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Tổng quan 3

NGUYỄN VĂN A

Thấp Cao

Chuyển hóa bột đường
Tốt

Thấp Cao

Khả năng tiêu hóa và hấp thụ sữa
Bất lợi

Thấp Cao

Chuyển hóa chất béo
Bất lợi

Ít nhạy cảm với vị đắng Nhạy cảm với vị đắng

Cảm nhận vị đắng

Thấp Cao

Chuyển hóa chất đạm
Tốt

Ít nhạy cảm với vị ngọt Nhạy cảm với vị ngọt

Cảm nhận vị ngọt

Một số gen đáng chú ý của con bạn trong kết quả báo cáo:

Tên Vị trí Giá trị Trạng thái Điểm nổi bật

PPARD 35411001 CC Cảnh giác (Khi trưởng thành) Có nguy cơ tăng cholesterol do chế độ ăn quá
nhiều chất béo từ lúc nhỏ.

APOA2 161223893 AG Cảnh giác Dễ bị chậm phát triển nhận thức, có liên quan đến biến thể gen
ăn quá nhiều.

LEPR 65592830 AG Cảnh giác Nếu trẻ không có chế độ dinh dưỡng phù hợp ngay từ khi còn
nhỏ, có thể tăng nguy cơ cholesterol trong máu cao hơn do ảnh
hưởng của gen ''đói''.

TLR1 38811255 TC Cảnh giác Có thể không tiêu hóa tốt với sữa bò do đột biến gen của hệ
thống miễn dịch.
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Xin chúc mừng! Con bạn có khả năng chuyển hóa đạm tuyệt
vời. Trẻ không cần sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh có hàm
lượng đạm cao để phát triển khỏe mạnh. Nhưng bạn cần lưu ý
về biến thể "gen đói" của con. Trong vòng 3 năm đầu đời, bạn
không cần lo lắng nhiều về thành phần chất béo trong chế độ
ăn của trẻ. Bởi vì chất béo thực sự quan trọng cho sự phát
triển não bộ, đặc biệt là trong 12-24 tháng đầu đời. Khi trẻ sơ
sinh bước sang tuổi tập đi, bạn cần đảm bảo con tiêu thụ
nguồn chất béo lành mạnh tự nhiên. Trẻ mang biến thể “gen
đói”, nếu không kiểm soát lúc nhỏ, sẽ có nguy cơ tăng
cholesterol máu.
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Loại sữa phù hợp với con bạn

Nếu có các triệu chứng tiêu hóa khi uống sữa bò, chẳng hạn
như nôn trớ (trào ngược và khạc ra), chướng bụng (đầy hơi
và căng bụng), thì nên sử dụng sữa công thức thủy phân
phổ biến dành cho trẻ sơ sinh.

Chúng tôi đã phân tích gen TLR1 của con bạn và tìm thấy một biến thể không có lợi. Biến thể này ảnh hưởng
đến phản ứng của hệ miễn dịch với sữa bò. Hơn nữa, con bạn mang một đột biến bất lợi trong gen IL10, làm
tăng nguy cơ dị ứng sữa bò ở trẻ em Đông Á từ 0-12 tháng tuổi. Xin lưu ý rằng trong nhiều trường hợp, các dấu
hiệu và triệu chứng của dị ứng sữa bò xuất hiện muộn hơn nhiều sau khi trẻ uống sữa bò. Vì vậy, chúng tôi
khuyên bạn nên đưa trẻ đi thăm khám nếu con thường xuyên gặp phải các triệu chứng tiêu hóa, chẳng hạn
như nôn trớ (trào ngược và khạc ra), chướng bụng (đầy hơi và căng bụng).

Xin lưu ý rằng con bạn có nguy cơ tăng cholesterol khi trưởng thành nếu ăn quá nhiều chất béo khi còn nhỏ, vì
trẻ mang một biến thể di truyền bất lợi trong gen PPARD. Những người có biến thể này dễ tăng mức
cholesterol LDL (“xấu”) hơn khi có chế độ ăn giàu chất béo bão hòa lúc nhỏ. Trong 3 năm đầu đời của con, bạn
không nên lo lắng nhiều về chất béo và cholesterol vì những dưỡng chất này giúp trẻ tăng trưởng, phát triển
trí não khỏe mạnh và thậm chí tạo ra các hormone quan trọng. Nhưng sau 3 tuổi, bạn nên cắt giảm chất béo
bão hòa trong chế độ ăn của con mình.

Chế độ dinh dưỡng dành cho con bạn

Chất bột đường
Khuyến nghị dùng

162 gram/ ngày

Nguồn

Khoai lang, cà rốt, bí ngô, rau
lá, táo, dâu

Chất béo
Khuyến nghị dùng

39 gram/ ngày

Nguồn

Dầu ô liu, dầu hạt hướng
dương, dầu mè, các loại hạt và
đậu

Chất đạm
Khuyến nghị dùng

44 gram/ day

Nguồn

Thịt bò, thịt heo, gà đã lọc bỏ
da, cá nước ngọt, tôm sông, cá
hồi, cá trích và cá thu

Các khuyến nghị

4

Cần cân nhắc việc hạn chế quá nhiều thực phẩm cho trẻ có thể ảnh hưởng không tốt đến sự tăng trưởng
và phát triển cũng như các hành vi ăn uống không mong muốn. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lớn
nào trong kế hoạch ăn uống hoặc thói quen hoạt động thể chất của trẻ, hãy chia sẻ với bác sĩ hoặc
chuyên gia dinh dưỡng của con bạn. Nếu con bạn dưới 2 tuổi và thừa cân béo phì, hãy hỏi ý kiến của bác
sĩ trước khi hạn chế chất béo hoặc calo, ví dụ như với sữa ít béo.
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Bạn nên lưu ý các dấu hiệu cho thấy trẻ bú quá nhiều. Ví dụ, trong thời kỳ sơ sinh, trẻ bú no sẽ quay lưng
lại với vú mẹ hoặc bình sữa và không muốn bú. Đây có thể là một dấu hiệu tốt để không cho trẻ ăn quá
nhiều vào thời điểm đó. Khi trẻ lớn hơn, bạn nên dạy con ý thức về việc ăn quá no.

Bạn cần giúp trẻ có một lối sống lành mạnh để giảm tác động tiêu cực từ gen LEPR. Trong giai đoạn ăn
dặm, bạn nên cung cấp cho trẻ một chế độ ăn uống với các thực phẩm tốt cho tim như trái cây, rau, ngũ
cốc nguyên hạt, thịt gia cầm, cá và các loại hạt, đồng thời hạn chế thực phẩm và đồ uống có đường. Và
tăng lượng chất xơ sẽ rất có lợi cho trẻ.

Xin lưu ý rằng nhiều loại thực phẩm có vị đắng tốt cho sức khỏe sẽ trở nên ngon miệng hơn với chất làm
ngọt. Lần tới khi bạn chế biến cho trẻ một món rau lành mạnh nhưng có vị đắng, hãy thử thêm vào một
chút đường.

Dĩ nhiên, bạn cũng có thể giúp trẻ tốt hơn nữa. Khi con lớn, hãy tiếp tục khuyến khích con tiêu thụ đồ ngọt
lành mạnh thay vì đồ ngọt đã qua chế biến. Ví dụ, khuyến khích trẻ ăn một quả cam thay vì một miếng
bánh. Thay vì sử dụng siro ngô (bắp) có hàm lượng fructose cao khi làm bánh mì chuối, hãy sử dụng các
chất thay thế lành mạnh hơn như siro agave (cây dứa sợi Mỹ).

Bạn nên đảm bảo rằng trẻ được làm quen với lượng lớn trái cây và rau quả tươi, nguyên chất (chưa qua
chế biến) và hữu cơ. Trái cây và rau quả giúp bảo vệ cơ thể chống lại ung thư đại trực tràng, bạn có thể
bổ sung vào chế độ ăn của trẻ các loại như: quả mọng, táo, chuối, cà chua, cà rốt, hành tây và cam

www.genetica.asia cs@genetica.asia Hotline: 1900 599 927



MỤC LỤC

1. Giới thiệu 2

2. Tổng quan 3

3. Nội dung 9

Chuyển hóa bột đường 9

Chuyển hóa chất béo 14

Chuyển hóa chất đạm 20

Khả năng tiêu hóa và hấp thụ sữa 26

Cảm nhận vị đắng 32

Cảm nhận vị ngọt 37

6

www.genetica.asia cs@genetica.asia Hotline: 1900 599 927



Thân chào NGUYỄN VĂN A,

Thay mặt toàn thể đội ngũ Genetica® tôi xin gửi tới bạn lời chào, lời cảm ơn sâu sắc vì đã tin tưởng và sử
dụng dịch vụ tư vấn về công nghệ giải mã gen di truyền mang thương hiệu Genetica®.

Với đội ngũ các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực giải mã gen di truyền, kết hợp với công nghệ trí tuệ
nhân tạo, Genetica® tin chúng tôi sẽ mang lại những giá trị tốt đẹp và có ý nghĩa tới cuộc sống của mỗi
khách hàng. Đây cũng chính là sứ mệnh và mục tiêu mà tôi và các đồng nghiệp luôn hướng tới để mỗi ngày
trau dồi, hoàn thiện hơn nữa các sản phẩm dịch vụ của Genetica®, đưa công nghệ giải mã gen di truyền tới
gần hơn với cuộc sống cộng đồng. Không còn là các thuật ngữ cao xa nữa; giờ đây, với Genetica®, bạn,
gia đình bạn, và tất cả mọi người đều có thể tiếp cận, hiểu rõ những bí mật tiềm ẩn trong chính bản thân
mình thông qua các giải pháp khoa học của giải mã gen di truyền.

Hãy khám phá bản thân với cuốn báo cáo giải mã gen mà bạn đang cầm trên tay ngay lúc này và lắng
nghe cơ thể bạn để có một lộ trình làm việc, tập luyện, nghỉ ngơi tối ưu nhất, khai phá tiềm năng, cải thiện
sắc vóc cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khi lựa chọn "Genetica®, Khám phá bộ gen - Làm chủ tương lai", bạn sẽ luôn có sự đồng hành của đội ngũ
tư vấn chuyên môn giàu kinh nghiệm, nên đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi khi có bất kỳ thắc mắc nào
cần giải đáp về báo cáo gen của bạn. Hoặc bạn có thể đăng nhập ứng dụng Genetica® để theo dõi
những thông tin hữu ích được cập nhật cho riêng hồ sơ gen của bạn.

Hi vọng bạn hài lòng với dịch vụ của chúng tôi, một lần nữa cảm ơn bạn đã lựa chọn Genetica®.

Đây là niềm vinh hạnh lớn lao của chúng tôi khi được đồng hành cùng bạn trong hành trình này.

Trân trọng,

Cao Anh Tuấn
Nhà Đồng Sáng Lập và Giám Đốc Công Nghệ của Genetica®
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GIỚI THIỆU BABY WELL
Thấu hiểu cơ thể con - để nuôi con cao lớn hơn

Báo cáo Baby Well cung cấp cho bố mẹ cái nhìn toàn diện về chế độ dinh dưỡng tối ưu dựa theo hệ gen di
truyền, giúp trẻ phát triển tốt hơn trong giai đoạn vàng - 36 tháng đầu đời.
 
Đầu tiên, kết quả cho biết những thay đổi di truyền ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa bột đường của
con, giúp bố mẹ sáng tỏ và lưu ý thực phẩm cần tránh, nhằm duy trì cân nặng phù hợp cho trẻ, và có nên
tăng cường chất xơ trong chế độ ăn của con hay không.
 
Chuyển hóa chất đạm cũng được làm rõ. Ở phần này, bố mẹ sẽ biết rõ những thực phẩm giàu đạm cần bổ
sung để con phát triển chiều cao tốt nhất, đồng thời, phòng ngừa bệnh miễn dịch như dị ứng đậu phộng
(hạt lạc).
 
Chuyển hóa chất béo cũng là phần quan trọng không kém. Các biến thể di truyền có thể ảnh hưởng khả
năng chuyển hóa chất béo từ đó có thể ảnh hưởng đến các quá trình quan trọng như phát triển tối ưu năng
lực nhận thức. Chẳng hạn như, để tối ưu trí thông minh của con, bố mẹ có cần tìm sữa công thức bổ sung
omega-3 hay không.
 
Khả năng tiêu hóa và hấp thu sữa cũng là thông tin đắt giá giúp bố mẹ hiểu rõ hơn, khi con uống sữa bò,
con có gặp các vấn đề như rối loạn tiêu hóa, dị ứng, hay bệnh di truyền nào không. Kết quả cũng sẽ kèm
theo lời khuyên hữu ích như thay thế bằng sữa thực vật, hay sữa có thành phần chuyên biệt phù hợp để con
bổ sung dinh dưỡng một cách vui khỏe.
 
Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khả năng cảm nhận vị đắng và vị ngọt của con. Bố mẹ sẽ có thêm
thông tin để điều chỉnh chế độ ăn dặm và lựa chọn loại sữa phù hợp cho con mình. Từ đó, mẹ khỏe - con vui
vì bố mẹ tiết kiệm rất nhiều thời gian và kinh nghiệm thử sai, cùng con thỏa thích bổ sung đầy đủ dưỡng
chất cần cho sự phát triển của trẻ.
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Phân tích  
17 gen  

2 kết quả 
chi tiết  

2 khuyến nghị  
cá nhân



CHUYỂN HÓA BỘT ĐƯỜNG LÀ GÌ?

Chuyển hóa là cách cơ thể tiêu thụ năng lượng và nó có liên quan mật thiết đến việc kiểm soát cân nặng
của bạn. Một người có khả năng chuyển hóa “nhanh” đôi khi có thể ăn nhiều hơn và tập thể dục ít hơn mà
vẫn không tăng cân. Những ai có khả năng chuyển hóa “chậm” thường cần phải tập thể dục đầy đủ để duy
trì cân nặng mong muốn. Sự chuyển hóa chất bột đường (hay còn gọi là carbohydrate nói chung) là những
quá trình sinh hóa khác nhau chịu trách nhiệm cho việc tạo thành, phân giải, và chuyển hóa lẫn nhau các
dạng tinh bột và đường trong các cơ thể sống. Bạn có thể hấp thu nhóm chất bột đường từ bánh kẹo, trái
cây, sữa, sữa chua, bánh mì, ngũ cốc, gạo, mì, khoai tây, và nhiều loại rau củ khác.

Có 2 loại bột đường chính trong thức ăn: đơn giản và phức tạp.

CHUYỂN HÓA BỘT ĐƯỜNG 10

Bột đường đơn giản: Hay còn được gọi là đường.
Chúng dễ dàng được cơ thể hấp thu, dẫn đến làm
tăng lượng đường trong máu sau khi ăn, và điều này
được tin rằng là nguyên nhân gây ra các bệnh như
tiểu đường và tim mạch. Bột đường đơn giản (hay
đường) thường có trong các loại thức ăn chế biến
sẵn và các sản phẩm tinh chế, và cũng được tìm
thấy tự nhiên trong trái cây, sữa và các sản phẩm từ
sữa.

Bột đường phức tạp: hay còn được gọi là tinh bột.
Chúng cần thời gian dài hơn để được hấp thụ và
bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn trong một thời gian dài
hơn. Bột đường phức tạp làm cho lượng đường
trong máu ổn định hơn, và có khuynh hướng giàu
dinh dưỡng và giàu chất xơ hơn là bột đường đơn
giản. Một số ví dụ của bột đường phức tạp là hạt
chưa qua chế biến, rau củ, bánh mì… Những loại
thực phẩm này thường chứa nhiều vitamin, khoáng
chất, và nhiều chất xơ hơn để giúp hệ tiêu hóa của
bạn hoạt động tốt hơn.
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TÓM TẮT
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Biểu đồ so sánh chỉ số Chuyển hóa bột đường của con bạn với dân số Châu Á

Kết quả có ý nghĩa gì?

CHUYỂN HÓA BỘT ĐƯỜNG 11

Thấp Cao

Trung bình

11% cao hơn trung bình
Chuyển hóa bột đường cao có thể cải
thiện đáng kể sự phát triển nhận thức.

Nhóm 34% đầu dân số Châu Á
Con bạn có thể phân giải đường và
tinh bột hiệu quả.

Khả năng tiêu hóa rau tốt kết hợp với
biến thể enzym tiêu hóa tinh bột có
lợi.
So với những trẻ khác, con bạn có khả
năng chuyển hóa tinh bột tốt hơn nhờ
gen enzyme tiêu hóa tinh bột có lợi.

Tiêu hóa tốt tinh bột với hàm lượng
amylase cao bẩm sinh
Con bạn mang một biến thể di truyền
có liên quan đến mức amylase cao,
một loại enzym giúp tiêu hóa tinh bột.
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KẾT QUẢ & NHỮNG KHUYẾN NGHỊ  
DÀNH RIÊNG CHO CON BẠN

TỔNG KẾT
Con bạn chuyển hóa chất bột đường tương đối tốt hơn so với mức trung bình. Nhờ các biến thể có lợi
trên gen AMY1 và AMY2, nồng độ enzym amylase cao giúp trẻ tiêu hóa tinh bột và thức ăn giàu tinh
bột hiệu quả hơn. Vì vậy, bạn có thể bắt đầu cho trẻ làm quan với nhiều loại tinh bột như ngũ cốc, trái
cây và rau quả, ưu tiên thức ăn tinh bột nấu chín khi trẻ trong giai 6 - 9 tháng tuổi.  

Khả năng tiêu hóa rau tốt kết hợp với biến thể enzym tiêu hóa tinh bột có lợi.

Chất bột đường cung cấp nguồn năng lượng lớn trong hầu hết các chế độ ăn của trẻ và đóng
một vai trò quan trọng trong việc quyết định cân bằng năng lượng, giúp điều chỉnh trọng lượng
cơ thể (BW) và tình trạng béo phì. Quá trình chuyển hóa polysaccharide carbohydrate bắt đầu ở
miệng nhờ vào hoạt động của amylase có trong nước bọt, xúc tác quá trình thủy phân các liên
kết glycosidic của tinh bột, tiếp theo đó là hoạt động của amylase ở tuyến tụy. Quá trình này
được mã hóa bởi gen AMY1 và AMY2.

Con bạn mang một phiên bản khỏe mạnh của gen AMY1. Biến thể này mã hóa amylase trong
nước bọt và tuyến tụy, một loại protein hoạt động đặc biệt giúp trẻ phân cắt tinh bột. Sự thay
đổi trong gen của con bạn có liên quan đến khả năng chuyển hóa thực phẩm chứa tinh bột
tương đối tốt hơn so với các biến thể khác.

Điều này có nghĩa là con bạn sẽ ít gặp hoặc không gặp khó khăn khi chuyển hóa tinh bột từ thời
điểm khoảng 6 tháng tuổi. Đồng thời, các loại sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh chứa nhiều loại
tinh bột sẽ không gây rối loạn tiêu hóa cho trẻ.

Vì trẻ có thể chuyển hóa tốt tinh bột, bạn có thể cân nhắc cho bé thử những nguồn tinh bột phổ
biến nhất như: ngũ cốc, trái cây và rau. Hãy thử nhiều loại thực phẩm giàu tinh bột, với nhiều kết
cấu khác nhau, để xem trẻ thích loại nào nhất.

Tiêu hóa tốt tinh bột với hàm lượng amylase cao bẩm sinh

Con bạn mang một biến thể di truyền liên quan đến mức amylase tốt, một loại enzym tiêu hóa
tinh bột. Lưu ý rằng khả năng tiêu hóa của trẻ có thể hoạt động tốt nếu được bổ sung tinh bột
nấu chín vào chế độ ăn.

Con bạn mang một biến thể di truyền có lợi trong gen AMY1. Sự biến đổi này có liên quan đến khả
năng sản xuất amylase bẩm sinh cao hơn. Amylase là một loại enzyme (một loại phân tử protein
hoạt động) tham gia vào quá trình tiêu hóa tinh bột (carbohydrate).

Bạn có thể cho trẻ sử dụng thức ăn rắn, bao gồm cả tinh bột, khi trẻ khoảng 6-9 tháng tuổi mà
không quá lo lắng về việc trẻ sẽ khó tiêu hóa. Trẻ có thể bắt đầu làm quen với tinh bột rắn bằng
cách nấu chín thực phẩm tinh bột như mì, bột sắn, ngô, gạo hoặc khoai tây. Các loại tinh bột nấu
chín này được trẻ sơ sinh tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn. Điều này có thể là do việc nấu chín làm
tăng sự phân hủy của tinh bột thông qua amylase.

CHUYỂN HÓA BỘT ĐƯỜNG 12
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AMY1-AMY2
Kết quả: CC  
(có lợi)

1 trên 3
người mang biến

thể có lợi

AMY1
Kết quả: AT  
(có lợi)

1 trên 9
người mang biến

thể có lợi

CÁC GEN PHÂN TÍCH

Chúng tôi đã phân tích 17 gen để xác định mức độ ảnh hưởng của biến thể tới khả năng
Chuyển hóa bột đường của con bạn. Đáng chú ý trong số này là:

Ảnh hưởng tới khả năng Chuyển hóa bột đường của con bạn : TRUNG BÌNH

Gen AMY1 mã hóa một loại protein tuyến nước bọt gọi là amylase, trong khi AMY2 tạo
nên phiên bản amylase ở tuyến tụy. Amylase là một loại enzyme tham gia vào quá
trình tiêu hóa bột đường dưới dạng thức ăn giàu tinh bột. Khi bạn ăn các món tinh
bột, amylase trong nước bọt sẽ bắt đầu quá trình tiêu hóa tinh bột. Để làm được điều
này, amylase cắt tinh bột thành nhiều phân tử nhỏ hơn và từ đó chúng trở thành một
nguồn năng lượng cho trẻ.

Trẻ mang biến thể CC có khả năng chuyển hóa tinh bột tốt hơn nhờ vào gen enzym
tiêu hóa tinh bột có lợi.

Ảnh hưởng tới khả năng Chuyển hóa bột đường của con bạn : TRUNG BÌNH

Gen AMY1 mã hóa một loại protein tuyến nước bọt gọi là amylase, trong khi AMY2 tạo
nên phiên bản amylase ở tuyến tụy. Amylase là một loại enzyme tham gia vào quá
trình tiêu hóa bột đường dưới dạng thức ăn giàu tinh bột. Khi bạn ăn các món tinh
bột, amylase trong nước bọt sẽ bắt đầu quá trình tiêu hóa tinh bột. Để làm được điều
này, amylase cắt tinh bột thành nhiều phân tử nhỏ hơn và từ đó chúng trở thành một
nguồn năng lượng cho trẻ.

Trẻ mang biến thể AT có khả năng tiêu hóa tinh bột tốt hơn với hàm lượng amylase
cao bẩm sinh.

CHUYỂN HÓA BỘT ĐƯỜNG 13
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Phân tích  
19 gen  

2 kết quả 
chi tiết  

2 khuyến nghị  
cá nhân



CHUYỂN HÓA CHẤT BÉO LÀ GÌ?

CHUYỂN HÓA CHẤT BÉO 15

Chất béo đóng nhiều vai trò quan trọng trong cơ
thể, nó vừa là nguồn năng lượng vừa là nguồn dự trữ
năng lượng.

Chất béo không bão hòa giúp điều hòa lượng
cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim
mạch ở người. Có hai loại chất béo không bão hòa
là đơn và đa. Chất béo không bão hòa được tìm
thấy trong trái bơ, cá hồi…

Chất béo bão hoà sẽ làm tăng nguy cơ bệnh tim
mạch và tiểu đường. Chất béo bão hoà thường
được tìm thấy trong thịt đỏ (thịt bò, cừu), dầu dừa,
phô mai, và những nguồn thức ăn khác.

Chất béo chuyển hoá: Loại chất béo này có trong
đồ ăn vặt, bánh, và thực phẩm chiên rán. Loại chất
béo này thường được liệt kê trên các nhãn dán thực
phẩm. Như chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa
có thể làm tăng hàm lượng cholesterol trong máu từ
đó tăng nguy cơ gặp các bệnh về tim mạch.

Chuyển hóa chất béo là quá trình phân cắt chất
béo thành các phân tử nhỏ hơn mà tế bào có thể
sử dụng làm năng lượng. Cơ thể người có thể tạo ra
chất béo bão hòa (chất béo xấu) từ những đơn vị
axit béo và glycerol. Tuy nhiên, cơ thể không thể tự
tổng hợp được các chất béo không bão hòa (chất
béo tốt), mà chỉ có thể nhận từ nguồn thức ăn. Điều
này có nghĩa là các chất béo không bão hòa thiết
yếu này phải được cung cấp thông qua khẩu phần
ăn hằng ngày của mỗi người, và vì vậy, mỗi người
cần đảm bảo rằng khẩu phần ăn hàng ngày của
mình có những chất béo tốt cần cho cơ thể.

Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam khuyến nghị:  

Hàm lượng khuyến nghị hàng ngày (g/ngày).

TUỔI NAM NỮ

1-2 33-44 31-41

3-5 36-51 34-48

6-7 35-52 32-49

8-9 40-61 38-58

10-11 48-72 44-66

12-14 56-83 51-77

15-19 63-94 53-79

20-29 57-71 46-57

30-49 52-65 45-56

50-69 52-65 44-55

>70 49-61 40-51
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TÓM TẮT
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số người

← Thấp hơn Cao hơn →

TRẺ
2

Biểu đồ so sánh chỉ số Chuyển hóa chất béo của con bạn với dân số Châu Á

Kết quả có ý nghĩa gì?
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Thấp Cao

Trung bình

25% thấp hơn trung bình
Chuyển hóa chất béo thấp có thể
khiến con bạn gặp nguy cơ sức khỏe
khi ăn quá nhiều chất béo không lành
mạnh.

Nhóm 11% cuối dân số Châu Á
Con bạn có đặc điểm liên quan đến
việc tăng nhạy cảm với chất béo bão
hòa.

Nếu trẻ không có chế độ dinh dưỡng
phù hợp ngay từ khi còn nhỏ, có thể
tăng nguy cơ cholesterol trong máu
cao hơn do ảnh hưởng của gen ''đói''.
Con bạn mang phiên bản của ''gen
đói'' LEPR gây ra nguy cơ tăng
cholesterol trong máu (nồng độ
cholesterol cao trong máu) cao hơn 4,1
lần với chế độ giàu chất béo, biểu hiện
khi trưởng thành.

(Khi trưởng thành) Có nguy cơ tăng
cholesterol do chế độ ăn quá nhiều
chất béo từ lúc nhỏ.
Kết quả giải mã gen cho thấy rằng
con bạn có một đột biến di truyền
trong gen PPARD có liên quan đến
nguy cơ cholesterol cao khi tiêu thụ
quá nhiều chất béo bão hòa.
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KẾT QUẢ & NHỮNG KHUYẾN NGHỊ  
DÀNH RIÊNG CHO CON BẠN

TỔNG KẾT
Khả năng chuyển hóa chất béo của con bạn thấp đáng kể dưới mức trung bình. Nếu con bạn tiêu thụ
quá nhiều chất béo, trẻ có thể có nguy cơ cholesterol cao khi trưởng thành do phiên bản gen LEPR và
PPARD. Tuy nhiên, thực tế là chất béo và cholesterol rất quan trọng đối với sự phát triển não bộ và các
hoocmon. Vì vậy, bạn không nên hạn chế những chất này trong 2 năm đầu đời của trẻ. Sau này, hãy
giúp trẻ hình thành chế độ ăn uống lành mạnh tốt cho tim, chú trọng vào chất xơ và giữ sức khỏe cho
trẻ. 

Nếu trẻ không có chế độ dinh dưỡng phù hợp ngay từ khi còn nhỏ, có thể tăng
nguy cơ cholesterol trong máu cao hơn do ảnh hưởng của gen ''đói''.

Gen LEPR giúp cơ thể tạo ra thụ thể leptin. Thụ thể leptin, được tìm thấy trong vùng kiểm soát
cơn đói của não (vùng dưới đồi), liên kết với hoocmon leptin. Leptin thông báo cho não khi cơ thể
đã no. Phiên bản gen LEPR của con bạn được tìm thấy ở những người không cảm thấy thực sự no.
Điều này có thể là do thụ thể leptin bị lỗi.

Thiếu thụ thể Leptin cũng gây ra tình trạng béo phì bắt đầu trong vài tháng đầu đời. Trẻ mang
gen này có trọng lượng bình thường lúc mới sinh, nhưng trẻ luôn cảm thấy đói và tăng cân nhanh
chóng. Ngay từ khi còn nhỏ, những trẻ có thể phát triển hành vi ăn uống bất thường như tranh
giành thức ăn với các bạn khác, hay tích trữ thức ăn và lén ăn thêm.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng biến thể bất lợi này cũng liên quan đến bệnh tăng
cholesterol có tính chất gia đình. Tăng cholesterol máu gia đình (FH) là một nguyên nhân di truyền
phổ biến của bệnh tim mạch vành (CHD) giai đoạn sớm. Trên thế giới, cứ mỗi phút lại có một trẻ
được sinh ra có FH. Nếu được chẩn đoán và điều trị sớm khi còn nhỏ, những người có FH có thể
không ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Bạn cần giúp trẻ có một lối sống lành mạnh để giảm tác động tiêu cực từ gen LEPR. Trong giai
đoạn ăn dặm, bạn nên cung cấp cho trẻ một chế độ ăn uống với các thực phẩm tốt cho tim như
trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, thịt gia cầm, cá và các loại hạt, đồng thời hạn chế thực phẩm
và đồ uống có đường. Và tăng lượng chất xơ sẽ rất có lợi cho trẻ.

(Khi trưởng thành) Có nguy cơ tăng cholesterol do chế độ ăn quá nhiều chất béo
từ lúc nhỏ.

Con bạn có một biến thể bất lợi trong gen PPARD. Những người có biến thể này thường có nồng
độ LDL cholesterol (cholesterol ''xấu'') cao hơn khi ăn chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa từ lúc
nhỏ.

Trên thực tế thì chất béo và cholesterol rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Chúng giúp
trẻ tăng trưởng, phát triển trí não khỏe mạnh và thậm chí là tạo ra các hormon quan trọng. Vì
vậy, đối với trẻ nhỏ không nên quá hạn chế việc tiêu thụ chất béo hoặc cholesterol, đặc biệt là
trẻ em dưới 24 tháng.

CHUYỂN HÓA CHẤT BÉO 17
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Tuy nhiên, nếu gia đình bạn có tiền sử về cholesterol cao hoặc bệnh tim mạch, thì bạn nên cân
nhắc về việc cắt giảm lượng chất béo bão hòa trong chế độ ăn của con mình ngay cả khi trẻ
dưới 2 tuổi. Chính xác nên cắt giảm bao nhiêu và bổ sung phần nào trong chế độ ăn uống thì cần
được sự chỉ định cụ thể của bác sĩ nhi khoa.

Trong giai đoạn từ 2 đến 5 tuổi, bạn nên khuyến khích trẻ thói quen lựa chọn những thức ăn ít
chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Đến 5 tuổi, có thể đa dạng hơn về thực phẩm, và
nên bao gồm các loại tốt cho tim mạch như các sản phẩm từ sữa ít béo, thịt gà không da, cá,
thịt nạc, ngũ cốc nguyên cám, trái cây và rau xanh.

Cần cân nhắc việc hạn chế quá nhiều thực phẩm cho trẻ có thể ảnh hưởng không tốt đến sự
tăng trưởng và phát triển cũng như các hành vi ăn uống không mong muốn. Trước khi thực hiện
bất kỳ thay đổi lớn nào trong kế hoạch ăn uống hoặc thói quen hoạt động thể chất của trẻ, hãy
chia sẻ với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng của con bạn. Nếu con bạn dưới 2 tuổi và thừa cân
béo phì, hãy hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi hạn chế chất béo hoặc calo, ví dụ như với sữa ít béo.
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LEPR
Kết quả: AG  
(bất lợi)

1 trên 7
người mang biến

thể bất lợi

PPARD
Kết quả: CC  
(bất lợi)

1 trên 9
người mang biến

thể bất lợi

CÁC GEN PHÂN TÍCH

Chúng tôi đã phân tích 19 gen để xác định mức độ ảnh hưởng của biến thể tới khả năng
Chuyển hóa chất béo của con bạn. Đáng chú ý trong số này là:

Ảnh hưởng tới khả năng Chuyển hóa chất béo của con bạn : CAO

LEPR là một thụ thể của leptin (hormone điều chỉnh trọng lượng cơ thể), và tham gia
vào điều hoà chuyển hoá chất béo, cũng như tạo ra các tế bào bạch cầu. Thiếu hụt
thụ thể leptin là một tình trạng gây béo phì nghiêm trọng khởi phát những tháng đầu
đời. Những trẻ bị ảnh hưởng có trọng lượng bình thường khi mới sinh, nhưng thường
xuyên đói và dễ bị tăng cân. Cơn đói cực độ dẫn đến ăn quá nhiều và béo phì mãn
tính. Từ khi còn nhỏ, những trẻ này đã có hành vi ăn uống bất thường như tranh giành
thức ăn với những đứa trẻ khác, tích trữ thức ăn và lén ăn vụng. Những trẻ bị thiếu hụt
thụ thể leptin cũng bị dậy thì muộn hoặc không trải qua tuổi dậy thì, và có thể dẫn
đến vô sinh.

Trẻ mang biến thể AG có nguy cơ tăng cholesterol trong máu cao hơn do ảnh hưởng
của gen ''đói'' LEPR.

Ảnh hưởng tới khả năng Chuyển hóa chất béo của con bạn : TRUNG BÌNH

PPARD mã hóa một thụ thể nhân nội tiết liên quan đến nhiều quá trình sinh học, bao
gồm tăng sinh tế bào biểu bì, di chuyển, chuyển hóa chất béo và glucose. PPARD
được biểu hiện nhiều ở não, tim, cơ xương, tiểu đảo ở tuyến tụy. Sự biểu hiện quá mức
của PPARD đã được quan sát ở các bệnh nhân ung thư khác nhau, chẳng hạn như
ung thư đại trực tràng, tuyến tụy và ung thư phổi. Các nghiên cứu cho thấy PPARD đa
hình có liên quan đến lượng chất béo, các đặc điểm chuyển hóa, béo phì và nguy cơ
mắc bệnh tim mạch vành (CHD).

Trẻ mang biến thể CC có nguy cơ tăng cholesterol khi trưởng thành với chế độ ăn quá
nhiều chất béo từ lúc nhỏ.
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CHUYỂN HÓA CHẤT ĐẠM LÀ GÌ?

Protein rất quan trọng trong sự hình thành và hoạt động của các tế bào trong cơ thể. Protein đóng vai trò
làm chất xúc tác (enzyme), có trong màng tế bào, là chất vận chuyển và là hoóc môn trong cơ thể. Các
thành phần cấu tạo axit amin của chúng đóng vai trò là tiền chất của axit nucleic, hoóc môn, vitamin, và
các phân tử quan trọng khác. Protein tạo nên tóc, da và móng. Protein cũng thực hiện các chức năng sinh
học trong tế bào, như tạo nên thành tế bào, vận chuyển chất dinh dưỡng đi đến nơi chúng được sử dụng, và
trực tiếp tham gia vào các phản ứng sinh học cần cho sự tồn tại của con người.

Protein được tạo thành từ các đơn vị cấu thành nhỏ hơn gọi là axit amin, chúng tương đương với những đơn
vị Lego đơn lẻ để ghép lại với nhau tạo thành một mảng lớn hơn. Một số axit amin này được tạo ra trong cơ
thể, trong khi một số khác phải được hấp thụ nhờ thức ăn; đó là lý do quan trọng tại sao chúng ta cần có
một khẩu phần ăn chứa protein.
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Protein là một trong những nguồn năng lượng chính.
Protein giúp kiểm soát cân nặng, nhưng không phải
tất cả các loại protein đều giống nhau. Tốc độ
chuyển hóa protein ảnh hưởng đến tốc độ hấp thu
protein trong cơ thể để tạo năng lượng. Protein
cũng rất quan trọng cho việc xây dựng và duy trì hệ
cơ, xương khỏe mạnh. Các sản phẩm từ động vật,
như thịt, cá, trứng, là những nguồn giàu protein.
Cũng có những nguồn protein từ thực vật như rau
củ, đậu… nhưng hàm lượng protein của chúng sẽ
thấp hơn.
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← Thấp hơn Cao hơn →

TRẺ
6.5

Biểu đồ so sánh chỉ số Chuyển hóa chất đạm của con bạn với dân số Châu Á

Kết quả có ý nghĩa gì?
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Thấp Cao

Trung bình

10% cao hơn trung bình
Có lợi thế về hệ tiêu hóa nhờ tăng khả
năng chuyển hóa đạm.

Nhóm 35% đầu dân số Châu Á
Dạ dày của trẻ có thể tiêu hóa và ruột
non hấp thụ tốt chất đạm.

Không có thêm nguy cơ tích tụ các
hợp chất độc hại từ sữa công thức
giàu đạm
Con bạn mang một biến thể di truyền
có lợi liên quan đến lượng tích tụ của
các chất độc hại phù hợp, chẳng hạn
như amoniac với chế độ ăn quá nhiều
đạm.

Không gia tăng nguy cơ ung thư đại
trực tràng sau này, nếu tuân thủ chế
độ ăn uống lành mạnh ngay từ đầu.
Gen GATA3 của con bạn không có đột
biến làm gia tăng nguy cơ ung thư đại
trực tràng của trẻ khi tiêu thụ thịt chế
biến sẵn.
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KẾT QUẢ & NHỮNG KHUYẾN NGHỊ  
DÀNH RIÊNG CHO CON BẠN

TỔNG KẾT
Kết quả giải mã gen cho thấy con bạn chuyển hóa chất đạm tương đối tốt hơn mức trung bình. Biến
thể bảo vệ trên gen MTHFR làm giảm nguy cơ tích tụ amoniac khi con bạn bổ sung chế độ ăn giàu
đạm. Do đó, bạn có thể không cần lo lắng về lượng đạm khi chọn sữa hay xây dựng chế độ ăn cho
con. Phiên bản khỏe mạnh của gen GATA3 góp phần bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ ung thư đại trực tràng khi
trẻ lớn hơn. Để duy trì lợi thế này, bạn nên chuẩn bị chế độ dinh dưỡng đa dạng các loại rau củ và hoa
quả hữu cơ, tươi mới, chẳng hạn như táo, chuối và cà rốt.  

Không có thêm nguy cơ tích tụ các hợp chất độc hại từ sữa công thức giàu đạm

Gen MTHFR mã hóa enzym methylenetetrahydrofolate reductase. Enzym này đóng vai trò trong
việc xử lý các axit amin (các khối cấu tạo nên protein). Những biến thể bất lợi của gen MTHFR làm
tăng nguy cơ tích lũy các chất độc hại từ sữa công thức có hàm lượng đạm cao.

Con bạn mang biến thể có lợi trong gen MTHFR. Biến thể này duy trì mức amoniac lành mạnh ở
những người có chế độ ăn uống giàu đạm. Hàm lượng amoniac cao bất thường khiến một người
có thể cảm thấy mệt mỏi sau bữa ăn nhiều đạm.

Trẻ cần lượng đạm phù hợp trong sữa hoặc khẩu phàn ăn để đảm bảo phát triển chiều cao đầy
đủ. Tuy nhiên, việc hấp thụ quá nhiều đạm có thể gây ra nhiều vấn đề. Mặc dù vậy, những trẻ có
kiểu gen giống con bạn có thể không phải lo lắng về sữa hay khẩu phần ăn giàu đạm. Lưu ý rằng
chế độ ăn quá nhiều đạm trong thời gian dài vẫn có thể gây béo phì.

Không gia tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng sau này, nếu tuân thủ chế độ ăn
uống lành mạnh ngay từ đầu.

Phân tích của chúng tôi cho thấy rằng con bạn có một biến thể có lợi của gen GATA3. Đây là một
tin tuyệt vời vì biến thể di truyền này không liên quan đến nguy cơ cao mắc bệnh ung thư đại trực
tràng khi trưởng thành.

Mặc dù, về tổng thể, di truyền không kiểm soát toàn bộ nguy cơ ung thư đại trực tràng. Các yếu
tố môi trường và lối sống cũng có vai trò tương tự. Trong số các nước Đông Á: Trung Quốc, Nhật
Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore có tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng cao nhất. Điều này có
thể là hậu quả của nền kinh tế tiên tiến, cho phép người dùng có khả năng tiêu thụ quá nhiều thịt
đỏ và thịt đã qua chế biến, vốn được biết đến là nguyên nhân gây ung thư đại trực tràng.

Bạn nên ý thức được rằng sẽ phải mất nhiều thập kỷ tuân theo một chế độ ăn uống phù hợp để
giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Do đó, chìa khóa để đảm bảo di truyền tốt của con bạn không
bị lãng phí là hướng con bạn tới một lối sống lành mạnh ngay từ đầu.
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Điều này có nghĩa là bạn nên đảm bảo rằng trẻ được làm quen với lượng lớn trái cây và rau quả
tươi, nguyên chất (chưa qua chế biến) và hữu cơ. Trái cây và rau quả giúp bảo vệ cơ thể chống lại
ung thư đại trực tràng, bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn của trẻ các loại như: quả mọng, táo,
chuối, cà chua, cà rốt, hành tây và cam.
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MTHFR
Kết quả: TG  
(có lợi)

1 trên 4
người mang biến

thể có lợi

GATA3
Kết quả: GG  
(có lợi)

4 trên 7
người mang biến

thể có lợi

CÁC GEN PHÂN TÍCH

Chúng tôi đã phân tích 14 gen để xác định mức độ ảnh hưởng của biến thể tới khả năng
Chuyển hóa chất đạm của con bạn. Đáng chú ý trong số này là:

Ảnh hưởng tới khả năng Chuyển hóa chất đạm của con bạn : TRUNG BÌNH

Methylenetetrahydrofolate reductase, gọi tắt là MTHFR, là một enzym tham gia vào
quá trình chuyển hóa vitamin B9 (folate, axit folic). Chúng ta cung cấp axit folic thông
qua chế độ ăn, nhưng để các tế bào sử dụng thì vitamin B9 cần được chuyển đổi
thành dạng hoạt động, nghĩa là một phiên bản khác của chính nó. MTHFR giúp chúng
ta chuyển đổi axit folic trong thức ăn thành dạng hoạt động sinh học (gọi là
methylfolate) để các tế bào có thể sử dụng. Một minh chứng về tầm quan trọng của
MTHFR là vai trò của nó trong việc ngăn ngừa dị tật bẩm sinh, đó là lý do tại sao phụ
nữ mang thai được khuyên nên bổ sung folate.

Trẻ mang biến thể TG không có thêm nguy cơ tích tụ các hợp chất độc hại từ sữa
công thức quá giàu đạm.

Ảnh hưởng tới khả năng Chuyển hóa chất đạm của con bạn : TRUNG BÌNH

GATA3, một yếu tố phiên mã, rất quan trọng đối với sự phát triển của các mô khác
nhau như thận, gan, não, tủy sống, tuyến vú và hoạt động chức năng của nội mô
mạch máu trong giai đoạn phôi thai. Các yếu tố phiên mã được biết đến với vai trò
giải mã thông tin trong bộ gen và biểu hiện cá thể hóa qua tập hợp các protein. Mất
chức năng GATA3 dẫn đến rối loạn cường cận giáp bẩm sinh (thiếu canxi và co cứng
cơ), điếc và dị dạng thận.

Trẻ mang biến thể GG không có thêm nguy cơ ung thư đại trực tràng khi trưởng thành,
với điều kiện là bạn tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh ngay từ đầu.
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Phân tích  
39 gen  

2 kết quả 
chi tiết  

2 khuyến nghị  
cá nhân



KHẢ NĂNG TIÊU HÓA VÀ HẤP THỤ SỮA LÀ GÌ?

Dựa trên thông tin di truyền, báo cáo Baby Well đưa ra lời khuyên giúp bố mẹ lựa chọn sữa bò có thành
phần phù hợp cho con. Cụ thể, bố mẹ sẽ biết được trẻ sử dụng loại sữa bò nào tốt hơn từ kiểu gen của con
mình, đó là sữa ít béo hay sữa bổ sung vitamin D.

Mặt khác, bố mẹ cũng biết lý do tại sao con mình không thể dung nạp bất kỳ loại sữa bò nào.

Điển hình là trường hợp hệ tiêu hóa của trẻ không thể xử lý hiệu quả đường lactose có trong sữa, gây ra tình
trạng không dung nạp lactose, do đó bố mẹ cần tìm cho con mình loại sữa bò không có thành phần
lactose.

Trong trường hợp khác, hệ miễn dịch của con lầm tưởng chất đạm trong sữa bò là có hại rồi phản ứng quá
mức để bảo vệ con, gây ra tình trạng dị ứng đạm sữa bò, do đó bố mẹ cần thay thế bằng sữa thực vật để
tránh ảnh hưởng tới tính mạng của trẻ.

Ngoài ra, một số trẻ vừa sinh ra đã mang bệnh di truyền nghiêm trọng, và cần sử dụng các loại sữa công
thức đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, chẳng hạn như bệnh phenylceton niệu, nếu không, sẽ ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sự phát triển khỏe mạnh của con.

Dù trẻ gặp bất cứ vấn đề nào như rối loạn tiêu hóa, dị ứng, hay bệnh di truyền, bố mẹ đều biết được con
không thể tiêu hóa sữa bò như bình thường.

Đó là những thông tin cần biết về Khả năng tiêu hóa và hấp thu Sữa của con bạn.

Khi bố mẹ thấy điểm số thấp nghĩa là con không thể dung nạp sữa bò thông thường, và lý do tại sao. Ngược
lại, điểm số cao nghĩa là con có thể dễ dàng dung nạp bất kỳ loại sữa hoặc sữa công thức nào.
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TÓM TẮT
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← Thấp hơn Cao hơn →

TRẺ
3

Biểu đồ so sánh chỉ số Khả năng tiêu hóa và hấp thụ sữa của con bạn với dân số Châu Á

Kết quả có ý nghĩa gì?
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Thấp Cao

Trung bình

13% thấp hơn trung bình
Con bạn có thể cần sử dụng các loại
sữa và thức ăn dặm đặc biệt hơn
trong thời kỳ cai sữa.

Nhóm 21% cuối dân số Châu Á
Bạn nên dành nhiều thời gian và công
sức hơn để chọn loại sữa và thức ăn
đặc tốt nhất cho con mình.

Nguy cơ dị ứng sữa bò trầm trọng hơn
nếu bố mẹ có tiền sử dị ứng sữa bò
Phân tích của chúng tôi cho thấy đột
biến trên gen IL10 của con bạn (một
thành phần của hệ thống miễn dịch)
có liên quan đến nguy cơ dị ứng sữa
bò cao hơn, đặc biệt với người có tiền
sử bệnh gia đình.

Rất nhạy cảm với đạm sữa bò công
thức, vì liên quan đến sự thay đổi trên
gen hệ miễn dịch.
Con bạn mang một đột biến trong
gen STAT6 khiến trẻ có nguy cơ cao
không thể tiêu hóa đạm trong sữa bò;
ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.
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KẾT QUẢ & NHỮNG KHUYẾN NGHỊ  
DÀNH RIÊNG CHO CON BẠN

TỔNG KẾT
Khả năng hấp thụ và chuyển hóa sữa của con bạn thấp hơn mức trung bình. Con bạn sẽ có nguy cơ dị
ứng với sữa bò và các sản phẩm từ sữa bò, do biến thể bất lợi trên gen IL10 và STAT6 thuộc hệ thống
miễn dịch của con. Vấn đề dị ứng này thậm chí có thể tệ hơn nếu gia đình có tiền sử bị dị ứng sữa bò.
Trong giai đoạn cho con bú, mẹ nên tránh các sản phẩm sữa có nguồn gốc động vật, bao gồm sữa
bò, dê, cừu. Theo đó, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ nhi về loại sữa công thức dành riêng cho trẻ sơ
sinh dị ứng với sữa bò. 

Nguy cơ dị ứng sữa bò trầm trọng hơn nếu bố mẹ có tiền sử dị ứng sữa bò

Con bạn mang một đột biến bất lợi trên gen IL10. Gen IL10 mã hóa một chất chống viêm và điều
chỉnh hệ miễn dịch. Những khác biệt di truyền của gen IL10 có liên quan đến nhiều bệnh dị ứng và
các tình trạng miễn dịch khác như hen suyễn, dị ứng thực phẩm.

Trong trường hợp của con bạn, bởi vì mang biến thể di truyền liên quan đến nguy cơ dị ứng sữa
bò (CMA - một phản ứng dị ứng với đạm sữa bò) cao hơn. Phát hiện này được xác nhận ở trẻ sơ
sinh Trung Quốc từ 0-12 tháng tuổi. Quan trọng là với thay đổi di truyền này, con bạn có thể dễ bị
CMA cao hơn nếu bạn hoặc bố mẹ ruột của đứa trẻ có tiền sử dị ứng.

Với trẻ bị CMA, những phản ứng chỉ cần vài phút để bộc phát sau khi uống sữa bò. Nhưng một số
trẻ lại mất vài ngày mới xuất hiện triệu chứng. Việc này khiến nhiều bậc cha mẹ gặp khó khăn
trong chẩn đoán CMA. Vì vậy, chỉ có bác sỹ nhi khoa mới có thể chẩn đoán CMA và trẻ nên được
kiểm tra chứng rối loạn này khi biết mang biến thể di truyền.

Nếu con bạn được chẩn đoán mắc CMA, trẻ có thể không ăn được bất kỳ thực phẩm nào làm từ
sữa bò, chẳng hạn sữa, sữa chua, kem và bơ. Trẻ em mắc CMA cũng bị dị ứng với các sản phẩm
sữa có nguồn gốc động vật khác như phô mai làm từ sữa cừu hoặc sữa dê.

Bạn nên tiếp tục cho con bú sữa mẹ và tránh tiêu thụ tất cả thực phẩm từ sữa khi cho con bú.
Trong trường hợp bác sỹ nhi khoa cho rằng con bạn cần uống một loại sữa công thức đặc biệt
dành cho trẻ dị ứng sữa bò thì bạn nên cân nhắc chọn sữa có thành phần ít gây dị ứng.

Rất nhạy cảm với đạm sữa bò công thức, vì liên quan đến sự thay đổi trên gen hệ
miễn dịch.

Con bạn mang một đột biến bất lợi trong gen STAT6 có liên quan đến việc điều hòa các phân tử
protein kháng thể IgE. Các kháng thể IgE liên quan chặt chẽ đến vấn đề tiêu hóa khi trẻ sử dụng
sữa bò. Trẻ mang biến thể này có nguy cơ cao tăng lượng IgE phản ứng với sữa bò, dẫn đến các
hệ quả đi kèm khi tiêu hóa sữa bò cao hơn.

Các dấu hiệu và triệu chứng của biến chứng này bao gồm — nhưng không chỉ có các triệu chứng
này — thở khò khè, tiêu chảy và phát ban sau khi uống sữa bò. Tùy thuộc vào từng trẻ, các dấu
hiệu và triệu chứng khác nhau có thể xuất hiện nhanh hoặc chậm sau khi uống sữa bò.
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Một trong nhiều xét nghiệm và phương pháp có thể được các bác sĩ sử dụng để chẩn đoán biến
chứng này được gọi là IgE đặc hiệu trong huyết thanh. Những trẻ có biến thể di truyền giống con
bạn thường có lượng kháng thể IgE chống lại đạm sữa bò cao hơn những đứa trẻ khác.

Tuy nhiên, tin tốt là hầu hết trẻ đều vượt qua biến chứng tiêu hóa này (khoảng 80%) khi trưởng
thành. Ngoài ra, những trẻ có biến thể di truyền đặc biệt giống con bạn có xu hướng cải thiện
nhanh hơn mức trung bình, khi trẻ được 12 tháng tuổi.

Cho đến khi bác sĩ của con đưa ra lời khuyên khác, con bạn nên hạn chế sử dụng các sản phẩm
từ sữa bò. Nếu bạn cho con bú, bạn cũng nên tránh xa các chế phẩm từ sữa bò. Bác sĩ cũng có
thể chỉ định cho trẻ uống sữa công thức chuyên biệt dành cho trẻ sơ sinh. Bạn không nên cho trẻ
sử dụng bất kỳ loại sữa không đạt tiêu chuẩn nào khi chưa được bác sĩ nhi chỉ định.
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IL10
Kết quả: TT  
(bất lợi)

1 trên 3
người mang biến

thể bất lợi

STAT6
Kết quả: TT  
(bất lợi)

2 trên 5
người mang biến

thể bất lợi

CÁC GEN PHÂN TÍCH

Chúng tôi đã phân tích 39 gen để xác định mức độ ảnh hưởng của biến thể tới Khả năng
tiêu hóa và hấp thụ sữa của con bạn. Đáng chú ý trong số này là:

Ảnh hưởng tới Khả năng tiêu hóa và hấp thụ sữa của con bạn : TRUNG BÌNH

IL10 mã hóa một dạng cytokine được sản sinh chủ yếu từ bạch cầu đơn nhân và một
phần từ lympho bào. Cytokine này tác động đa hướng đến điều hòa miễn dịch và sự
viêm. Nó cũng tăng cường khả năng sống sót của tế bào B, tăng sinh tế bào và sản
sinh kháng thể. Các nghiên cứu trên chuột cũng chỉ ra rằng cytokine này như một chất
điều hòa miễn dịch thiết yếu trong đường ruột. Các đột biến trên gen này có liên quan
đến việc dễ nhiễm trùng hơn và bệnh viêm khớp dạng thấp.

Trẻ mang biến thể TT có thể bị dị ứng sữa bò trầm trọng hơn nếu bố mẹ có tiền sử dị
ứng sữa bò.

Ảnh hưởng tới Khả năng tiêu hóa và hấp thụ sữa của con bạn : TRUNG BÌNH

Protein được mã hóa bởi gen STAT6 là một thành viên thuộc họ nhân tố phiên mã
STAT. Để phản ứng với các cytokine và các yếu tố tăng trưởng, các thành viên trong
gia đình STAT được phosphoryl hóa bởi các kinase liên kết với thụ thể, và sau đó hình
thành các homo- hoặc heterodime chuyển vị trí đến nhân tế bào, nơi chúng hoạt
động như chất kích hoạt phiên mã. Protein này đóng một vai trò trung tâm trong việc
thực hiện các phản ứng sinh học qua trung gian IL4. Protein này ảnh hưởng đến sự
biểu hiện của BCL2L1 / BCL-X (L), chịu trách nhiệm cho hoạt động chống apoptotic
của IL4. Nghiên cứu Knockout trên chuột cho thấy vai trò của gen này trong sự biệt
hóa của tế bào T trợ giúp 2 (Th2), biểu hiện của các dấu hiệu bề mặt tế bào và
chuyển đổi lớp của các globulin miễn dịch.

Trẻ mang biến thể TT rất nhạy cảm với đạm trong sữa công thức làm từ sữa bò, vì sự
thay đổi trên gen hệ miễn dịch.
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Phân tích  
8 gen  

2 kết quả 
chi tiết  

2 khuyến nghị  
cá nhân



CẢM NHẬN VỊ ĐẮNG LÀ GÌ?

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có alen không cảm nhận vị đắng ăn nhiều rau trong thức ăn của họ.
Tuy nhiên, sự nhạy cảm với vị đắng rất khác nhau. Trong khi gen đắng tác động khoảng 85% đến việc ai đó
cảm nhận vị đắng được hay không (có khả năng di truyền), có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng
cảm nhận vị đắng. Ngoài ra, độ nhạy cảm của một người có thể thay đổi theo thời gian, vì mọi người thấy
rằng họ có thể nếm vị đắng vào một số ngày, nhưng những ngày khác thì không. Các nghiên cứu cho thấy
những người có biến thể gen “vị đắng dữ dội” ít có khả năng là người hút thuốc. Điều này có thể là do những
người đó cảm thấy thuốc lá đắng và vì vậy họ ít hút thuốc hơn so với những người không cảm nhận vị đắng.
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Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao một số trẻ em
không chịu ăn rau bina, măng tây, bắp cải tí hon vì
những loại rau này có vị đắng. Một phần của lý giải
đó có thể nằm trong gen của trẻ.

Một trong những gen được nghiên cứu nhiều nhất
cho cảm nhận vị đắng là TAS2R38. Gen này mã hóa
cho thụ thể cảm nhận vị đắng. Có hai dạng phổ
biến (còn gọi là alen) của gen TAS2R38, một là alen
cảm nhận vị đắng và loại còn lại là alen không cảm
nhận vị đắng. Mỗi alen mã hóa cho một protein thụ
thể cảm nhận vị đắng với hình dạng hơi khác nhau.
Hình dạng của protein thụ thể quyết định liệu một
người có thể cảm nhận vị đắng hay không. Vì tất cả
mọi người đều có hai bản sao của mỗi gen, sự kết
hợp của các biến thể cảm nhận vị đắng quyết định
xem ai đó có thấy TAS2R38 có vị đắng dữ dội hay
không và khả năng nếm có tương quan mạnh mẽ
với khả năng nếm các chất đắng khác trong tự
nhiên hay không.

Các loại rau như rau cải rổ, cải xoăn, bông cải xanh,
cải bắp và bắp cải tí hon, có chứa một hợp chất gọi
là glucosinolate và isothiocyanate, và phần lớn khả
năng cảm nhận vị đắng của các loại rau này được
điều chỉnh bởi TAS2R38. Những thụ thể này ảnh
hưởng đến việc giải phóng các hoóc môn đặc biệt
liên quan đến điều chỉnh sự thèm ăn, và do đó có
thể ảnh hưởng đến lượng calo, từ đó dẫn đến thói
quen ăn uống không lành mạnh. Đột biến gen
TAS2R38 có liên quan đến sự thay đổi độ nhạy cảm
của từng người đối với cảm nhận vị đắng và có thể
ảnh hưởng đến lượng thức ăn tiêu thụ.
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TÓM TẮT
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TRẺ
6.5

Biểu đồ so sánh chỉ số Cảm nhận vị đắng của con bạn với dân số Châu Á

Kết quả có ý nghĩa gì?
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Thấp Cao

Trung bình

14% cao hơn trung bình
Trẻ có thể cảm nhận rõ vị đắng do vị
giác nhạy cảm.

Nhóm 35% đầu dân số Châu Á
Con bạn có thể không thích nhiều loại
rau chẳng hạn như cải xoăn hay cải
bắp, vì những loại rau này có vị đắng
hơn đối với trẻ.

Có thể dẫn đến thói quen ăn rau ít
hơn do độ nhạy cảm cao với vị đắng
Con bạn mang một gen cho phép trẻ
cảm nhận các hợp chất có vị đắng tốt
hơn. Điều này có thể khiến trẻ ăn rau ít
hơn vì nhiều loại rau lá xanh sẽ có vị
đắng đối với con bạn.

Có thể cảm nhận vị đắng trong trái
cây họ cam quýt, chẳng hạn như bưởi,
do gen cảm nhận vị đắng
Khi phân tích các gen liên quan đến
khả năng cảm nhận vị đắng của các
loại trái cây họ cam quýt, chẳng hạn
như bưởi, chúng tôi nhận thấy rằng
con bạn có thể nếm được vị đắng của
chúng.
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KẾT QUẢ & NHỮNG KHUYẾN NGHỊ  
DÀNH RIÊNG CHO CON BẠN

TỔNG KẾT
Con bạn có thể có khả năng cảm nhận vị đắng tương đối cao hơn người khác. Con bạn có thể cảm
nhận vị đắng trong thức ăn tương đối tốt nhờ vào kiểu gen. Một mặt, bạn nên hạn chế cho trẻ ăn thực
phẩm quá ngọt hoặc quá mặn. Mặt khác, con bạn có thể ăn ít rau hơn. Do đó, không nên tránh hoàn
toàn thực phẩm có vị đắng vì một số loại có chứa các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Bạn hãy thử
nấu chúng với một chút đường và tập cho trẻ ăn thức ăn có vị đắng tự nhiên, đặc biệt là trong quá
trình ăn dặm. 

Có thể dẫn đến thói quen ăn rau ít hơn do độ nhạy cảm cao với vị đắng

Nhiều loại thực phẩm đắng có chứa thành phần tốt cho sức khỏe, bao gồm vitamin, khoáng chất
và chất chống oxy hóa. Một số hợp chất này có thể có đặc tính chống ung thư. Hồ sơ di truyền
của con bạn cho thấy trẻ có thể nếm thức ăn có vị đắng tương đối tốt. Đặc điểm này khiến trẻ
cảm nhận được vị đắng trong hầu hết các loại rau lá xanh, và vì thế trẻ sẽ ăn rau ít hơn.

Xin lưu ý rằng nhiều loại thực phẩm có vị đắng tốt cho sức khỏe sẽ trở nên ngon miệng hơn với
chất làm ngọt. Lần tới khi bạn chế biến cho trẻ một món rau lành mạnh nhưng có vị đắng, hãy thử
thêm vào một chút đường.

Có thể cảm nhận vị đắng trong trái cây họ cam quýt, chẳng hạn như bưởi, do gen
cảm nhận vị đắng

Trẻ nhỏ thường thích vị ngọt và không thích vị đắng. Ngay từ khi mới lọt lòng, trẻ sơ sinh đã bị hấp
dẫn bởi hương vị ngọt ngào tự nhiên từ sữa mẹ. Trẻ cũng có thể thích vị mặn, nhưng không thích vị
chua và đắng. Trong thế giới tự nhiên, hầu hết các loại thực vật chứa độc đều có vị chua hoặc
đắng, và trẻ nhỏ được lập trình di truyền để tránh các mùi vị như chua và đắng một cách tự
nhiên.

Đối với trẻ, bạn nên hạn chế cho trẻ ăn đồ ăn quá ngọt hoặc quá mặn; nếu không, trẻ sẽ rất dễ
yêu thích đồ ngọt và mặn này. Điều này có thể cản trở sự yêu thích của trẻ đối với các loại thực
phẩm khác, nhằm xây dựng một chế độ ăn uống cân bằng hơn. Bạn nên cho trẻ làm quen từ từ
với các loại trái cây và rau có vị đắng tự nhiên trong quá trình ăn dặm.
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TAS2R38
Kết quả: CC  
(bất lợi)

1 trên 4
người mang biến

thể bất lợi

TAS2R16
Kết quả: TT  
(bình thường)

1 trên 4
người mang biến
thể bình thường

CÁC GEN PHÂN TÍCH

Chúng tôi đã phân tích 8 gen để xác định mức độ ảnh hưởng của biến thể tới Cảm nhận
vị đắng của con bạn. Đáng chú ý trong số này là:

Ảnh hưởng tới Cảm nhận vị đắng của con bạn : KHÁ CAO

Protein TAS2R38 kiểm soát khả năng nếm các hợp chất có vị đắng (glucosinolate),
được tìm thấy trong nhiều loại thực vật như bông cải xanh, cải Brussels và bắp cải.
Gen này ở người có hai dạng phổ biến là có thể nếm vị đắng (alen Taster) hoặc không
nếm được vị đắng (alen Non taster). Đột biến gen TAS2R38 có liên quan đến sự thay
đổi độ nhạy cảm với vị đắng và có thể ảnh hưởng đến lượng thức ăn tiêu thụ của mỗi
người.

Trẻ mang biến thể CC có khả năng hình thành thói quen ăn ít rau hơn do độ nhạy cảm
với vị đắng cao

Ảnh hưởng tới Cảm nhận vị đắng của con bạn : KHÁ CAO

Gen TAS2R16 mã hóa cho một thành viên trong họ các thụ thể vị giác và thuộc siêu họ
các thụ thể bắt cặp với G protein. Các thành viên trong họ này được biểu hiện cụ thể
qua các tế bào cảm thụ vị giác ở biểu mô lưỡi và vòm họng. Mỗi gen trong nhóm gen
không có intron này mã hóa một protein thụ thể 7 xuyên màng, hoạt động như một
thụ thể của vị đắng.

Trẻ với biến thể TT có thể cảm nhận vị đắng trong trái cây họ cam quýt, chẳng hạn
như bưởi.
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Phân tích  
10 gen  

2 kết quả 
chi tiết  

2 khuyến nghị  
cá nhân



CẢM NHẬN VỊ NGỌT LÀ GÌ?

Khả năng cảm nhận vị ngọt là khả năng nhận diện vị ngọt có trong thực phẩm hoặc đồ uống. Ngọt là một
trong năm vị cơ bản và đã được nghiên cứu cụ thể. Trong khoang miệng, chất ngọt được phát hiện bởi các
thụ thể vị giác thuộc nụ vị giác lưỡi. Cảm giác với vị ngọt này ảnh hưởng đến sự tiêu thụ đồ ngọt thông qua
lựa chọn thực phẩm và chế độ ăn uống.

Vị ngọt là một trong những vị được yêu thích, sự ưa thích thực phẩm và thức uống ngọt góp phần quan
trọng ảnh hưởng tới cân nặng và sự phát triển bệnh béo phì. Hiểu về khả năng cảm nhận vị ngọt của con
bạn có thể giúp:

Nghiên cứu cho thấy khả năng cảm nhận vị ngọt có được nhờ vào hoạt động của các thụ thể TAS1R2,
TAS1R3. Hai protein này nhận diện vị ngọt tự nhiên và vị ngọt tổng hợp. TAS1R2 được xem như là một thụ thể
duy nhất nhận diện được vị ngọt, và nó chứa vùng khởi đầu để các hợp chất có vị ngọt gắn vào. Các đột
biến trên gen TAS1R2 có mối liên hệ với việc tiêu thụ đường và cảm nhận vị của sucrose. Cụ thể hơn, các thụ
thể này liên quan đến thói quen tiêu thụ đường của những người bị thừa cân và béo phì.
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Khả năng cảm nhận vị ngọt khác nhau ở mỗi người.
Người có khả năng cảm nhận vị ngọt tốt sẽ nhận ra
vị ngọt dễ dàng, do đó, họ có xu hướng tiêu thụ ít
thực phẩm hoặc đồ uống ngọt hơn. Những người có
khả năng cảm nhận ngọt kém, ngược lại, có xu
hướng sử dụng nhiều thức ăn hoặc đồ uống ngọt
hơn để cảm nhận được đủ vị ngọt. Ví dụ, hai đứa trẻ
cùng uống một loại sữa vị socola, trẻ có khả năng
cảm nhận ngọt tốt có thể nhận ra vị ngọt tốt hơn và
thấy đồ uống đủ ngọt. Đứa trẻ kia, với khả năng
cảm nhận ngọt kém, sẽ thấy sữa có vị ngọt nhẹ, do
đó, em có thể sẽ thêm siro socola hoặc đường để
cảm nhận đủ vị ngọt mong muốn.

Điều chỉnh chế độ ăn uống theo kiểu gen của trẻ
nhằm tăng cường sức khỏe tổng thể.
Nếu bạn là người chuẩn bị bữa ăn cho gia đình,
hiểu được khả năng cảm nhận vị ngọt của các
thành viên trong gia đình sẽ giúp bạn làm ra
những bữa ăn ngon miệng hơn.
Giải thích được những câu hỏi/thắc mắc liên
quan đến vị ngọt như tại sao cùng một loại thực
phẩm nhưng cảm nhận về độ ngọt của mỗi người
lại khác nhau.
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TÓM TẮT
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Biểu đồ so sánh chỉ số Cảm nhận vị ngọt của con bạn với dân số Châu Á

Kết quả có ý nghĩa gì?
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Thấp Cao

Trung bình

20% cao hơn trung bình
Kết quả giải mã gen di truyền của con
bạn cho thấy trẻ cảm nhận vị ngọt tốt.
Chỉ với một lượng đường ít trong thức
ăn là trẻ đã thấy ngọt.

Nhóm 25% đầu dân số Châu Á
Vì con bạn có thể không thích ăn ngọt,
bạn cần cung cấp các loại thực phẩm
khác giàu năng lượng để hỗ trợ cho sự
phát triển của trẻ.

Có thể phát triển trí não khỏe mạnh
nhờ biến thể di truyền làm tăng độ
nhạy cảm với đường.
Con bạn có thể không thích đường đã
qua chế biến như những đứa trẻ khác
nhờ sự biến đổi di truyền trong gen
TAS1R3. Đây là một tin tuyệt vời vì
đường đã qua chế biến không tốt cho
não bộ của trẻ.

Não bộ hoạt động khỏe mạnh hơn,
nhờ thiếu biến thể di truyền thích ăn
đồ ngọt.
Con bạn không có bất kỳ biến thể di
truyền nào làm tăng nguy cơ thích ăn
nhiều đồ ngọt. Điều này có thể gián
tiếp bảo vệ bộ não đang phát triển
của trẻ khỏi tác hại của đường.
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KẾT QUẢ & NHỮNG KHUYẾN NGHỊ  
DÀNH RIÊNG CHO CON BẠN

TỔNG KẾT
Khả năng cảm nhận vị ngọt của con bạn cao hơn đáng kể so với mức trung bình. Nhờ vào các biến thể
có lợi trong gen TAS1R3 và FGF21, con bạn không đặc biệt thích ăn ngọt, do đó trẻ có cơ hội phát triển
trí não khỏe mạnh hơn. Ít nhất trong 36 tháng đầu đời, tránh cho trẻ ăn thực phẩm chế biến sẵn. Khi trẻ
lớn hơn, hãy khuyến khích con chọn các loại đồ ngọt tốt cho sức khỏe như trái cây, thay vì thực phẩm
chứa đường chế biến sẵn như bánh ngọt, kẹo hoặc kem. Bạn cũng có thể thử dùng siro cây thùa
(agave) khi nấu ăn cho trẻ. 

Có thể phát triển trí não khỏe mạnh nhờ biến thể di truyền làm tăng độ nhạy cảm
với đường.

Gen TAS1R3 tác động gián tiếp đến cách chúng ta cảm nhận vị ngọt. Tức là, một người có thể
cảm nhận viên kẹo vô cùng ngọt trong khi người khác sẽ thấy rằng chỉ vừa đủ ngọt mà thôi. Sự
khác biệt trong cách cảm nhận vị ngọt của thực phẩm một phần được ảnh hưởng bởi các biến
thể trong gen TAS1R3.

May mắn là biến thể trên gen của con bạn liên quan đến cảm nhận vị ngọt cao, khiến trẻ ít bị hấp
dẫn bởi các đồ tráng miệng ngọt hơn những trẻ khác. Ví dụ: trẻ có thể cảm nhận thấy nước ngọt
là quá ngọt và điều này sẽ giúp trẻ hạn chế sử dụng những loại tương tự trong tương lai.

Điều này thật sự tốt vì nhiều lý do. Thứ nhất, giảm lượng calo tiêu thụ của trẻ và giảm thiểu nguy
cơ béo phì. Trẻ em béo phì thường có điểm số thấp trong bài kiểm tra nhận thức. Thứ hai, việc
tiêu thụ đường đã qua chế biến ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển trí não, và cũng dẫn đến
điểm kiểm tra nhận thức thấp hơn. Do đó, con bạn có thể tránh những điều bất lợi này nhờ biến
thể có lợi trong gen của trẻ.

Dĩ nhiên, bạn cũng có thể giúp trẻ tốt hơn nữa. Khi con lớn, hãy tiếp tục khuyến khích con tiêu thụ
đồ ngọt lành mạnh thay vì đồ ngọt đã qua chế biến. Ví dụ, khuyến khích trẻ ăn một quả cam thay
vì một miếng bánh. Thay vì sử dụng siro ngô (bắp) có hàm lượng fructose cao khi làm bánh mì
chuối, hãy sử dụng các chất thay thế lành mạnh hơn như siro agave (cây dứa sợi Mỹ).

Não bộ hoạt động khỏe mạnh hơn, nhờ thiếu biến thể di truyền thích ăn đồ ngọt.

Gen FGF21 liên quan đến việc truyền tín hiệu ở vùng dưới đồi để ngăn chặn việc tiêu thụ đường và
thức uống chứa cồn. Các biến thể của gen này ảnh hưởng đến độ nhạy cảm với vị ngọt. Phiên
bản gen FGF21 của con bạn không liên quan đến việc thích ăn nhiều đồ ngọt. Điều này rất tốt, vì
những trẻ có sở thích ăn ngọt được cha mẹ cho ăn đường tinh luyện sẽ có điểm số thấp hơn
trong các bài kiểm tra nhận thức. Vì vậy, bạn sẽ đỡ lo lắng về việc con mình có ăn quá nhiều bánh
kẹo ngọt hay không.
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Việc biết được các yếu tố môi trường (trong quá trình nuôi dạy con) rất quan trọng, vì chúng có
thể làm thay đổi ngay cả những biến thể di truyền tốt nhất, như trường hợp của con bạn. Ví dụ,
những trẻ thường xuyên sử dụng đường ăn (sucrose) hoặc thực phẩm chứa đường (kẹo, bánh, ...)
cho thấy ngưỡng thích ngọt cao hơn, và khiến cho trẻ tiêu thụ nhiều đồ ngọt hơn khi trưởng
thành. Việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây hại cho sự phát triển của não bộ, dẫn đến béo
phì và gây ra các vấn đề khác.

Để bảo vệ và tận dụng biến thể có lợi của con, bạn nên tránh cho trẻ ăn bất kỳ loại đồ ngọt đã
qua chế biến nào càng lâu càng tốt, ít nhất là trong 36 tháng đầu đời, để giúp trẻ phát triển trí
tuệ vượt bậc.
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TAS1R3
Kết quả: CC  
(có lợi)

2 trên 3
người mang biến

thể có lợi

FGF21
Kết quả: GG  
(có lợi)

4 trên 5
người mang biến

thể có lợi

CÁC GEN PHÂN TÍCH

Chúng tôi đã phân tích 10 gen để xác định mức độ ảnh hưởng của biến thể tới Cảm nhận
vị ngọt của con bạn. Đáng chú ý trong số này là:

Ảnh hưởng tới Cảm nhận vị ngọt của con bạn : TRUNG BÌNH

Protein TAS1R3 được mã hóa bởi gen TAS1R3 là một thụ thể bắt cặp với G protein liên
quan đến phản ứng vị giác. Protein được mã hóa có thể hình thành một thụ thể dị
phân tử với TAS1R1 để tạo ra phản ứng vị umami hoặc nó có thể liên kết với TAS1R2 để
tạo thành một thụ thể phản ứng vị ngọt.

Trẻ mang biến thể CC có thể phát triển trí não khỏe mạnh nhờ biến thể di truyền làm
tăng độ nhạy cảm với đường.

Ảnh hưởng tới Cảm nhận vị ngọt của con bạn : TRUNG BÌNH

Gen FGF21 mã hóa một thành viên của họ yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi (FGF),
mã hóa cho một hormone được tạo ra trong gan. Các thành viên trong họ FGF tham
gia vào các hoạt động nguyên phân và giảm phân phổ biến và nhiều quá trình sinh
học khác nhau. Protein này là một yếu tố nội tiết được tiết ra có chức năng như một
chất điều hòa trao đổi chất chính. Protein được mã hóa kích thích sự hấp thu glucose
trong mô mỡ. Ngoài việc kích thích các tế bào mỡ hấp thụ glucose, FGF21 còn tham
gia vào việc truyền tín hiệu ở vùng dưới đồi, để ngăn chặn việc tiêu thụ đường và thức
uống chứa cồn. Các biến thể của gen này ảnh hưởng đến độ nhạy cảm với vị ngọt.

Trẻ mang biến thể GG có não bộ khỏe mạnh hơn nhờ không có biến thể di truyền
thích ăn đồ ngọt.
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THÔNG TIN CHUNG

Bộ gen người bao gồm 20,000 đến 25,000 gen. Mỗi người sẽ thừa hưởng hệ gen từ bố và mẹ. Ở một số
người, có những gen không tác động xấu đến cơ thể, nhưng ở người khác thì có thể. Hệ gen của chúng ta
sẽ khiến mỗi người là một cá thể duy nhất theo cách riêng của mình.

Thuật ngữ

Hệ gen

Gen là đơn vị di truyền cơ bản mà mỗi người đều có thể truyền lại các tính trạng cho thế hệ sau. Hầu hết
các trường hợp, vật liệu cấu tạo nên gen là DNA, và gen sẽ được truyền cho thế hệ tiếp theo bằng cách sao
chép DNA. DNA mang các mật mã di truyền, được phân loại thành 4 loại ba-zơ là A, T, G, C.

DNA

DNA, hay axit deoxyribonucleic, là vật liệu di truyền ở người và hầu hết các sinh vật khác. Gần như mọi tế
bào trong cùng cơ thể đều chứa một kiểu DNA. Thông tin lưu trữ trong DNA được mã hóa bằng 4 đơn vị hóa
học: adenine (A), guanine (G), cytosine (C) và thymine (T).
 
Một đa hình đơn nucleotide (SNP, gọi là snip) là một biến thể trong đoạn DNA, được ghi nhận khi một trình
tự nucleotide adenine (A), thymine (T), cytosine (C) hoặc guanine (G) trong bộ gen (hoặc một trình tự tương
tự) có sự khác nhau giữa các cá thể của một loài hoặc một cặp nhiễm sắc thể trong một cá thể.

Đột biến

Đột biến là một thay đổi xảy ra trong chuỗi DNA của chúng ta, do lỗi khi sao chép DNA hoặc do kết quả của
các yếu tố môi trường như tia UV và khói thuốc lá.
 
Các gen có thể được gọi là cơ quan tích hợp thông tin cấu thành cơ thể của chúng ta, và mục đích của xét
nghiệm di truyền là để xác định những tác động về mặt di truyền của một số bệnh nhất định. Và hơn thế, để
có thể kiểm soát tác động của các yếu tố môi trường một cách tốt nhất lên cơ thể của chúng ta.
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BÁO CÁO NÀY ĐƯỢC TẠO RA NHƯ THẾ
NÀO?
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XÉT NGHIỆM GEN: TỔNG QUAN

Tiến bộ của công nghệ đã tác động mạnh mẽ đến hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống, đặc biệt là trong
lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Các nhà khoa học nghiên cứu các chuỗi DNA hoàn chỉnh và thiết lập bản đồ di
truyền để tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh, hoặc một yếu tố khiến một người giảm cân hoặc tăng cân nhanh
hơn người khác, thậm chí là sự khác biệt trong hành vi cũng như khả năng nhận thức và tính cách.
 
Chỉ với mẫu nước bọt, một người đã có thể mở khóa vô số thông tin di truyền ẩn sâu bên trong cơ thể. Ví dụ,
một người có tiền sử gia đình có người thân bị ung thư vú thì có thể làm giải mã gen để tìm hiểu xem anh/
cô ấy có mang đột biến trên gen BRCA hay không. Vì nghiên cứu cho thấy đột biến trên gen BRCA làm tăng
đáng kể khả năng mắc bệnh ung thư vú. Đặc biệt, đột biến trên gen BRCA1 có thể làm tăng khả năng ung
thư vú lên tới 81% và ung thư buồng trứng lên tới 54%. Giải mã gen sẽ cung cấp thông tin về di truyền để
người dùng và bác sĩ chủ động trong việc lên kế hoạch phòng ngừa.
 
Một trong những ứng dụng khác của giải mã gen là cha mẹ có thể sử dụng thông tin di truyền của con để
mở khóa tiềm năng trong trẻ. Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt và duy nhất. Giáo dục trẻ em theo một
thước đo chung sẽ cản trở con trẻ tự khai phá tiềm năng thiên bẩm. Ví dụ, đối với những đứa trẻ hướng
ngoại thì việc học nhiều giờ liên tục và kéo dài ở trường có thể dẫn đến trầm cảm. Trong hai thập kỷ qua,
các nhà nghiên cứu đã tìm ra hàng chục gen làm tăng tính nhạy cảm của trẻ đối với hội chứng lo âu, rối loạn
tăng động giảm chú ý và tăng nguy cơ chống đối xã hội. Tuy nhiên, những đặc điểm trên sẽ không biểu hiện
ra khi trẻ lớn lên và trưởng thành, trừ khi trẻ trải qua một tuổi thơ đau thương hay căng thẳng kéo dài. Cụ
thể hơn, các nhà di truyền học về nhi khoa khuyến cáo rằng với trẻ em có một số biến thể gen nhất định cần
nhận được nhiều hơn sự chăm sóc và hỗ trợ từ người mẹ.
 
Theo Tiến sĩ Jennifer Stagg, tác giả của quyển sách “Unzip Your Genes”, trong những năm gần đây, giải mã
gen đã đóng góp những thông tin quan trọng cho y tế và khoa học. Bây giờ, Tiến sĩ đã có thể giải thích rõ
ràng những câu hỏi của bệnh nhân mà trước đây không trả lời được. Ví dụ: “Có vẻ như tôi bị béo lên khi tôi
tập tạ?”; “Tôi đã thử nhiều chế độ ăn kiêng ít chất bột đường nhưng nó lại không hiệu quả, làm sao lại như
vậy?”. Giờ đây, chỉ với một mẫu nước bọt, tôi đã có thể dễ dàng trả lời “Bà Smith, về mặt di truyền, cơ thể
bà có nhiều khả năng tăng khối lượng mỡ hơn người khác khi bà tập tạ” hay “Ông Morgan, với đặc điểm di
truyền, thì một chế độ ăn giảm cân tốt nhất cho cơ thể ông là chế độ ăn Địa Trung Hải”.
 
Di truyền học cho phép chúng ta biết được các biến thể trong DNA tương tác với nhau như thế nào và tác
động của chúng đối với sự phát triển, hành vi và sức khỏe nền tảng của chúng ta. Tuy nhiên, gen không
quyết định số phận của bạn, những tính trạng biểu hiện ra bên ngoài cơ thể là sự tương tác giữa gen, lối
sống và các yếu tố tâm lý xã hội.
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KHUYẾN CÁO

Gene Friend Way cung cấp dịch vụ phân tích các yếu tố di truyền (DNA) với mục đích
nghiên cứu và điều tra. Gene Friend Way không cung cấp bất kỳ chẩn đoán y tế trực tiếp
nào tới khách hàng. Các thông tin về gen di truyền phải luôn được xem xét cùng với các
thông tin sức khỏe khác của bạn: lối sống, tiểu sử gia đình, các yếu tố nguy cơ, dữ liệu y
sinh, chế độ ăn uống, dinh dưỡng và hoạt động thể chất. 

Hoạt động của Gene Friend Way tập trung vào việc phân tích các yếu tố di truyền và đưa
ra các lời khuyên chung. Các chẩn đoán y tế cụ thể về sức khỏe bạn cần phải tham vấn
các chuyên gia có trình độ chuyên môn hoặc bác sĩ chuyên ngành. Các thông tin hoặc lời
khuyên đưa ra trong báo cáo của chúng tôi chỉ nhằm mục đích tham khảo hoặc hỗ trợ
các chuyên gia chuyên ngành chẩn đoán hoặc điều trị. Khi phân tích các thông số di
truyền và đưa ra các lời khuyên trong báo cáo này, chúng tôi không xem xét các điều kiện
sức khỏe trong quá khứ, hiện tại hay bất kỳ loại thuốc nào bạn đã và hiện đang sử dụng.
Ngay cả khi bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin trên, chúng tôi cũng không đưa vào
quá trình phân tích. Bạn nên tham khảo các chuyên gia y tế hoặc chuyên gia chăm sóc
sức khỏe khi thực hiện các lời khuyên luyện tập được đưa ra trong báo cáo. 

Việc sử dụng các thông tin và lời khuyên trong báo cáo hoàn toàn tùy theo quyết định
của bạn. Liên quan đến các vấn đề sức khỏe và y tế, bạn nên thận trọng sử dụng các
thông tin được đưa ra trong báo cáo, cũng như ở trên website của công ty chúng tôi.
Gene Friend Way không chịu trách nhiệm cho các lỗi hoặc thiếu sót do bạn hoặc người
khác gây ra trong quá trình thu thập mẫu DNA hoặc chuyển giao mẫu DNA tới chúng tôi.
Gene Friend Way không đảm bảo hoặc phát ngôn (trực tiếp hay gián tiếp) về khả năng
thương mại, sự phù hợp của nội dung báo cáo cho một mục đích sử dụng cụ thể. Thông
tin trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích nghiên cứu (Research Use Only- RUO) hoặc điều
tra (Investigational Use Only - IUO), tức là hỗ trợ sâu hơn cho việc chẩn đoán y tế hoặc
điều trị lâm sàng của các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn. 

Nếu mẫu của bạn bị từ chối hoặc kết quả xét nghiệm không thành công, điều đó có nghĩa
là mẫu của bạn có lỗi và không thể phân tích được. Chúng tôi khuyên bạn nên lấy lại mẫu
để kiểm tra. Tất cả các mẫu kiểm tra không hợp lệ đều được xử lý theo quy định về chất
thải sinh học nguy hiểm và tuân thủ theo tiêu chuẩn HIPAA. 

Phân tích được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Kết quả phân tích được ghi nhận và
thẩm định bởi đội ngũ Genetica, tuân thủ theo tiêu chuẩn CLIA- Quy định cải tiến phòng
xét nghiệm lâm sàng. Kết quả này chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa
Kỳ phê duyệt hoặc thẩm định. Bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc đánh giá nguy
cơ lâm sàng trước khi áp dụng kết quả này vào thực tế.
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Được đóng góp vào cuộc sống khoẻ mạnh,  
hạnh phúc của bạn và người thân là niềm  
vinh dự của chúng tôi.
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