hóa bao gồm các sản phẩm có hoạt tính chống oxi hóa như là 

chiết xuất trà xanh, quả cà phê và DHEA. Có thể dùng những sản phẩm có chứa retinol, một dẫn xuất của 

vitamin A, có khi được gọi là Retin-A, giúp ngăn cản sự phá hủy collagen từ quá trình tiếp xúc với tia UV 

và giúp tăng cường quá trình sản sinh collagen. 

 

Chất làm đầy da kích thích collagen 
 
Axit hyaluronic, một thành phần liên kết với nước có tự nhiên trong da, giúp kích thích quá trình sản sinh 

collagen bằng cách bao bọc nước xung quanh các nguyên bào sợi – tế bào da sản sinh collagen. Khi da bị 
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lão hóa, thành phần quan trọng này cũng bị giảm đi. 

 
Những nghiên cứu tại trường Đại học Y Michigan tìm thấy rằng việc tiêm Restylane (thành phần chính của 

Restylane là axit hyaluronic) không chỉ kích thích các nguyên bào sợi xung quanh tăng cường sản sinh 

collagen, mà dường như còn có tác dụng bảo vệ các collagen có sẵn trong khu vực. Hai nhãn hiệu hàng đầu 

của chất làm đầy da chứa axit hyaluronic là Restylane và Juvederm và chúng có tác dụng ngay lập tức làm 

đầy khu vực để làm căng các vết nhăn. Ảnh hưởng của các chất làm đầy được tăng cường bởi sự kích thích 

collagen, do đó bệnh nhân cần thực hiện việc tiêm này ít thường xuyên hơn. 

 
Tương tự như axit hyaluronic, axit poly-L-lactic (PLLA) cũng có tác dụng kích thích sự hình thành 

collagen. PLLA là thành phần chính trong chất làm đầy Sculptra, được tiêm sâu vào trong lớp da trong 

chương trình trị liệu 3 lần, có thể kéo dài tới 2 năm. Sculptra được chứng minh là giúp sửa chữa sự mất 

collagen và hao hụt chất béo, và cũng được FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) phê 

chuẩn cho các bệnh nhân AIDS bị mất chất béo ở má nghiêm trọng. 

 
Radiesse có chứa canxi hydroxylapatite như là thành phần hoạt tính kích thích collagen, nó cũng là chất 

làm đầy có hiệu quả trong việc tái tạo lại vùng da đầy đặn cho bệnh nhân có những vết nhăn sâu hoặc da bị 

chảy xệ. Tác dụng của Radiesse có thể kéo dài 12 tháng hoặc hơn. 

 

Tia laze và sự kích thích collagen bằng sóng RF (radiofrequency) 
 
Sự sản sinh collagen giảm dần theo quá trình lão hóa, nhưng ở nơi mà da bị tổn thương, quá trình sản sinh 

collagen lại được tăng cường như là một phần của quá trình tự phục hồi của da. Các thiết bị thẩm mỹ  

như carbon dioxide và tia laze Fraxel, các liệu pháp phóng xạ như Thermage và Ultherapy thường có 

hiệu quả thông qua việc để cho da bị tổn thương có kiểm soát, nhờ đó quá trình tái tạo collagen được kích 

thích. Tất cả các phương pháp này có hiệu quả trong việc làm căng da và cải thiện vẻ bề ngoài. Tia laze 

được thiết kế để kích thích tái sinh trên bề mặt và vùng biểu bì (lớp trên cùng), còn làm căng da bằng tần 

số RF thì hoạt động ở vùng da sâu hơn cho những nết nhăn lớn hơn. 

 
Bài viết được viết bởi bác sĩ Liow Tiong Sin, là bác sĩ khoa thẩm mỹ ở Kuala Lumpur và Melaka, Malaysia. 

Ông có hơn 12 năm kinh nghiệm với việc chữa trị thẩm mỹ và thực hiện nhiều khóa huấn luyện cho các bác 

sĩ khác trong khu vực Châu Á. 

 

Tài liệu tham khảo 
 
http://cosmedmd.blogspot.com/2012/09/collagen-supplements-do-they- 

really-work.html 

http://cosmedmd.blogspot.com/2012/09/collagen-supplements-do-they-
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Thực phẩm Cộng đồng cảm ơn bạn đọc đã quan tâm đến dự án. 

Mọi thắc mắc, góp ý về dự án, xin vui lòng gửi về địa chỉ email 

thucphamcungcongdong@gmail.com 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&amp;fs=1&amp;to=thucphamcungcongdong%40gmail.com

