
Phụ gia thực phẩm
chống oxy hóa bằng vitamin E



Mở đầu 

• Vitamin E là nột trong 
những vitamin rất cần thiết 
cho cơ thể con người sinh 
trưởng và phát triển bình 
thường.Ngoài ra nó còn  là 
một chất chống oxy hóa 
hữu hiệu trong công nghiệp 
sản xuất dầu mỡ hiện nay
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1. Khái niệm
• Vitamin E là tên

gọi chung để chỉ hai
lớp các phân tử
(bao gồm các
tocopherol và các
tocotrienol) có tính
hoạt động vitamin E 
trong dinh dưỡng.

Mã số phụ gia: E307, 
đối với tocopherol hỗn hợp mã số có thể là E307b hay E307c.
Công thức phân tử: C29H50O2

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tocotrienol&action=edit&redlink=1


2. Cấu tạo và các dạng cuả VTM E

• Tất cả đều có vòng chromanol, với nhóm hydroxyl có thể

cung cấp nguyên tử hiđrô để khử các gốc tự do và nhóm

R (phần còn lại của phân tử) sợ nước để cho phép thâm

nhập vào các màng sinh học. Các tocopherol và

tocotrienol đều có dạng alpha, beta, gamma và delta,

được xác định theo số lượng và vị trí của các nhóm metyl

trên vòng chromanol. Mỗi dạng có hoạt động sinh học hơi

khác nhau

• Tocopherol là chất gồm một nhân chromanol và
một dây phytyl no chứa 16 carbon. Số lượng
carbon và vị trí nhóm methyle (CH3) trên nhân
chromatol cho ta những dạng tocopherol khác nhau





Phân loại 

• Có hai loại vitamin E: Loại có
nguồn gốc thiên nhiên và loại
tổng hợp.

- Vitamin E có nguồn gốc thiên
nhiên: Ðược chiết xuất từ dầu
thực vật như gấc, đậu tương,
ngô, mầm lúa mạch, các loại hạt
có dầu như hạt hướng dương.

- Vitamin E tổng hợp: Có công
thức là dl-alpha tocopherol, gồm
8 đồng phân nhưng chỉ có 1 đồng
phân giống vitamin E thiên nhiên
là d - alpha tocopherol (chỉ chiếm
12,5%), vì vậy tác dụng của
vitamin E tổng hợp thấp hơn so
với loại có nguồn gốc thiên nhiên.



3. Tác dụng của VTM E

• VitaminE được biết đến là chất chống  
oxy mạnh, có thể ngăn cản được những 
tác động có hại của các chất oxy hóa 
sinh ra bởi quá trình chuyển hóa trong 
cơ thể hoặc khi trong cơ thể bị nhiễm 
khuẩn, nó được xem là hàng phòng thủ
trước tiên chống lại quá trình peroxyd 
hóa lipid



• VTM E được ứng dụng trong công nghệ
sản xuất dầu mỡ, với vị trí là chất chống 
oxy hóa lipid.

• Ngoài ra VTM E còn có rất nhiều tác 
dụng đối với cơ thể con người như chống 
lão hóa, ung thư, baỏ vệ da, tóc,….



4. Cơ chế chống oxy hóa 
của VTM E

• A. Chất chống oxy hóa:

 là một loại hóa chất giúp ngăn chặn
hoặc làm chậm quá trình oxi hóa chất
khác.

Chất chống oxi hóa ngăn quá trình phá
hủy này bằng cách khử đi các gốc tự
do, kìm hãm sự oxi hóa bằng cách oxi
hóa chính chúng.



Sự hình thành gốc tự do

Figure 8.4

http://www.harford.edu/faculty/sschaeffer/Nutrition8.ppt



B. Cơ chế chống oxy hóa 
của vitamin E

• 1 Giai đoạn phát sinh

• Đây là giai đoạn tạo ra gốc tự do 
Ro.Giai đoạn này xảy ra theo nhiều mức 
năng lượng khác nhau:

NL / TO

RORH + HO



2. Giai đoạn phát triển
• Gốc tự do được tạo thành từ giai 

đoạn phát sinh sẽ tác dụng với O2 tạo 
ra peroxy:

RO RO*2+ O2



• Sau khi tạo thành RO*2 thì chính 
RO*2 lại đi tác dụng với lipid ( RH) để
tạo thành hydroperoxyl

+ RH ROOH +  RORO*2

Gốc tự dohydroperoxytPeroxyl



• Và gốc tự do tạo thành sẽ lại tiếp tục 
tác dụng với O2…….tiếp tục quá trình 
oxy hóa.Như thế thì chất lượng dầu 
ngày càng giảm đi và không đạt chất 
lượng vì thế chúng ta đưa vitamin E ( 
HIn)  vào để thực hiện quá trình 
chống oxy hóa:

HIn + RO*2 ROOH + Ino

Ino + Ino In - In

In-In là chất vô hoạt. Còn ROOIn là chất không hoạt động nên 
không ảnh hưởng tới chất lượng dầu

Ino + RO* ROOIn
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• Nếu để phương trình 1 cứ tiếp tục thì 
dầu của chúng ta sẽ giảm đi lượng rất 
lơn. Và hơn nữa chất lượng dầu cũng 
giảm đi rất nhiều. Vì thế trong công 
nghệ sản xuất dầu mỡ người ta dùng 
chất chống oxy hóa đó là vitamin E



• Khi tạo ra gốc tự do RO  thì sẽ tác 
dụng với α – tocopheroxyl radical tạo 
ra chất 6 - o - lipid tocopherol, chất 
này vô hoạt không tác dụng được với 
các chất khác, nên không ảnh hưởng 
tới chất lượng dầu.
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Antioxidant RDA (adults) 
Upper Level 

(adults) 
Comment 

Vitamin E 15 mg 

1,070 mg 
natural vitamin 

E  

785 mg 
synthetic 
vitamin E 

Higher amounts impair blood clotting, increasing 
likelihood of hemorrhage. 

Vitamin C 
Women: 75 

mg 
Men: 90 mg 

2,000 mg 
Higher amounts could lead to diarrhea and other GI 
disturbances. Extremely high levels may lead to 
cancer, atherosclerosis, and kidney stones. 

Beta-
carotene 

None None 

Chronic high doses turn your skin yellow-orange, but 
it is not toxic. However, research indicates it is 

unwise to consume doses of beta-carotene beyond 
what is in a multivitamin and your regular diet. 

Selenium 
55 

micrograms 
400 

micrograms 

Higher amounts could cause hair loss, skin rashes, 
fatigue, GI disturbances, and nervous system 

abnormalities. 

 

Liều cao làm suy giảm khả năng đông máu, 

tăng sự chảy máu, xuất huyết

Liều cao có thể đưa đến tiêu chảy và xáo trộn 

đường tiêu hóa. Liều đặc biệt cao có thể dẫn 

đến ung thư, xơ vữa động mạch, sỏi thận

Liều cao lâu dài có thể đưa đến vàng da, nhưng

không độc. Nhưng một số nghiên cứu cho biết

Với liều cao, cần nhiều vitamin khác điều chỉnh

Liều cao có thể gây rụng tóc, nổi mẫn 

phát ban, mệt mõi, rối loạn đường tiêu hóa,

không bình thường hệ thống thần kinh.  

Hướng dẫn liều sử dụng và liều độc hại của các chất chống oxy hóa



5. Kết luận 

• Như vậy, vitamine E là chất 
chống oxy hóa  rất quan trọng trong 
công nghệ sản xuất dầu mỡ, đem lại 
chất lượng dầu tốt nhất. Vì thế chúng 
ta phải tìm mọi phương pháp để tận 
dụng một cách tốt nhất chất chống 
oxy hóa này.


