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Những lợi ích sức khỏe từ Đu Đủ 
– “loài quả của thiên thần” 

Tác giả: Diana Herrington, www.care2.com | Dịch giả: Phương Chính 

14 Tháng Bảy , 2016 

 
(Nguồn ảnh: rtoapanta/shutterstock) 

Bạn có biết rằng một quả đu đủ căng mọng, ngon ngọt và mềm mại như bơ sẽ giúp 
tinh thần bạn sảng khoái lên rất nhiều? Christopher Columbus đã gọi đu đủ là “loài 
quả của các thiên thần”. 

Trước kia đu đủ là một loại quả quý hiếm và lạ lẫm, nhưng ngày nay người ta có thể 
tìm mua nó gần như quanh năm. Hầu hết tất các bộ phận của cây đu đủ (quả, hạt, rễ, 
thân, lá hoa, vỏ và nhựa mủ) đều được con người tận dụng cho những lợi ích sức 
khỏe của mình. 

 
Qủa đu đủ ở trên cây. (Kanjanee Chaisin/Shutterstock) 

http://www.care2.com/
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6 Lợi Ích Sức khỏe Từ Đu Đủ 
1. Hỗ trợ tiêu hóa 

  

Theo một nghiên cứu của Đại học Illinois tại Urbana-Champaign năm 2011, đu đủ 
chứa enzymepapain giúp dạ dày trong quá trình tiêu hóa protein. Đu đủ chín là có 
hiệu quả tốt nhất. 

Hơn nữa, đu đủ cũng được sử dụng để chữa nhiều vấn đề về tiêu hóa như các vấn 
đề đường ruột, khó tiêu, táo bón, tiêu chảy. 

2. Giúp ngăn ngừa ung thư  

Đủ đủ chứa nhiều lycopene, chất đã được chứng minh là giúp làm giảm ung thư 
tuyến tiền liệt, phổi, tuyến tụy, ruột kết và trực tràng, thực quản, khoang miệng, ung 
thư vú, cổ tử cung và dạ dày theo nhiều nghiên cứu. 

Chiết xuất từ lá đu đủ được làm khô đã được phát hiện là có tác dụng chống ung thư 
rất tốt, khi chống lại được các khối u được phát triển trong phòng thí nghiệm (ung thư 
vú, gan, cổ tử cung, phổi và tuyến tụy). Các tác dụng chống ung thư trở nên mạnh 
hơn khi các tế bào tiếp nhận lượng chiết xuất lá đu đủ lớn hơn. 

3. Tốt cho mắt  

Lutein và zeaxanthin là hai hóa chất thực vật được tìm thấy trong đu đủ có tác dụng 
giúp duy trì thị lực tốt. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hấp thụ lutein và 
zeaxanthin giúp ngăn chặn sự thoái hóa điểm vàng. 

4. Tiêu diệt các ký sinh trùng đường ruột 

Người ta đã khám phá hạt đu đủ và quả của nó có hoạt tính chống ký sinh trùng. 
Trong một nghiên cứu, những trẻ em có ký sinh trùng đường ruột được cho dùng hạt 
đu đủ; sau đó bảy ngày những đứa trẻ này không còn ký sinh trùng nữa. 

5. Tốt cho da  

Đu đủ rất giàu  β-carotene và lycopen, những chất được biết đến nhờ tác dụng điều 
chỉnh các thuộc tính của da. 

Những nguyên tố vi lượng này đã được chứng minh là có thể giúp bảo vệ làn da khỏi 
bị cháy nắng. 

Những phụ nữ sống ở các vùng khí hậu nhiệt đới đã sử dụng nước ép đu đủ chưa 
chín cho làn da của họ. Khi cọ phần thịt đu đủ trắng nguyên chất lên da có thể loại bỏ 
các tế bào chết và thay thế chúng bằng một làn da khỏe mạnh. Ngoài ra, nó còn 
được sử dụng trong các loại sữa tắm, các chất tẩy rửa và nước rửa tay. 

6. Giảm nguy cơ đột quỵ  

Lycopen, chất có nhiều trong đu đủ, còn có khả năng làm giảm nguy cơ đột quỵ ở 
nam giới. 

Cà chua được nấu chín chứa lượng lycopen lớn hơn nhiều so với đu đủ, 
nhưng lycopen trong đu đủ có tính sinh khả dụng (phần trăm phát huy ác dụng dược 
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http://www.theepochtimes.com/n3/1420678-homemade-papaya-enzyme-supplement/
https://www.researchgate.net/publication/260875046_Papaya_A_Gifted_Nutraceutical_Plant_-_a_Critical_Review_of_Recent_Human_Health_Research
http://www.care2.com/greenliving/smoking-is-not-the-only-cause-of-lung-cancer.html
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http://www.care2.com/greenliving/cut-breast-cancer-risk-with-these-everyday-habits.html
http://jnci.oxfordjournals.org/content/91/4/317.full.pdf
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http://www.care2.com/greenliving/lycopene-the-powerful-nutrient-that-may-help-prevent-cancer.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16465309
http://www.plantsjournal.com/vol1Issue1/Issue_jan_2013/2.pdf
http://www.plantsjournal.com/vol1Issue1/Issue_jan_2013/2.pdf
http://www.neurology.org/content/79/15/1540
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23931131
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lý) lớn hơn. “Các chế phẩm bổ sung có thể cung cấp cho bạn lycopen dạng tinh chất, 
nhưng bạn sẽ không biết chính xác mình đã hấp thụ những gì từ trong thực phẩm. 
Bạn có thể hấp thụ sai dạng lycopen trong các chế phẩm bổ sung”, tiến sĩ 
Giovannucci, người đã hoàn thành rất nhiều nghiên cứu về lycopen, cho biết. 

Xin lưu ý:  Đu đủ có thể gây dị ứng nhựa bởi nó có chứa chitinase, chất có liên quan 
đến chứng dị ứng nhựa trái cây. Quả bơ, chuối, hạt dẻ và kiwi là các trái cây đứng 
top đầu trong danh sáchcác thực phẩm có phản ứng chéo nhựa thực vật. Đu đủ nằm 
ở thứ hạng trung bình trong danh sách này. Phụ nữ mang thai, cho con bú và những 
người bị rối loạn xuất huyết được khuyên nên tránh xa đu đủ. Dù không có bằng 
chứng khoa học, nhưng lời khuyên này đến từ những người từng bị sảy thai. 
Những hạt màu đen của quả đu đủ chứa một ít carpine, đây có thể là 
một chất độc mà giúp đu đủ có khả năng loại bỏ các ký sinh trùng đường ruột và 
những vấn đề sức khỏe khác một cách rất hiệu quả. 

 
Hoa đu đủ non. (Juan Carlos Martinez/Shuttertsock) 

Thông tin thú vị về cây Đu Đủ:   
– Cây đu đủ thật sự là loài thảo dược khổng lồ. 
– Cây đu đủ có thể cao đến hơn 6 mét và ra quả trong vòng chưa đầy 18 tháng. 
– Một quả đu đủ có thể nặng từ gần 0,5 kg đến hơn 9 kg. 
– Tại Costa Rica và Mexico, người bản xứ xem cây đu đủ là “loài cây của sức khỏe”. 
– Vỏ và thân của cây đu đủ được sử dụng trong sản xuất dây thừng. 
– Đu đủ được gọi là “pawpaw” ở châu Âu và châu Úc, “mamao” ở Bra-xin, và 
“fruitabomba” ở Cuba. 
– Hoa đu đủ rất đẹp (xem hình trên). 
 
Lịch sử của Đu Đủ: 

Cây đu đủ là loại cây mọc tự nhiên tại Trung Mỹ, nó được đánh giá rất cảo bởi những 
người da đỏ ở châu Mỹ La-tinh. Những nhà thám hiểm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha 
đã mang đu đủ đến những vùng cận nhiệt đới khác trên thế giới trên đường du hành 
của họ. Các nơi đó bao gồm Ấn Độ, Philippin và nhiều vùng thuộc Châu Phi. 

Cho đến thế kỉ 20 đu đủ mới đến Mỹ và được trồng ở Hawaii. Những nơi sản xuất đu 
đủ lớn nhất thế giới là Mỹ (Hawaii là nơi sản xuất đu đủ chính của Mỹ từ năm 1920), 
Puerto Rico và Mexico. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11880478
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11880478
http://latexallergyresources.org/latex-cross-reactive-foods-fact-sheet
http://www.academia.edu/4244827/Toxicity_and_Effect_of_Carica_Papaya_Seed_Aqueous_Extract_on_Liver_Biomarkers_of_Clarias_Gariepinus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17472487
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Dinh dưỡng của Đu Đủ: 

– Rất giàu hàm lượng các vitamins (A và C) và các khoáng chất. Một nửa quả đu đủ 
nhỏ có thể cung cấp 150% lượng vitamin C được khuyến nghị nên nạp vào hàng 
ngày. 

– Ít natri, calo và tinh bột. 

– Xem toàn bộ thông số tại đây: Dinh dưỡng của Đu đủ. 

 
(KoBoZaa/Shutterstock) 

Nguyên gốc bài báo này được đăng trên www.Care2.com. Đọc bản gốc tại đây. 
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