
  

  

Tác dụng của Tỏi đen trong  
điều trị mỡ máu, chống bèo phì 
Béo phì là một vấn đề đe dọa sức 
khỏe cộng đồng, nhất là khi đời 
sống ngày càng tốt hơn thì nguy 
cơ về béo phì lại hiện hữu ngày 
một rõ nét. Béo phì còn là nguyên 
nhân gây ra các hội chứng chuyển 
hóa và các bệnh mãn tính. Béo phì 
có thể được ngăn ngừa bằng cách 
kết hợp hoạt động thể chất và cân 
bằng chế độ ăn uống lành mạnh. 

Chế độ ăn có tỏi đen đã được 
chứng minh là phương pháp hỗ trợ 
điều trị mỡ máu, chống béo phì.  

Tỏi đen có chứa lượng lớn các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid, dẫn xuất tetrahydro-
-carboline và các hợp chất organosulfur, bao gồm S-allyl-cysteine và S-allyl-mercaptocysteine. Quá trình 
lên men không chỉ làm thay đổi các thành phần dinh dưỡng, các tính chất cảm quan của tỏi đen so với 
tỏi tươi, quá trình này có làm tăng hoạt tính sinh học của tỏi đen. 

Kiểm soát béo phì bằng chế độ ăn 

Thông qua chế độ ăn, chứng béo phì có thể kiểm soát. Một số loại thực phẩm chức năng truyền thống 
như γ-oryzanol, axit butyric, các loại đậu, bromelain, đậu Hà Lan, đậu lăng, đậu fabas, axit linoleic liên 
hợp, diacylglycerol, mâm xôi đen, táo, bạch dương, ... thông qua cơ chế gồm gây cảm giác no, giảm 
thèm ăn, điều hòa chuyển hóa lipid và sinh nhiệt để điều trị béo phì. 

Tỏi đen là một ví dụ nổi bật khác. Năm 2015, Ha AW và các cộng tác viên, thông qua nghiên cứu của 
mình đã chứng minh, chế độ ăn có bổ sung chỉ 1,5% tỏi đen thì có thể giảm cân. Chế độ ăn này còn 
giảm mỡ thận và dịch màng cứng trong mô chứa nhiều chất béo. Hơn nữa, tỏi đen còn làm giảm các rối 
loạn lipid máu gây ra do ăn chế độ nhiều chất béo. Trong nghiên cứu của Ha AW, tác dụng giảm tổng 
lipid, cholesterol toàn phần, triglyceride trong huyết tương đã được chỉ rõ. Đối với những người dùng tỏi 
đen, sự giảm đi các thành phần không tốt trong huyết tương là do chuyển hóa thành các cholesterol 
lipoprotein. Đáng chú ý, ngay cả trong chế độ ăn nhiều chất béo, việc dùng tỏi đen cũng vẫn làm giảm 
glucose và insulin trong huyết tương. 

 



Một trong những lý giải thuyết phục cho tác dụng 
chống béo phì của tỏi đen là khả năng điều hòa các 
yếu tố phiên mã và enzymes liên quan đến tổng hợp 
chất béo của các chất có trong loại thực phẩm này. 

Trong một nghiên cứu khác của Seo DY và các cộng 
sự đã phát hiện ra rằng, khi vận động thể thao, các 
chất trong tỏi đen có khả năng làm tăng tác dụng 
điều trị béo phì và giảm cholesterol. Việc kết hợp sử 
dụng tỏi đen và tập thể dục có thể có hiệu quả lớn 
đối với giảm mỡ nội tạng, mỡ ngoài màng cứng, mỡ 
gan. Việc tiêu thụ 6 gam tỏi đen 1 ngày trong một 
thời gian (trong nghiên cứu là 12 tuần) cũng có tác 
dụng bảo vệ tim mạch ở bệnh nhân cần điều trị. 
Việc điều trị bằng tỏi đen theo chế độ như trên đã 
làm giảm các dấu hiệu xơ vữa động mạch và cải 
thiện rối loạn lipid máu. 

Nhìn chung, các nghiên cứu đều khẳng định rằng, 
tỏi đen thật sự có tác dụng đối với việc điều trị béo 
phì và các vấn đề khác do béo phì gây ra, đặc biệt 
là mỡ máu, xơ vữa động mạch, gan nhiễm mớ và 
rối loạn lipid máu. 
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