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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do 

chính tôi thực hiện. Các số liệu, kết quả trong luận án là 

trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình 

nào khác. 
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MỞ ĐẦU 
 

Suy dinh dưỡng (SDD) thấp còi, thiếu vi chất dinh dưỡng và bệnh nhiễm 

trùng, đặc biệt là tiêu chảy ở trẻ em là những vấn đề có ý nghĩa sức khoẻ cộng 

đồng đáng quan tâm ở nhiều nước đang phát triển. SDD thấp còi ảnh hưởng đến 

khoảng 178 triệu trẻ em dưới 5 tuổi (khoảng 43%), góp phần vào nguyên nhân 

gây ra 3,5 triệu tử vong ở trẻ em, 35% gánh nặng bệnh tật ở trẻ em dưới 5 tuổi và 

11% 

ặng/tuổi thấp) giảm mạnh từ trên 50% 

những năm 80 xuống dưới 20% năm 2009; SDD thấp còi (chiều cao/tuổi thấp) 

cũng giảm đáng kể, từ 59,7% năm 1985 xuống 33% năm 2006 nhưng còn ở mức 

cao theo phân loại của WHO, vẫn là những thách thức lớn cho toàn xã hội. Bên 

cạnh đó tỷ lệ và tốc độ SDD giảm không giống nhau giữa các vùng, giảm nhanh 

tại các đô thị và thành phố lớn, giảm chậm ở các vùng nông thôn và miền núi. 

Tại những vùng khó khăn như nông thôn, miền núi tỷ lệ SDD thấp còi vẫn ở 

mức 50-60%, đói nghèo, bệnh tật, thiếu kiến thức thực hành về chăm sóc dinh 

dưỡng cho trẻ...  vẫn là những nguyên nhân chính của SDD tại các vùng này.  

Thiếu vi chất dinh dưỡng cũng là vấn đề đang được quan tâm. Thiếu sắt 

thường đi kèm với thiếu vitamin A, thiếu kẽm và các vi chất dinh dưỡng khác 

[56]. Tại vùng nông thôn, vùng nghèo tình trạng SDD kết hợp với vi chất dinh 

gánh nặng bệnh tật toàn cầu [97]. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) và UNICEF năm 2006, trên toàn cầu có 750 triệu bị thiếu máu, khoảng 

trên 30% trẻ em < 5 tuổi bị thiếu kẽm [56]. Các vấn đề thiếu vi chất khác như 

thiếu vitamin A, thiếu selen,.... cũng còn tương đối trầm trọng ở những nước 

đang phát triển, đặc biệt là nước nghèo [56]. Bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ nhỏ đặc 

biệt là trẻ SDD vẫn còn khá phổ biến. Tiêu chảy trẻ em vẫn là một trong những 

nguyên nhân gây SDD và tử vong ở trẻ em. Theo thống kê năm 2003 của WHO, 

tiêu chảy đóng góp 15% nguyên nhân tử vong của trẻ, số lần mắc trung bình là 

3,2/lần năm, tỷ lệ tử vong là 4,9 phần nghìn [118],[119].  

Ở Việt Nam, SDD nhẹ cân (cân n
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dưỡng kém vẫn còn kh  dưới 5 tuổi tại 6 tỉnh 

ại diện của Việt Nam năm 2006 là 36,7%, thiếu vitamin A là 14,2% [14], [15], 

 em vùng miền núi phía Bắc là 86,9% [87]. Các kết quả 

ng vật và nghèo vi chất dinh dưỡng 

i pháp cụ thể cho trẻ SDD thấp còi.  Đồng thời, nhiều 

uan giữa thiếu ăn, bệnh nhiễm trùng. 

hính vì những lý do trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu can thiệp bổ sung kẽm 

ới dạng sprinkles cho trẻ 6-36 tháng tuổi bị SDD thấp 

á phổ biến. Tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em

đ

[16] và thiếu kẽm ở trẻ

nghiên cứu cũng cho thấy trẻ thường thiếu kết hợp nhiều vi chất [9], [87]. 

Nguyên nhân chủ yếu do khẩu phần ăn của trẻ không đảm bảo, nhất là thực 

phẩm bổ sung nghèo protein nguồn gốc độ

(chỉ đáp ứng khoảng 30-50% nhu cầu).  

Chương trình mục tiêu phòng chống SDD trẻ em (giai đoạn 2001-2010), 

cũng như các dự án can thiệp khác, chủ yếu tập trung tác động vào SDD thể nhẹ 

cân, rất ít chiến lược và giả

nghiên cứu cũng chỉ ra rằng SDD thấp còi thường kết hợp với thiếu vi chất dinh 

dưỡng, do vậy can thiệp bằng bổ sung các vi chất dinh dưỡng có thể là biện pháp 

hữu hiệu cắt đứt chuỗi vòng xoắn liên q

C

và bổ sung đa vi chất dư

còi tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nhằm đưa ra bằng chứng khoa học cho 

một giải pháp can thiệp mới. 
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MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 
 

Mục tiêu nghiên cứu: 

1. Đánh giá sự thay đổi các chỉ số nhân trắc ở trẻ 6-36 tháng tuổi bị SDD thấp 

 tháng can thiệp (T6) và 6 

2. Đ ác chỉ số Hb máu, vitamin A và kẽm huyết thanh ở 

sung kẽm và sprinkles đối với bệnh tiêu chảy và 

nh ) ở trẻ em 6 đến 36 tháng tuổi bị SDD 

1. kles đa vi chất trên trẻ SDD thấp còi 6-36 tháng tuổi  

ên trẻ SDD 

còi thông qua bổ sung kẽm và sprinkles sau 6

tháng sau khi kết thúc can thiệp (T12). 

ánh giá sự thay đổi c

trẻ 6-36 tháng tuổi bị SDD thấp còi thông qua bổ sung kẽm và sprinkles 

sau 6 tháng can thiệp (T6) và hiệu quả trên chỉ số Hb 6 tháng sau khi kết 

thúc can thiệp (T12). 

3. So sánh hiệu quả bổ 

iễm khuẩn đường hô hấp (NKHH

thấp còi sau 6 tháng can thiệp (T6). 

 

Giả thuyết nghiên cứu: 

 Bổ sung kẽm và sprin

có hiệu quả tốt đối với các chỉ số nhân trắc, sinh hoá,  bệnh tiêu chảy và 

NKHH. 

2. Hiệu quả bổ sung sprinkles đa vi chất tốt hơn bổ sung kẽm tr

thấp còi. 
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CHƯƠNG 1.  

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 
 

1.1. S

 phương pháp đánh giá SDD thấp còi 

hấp còi là biểu hiện của chiều cao thấp so với tuổi ở trẻ em kéo dài 

trong nh dưỡng cần thiết phối 

hợp nh nhiễm trùng nhiều lần và 

thiếu

á 

Để cần sử dụng phương pháp nhân trắc 

học, 

ẻ bú sữa mẹ [117],[121]. Năm 2005-2006, WHO đưa 

ra m

DD THẤP CÒI Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI 

1.1.1. Khái niệm và

1.1.1.1.  Khái niệm 

SDD t

 quá khứ. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu các chất di

với điều kiện vệ sinh nghèo nàn, mắc các bệ

 sự chăm sóc cần thiết. 

1.1.1.2. Phương pháp đánh gi

 đánh giá suy dinh dưỡng thấp còi 

cụ thể là chỉ tiêu chiều cao theo tuổi. Các thông tin cần thu thập để đánh giá 

là chiều dài nằm hoặc chiều cao đứng, tuổi và giới của đứa trẻ.  

Đánh giá trên cá thể: 

Để đánh giá tình trạng SDD thấp còi, từ năm 1981, WHO đã khuyến nghị 

sử dụng chỉ số chiều cao theo tuổi so với quần thể NCHS của Hoa Kỳ: 

- Chiều cao theo tuổi từ  - 2SD trở lên: Coi là bình thường. 

- Chiều cao theo tuổi từ dưới  - 2SD đến - 3 SD: SDD thấp còi độ 1. 

- Chiều cao theo tuổi dưới - 3 SD: SDD thấp còi độ 2. 

Sau 2 thập kỷ áp dụng, một số nhược điểm của quần thể NCHS bộc lộ: 

được xây dựng trên quần thể trẻ em Hoa Kỳ, đa số trẻ không được nuôi bằng sữa 

mẹ mà được nuôi bằng sữa công thức, do vậy cân nặng có phần cao hơn, chiều 

cao có phần thấp hơn so tr

ột quần thể tham chiếu mới, được xây dựng dựa trên kết quả của một số 

quần thể được theo dõi theo chiều dọc, được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ… đại diện 

trên thế giới thay thế cho quần thể NCHS, với chiều cao cao hơn, cân nặng thấp 
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hơn [121]. Hiện nay, Việt nam cũng như các nước trên thế giới sử dụng quần thể 

tham khảo của WHO, 2006 và thang phân loại của WHO 1981 (ngưỡng phân 

loại k

c cao khi tỷ lệ SDD CC/T từ 30-39%;  

h quân khoảng 0,73%/năm trong vòng 20 năm qua. 

Mức g châu Mỹ La tinh và Carribe, mặc dù 

mức 

đang phát triển bị SDD thấp còi, giảm khoảng 40 triệu trẻ so với 

hông đổi). 

Đánh giá trên quần thể: 

WHO cũng đã đưa ra các mức phân loại sau đây để nhận định ý nghĩa sức 

khỏe cộng đồng [121]:  

1) Quần thể được coi là có SDD thấp còi ở mức thấp khi tỷ lệ SDD CC/T 

dưới 20%; 

2) Mức trung bình khi tỷ lệ SDD CC/T từ 20-29%; 

3) Mứ

4) Và mức rất cao khi tỷ lệ này trên 40%.  

1.1.2. Thực trạng SDD thấp còi 

1.1.2.1. SDD thấp còi trên thế giới 

Theo dõi diễn biến SDD thấp còi các vùng và lãnh thổ khác nhau trên thế 

giới từ năm 1980 đến 2005 cho thấy tỷ lệ SDD thấp còi đều giảm, tuy nhiên châu 

Phi và châu Á vẫn là những vùng có tỷ lệ cao theo đánh giá của WHO (châu Phi 

33,8% và châu Á 29,9%  vào năm 2005). Tỷ lệ thấp nhất thuộc vùng châu Mỹ La 

tinh và Carribe, chỉ có khoảng gần 10% trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD thấp còi. Năm 

2005, có khoảng 32,5% trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển bị SDD thấp 

còi, như vậy mức giảm bìn

iảm mạnh nhất xảy ra ở châu Á và 

độ suy dinh dưỡng là khác nhau giữa 2 vùng. Tỷ lệ ở châu Á giảm từ 52,2% 

năm 1980 xuống 34,4% vào năm 2000 và 29,9% vào năm 2005. Trong khi ở Châu 

Mỹ La tinh và Carribe mức giảm từ 25,6% xuống 12,6% và 9,3% trong cùng một 

chu kỳ từ 1980 đến 2005.  

Về số lượng cho thấy, số lượng trẻ SDD thấp còi vẫn duy trì ở mức cao. Vào 

năm 2000, ước tính có khoảng 182 triệu và năm 2005 có 164 triệu trẻ em dưới 5 

tuổi ở các nước 
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năm 1980. Trong đó, 70% trẻ sống ở châu Á, chủ yếu là Trung Nam Á, khoảng 

26% sống ở châu Phi và khoảng 4% sống ở châu Mỹ La tinh và Carribe [74]. 

Xem xét khuynh hướng SDD thấp còi trong khoảng từ 1980-2020 cho thấy, 

nhìn chung tỷ lệ SDD thấp còi ở các nước đang phát triển sẽ tiếp tục giảm từ 

29,8% năm 2000 xuống khoảng 16,3% năm 2020. Ở Châu Phi mức độ giảm ít 

hơn rất nhiều, từ 34,9% xuống còn 31,1% trong khoảng 20 năm tới, tuy nhiên do 

sự tăng trưởng dân số nên về số lượng trẻ bị SDD thấp còi sẽ tăng từ 44 triệu trẻ 

năm 2000 lên 48 triệu vào năm 2020. Ở Châu Á, Châu Mỹ La tinh và Carribe, cả 

tỷ lệ ời 

gian 

 rệt từ sơ sinh đến 24 tháng và tiếp tục 

giảm

iệt Nam còn là một thách 

thức n kinh tế xã hội. Tỷ lệ 

SDD

 và số lượng trẻ SDD thấp còi sẽ tiếp tục giảm trong cùng một chu kỳ th

[74]. 

Phân tích cơ sở dữ liệu đại diện từ những cuộc điều tra của 39 quốc gia 

thuộc các nước đang phát triển cho thấy, giá trị trung bình Z-scores chiều cao 

theo tuổi ở trẻ sơ sinh rất giống nhau giữa các nước Châu Phi, Châu Á và Châu 

Mỹ La tinh và đường biểu diễn tiệm cận với trung bình của quần thể tham chiếu. 

Ở cả ba vùng, Z-score trung bình giảm rõ

 chậm hơn cho đến 3 tuổi. Mức giảm ở Châu Mỹ La tinh và Carribe khoảng 

1,25 SD, trong khi ở Châu Phi và Châu Á, mức giảm cao hơn rất nhiều là 2SD 

[31],[97]. Nhìn chung tất cả các vùng trên thế giới Z-scores trung bình của trẻ 24 

tháng tuổi khác biệt có ý nghĩa thống kê về chiều cao theo tuổi trước và sau 24 

tháng của quần thể NCHS. 

1.1.2.2. SDD thấp còi tại Việt Nam 

Suy dinh dưỡng protein năng lượng ở trẻ em V

quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng và phát triể

 thấp còi (chiều cao/tuổi thấp) ở trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm từ 56,5% năm 

1990 xuống còn 36,5% năm 2000, giảm khoảng 20% trong vòng một thập kỷ và 

cũng có xu hướng giảm nhanh hơn ở độ SDD nặng hơn. Năm 2009, tỷ lệ này còn 

31,9%, tuy vậy vẫn là một mức cao theo tiêu chuẩn đánh giá của WHO 

[25],[26],[27].  
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Biểu đồ 1.1. Diễn biến SDD thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam [27] 

Tỷ lệ SDD trẻ dưới 5 tuổi cũng khác nhau theo vùng, miền: 

Tỷ lệ SDD thấp còi cũng khác nhau

hất ở vùng Tây Nguyên (39,2%) vì đây là vùng nghèo, còn nhiều khó khăn, 

mùa màng thường xuyên chịu tác động nặng nề bởi thiê

D thấp hơn so với các vùng khác (2

 bình theo phân loại của WHO [27]. 

Có sự khác biệt khá lớn về tỷ lệ SDD thấp còi ở thành thị và nông thôn. Ở 

vùng thành thị vào những năm cuối 2000, tỷ lệ SDD thấp còi đã gần về điểm đầu 

của mức trung bình theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (22,6% năm 2006), 

trong khi ở nông thôn tỷ lệ này vẫn còn ở điểm giữa của mức cao (34,8% năm 

2006). Điều này được lý giải bởi sự bất cập trong việc tiếp cận dịch vụ y tế, trình 

độ dân trí và khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn giữa khu vực nông thôn, 

miền núi so với các thành phố lớn và các khu đô thị.  

Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD khác nhau theo lứa tuổi:  

Các nghiên cứu đã chỉ ra, tỷ lệ SDD ở nhóm trẻ dưới 6 tháng là thấp nhất 

đối với cả 3 thể (SDD các thể nhẹ cân, thấp còi, gầy còm), sau đó t

kỳ trẻ 6-24 tháng, là thời kỳ trẻ có nguy cơ bị SDD cao hơn do đây là thời 

kỳ trẻ cai sữa, ăn sam- có nhiều ảnh hưởng đến lượng thức ăn hấp thụ được của 

trẻ và cũng là thời kỳ trẻ có nhu cầu dinh dưỡng rất cao. Sức miễn dịch tự nhiên 
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giảm, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm hơn và mẹ bắt đầu đi làm cũng là những lý 

do dẫn đến tỷ lệ SDD tại nhóm 6-24 tháng tuổi cao.  

1.1.3. Các yếu tố nguy cơ 

Năm 1998, UNICEF đã phát triển mô hình nguyên nhân suy dinh dưỡng. 

Một số tổ chức khác cũng đã có những mô hình nguyên nhân - hậu quả SDD 

riêng, hoặc phát triển mô hình mới dựa trên mô hình của UNICEF. Mô hình 

nguyên nhân của SDD cho thấy, SDD là do tác động của nhiều yếu tố, có mối 

quan hệ chặt chẽ với vấn đề y tế, lương thực-thực phẩm và thực hành chăm sóc 

trẻ tại hộ gia đình. Mô hình chỉ ra các nguyên nhân ở các cấp độ khác nhau: 

nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân cơ bản, nguyên nhân sâu xa và các yếu tố ở 

cấp độ này ảnh hưởng đến cấp độ khác.  

Nguyên nhân trực tiếp phải kể đến là thiếu ăn về số lượng hoặc chất lượng 

(tình trạng nghèo đói) và mắc các bệnh nhiễm khuẩn.  

Các yếu tố về dinh dưỡng/chế độ ăn 

Dinh dưỡng rõ ràng là yếu tố then chốt nhưng tổng số năng lượng ăn vào 

chưa chắc đã là yếu tố ảnh hưởng tới SDD thấp còi vì SDD thấp còi thường 

khôn còm, nghĩa là năng lượng thường đủ để đứa trẻ duy trì 

cân n

hiều 

cao t

g kết hợp với gầy 

ặng của nó phù hợp với chiều cao. Chất lượng khẩu phần cần xem xét hơn 

là số lượng khẩu phần, trong đó có vai trò quan trọng của protein động vật, chất 

béo, các vi chất, vitamin, các axit amin và axit béo cần thiết [28],[29],[30]. C

ỏ ra liên quan nhiều tới sử dụng các thực phẩm có nguồn gốc động vật (đặc 

biệt là thịt và sữa). Ba yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến SDD là an ninh 

thực phẩm, thiếu sự chăm sóc và bệnh tật, và các yếu tố này chịu ảnh hưởng lớn 

của đói nghèo. Ví dụ, thực phẩm có nguồn gốc động vật có vai trò quan trọng 

trong chế độ ăn của trẻ, vì đó là nguồn cung cấp protein và vi chất. 

Sữa mẹ và thức ăn bổ sung đóng vai trò quan trọng đối với thời gian bị 

SDD và thể SDD. Các quan niệm dinh dưỡng sai lầm của người mẹ hoặc gia 

đình trong vấn đề chăm sóc thai sản, nuôi con bằng sữa mẹ và thức ăn bổ sung là 
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những nguyên nhân quan trọng, trực tiếp làm cho trẻ dễ bị SDD. Trẻ không được 

bú sữa mẹ, hoặc bú chai nhưng số lượng sữa không đủ, dụng cụ bú sữa không 

đảm 

 

ăn bổ

hất dinh dưỡng cùng 

một 

bảo vệ sinh đều có thể dẫn đến SDD. Khi cho ăn bổ sung muộn, như ở một 

số nước châu Phi, các trường hợp SDD nặng thường xảy ra vào năm thứ 2. Cho

 sung quá sớm, hoặc cho trẻ ăn thức ăn đặc quá muộn, số lượng không đủ 

và năng lượng, protein trong khẩu phần ăn thấp cũng dễ dẫn tới SDD.  

Vi chất dinh dưỡng và SDD thấp còi: Thiếu vi chất liên quan chặt chẽ với 

SDD thấp còi. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, khẩu phần ăn của trẻ ở nông thôn 

Việt Nam chỉ đáp ứng khoảng 30-50% nhu cầu protein động vật và vi chất dinh 

dưỡng [9],[16]. Cho tới nay, các nghiên cứu bổ sung các chất dinh dưỡng riêng 

rẽ như protein, kẽm, đồng iod và các vitamin A cho các kết quả chưa nhất quán, 

nhiều khả năng do các quần thể dân cư đó thiếu nhiều vi c

lúc, mặt khác phần lớn các can thiệp có thể chưa tập trung vào lứa tuổi nhỏ 

nhất và thời kỳ tăng trưởng chiều cao nhiều nhất. Vì vậy nhiều ý kiến cho rằng 

thực phẩm, thông qua đường ăn uống là điều kiện cần quan tâm hơn một số vi 

chất dinh dưỡng đơn lẻ (trừ iod) [57], [65].  

Bệnh nhiễm trùng 

Vòng xoắn bệnh lý giữa các bệnh nhiễm trùng ở trẻ em và SDD đã được 

chứng minh. Bệnh nhiễm trùng dẫn đến SDD, SDD dẫn đến bệnh nhiễm trùng và 

vòng xoắn bệnh lý cứ thế tiếp diễn nếu không có can thiệp hoặc xử trí phù hợp.  

c biệt là tiêu chảy ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng của 

đứa t

Nhiễm trùng, đặ

rẻ. Nhiễm trùng dẫn đến các tổn thương đường tiêu hóa do đó làm giảm hấp 

thu, đặc biệt các vi chất, làm cho kháng nguyên và các vi khuẩn đi qua nhiều 

hơn. Nhiễm trùng làm tăng hao hụt các chất dinh dưỡng, trẻ ăn kém hơn do giảm 

ngon miệng. Người ta ước đoán rằng nhiễm trùng ảnh hưởng đến 30% sự giảm 

chiều cao ở trẻ [74]. Những trẻ có HIV thường bị tiêu chảy, và kéo theo đó là 

SDD [109]. Nhiễm khuẩn dễ đưa đến SDD do rối loạn tiêu hoá, và ngược lại 

SDD dễ dẫn tới nhiễm khuẩn do đề kháng giảm. Do đó, tỷ lệ SDD có thể dao 
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động theo mùa và thường cao trong những mùa có các bệnh nhiễm khuẩn lưu 

hành ở mức cao (tiêu chảy, nhiễm khuẩn hô hấp, sốt rét) [23], [74]. 

Bên cạnh tiêu chảy, các bệnh nhiễm trùng khác cũng ảnh hưởng nhiều tới dinh 

dưỡng như nhiễm khuẩn đường hô hấp, sởi và các bệnh ký sinh trùng đường ruột.   

ững người phụ nữ có học thức cao hơn thì thường được chăm sóc dinh 

dưỡng hiều cao 

thấp 

n thông qua môi 

trườ

à mẹ bị SDD 

Nguyên nhân sâu xa (tiềm tàng) của SDD do sự bất cập trong dịch vụ 

chăm sóc bà mẹ, trẻ em, kiến thức của người chăm sóc trẻ, yếu tố chăm sóc của 

gia đình, các vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường và tình trạng nhà ở không 

đảm bảo, mất vệ sinh. Tỷ lệ SDD ở trẻ có mối quan hệ mật thiết với trình độ giáo 

dục và tình trạng SDD mạn tính của người mẹ. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng 

bởi nh

 tốt hơn. Những phụ nữ bị thiếu năng lượng trường diễn hoặc c

thường dễ đẻ con nhỏ yếu, cân nặng sơ sinh thấp [97]. 

Nguyên nhân gốc rễ (cơ bản) của SDD là tình trạng đói nghèo, lạc hậu về 

các mặt phát triển nói chung, bao gồm cả mất bình đẳng về kinh tế [97]. Trong 

quá trình phát triển kinh tế hiện nay của các nước phát triển, khoảng cách giàu 

nghèo ngày càng gia tăng, tác động đến xã hội ngày càng sâu sắc [47]. Tăng 

trưởng là tấm gương phản chiếu các điều kiện sống. Nhiều yếu tố kinh tế xã hội 

ảnh hưởng đến phát triển chiều cao (SDD thấp còi). Các yếu tố này ít nhiều ảnh 

hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe của đứa trẻ đang lớ

ng sống và vệ sinh của chúng.  

1.1.4. Hậu quả 

SDD ảnh hưởng rõ rệt đến phát triển trí tuệ, hành vi khả năng học hành của 

trẻ, khả năng lao động đến tuổi trưởng thành. Suy dinh dưỡng trẻ em thường để lại 

những hậu quả nặng nề. Gần đây, nhiều bằng chứng cho thấy suy dinh dưỡng ở 

giai đoạn sớm, nhất là trong thời kỳ bào thai có mối liên hệ với mọi thời kỳ của 

đời người. Hậu quả của thiếu dinh dưỡng có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Phụ nữ 

đã từng bị suy dinh dưỡng trong thời kỳ còn là trẻ em nhỏ hoặc trong độ tuổi vị 

thành niên đến khi lớn lên trở thành bà mẹ bị suy dinh dưỡng. B
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thườn

 chống suy dinh dưỡng bào thai hoặc trong những năm đầu tiên sau 

khi ra ưỡng theo chu kỳ vòng đời 

[33]. 

 cao sơ sinh có liên quan 

với s

 chiều cao thấp [43].  

u nghiên cứu triển khai ở các 

nướ hậm đi học, thi lại 

nhiều  chậm 

chạp

g dễ đẻ con nhỏ yếu, cân nặng sơ sinh (CNSS) thấp. Hầu hết những trẻ có 

CNSS thấp bị SDD (nhẹ cân hoặc thấp còi) ngay trong năm đầu sau sinh. Những 

trẻ này có nguy cơ tử vong cao hơn so với trẻ bình thường và khó có khả năng 

phát triển bình thường. 

Tác giả Baker nêu ra một thuyết mới về nguồn gốc bào thai của một số 

bệnh mạn tính. Theo ông, các bệnh tim mạch, đái tháo đường, rối loạn chuyển 

hóa ở người trưởng thành có thể có nguồn gốc từ suy dinh dưỡng bào thai. Chính 

vì thế, phòng

đời có một ý nghĩa rất quan trọng trong dinh d

1.1.4.1. Ảnh hưởng đến vóc dáng/ chiều cao khi trưởng thành 

Chiều cao có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố gene và môi trường thông qua các 

giai đoạn tăng trưởng. Một số nghiên cứu triển khai ở các nước có thu nhập thấp 

và trung bình cho thấy chiều cao của người trưởng thành có mối quan hệ thuận 

chiều với cân nặng và chiều cao sơ sinh. Mỗi cm chiều

ự tăng 0,7-1cm chiều cao khi trưởng thành [43]. Ở tất cả các nước triển khai 

nghiên cứu, sự khác biệt chiều cao là rất lớn khi trưởng thành ở những người khi 

còn dưới 5 tuổi SDD thấp còi và không thấp còi. Những trẻ em bị SDD thấp còi 

đến khi trưởng thành sẽ trở thành người có

1.1.4.2. Ảnh hưởng đến nhận thức, phát triển trí tuệ và khả năng lao 

động khi trưởng thành 

Mặc dù còn ít các nghiên cứu dọc theo dõi từ trẻ thơ đến khi trưởng thành, 

tuy nhiên bằng chứng cho thấy có sự kết hợp giữa SDD thấp còi với khả năng 

nhận thức hiện tại và trong tương lai hoặc khả năng học tập ở trẻ em thuộc 

những nước có thu nhập thấp hoặc trung bình. Nhiề

c khác cho thấy có mối liên quan giữa SDD thấp còi, c

hơn và tỷ lệ bỏ học cao, giảm tỷ lệ tốt nghiệp giữa cấp 1 và cấp 2, và

 trong học tập, nhận thức, học kém hơn lúc ấu thơ. [30],[76].  
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Dinh dưỡng và vóc dáng lúc nhỏ có tác động đến thu nhập khi trưởng thành 

do cơ thể thấp bé, giảm khả năng lao động trong những công việc đòi hỏi thể lực. 

Nghiên cứu thử nghiệm ở Guatemala chỉ ra rằng, có mối liên quan giữa Z-score 

chiều ập [94]. Nếu tính cả đến giảm sút về tri thức do 

thiếu

đã bị

óm có Z-score thấp hơn. Tất cả các nguy cơ 

tăng 

ó nhiều nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu của 

Bark hỉ ra mối liên quan giữa kích thước nhân trắc học 

lúc m

]. 

1.1.5. Các gi

ệm và thực tiễn đã chỉ ra rằng, SDD hoàn toàn có thể phòng tránh 

 cao theo tuổi và thu nh

 dinh dưỡng trong thời kỳ thơ ấu hoặc do chi phí cho chăm sóc nuôi nấng, 

thì riêng SDD thấp còi đã làm giảm 5% GDP hàng năm [97]. Những thiệt hại về 

kinh tế do SDD chủ yếu là vì năng suất lao động kém ở người trưởng thành do 

 SDD.  

1.1.4.3. Tăng gánh nặng bệnh tật và tử vong 

SDD thể vừa và nhẹ hay gặp và có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng quan trọng 

nhất vì ngay cả SDD nhẹ cũng làm tăng gấp đôi nguy cơ bệnh tật và tử vong so 

với trẻ em không bị SDD [79]. Ước lượng gánh nặng bệnh tật cho thấy gia tăng 

gánh nặng bệnh đối với nhóm trẻ dưới 5 tuổi vừa bị SDD thấp còi, vừa bị còm 

còi. Nguy cơ tử vong tăng trong nh

có ý nghĩa trong nhóm trẻ có Z-score <-3SD [85]. 

SDD làm tăng tỷ lệ tử vong và làm tăng gánh nặng cho xã hội, ước tính mỗi 

năm trên toàn thế giới có khoảng 2,1 triệu cái chết và 21% DALYs (91 triệu 

DALYs) ở trẻ dưới 5 tuổi vì lý do SDD; đồng thời SDD cũng gây ra 35% gánh 

nặng bệnh tật ở trẻ dưới 5 tuổi [74], [75].  

Trong những năm qua, c

er, Hale và cộng sự đã c

ới sinh và lúc 1 tuổi (đặc biệt nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng trong thời 

kỳ sớm) với bệnh tim và đó như là một yếu tố nguy cơ. Cân nặng thấp, chu vi 

vòng đầu lúc sinh và cân nặng thấp lúc 1 tuổi có mối liên quan với việc tăng 

nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi trưởng thành [33

ải pháp phòng chống và can thiệp 

1.1.5.1. Giới thiệu các giải pháp hiện đang thực hiện trên thế giới 

Kinh nghi
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được h  cầu 
tập tr

 và chất lượng 
bữa ăn bổ sung của trẻ [65].  

ư là giải pháp lâu dài để phòng chống thiếu vi 
chất 

trung bình tăng 0,31kg 

m các hoạt động tuyên truyền vệ sinh 
phòn ệ sinh nơi 
ở và c ệnh tật (đặc biệt là bệnh nhiễm 
trùng

oặc kiểm soát được. Hiện nay, các biện pháp phòng chống SDD toàn
ung vào 3 nhóm biện pháp [65] : tăng lượng dinh dưỡng ăn vào, bổ sung vi 

chất và giảm gánh nặng bệnh tật. 
Nhóm giải  pháp thứ 1:  
Tăng lượng dinh dưỡng ăn vào (cả chất lượng và số lượng), bao gồm các 

hoạt động: bổ sung năng lượng và prôtêin cho phụ nữ mang thai, các chiến lược 
giáo dục và nâng cao nuôi con bằng sữa mẹ, cải thiện số lượng

Nhóm giải pháp thứ 2:  
Bổ sung vitamin và các khoáng chất, bao gồm: bổ sung đơn chất như sắt, 

acid folic, vitamin A, iốt, kẽm và bổ sung đa vi chất cho trẻ. Các hình thức can 
thiệp thường bao gồm: bổ sung vi chất bằng đường uống, tăng cường vi chất vào 
thực phẩm hoặc dưới dạng trộn vào thức ăn bổ sung (sprinkles). Nhóm biện pháp 
này được nhiều nước nhìn nhận nh

dinh dưỡng và SDD thấp còi. 
Người ta đã cho vitamin A vào đường (Trung Mỹ), dầu ăn (Philippine, 

Indonesia), mỳ ăn liền, thức ăn nhanh (Thái Lan) và cho kết quả khả quan trong 
việc cải thiện chiều cao [28],[29]. Hiệu quả bổ sung kẽm lên sự tăng trưởng của 
trẻ cũng được xem xét. Một phân tích hệ thống về các nghiên cứu bổ sung kẽm 
trên trẻ cho thấy có sự thay đổi kích thước cơ thể một cách tích cực, chiều cao 
trung bình tăng 0,35cm (CI 95%= 0,19-0,51) và cân nặng 
(CI 95%= 0,18 – 0,44) [116]. 

Nhóm giải pháp thứ 3:  
Giảm gánh nặng bệnh tật, bao gồ
g bệnh truyền nhiễm như nâng cao thói quen rửa tay đúng cách, v

ác chiến lược nhằm làm giảm gánh nặng b
, sốt rét đối với phụ nữ có thai) [65],[116]. 
Nhóm giải pháp thứ 4:  
Nhóm giải pháp này liên quan đến cải thiện cơ sở hạ tầng và văn hoá – xã 

hội, nâng cao trình độ dân trí, giảm sự mất công bằng trong phân bổ nguồn lực 
[74]. 
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1.1.5.2. Các giải pháp và hoạt động phòng chống SDD ở Việt Nam 

Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tại Việt Nam giai đoạn 2001-2010 đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22 tháng 01 năm 2001 với một mục 

tiêu tổng quát và 5 mục tiêu cụ thể. Giảm tỷ lệ SDD thấp còi là một chỉ tiêu quan 

trọng trong mục tiêu “giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em và bà mẹ”. Chỉ tiêu đặt 

ra trong giai đoạn 2001- 2010 là giảm mỗi năm 1,5% tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều 

cao t

on bằng sữa mẹ và ăn bổ sung hợp lý, đảm bảo bổ sung đầy 

đủ vita

tốt k

1.2. CAN THI

BỆNH NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ EM 

1.2.1. Hấp thu, chuyển hoá, tương tác sinh học, nhu cầu kẽm  

được hấp thu chủ yếu tại tá tràng và hỗng tràng, cũng có khi tại hồi tràng. Trong 

tiêu thụ và các yếu tố khác như hàm lượng phytat, vì phytat là giảm khả năng 

heo tuổi ở trẻ em dưới 5 tuổi tính chung trong cả nước [24].  

Hiện nay, công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em đã trở thành một 

hoạt động dinh dưỡng quan trọng ở nước ta trong đó mục tiêu hạ thấp tỷ lệ suy 

dinh dưỡng được đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của các cấp chính 

quyền, các địa phương. Nhìn chung các giải pháp can thiệp giai đoạn 2001-2010 

mới đang tập trung vào phòng chống suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, chưa có giải 

pháp đặc hiệu cho SDD thấp còi.  

Các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng tại cộng đồng hiện nay bao 

gồm: Thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe cho các bà mẹ mang thai, 

nuôi con bú, nuôi c

min A cho trẻ em 6-36 tháng tuổi và bà mẹ sau đẻ, thực hiện nuôi dưỡng 

hi trẻ bị bệnh, chăm sóc vệ sinh, phòng chống nhiễm giun và tổ chức giáo 

dục, tư vấn dinh dưỡng tại cộng đồng và tại các gia đình. 

ỆP BỔ SUNG KẼM TRONG PHÒNG CHỐNG SDD VÀ 

1.2.1.1.  Hấp thu và chuyển hoá kẽm 

Lượng kẽm được hấp thu vào cơ thể con người khoảng 5 mg/ngày. Kẽm 

điều kiện chuẩn, tỷ lệ hấp thu kẽm vào khoảng 33%. Hiệu quả hấp thu kẽm từ 

thức ăn trong khoảng từ 15-35% ở người lớn, phụ thuộc vào tổng lượng thức ăn 
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hấp thu kẽm. Bên cạnh đó, tỷ lệ hấp thu này phụ thuộc nhiều vào các điều kiện 

như hàm lượng kẽm trong thức ăn, nguồn gốc thức ăn và sự có mặt của các chất 

ức chế hay các chất kích thích sự hấp thu kẽm. Hàm lượng kẽm trong thức ăn 

càng thấp thì tỷ lệ hấp thu càng cao. Có một mối liên quan tương đối chặt chẽ 

giữa i tiết kẽm nội sinh và sự hấp thu kẽm. Lượng kẽm dự trữ trong 

cơ th

anxi làm tăng bài tiết kẽm và do đó làm giảm tỷ lệ hấp thu kẽm. 

Một 

i mối tương tác giữa kẽm với vitamin A và kẽm với sắt. 

K

iết để tổng hợp men Retinal dehydrogenase, một 

men  thành retinaldehyte trong ruột và các tổ chức khác trong đó 

có võ

hiện tượng bà

ể càng thấp thì sự bài tiết kẽm nội sinh càng được hạn chế.  

Một số yếu tố đóng vai trò ức chế và số khác có vai trò kích thích hấp thu 

kẽm. Giảm bài tiết dịch vị làm giảm hấp thu kẽm. Phytat được chứng minh nhiều 

trên thực nghiệm là làm giảm mức độ hoà tan của kẽm nên cũng ảnh hưởng xấu 

đến hấp thu kẽm. Sắt vô cơ có thể làm giảm hấp thu kẽm. Nhiều nghiên cứu còn 

chứng tỏ sắt Hem cũng có tác dụng ức chế tương tự. Đồng ít có ảnh hưởng đến 

hấp thu kẽm. C

số thay đổi về sinh lý và tình trạng bệnh lý như nhịn đói, có thai, bệnh tật 

bao gồm nhiễm khuẩn, mổ xẻ, suy tuỵ và ngộ độc rượu đôi khi cũng làm thay 

đổi mức độ hấp thu kẽm. Mức độ hoà tan của kẽm có một vai trò rất quan trọng 

trong hấp thu kẽm. 

1.2.1.2. Mối tương tác sinh học giữa kẽm và các vi chất dinh dưỡng khác 

Trong mối tương tác sinh học giữa kẽm và các vi chất dinh dưỡng, người ta 

đặc biệt quan tâm tới ha

ẽm và vitamin A: 

Kẽm là một vi chất cần th

chuyển retinol

ng mạc mắt. Chính men này tham gia vào quá trình nhìn. Kẽm tham gia 

vào quá trình tổng hợp protein vận chuyển retinol trong gan (RBP), từ nơi dự trữ 

trong gan đến các cơ quan đích, nếu thiếu kẽm, lượng RBP huyết thanh bị giảm 

thấp, do vậy vitamin A dự trữ từ gan bị ứ đọng không được mang tới các cơ quan 

đích, dẫn tới hội chứng thiếu vitamin A, mặc dù dự trữ trong gan vẫn cao. Trong 

trường hợp này điều trị bằng bổ sung viên nang vitamin A đơn thuần không có 
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tác dụng, trong khi kết hợp vitamin A và bổ sung kẽm sẽ có hiệu quả rõ rệt, 

nhanh chóng tương ứng với nồng độ RBP tăng [44]. Ngược lại, thiếu vitamin A 

nặng cũng ảnh hưởng tới hấp thu kẽm do giảm tổng hợp protein vận chuyển kẽm 

ở ruột [39], [44]. 

Kẽm và sắt: 

Một vấn đề được quan tâm trong mối tương tác giữa kẽm và sắt là nếu bổ 

sung cả sắt và kẽm cùng một lúc dưới dạng các hợp chất thì sắt có thể làm giảm 

đáng kể tỷ lệ hấp thu kẽm khi hàm lượng sắt lớn hơn 25 mg/ngày. Sự ức chế hấp 

thu này sẽ tăng lên nếu bổ sung sắt được tiến hành trong bữa ăn. Vì vậy, người ta 

khuyến nghị nên bổ sung sắt giữa các bữa ăn. Tỷ lệ kết hợp sắt và kẽm trong các 

hợp chất phù hợp nhất để hạn chế sự ức chế hấp thu kẽm là không được quá 2:1 

[106], [120].  

Trong khi nhiều nghiên cứu đã cho thấy sắt với hàm lượng cao trong hỗn 

hợp 

ợp protein, tăng cảm giác 

ngon

sắt + kẽm sẽ ức chế hấp thu kẽm thì trong nhiều nghiên cứu tăng cường cả 

sắt và kẽm vào thực phẩm bằng phương pháp sử dụng đồng vị phóng xạ lại 

không thấy có hiện tượng ức chế này. Điều này có nghĩa là sắt chỉ ức chế hấp thu 

kẽm nếu hai vi chất này cùng được bổ sung qua các chế phẩm với một tỷ lệ 

không phù hợp mà không ức chế hấp thu kẽm khi hai vi chất cùng được tăng 

cường vào thực phẩm. 

1.2.1.3. Chức năng của kẽm đối với sự tăng trưởng và phòng chống 

bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ nhỏ  

Tăng trưởng: 

Kẽm có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của cơ thể; ảnh hưởng này có thể giải 

thích trên nhiều tác dụng như: tăng hấp thu, tăng tổng h

 miệng và tác động lên hormon tăng trưởng (GH - Growth Hormon); hormon 

IGF-I. Một số nghiên cứu đã chứng tỏ rằng kẽm có tác dụng kích thích tăng trưởng 

ở trẻ nhờ tác dụng trung gian làm tăng hormon tăng trưởng giống insulin trong máu 

(IGF-I). IGF với nhiều nhóm có cấu trúc polypeptid có liên quan tới quá trình tăng 
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sinh và biệt hoá tế bào lần đầu tiên được đề cập tới như những yếu tố kích thích 

tăng trưởng. Cơ chế hoạt động của IGF cũng giống như các yếu tố có cấu trúc 

polypeptid khác là gắn với những thụ thể đặc hiệu của tế bào để thúc đẩy quá trình 

vận c

 cho trẻ suy dinh dưỡng thể còi (chiều 

cao/t

giảm nguy cơ mắc bệnh 

nhiễm

 dịch: tế 

bào T, tế ho thấy 

chuột bị có biểu hi n l c 

g M và Ig [103]. Người ta còn nhận thấy, vai trò của 

kẽm đối với hệ miễn à thông qua cơ chế đáp ứ iễn dịch trung gian tế 

b c giả Prasad AS thấy có hi iện tượng gi ệ tế 

bào lympho CD4/CD8, t biểu h giảm sản xuấ ế bào miễn  phụ 

thuộc tuyến ức và giảm ượng ly o gây độc tế b ytotoxic lym s) 

cũng nh i thiếu kẽm [95].  

T ã xác định hiệu quả của 
bổ su  bệnh, trong một số trường hợp làm giảm mức độ 
nặng của bệnh, thời gian mắc bệnh tiêu chảy, viêm phổi và sốt rét. Một số 
nghi

huyển chất qua màng tế bào.  

25 nghiên cứu thử nghiệm cộng đồng đã được tổng kết trong phân tích tập 

hợp số liệu (Meta analysis) của Brown và cộng sự [40]. Nhìn chung, bổ sung 

kẽm có ý nghĩa trong việc phát triển chiều cao, với mức tăng trung bình khoảng 

0,22 SD. Ở những nghiên cứu bổ sung kẽm

uổi), mức tăng trung bình là 0,49 SD. Người ta cho rằng, hiệu quả bổ sung 

kẽm trong phát triển chiều cao có thể do kẽm đã tác động lên hormon điều chỉnh 

tăng trưởng, hoặc tác động lên sự ngon miệng hoặc 

 trùng [38]. 

Miễn dịch:  

Hệ thống miễn dịch đặc biệt nhạy cảm với tình trạng kẽm của cơ thể, thiếu 

kẽm gây suy giảm miễn dịch. Nhiều nghiên cứu đã nhận thấy, thiếu kẽm làm ảnh 

hưởng xấu tới sự phát triển và chức năng của hầu hết các tế bào miễn

 bào B và đại thực bào. Nghiên cứu thực nghiệm trên chuột, c

 thiếu kẽm ện thiểu sả ách, tuyến ức, giảm sản xuất cá

lobulin miễn dịch (IgA, Ig G) 

dịch l ng m

ào[95]. Nghiên cứu của tá ện  h ảm tỷ l

 mộ iện t các t  dịch

 số l mph ào (c phocyte

ư TH1 và TH2 ở những ngườ

rong một số năm gần đây, một số nghiên cứu đ
ng kẽm lên tỷ lệ mắc

ên cứu thử nghiệm trên cộng đồng về bổ sung kẽm đã làm giảm tỷ lệ 
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mới mắc và hiện mắc của bệnh tiêu chảy, với OR= 0,82 (CI 95%= 0,72-
0,93). Bổ sung kẽm cũng làm giảm nguy cơ tử vong 40% (khoảng từ 10 đến 
63%) do tiêu chảy kéo dài [14]. 

 Nghiên cứu khác đã chứng minh bổ sung kẽm làm giảm tỷ lệ mới mắc 
bệnh viêm phổi với OR=0,59 (CI 95% = 0,41-0,83) [16]. Liệu pháp sử dụng 
liều kẽm gấp 2 lần nhu cầu hàng ngày trên những trẻ bị viêm phổi trong 
khoảng 5-6 ngày hoặc dùng kéo dài cho đến khi trẻ khỏi cho thấy nhóm trẻ 
được bổ sung kẽm có thời gian mắc bệnh trung bình ngắn hơn một cách có ý 
nghĩa th

 nhu cầu phát 
triển  trình bày lượng kẽm khuyến nghị hàng ngày. 

ống kê so với nhóm chứng [14]. 
Tuy nhiên, những số liệu sẵn có chưa cho thấy đủ bằng chứng để chứng 

minh hiệu quả bổ sung kẽm trong việc giảm số ngày mắc bệnh sốt rét cũng như 
hiệu quả bổ sung kẽm trong điều trị lao ở trẻ em [14]. 

1.2.1.4. Nhu cầu kẽm ở trẻ em 
Nhu cầu kẽm thay đổi theo tuổi, giới và tình trạng sinh lý như mang thai 

hay cho con bú. Thuật ngữ “nhu cầu sinh lý” được dùng để chỉ lượng kẽm cần 
thiết nhằm thay thế cho lượng kẽm bị mất đi và nhằm bảo đảm cho

 của cơ thể. Bảng 1.1
Bảng 1.1. Nhu cầu kẽm ở trẻ nhỏ (WHO, 1996). 

Lượng kẽm khuyến nghị (mg) Nhóm tuổi 
(năm tuổi) Dự trữ cao Dự trữ trung bình Dự trữ thấp 

Trẻ nhỏ                  0-0,5 
0,5-1

na 
3,3 

na 
5,6 

na 
11,1 

Trẻ em                      1-3 
3-6

3,3 
3

5,5 11,0 

6-10 4,5
,9 

 
6,5 
7,5 

12,9 
15,0 

Na: Not available (không có số liệu) 

1.2.2. Tìn

1.2.2.1. Nguy cơ thiếu kẽm ở giai đoạn trẻ nhỏ  

hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu kẽm cho trẻ nhỏ trong 5-6 tháng đầu tiên của 

h trạng thiếu kẽm trên thế giới và Việt Nam 

Trên trẻ em nói chung 

Ước lượng về mặt lý thuyết nhu cầu kẽm cho thấy nuôi con bằng sữa mẹ 
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cuộc đời. Nhưng sau 6 tháng sữa mẹ không còn đáp ứng đủ nhu cầu kẽm của cơ 

thể trẻ [73]. Vì vậy nếu sau 6 tháng trẻ chưa được ăn thức ăn bổ sung hoặc thức 

ăn bổ

u thử nghiệm trên những trẻ gốc Phi nhập cư 

vào Pháp không được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn cho thấy những đứa trẻ được 

bổ su

 trẻ suy dinh dưỡng là khoảng 2-4 mg/kg cân nặng/ngày, tuỳ 

thuộ

 sung thiếu kẽm hấp thu thì trẻ sẽ tăng nguy cơ thiếu kẽm. Ở nhiều nước có 

thu nhập thấp, ngũ cốc hoặc tinh bột hoặc một số thực phẩm thuộc loại củ quả 

được sử dụng như một thành phần chính của thức ăn bổ sung cho trẻ và hàm 

lượng kẽm hấp thu trong những thực phẩm này thường rất thấp dẫn đến bữa ăn 

bổ sung của trẻ không đáp ứng nhu cầu kẽm của cơ thể trẻ em. 

Ngược lại việc cho trẻ ăn thức ăn bổ sung sớm sẽ làm giảm lượng kẽm hấp 

thu hoặc những thức ăn này chứa một lượng phytate và cũng làm giảm hấp thu 

kẽm từ sữa mẹ [36]. Một nghiên cứ

ng kẽm trong 3 tháng (từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 9 của cuộc đời) đã tăng 

cân và chiều dài, có thể do thực phẩm bổ sung thêm có tác dụng ngược lại trên 

tổng lượng kẽm ăn vào hoặc lượng kẽm hấp thu. Kết quả của sự phối hợp này 

cho thấy ăn bổ sung sớm sẽ làm tăng nguy cơ thiếu kẽm ở trẻ nhỏ. 

Trẻ suy dinh dưỡng 

Nhu cầu kẽm ở

c vào lượng thức ăn trẻ ăn vào và mức độ phát triển. Nhu cầu này cao hơn 

những đứa trẻ bình thường khác (0,17 mg/kg cân nặng/ngày đối với trẻ 1-3 tuổi), 

có thể do cạn kiệt kẽm trước đó và cần kẽm để tổng hợp các tế bào, có thể do 

giảm hấp thu kẽm vì các vấn đề của ống tiêu hoá và có thể tăng nhu cầu kẽm do 

mất kẽm trong những đợt tiêu chảy. 

1.2.2.2. Tình trạng thiếu kẽm  

Thế giới 

Một số tác giả đã nêu lên tình trạng thiếu kẽm hiện đang phổ biến ở những 

nước có thu nhập thấp [55]. Tuy nhiên số liệu cụ thể về tình trạng thiếu kẽm vẫn 

thiếu nhiều vì những khó khăn trong đánh giá tình trạng kẽm của cá thể. Bằng 

cách tính tổng lượng kẽm ăn có trong các loại thức ăn ăn vào hàng ngày, lượng có 
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thể hấp thu được, ước lượng tỷ lệ kẽm- phytate có thể đánh giá được liệu lượng 

kẽm ăn vào có đáp ứng được nhu cầu khuyến nghị hay không.  

n số thiếu kẽm cao nhất ở khu vực như Nam Á, 

tiếp th Nam Á (trong đó có Việt Nam) là khu 

vực c

là 

nhữ ất 

lượng của bữa ăn kém, ăn nhiều ngũ cốc, thiếu thức ăn có nguồn gốc động vật là 

m ững nguyên nhân qua ọng gây thi u kẽ  các vi chất 

dinh dưỡng khác. 

Số liệu đại di t Nam  tình tr ẽm  còn h

Một số nghiên c ẻ ột s

cho thấy, nồng độ ết thanh trong m òn rất cao 

ở địa bàn nghiên c ột số nghiên cứu khác cho th ẻ suy dinh 

dưỡng có nồng p hơn có ý nghĩa so với trẻ không suy dinh dưỡng. 

T ẻ bị ũng có nồng độ k yết thanh thấp hơn rõ r t so 

v ườ ưỡng n ồng  kẽm huyết thanh 

c ấp có 14]. M nghiên c huộc vùng ền Núi phía Bắc 

V ho t  kẽm huyết thanh ẻ dưới 5 tu hấp (514,3 µg/l), 

tỷ lệ 

Nguy cơ thiếu kẽm tương đối cao và tập trung chủ yếu ở các nước đang 

phát triển. Tỷ lệ ước lượng dâ

eo là Bắc Phi và Trung Đông. Đông 

ó nguy cơ thiếu kẽm cao đứng thứ ba trên toàn thế giới. Nguy cơ thiếu kẽm 

ở các khu vực này tỷ lệ thuận với năng lượng ăn vào, lượng kẽm và phytat tiêu 

thụ hàng ngày. Ở những nơi có năng lượng ăn vào thấp thì hàm lượng kẽm tiêu 

thụ cũng thấp và lượng phytat tiêu thụ cao ảnh hưởng lớn đến khả năng hấp thu 

kẽm trong thức ăn [69],[70],[73].  

Việt Nam 

Thiếu đa vi chất dinh dưỡng là vấn đề có ý nghĩa sức khỏe ở cộng đồng 

Việt Nam, trong đó thiếu máu do thiếu sắt, thiếu vitamin A, thiếu kẽm,... 

ng vấn đề nổi cộm. Ở Việt Nam cũng như nhiều nước đang phát triển, ch

ột trong nh n tr

 về

ất ở tr

ế

ạng thiếu k

 em tại m

m cũng như

ở trẻ nhỏ

ố tỉnh miền núi phía B

ỷ lệ thiếu kẽm c

  
ện của Việ

ứu về thiếu vi ch

 kẽm huy

ứu. M

ạn chế. 

ắc 

áu thấp và t

ấy những tr

độ kẽm thấ

ương tự, tr  tiêu chảy c ẽm hu ệ

ới trẻ bình th ng. Trẻ càng suy dinh d ặng thì n độ

àng hạ th  ý nghĩa [ ột ứu t  mi

iệt Nam c hấy nồng độ  ở tr ổi t

trẻ thiếu kẽm khá cao 86,9% trẻ em (87,2% ở trẻ trai và 86,5% ở trẻ gái). 

Mặc dù các số liệu về tình trạng kẽm huyết thanh và tỷ lệ thiếu kẽm trên quần 
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thể có nguy cơ cao ở Việt Nam còn hạn chế, nhưng tỷ lệ này là rất cao so với 

phân loại của IZNCG (trên 20%) [86], [87], [88]. 

1.2.3. Can thiệp bổ sung kẽm trong phòng chống suy dinh dưỡng và 

bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ em 

1.2.3.1. Khuyến nghị về liều dùng  

Bổ sung kẽm là cung cấp thêm kẽm thường dưới dạng hợp chất hoá học 

(hoặc ung kẽm bao gồm: dạng kẽm bổ 

sung

IZnNCG không có hại (mg/ngày)

 thuốc). Các vấn đề cần quan tâm khi bổ s

, liều dùng và tần suất sử dụng hoặc bổ sung các đa vi chất trong đó có chứa 

kẽm, cách thức phân phối (kèm theo thực phẩm hoặc không), hệ thống đóng gói 

và phân phối, những nguy cơ của ngộ độc.  

Nghiên cứu về liều dùng phù hợp cho các lứa tuổi để phòng thiếu kẽm và 

liều lượng trong lâm sàng chưa được nghiên cứu một cách hệ thống. Vì vậy các 

khuyến nghị dựa trên RDA (nhu cầu khuyến nghị) với các lứa tuổi khác nhau. 

Bảng 1.2. Liều bổ sung kẽm hàng ngày ở trẻ em (khuyến cáo của IZiNCG) [64] 

Tuổi/giới Liều dùng 

trong các 

nghiên cứu 

thử nghiệm 

Số 

lượng 

các 

nghiên 

Nhu cầu 

khuyến 

nghị theo 
a 

Liều dùng 

theo 

IZnNCG 

Liều 

dùng theo 

IZnNCG 

có đối 

chứng 

(mg/ngày) 

cứu (mg/ngày) tới sức khỏe 

(mg/ngày) 

7-11 tháng 5-20 (10) 9 3/5 6 5 

1-3 tuổi 5-20 (10) 13 2/3 8 5 

4-8 tuổi 3-10 (10) 7 3/5 14 10 

9-13 tuổi 15-18 (17) 3 6/9 26 10 

Liều 1-4 mg/ngày cho trẻ sơ sinh được sử dụng ở một số nghiên cứu thử 

nghiệm, liều 10 mg/ngày áp dụng cho trẻ lớn hơn. Một số liều cao hơn (20-50 
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mg/n

sử dụ

 tác dụng giúp hệ tiêu hoá phát triển và tăng cường chuyển hoá đặc 

biệt l nay, nhiều can thiệp bổ 

sung

 cho thấy có sự 

cải th

 kẽm. Có thể các nghiên cứu này dựa trên bệnh viện ở những 

trẻ bị

y 

hiệu 

gày, trung bình 20 mg/ngày) được đề nghị bổ sung trong thời gian ngắn 

(2-4 tuần) trong một số nghiên cứu ở trẻ suy dinh dưỡng nặng hoặc trẻ bị 

tiêu chảy. Một số nghiên cứu thử nghiệm bổ sung kẽm cho phụ nữ mang thai 

ng liều 15-45 mg/ngày (liều trung bình: 22,5 mg/ngày). 

1.2.3.2. Tóm tắt  hiệu quả can thiệp bổ sung kẽm đối với tăng trưởng và 

phòng chống bệnh tật ở trẻ nhỏ  

Hiệu quả can thiệp với tăng trưởng trẻ em 

Kẽm có

à trong điều kiện cơ thể bị suy dinh dưỡng. Cho tới 

 kẽm đã được chứng minh là có ý nghĩa trong việc cải thiện cân nặng và chiều 

cao của trẻ, tuy nhiên cũng có những can thiệp chỉ ra rằng, kẽm chỉ có tác dụng cải 

thiện chiều cao, hoặc kẽm chỉ có tác dụng cải thiện cân nặng, nhưng cũng có can 

thiệp chưa thấy hiệu quả cải thiện chiều cao và cân nặng [53], [54]. Xem xét một 

cách hệ thống từ 37 nghiên cứu đã triển khai với 47 nhóm so sánh

iện có ý nghĩa về chiều cao theo tuổi (HAZ) ở nhóm được bổ sung kẽm, với 

mức thay đổi là 0,17 SD (CI 95% từ 0,075 - 0,264SD, p=0,01). Tuy nhiên với 

những trẻ dưới 3 tuổi có HAZ trung bình <-1,5SD, chưa thấy sự khác biệt về HAZ 

ở nhóm được bổ sung

 suy dinh dưỡng nặng [54]. 

35 nghiên cứu khác với 45 nhóm so sánh cung cấp số liệu về hiệu quả của 

bổ sung kẽm với cân nặng ở những trẻ có chỉ số cân nặng theo tuổi (WAZ) trung 

bình là -2,61. Kết quả cho thấy bổ sung kẽm làm tăng có ý nghĩa chỉ số WAZ 

với mức thay đổi trung bình là 0,119SD (CI 95%=0,048 đến 0,190; p=0,002) 

[54].  

Phân tích 22 nghiên cứu với 30 nhóm so sánh cung cấp thông tin về hiệu 

quả bổ sung kẽm với chỉ số cân nặng theo chiều cao (WHZ). Kết quả cho thấ

quả bổ sung kẽm với WHZ ít có thay đổi tích cực với WHZ, với mức thay 

đổi WHZ trung bình là 0,062SD (CI 95%= 0,00-0,123; p= 0,049). 
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Ở Việt Nam, nghiên cứu của Nguyễn Xuân Ninh và cộng sự bổ sung kẽm ở 

146 trẻ 4-36 tháng bị suy dinh dưỡng. Kết quả cho thấy bổ sung kẽm có mức 

tăng  thống kê so với nhóm chứng [89].  

hu 

nhập 

I 95% =-0,216 

đến 0,299; p=0,73). 

là gi ng từ 9-23%). Trên 

nhữ yết thanh thấp, bổ sung kẽm làm giảm thời gian tiêu 

chảy

cân nặng và chiều dài tốt hơn có ý nghĩa

Cho tới nay, còn ít các nghiên cứu đánh giá hiệu quả của bổ sung kẽm với 

phụ nữ nuôi con bú và sự phát triển của trẻ nhỏ nên chưa đủ kết luận về hiệu quả 

của kẽm đối với bà mẹ trong thời gian mang thai có ảnh hưởng thế nào tới đứa 

trẻ. Trong thời gian tới rất cần triển khai các nghiên cứu phù hợp để đánh giá vấn 

đề này [54]. 

Hiệu quả can thiệp bổ sung kẽm với bệnh tiêu chảy 

Phân tích một cách hệ thống hiệu quả bổ sung kẽm đơn thuần với bệnh tiêu 

chảy đã được thực hiện ở 24 nghiên cứu với 33 nhóm so sánh. Kết quả bổ sung 

kẽm làm giảm tỷ lệ mới mắc tiêu chảy cho khoảng 20% trẻ em các nước t

thấp (RR=0,80; CI 95%=0,71-0,90; p=0,0004), mặc dù các bằng chứng chỉ 

ra rằng hiệu quả này hạn chế đối với trẻ trên 12 tháng [53], [54].  

Các số liệu sẵn có từ các nghiên cứu hiện tại với 13 nhóm so sánh trên 1692 

trẻ trong độ tuổi từ 6-29 tháng. Kết quả cho thấy bổ sung kẽm trên cộng đồng 

không làm giảm số ngày mắc bệnh tiêu chảy (effect size=0,041; C

Một số nghiên cứu khác được Sazawal tổng hợp cho thấy việc bổ sung kẽm 

ảm thời gian mắc bệnh tiêu chảy khoảng 16% (dao độ

ng trẻ có hàm lượng hu

 nhiều hơn (27%). Bên cạnh đó, bổ sung kẽm còn cho thấy giảm số lần tiêu 

chảy khoảng 29% (dao động từ 18-39%) và ở những trẻ suy dinh dưỡng thì mức 

độ giảm tới 45% (dao động từ 38 đến 52%). Nhiều nghiên cứu còn cho thấy vai 

trò của bổ sung kẽm trong điều trị tiêu chảy mãn tính rõ hơn trong điều trị tiêu 

chảy cấp vì trẻ bị tiêu chảy mạn tính thường kết hợp với suy dinh dưỡng [100]. 

Nhưng trên các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng cho kết quả bổ sung kẽm 

làm giảm thời gian và mức độ nặng của bệnh tiêu chảy. Các nhà lâm sàng 
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khuyến cáo liều kẽm bổ sung cho người bị tiêu chảy nên gấp đôi nhu cầu khuyến 

nghị (theo lứa tuổi) trong thời gian 14 ngày [32].  

Hiệu quả bổ sung kẽm với bệnh NKHH 

Bổ sung kẽm cũng làm giảm tỷ lệ mới mắc viêm đường hô hấp cấp và viêm 

phổi 

hóm chứng 

là 22

ƯỠNG TRẺ EM 

1.

khoảng 15% (RR=0,85, CI 95%=0,75-0,97; p=0,017). Có hai yếu tố kết 

hợp trong bổ sung kẽm với giảm viêm đường hô hấp là Z-score CC/T (HAZ) 

(p=0,01) và chất lượng chẩn đoán bệnh (p=0,024). Đáng chú ý, nhiều nghiên cứu 

cho thấy bổ sung kẽm có hiệu quả nhiều hơn trong giảm tỷ lệ mắc bệnh NKHH ở 

trẻ SDD thấp còi (tỷ lệ mắc NKHH ở nhóm bổ sung kẽm thấp hơn n

% (RR=0,79; CI 95%=0,67-0,94; p=0,013). Còn nếu chẩn đoán NKHH dựa 

vào nhịp thở nhanh hoặc khó thở thì chưa thấy sự khác biệt giữa nhóm được bổ 

sung kẽm và nhóm chứng (RR=0,99; CI 95%= 0,91-1,08; p=0,78) [53], [54].  

Một số tác giả đã tổng hợp kết quả từ những nghiên cứu về lĩnh vực này ở 

Bangladesh, Brazin, Guatemala, Ấn độ, Mêhico, Papua New Ghinê và Peru cho 

thấy, trẻ được bổ sung kẽm liên tục từ 2-12 tuần có tỷ lệ mắc NKHH giảm 

khoảng 31% (dao động từ 3-60%). Tương tự như bệnh tiêu chảy, kẽm có tác 

dụng giảm NKHH mãn tính nhiều hơn NKHH cấp tính [34], [35]. 

1.3. CAN THIỆP BỔ SUNG SPRINKLES TRONG PHÒNG CHỐNG 

THIẾU VI CHẤT VÀ SUY DINH D

3.1. Sprinkles là gì? 

Sprinkles là một gói liều đơn (giống như gói đường hoặc gói chất ngọt nhân 

tạo) chứa vi chất dinh dưỡng dưới dạng bột (như sắt, kẽm, vitamin A, C, D và 

acid folic), có thể dễ dàng rắc vào bất cứ loại thức ăn bổ sung tại gia đình [46], 

[48]. Về nguyên tắc, thực phẩm chế biến tại gia đình hoặc thực phẩm chưa được 

tăng cường vi chất thì có thể tăng cường thêm bằng sprinkles với nồng độ phù 

hợp, vì thế được sử dụng bởi thuật ngữ ‘home fortification’. Điều đó có nghĩa là 

sprinkles có thể được sử dụng hàng ngày tại hộ gia đình và tương đối đơn giản. 
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Sử d hơn là can 

thiệp b áp đa dạng hóa thực phẩm không đủ để kiểm 

soát 

o việc kết 

hợp v i thức ăn bổ sung vì vậy sprinkles thường được trộn với thức ăn được chế 

b ên 

k  được 6 tháng 

trở lên, kết hợp với việc tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ (theo khuyến cáo của 

WHO

ổi bật về mức độ gọn nhẹ và 

giá cả.  làm cho chi phí vận chuyển cao do 

chất 

ụng sprinkles là một phương pháp tiếp cận dựa trên thực phẩm 

ằng thuốc. Khi phương ph

thiếu dinh dưỡng thì sử dụng sprinkles là một chiến lược bổ sung hiệu quả.  

Điểm mạnh của sprinkles 

Sprinkles cung cấp đủ lượng vitamin và khoáng chất nhằm phòng và điều trị 

thiếu dinh dưỡng và các vi chất dinh dưỡng, đồng thời khắc phục được nhiều tác 

dụng phụ và những điểm hạn chế của các dạng chế phẩm khác. Khi sản xuất 

sprinkles, các nhà sản xuất đã nghiên cứu nhằm ngăn ngừa sự phản ứng với thực 

phẩm, không làm thay đổi màu, mùi, vị và cảm quan của thực phẩm.  

Một trong những điểm mạnh nhất của sprinkles là chú trọng và

ớ

iến tại hộ gia đình. Khi hướng dẫn người chăm sóc trẻ về dinh dưỡng, n

huyến cáo họ sử dụng sprinkles cùng với thức ăn bổ sung khi trẻ

). Điều này rất quan trọng vì hiện nay ở nhiều nước đang phát triển, thực 

hành chăm sóc trẻ còn hạn chế và vì thế, sprinkles như một giải pháp tăng cường 

thực phẩm tại hộ gia đình giúp đảm bảo cung cấp đủ các vi chất cần thiết. 

Sprinkles có thể trộn với bất kỳ loại thức ăn nào mà không đòi hỏi phải thay đổi 

cách thức chế biến nên dễ dàng được chấp nhận bởi các phong tục, tập quán và 

môi trường văn hoá khác nhau. 

Những điểm mạnh khác của sprinkles như là giá thành sản xuất thường 

không đắt và sprinkles tương đối nhẹ vì vậy thuận lợi trong quá trình vận chuyển 

và phân phối. So sánh sử dụng sprinkles với dùng sắt dưới dạng lỏng (siro) trong 

phòng chống thiếu máu thì sprinkles có ưu điểm n

 Vận chuyển siro sắt (dưới dạng lỏng)

lỏng đóng trong chai, và khó xác định liều dùng. Người chăm sóc trẻ yêu 

cầu phải đo lường hoặc xác định liều cho trẻ uống bằng ống nhỏ giọt, như vậy sẽ 

khó khăn đối với những người không biết chữ hoặc trình độ thấp [46], [48], [80]. 
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1.3.2. Nguyên tắc lựa chọn các vi chất sử dụng cho Sprinkles  

1.3.2.1. Tính liều an toàn 

Nồng độ tăng cường khả thi (Feasible Fortification Level- FFL) là lượng vi 

chất được bổ sung thêm cho những cá thể có nguy cơ lớn nhất với một lượng 

vừa đủ, tránh gây ra ngộ độc. Chuẩn an toàn (Standard for Safety) cần phải được 

tính toán cẩn thận cho từng nhóm tuổi khác nhau, đặc biệt cho trẻ em lứa tuổi vị 

thành niên và trẻ 4-6 tuổi là nhóm tuổi thường sử dụng quá giới hạn tối đa (UL-

UPPER LIMIT) do sử dụng quá nhiều vi chất. Công thức về giới hạn an toàn 

được

a 

 tính trong công thức dưới đây (giá trị UL cần được điều chỉnh cho lượng ăn 

vào từ các nguồn khác nhau, bao gồm cả các loại tự nhiên từ bữa ăn). 

 

 

 

 

                                             UL(mg/ngày) - lượng ăn vào từ nguồn khác (mg/ngày) 
Giới hạn an toàn (mg/kg)= 
                                                            95th percentile tiêu thụ (kg/ngày) 

Công thức trên cho phép người sử dụng đưa các giá trị tiêu thụ từng loại vi 

chất với các giá trị liều an toàn cụ thể, từ các nguồn khác nhau của bữa ăn cũng 

như từ các can thiệp dinh dưỡng khác (ví dụ như bổ sung vi chất) và tính được 

hiệu chỉnh liều an toàn và sau đó tính toán được giới hạn an toàn dựa trên tất cả 

các thông tin. Để tính toán chính xác hơn có thể xem xét thêm lượng vi chất có thể 

hao hụt trong quá trình phân phối và bảo quản cũng như lượng vi chất hao hụt 

trong quá trình chế biến thực phẩm. Tuy nhiên lượng hao hụt khác nhau rất lớn 

tùy thuộc vào điều kiện và tình hình, và premix thường được tính toán với liều 

lượng cao hơn so với lượng hao hụt nên hiện nay người ta khuyến cáo sử dụng 

cách tiếp cận đơn giản (công thức nói trên) [91]. 

1.3.2.2. Xây dựng công thức premix 

Xây dựng công thức premix cho 1 sprinkles cũng tương tự như xây dựng 

công thức premix cho tăng cường vào thực phẩm. Mỗi vi chất dinh dưỡng được 

cung cấp bởi 1 sprinkles hoặc 1 thực phẩm tăng cường, trong đó có 1 tỷ lệ củ
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hợp c

ông có nghĩa là giảm khối 

lượn

ện nay sprinkles được sử dụng chủ yếu trong các chương trình phòng 

chốn

à “hơi thích”, không có ai trả lời “không thích”. Lý do 

chính khiến các bà mẹ thích sử dụng là do sprinkles dễ dàng trộn với thức ăn, 

hướng dẫn sử dụng phù hợp và thích hợp trong giai đoạn trẻ ăn bổ sung [113] . 

hất đó là vi chất dinh dưỡng. Vì vậy tổng số các vi chất tăng cường thường 

lớn hơn lượng vi chất đơn thuần đã được lựa chọn. Thêm vào đó, trong nhiều 

trường hợp, các chất tăng cường tương tác với nhau trong công thức premix để 

tăng độ lỏng và tính bền vững. Khối lượng hoặc nồng độ tối thiểu để kết hợp các 

vi chất cần đảm bảo đạt được nồng độ vi chất tăng cường. Do đó cần tính toán 

độ pha loãng của các vi chất trong premix. Điều đó kh

g hoặc nồng độ các vi chất trong premix, mà có thể quyết định cho một 

lượng lớn hơn nhằm cải thiện tính đồng nhất trong quá trình pha trộn [91]. 

Hàm lượng vi chất dinh dưỡng được ước lượng trong công thức được phiên 

giải như là liều tối thiểu (minimum levels) vi chất dinh dưỡng có trong premix. 

Các hợp chất premix nên quyết định bổ sung thêm một dư lượng (lượng thêm 

vào so với liều tối thiểu) để đảm bảo rằng premix chứa đủ hàm lượng vi chất cho 

đến ngày sản phẩm hết hạn sử dụng [91].   

1.3.3. Đánh giá về khả năng chấp nhận sử dụng sprinkles 

Hi

g thiếu máu và một số thiếu vi chất khác như kẽm, vitamin A,…Trong các 

can thiệp có sử dụng sprinkles tại Ghana, Trung Quốc, Mông cổ, Ấn độ và 

Pakistan, nhà nghiên cứu đã đánh giá khả năng chấp nhận của cả người chăm sóc 

trẻ và cả đứa trẻ. Kết quả cho thấy, với cha mẹ /người chăm sóc trẻ, họ cho rằng 

sử dụng gói sprinkles dễ hơn sử dụng dạng giọt/chất lỏng. Đối với đứa trẻ hầu 

như không có ảnh hưởng gì vì sprinkles không làm thay đổi mùi, vị của thức ăn 

cũng như không có ảnh hưởng khác, trừ một thay đổi nhỏ là phân trẻ sẫm màu 

hơn (do có thành phần của sắt trong hỗn hợp vi chất). Một nghiên cứu khác tiến 

hành tại Banglades đã dùng 4 thang điểm để đánh giá cảm nhận của bà mẹ về sử 

dụng sprinkles. Kết quả  cho thấy 60% bà mẹ cảm thấy “rất thích”, 30% trả lời là 

“thích” và 10% trả lời l
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Can thiệp phòng thiếu máu ở trẻ nhập cư ở Canada cho thấy, tỷ lệ tham gia 

can thiệp trung bình là 59,6±27,7%. Trong suốt thời gian 6 tháng can thiệp, 3% 

đối t

độ hemoglobin trung bình tăng từ 93,2 g/L lên 109,5 g/L. 

Đánh

c nhân viên y tế tham gia chương trình cũng cho 

thấy,

ượng tham gia đủ 100% thời gian, 40% tham gia đủ 75% thời gian và 65% 

tham gia đủ 50% thời gian. Ở cả nhóm can thiêp sprinkles và nhóm chứng, đối 

tượng tham gia tăng theo thời gian. Không có sự khác biệt về tác dụng phụ giữa 

những trẻ bỏ cuộc và những trẻ tham gia đầy đủ [46].  

Để đánh giá về mức độ an toàn của sprinkles trong phòng chống thiếu máu, 

tổng số có 13 trẻ bị thiếu máu ở mức trung bình (Hb<100 g/l) tham gia can thiệp, 

trong đó có 6 trẻ tham gia sử dụng sắt dưới dạng giọt (40 mg sắt/ngày) và 7 trẻ 

sử dụng sprinkles (60 mg sắt/ngày). Sau 3 tháng điều trị, 7 trẻ sử dụng sprinkles 

và 6 trẻ sử dụng sắt dưới dạng giọt được lấy máu để định lượng hemoglobin. Kết 

quả cho thấy, nồng 

 giá về tác dụng phụ, kết quả cho thấy trẻ ở nhóm sử dụng sắt dưới dạng 

giọt bị các triệu chứng tiêu chảy và nôn nhiều hơn nhóm trẻ sử dụng sprinkles 

[80]. 

Nghiên cứu về việc phân phối và tính chấp nhận sử dụng sprinkles thông 

qua chương trình hỗ trợ thực phẩm và dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em ở vùng 

nông thôn Haiti cho thấy hầu hết các bà mẹ (96%) đã nhận sản phẩm sprinkles 2 

lần /1 tháng và họ cũng được nhận các thông tin về sử dụng các sản phẩm này rất 

kịp thời. Hầu hết các bà mẹ đều hiểu hướng dẫn sử dụng sprinkles và chấp nhận 

sử dụng cao và họ đã sử dụng các sản phẩm này cho con mình chứ không bán 

sản phẩm cho người khác. Nghiên cứu cũng cho thấy, 86% bà mẹ đã sử dụng 

sprinkles hàng ngày theo đúng hướng dẫn và dùng cho đúng đối tượng là 99%. 

Kết quả thảo luận nhóm với cá

 các hoạt động phân phát sprinkles và hướng dẫn sử dụng cho các bà mẹ là 

phù hợp và có lợi [48]. 
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1.3.4. Hiệu quả sử dụng sprinkles trong phòng chống thiếu vi chất và 

suy dinh dưỡng ở trẻ em 

Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để đánh giá hiệu quả của sprinkles. 

Nghiên cứu về hiệu quả đầu tiên đã được tiến hành tại Ghana, Tây Phi giữa 

những năm 1998 và 2001. Nghiên cứu đã chứng minh sprinkles cũng tương tự 

như 

g kẽm trong công 

thức 

 sự tham gia, về feritin huyết thanh, tình trạng nhân trắc học cũng như tác 

sắt dưới dạng giọt, có thể giải quyết thành công 60-75% trẻ bị thiếu máu 

trong 2 tháng ở một vùng có sốt rét. Thêm vào đó, kết quả cũng chỉ ra rằng 

sprinkles dễ được chấp nhận bởi những người chăm sóc trẻ vì dễ sử dụng và ít 

tác dụng phụ [111]. Với tỷ lệ thiếu máu cao khoảng 80% trên trẻ nhỏ ở những 

nước đang phát triển, chiến lược phòng chống thiếu máu dựa trên thực phẩm đơn 

thuần thực sự không hiệu quả. Việc sử dụng sprinkles có thể khắc phục được 

nhược điểm này. 

Những nghiên cứu về tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng của các đối tượng 

nguy cơ như bà mẹ có thai và trẻ em cho thấy: việc thiếu vi chất thường xảy ra đồng 

thời thiếu máu thiếu sắt thường đi kèm với thiếu kẽm. Hơn nữa việc bổ sung sắt đơn 

thuần cho đối tượng thiếu máu do thiếu sắt sẽ kém hiệu quả. Do đó việc bổ sung đa 

vi chất trên đối tượng có nguy cơ đã được nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước 

tiến hành. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, kẽm và sắt cạnh tranh 

cùng cảm thụ trên tế bào của ống tiêu hóa, làm ảnh hưởng đến việc hấp thu của cả 2 

chất. Để giải quyết vấn đề này, một nghiên cứu đánh giá về giá trị sinh học ở nông 

thôn Ghana, kết quả cho thấy với hàm lượng 10 mg kẽm (dạng kẽm gluconate) làm 

giảm một cách có ý nghĩa thống kê hấp thu sắt, nhưng với hàm lượng 5 mg kẽm thì 

không ảnh hưởng. Vì vậy có thể kết luận rằng với hàm lượng 5 m

sprinkles là phù hợp [80]. 

Nghiên cứu về tính chấp nhận và độ an toàn trong bổ sung sprinkles đa vi 

chất ở trẻ em Bắc Canada nhằm giảm tỷ lệ thiếu máu do thiếu sắt cho thấy, tỷ lệ 

tham gia chương trình dao động trong khoảng từ 59,6±27,7%, không có sự khác 

biệt về
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dụng phụ giữa các nhóm nghiên cứu. Mặc dù không có sự khác biệt về nồng độ 

Hb v

khả năng sống tàn tật 

(DAL

hiên cứu rộng hơn [105]. 

Ở Việt Nam trong thời gian gần đây chưa tìm thấy nghiên cứu đánh giá 

hiệu quả của bổ sung đa vi chất dưới dạng sprinkles. Các can thiệp phòng chống 

suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng chủ yếu dưới dạng sử dụng thực 

phẩm tăng cường dinh dưỡng hoặc vi chất hoặc sử dụng vi chất dưới dạng đường 

uống. 

à tỷ lệ thiếu máu trước và sau can thiệp giữa các nhóm, nhưng đường cong 

biểu diễn nồng độ Hb chuyển sang phải (có chiều hướng tăng) ở nhóm sprinkles 

và dịch chuyển sang trái (giảm) ở nhóm chứng. Điều đó chứng tỏ, bổ sung 

sprinkles là một lựa chọn an toàn và chấp nhận được [46]. 

Một nghiên cứu khác đánh giá hiệu quả kinh tế về bổ sung sprinkles đa vi 

chất có chứa kẽm, sắt và các đa vi chất khác ở trẻ em Pakistan. Theo y văn, bổ 

sung sprinkles đa vi chất không những có tác động ngay tức thì (tiêu chảy, thiếu 

máu) mà còn có tác dụng lâu dài (giảm tử vong trẻ em và có tác dụng đến khi 

trưởng thành). Có 3 phương pháp khác nhau để đánh giá chi phí hiệu quả, đó là 

hiệu quả khi chi 1 đô la cho chương trình sprinkles sẽ làm: 1) giảm tỷ lệ tử vong 

(hiệu quả thông qua bổ sung kẽm làm giảm tỷ lệ tử vong tiêu chảy); 2) giảm khả 

năng sống tàn tật (DALY); và 3) tăng thêm kiến thức, kinh nghiệm (hiệu quả 

thông qua bổ sung sắt làm giảm thiếu máu). Kết quả cho thấy chi phí giảm tỷ lệ 

tử vong là 406 đô la (273 đến 3248 đô la), chi phí giảm 

Y) là 12,2 đô la (8 đến 97 đô la) và chi phí tăng thêm kiến thức, kinh 

nghiệm là 37 đô la (18 đến 51 đô la) cho mỗi đôla chi cho chương trình bổ sung 

sprinkles. Những kết quả trên cho thấy nên áp dụng chương trình này cho những 

nước có thu nhập thấp (GDP đầu người khoảng 417 đô la), tỷ lệ tử vong trẻ em 

cao (IMR= 83/1000), tỷ lệ thiếu máu cao (93%) và tỷ lệ hiện mắc tiêu chảy cao 

(17%). Những người tham gia chương trình này cũng khuyến cáo nên triển khai 

trên đối tượng trẻ 6-12 tháng và khuyến cáo nên có thêm các nghiên cứu thử 

nghiệm dài hơn với quần thể ng
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1.4. LÝ DO CẦN TIẾN HÀNH  

Nh vai trò 

của kẽm và đa vi chất trên trẻ nhỏ nhưng có nhiều kết quả khác nhau. Chương 

ẻ em Việt Nam (giai đoạn 2001-2010), 

cũng

 trình can thiệp hầu hết là sử dụng giải pháp tăng cường đa vi chất 

 hoặc bằng đường uống, tăng 

 bổ sung các sản phẩm 

 vẫn còn gặp 

c… trẻ khó chấp nhận; 

n bảo quản vận 

ng vi chất vào thực phẩm cũng dễ 

ột lượng vi 

u cầu cũng gặp nhiều trở ngại.  

ph i chất cho trẻ em. Đề tài 

h giá hiệu quả của sản phẩm sprinkles 

à sprinkles đa vi 

ấp 

còi. ủa biện pháp can thiệp mới, sử dụng dạng sản 

thời dưới dạng sprinkle, so sánh với 

dạng

 NGHIÊN CỨU

iều nghiên cứu đã được tiến hành trên thế giới và Việt Nam về 

trình mục tiêu phòng chống suy dưỡng tr

 như các dự án can thiệp khác, chủ yếu tập trung tác động vào SDD thể nhẹ 

cân có rất ít chiến lược và giải pháp cụ thể cho trẻ SDD thấp còi. Bên cạnh đó 

các chương

hoặc bổ sung một vi chất đơn thuần vào thực phẩm

cường  vào thực phẩm,…ít nghiên cứu áp dụng giải pháp

dưới dạng sprinkles. Với trẻ nhỏ việc tìm ra dạng bổ sung phù hợp

nhiều khó khăn: thuốc viên thì phải nghiền nhỏ, hòa nướ

dạng siro tỏ ra khá phù hợp với việc chấp nhận của trẻ, tuy nhiê

chuyển khó khăn, giá thành còn cao; tăng cườ

được trẻ chấp nhận về cảm quan, tuy nhiên trẻ ăn ít, do vậy đưa m

chất mong muốn so với nh

Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã phối hợp cùng với Trung tâm sản xuất thực 

ẩm và dinh dưỡng sản xuất sản phẩm sprinkles đa v

này rất cần thiết phải tiến hành để đán

nhằm bổ sung những bằng chứng khoa học về vai trò của kẽm v

chất trong việc kích thích tăng trưởng, tăng khả năng miễn dịch ở trẻ SDD th

Đồng thời đánh giá hiệu quả c

phẩm mới, phối hợp nhiều vi chất đồng 

 bổ sung kẽm đơn thuần.  
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CHƯƠNG 2. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Trẻ em từ 6-36 tháng tuổi bị SDD thấp còi thuộc 6 xã (Thị trấn Gia Bình, 

Quỳnh Phú, Đại Lai, Song Giang, Xuân Lai, Đại Bái) thuộc huyện Gia Bình- 

Bắc N

ện đồng ý cho trẻ tham gia nghiên cứu 

Tiêu 

 điều tra ban đầu 

l<0,35) hoặc không bị thiếu kẽm nặng. 

mắc các bệnh mạn tính hoặc nhiễm trùng nặng 

ân thủ các 

hoạt động của can thiệp 

 

n cứu 

g, Xuân Lai, Đại Bái) thuộc huyện Gia Bình- Bắc Ninh. 

ề địa bàn huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh 

sở 

13 xã

inh. 

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn trẻ vào nghiên cứu:  

Tiêu chuẩn lựa chọn trẻ vào điều tra sàng lọc ban đầu: 

- Trẻ trong độ tuổi 6-36 tháng tại thời điểm điều tra ban đầu 

- Sống tại 6 xã nói trên thuộc địa bàn nghiên cứu 

- Gia đình tự nguy

chuẩn lựa chọn trẻ tham gia can thiệp 

- Trẻ trong độ tuổi 6-36 tháng tại thời điểm

- Bị SDD thấp còi 

- Không bị thiếu máu nặng (Hb<70 g/L), không thiếu Vitamin A nặng 

(retino

- Không mắc các dị tật bẩm sinh 

- Không 

- Gia đình tự nguyện đồng ý cho trẻ tham gia can thiệp và tu

2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

2.1.2.1. Địa điểm nghiê

Nghiên cứu được tiến hành tại 6 xã (Thị trấn Gia Bình, Quỳnh Phú, Đại 

Lai, Song Gian

Giới  thiệu chung v

Gia Bình là huyện thành lập mới của tỉnh Bắc Ninh được tách ra trên cơ 

 thuộc huyện Gia Lương. Diện tích chung toàn huyện là 107,53 km2, dân số 
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100,3 nghìn người. Phía Bắc giáp huyện Quế Võ, phía Nam giáp huyện Lương 

Tài, phía Tây giáp huyện Thuận Thành và phía Đông giáp tỉnh Hải Dương. Tốc 

độ phát triển kinh tế tăng bình quân 8%/năm, kinh tế - xã hội và đời sống nhân 

dân ở ới cả nước. Cơ cấu kinh tế gồm nông nghiệp, công 

nghiệ  trí chủ 

đạo. B

ó từ 4-6 cán bộ y 

2

Thời gian theo dõi 6 tháng sau khi ngừng can thiệp: từ tháng 5 đến tháng 

2.2.2.1. C

can thiệp:  

 mức trung bình so v

p - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, trong đó nông nghiệp chiếm vị

ình quân lương thực đầu người: 513 kg/người/năm. 

Tại 6 xã tham gia nghiên cứu có đủ trạm y tế, mỗi trạm c

tế và mạng lưới y tế thôn, tuy nhiên các trạm đều chưa có bác sĩ. Nghề nghiệp và 

thu nhập chủ yếu của người dân là từ nông nghiệp, ít gia đình có nghề phụ hoặc 

là công nhân và cán bộ nhà nước. Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu là nước giếng 

khoan, giếng đào có bể lọc. Các xã này đã phổ cập xong giáo dục tiểu học, đang 

tiến hành phổ cập cấp II. 

.1.2.2. Thời gian nghiên cứu: từ tháng 8/2007 đến tháng 10/2010 

Chi tiết về thời gian thu thập số liệu tại thực địa: 

- Thời gian điều tra sàng lọc ban đầu: từ tháng 8 đến tháng 10/2007. 

- Tiến hành can thiệp trong thời gian 6 tháng: từ tháng 10/2007 đến tháng 

4/2008. 

- 

11/2008. 

- Thời gian đánh giá kết thúc can thiệp trong tháng 12/2008.   

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có nhóm đối chứng và đánh giá trước – 

sau can thiệp. 

2.2.2. Cỡ mẫu 

ỡ mẫu cho can thiệp: Áp dụng công thức của Hassard, 1991 [59]: 

- Cho sự khác biệt giá trị trung bình giữa 2 nhóm nghiên cứu khi kết thúc 
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( ) 2
Z Z

1 2

2n x α β σ
μ μ

⎡ ⎤+
= ⎢ ⎥

−⎢ ⎥⎣ ⎦
 

 Trong đó:  

 Zα +Zβ: là độ chính xác thống kê và lực mẫu thống kê mong muốn, 

ị giữa 2 nhóm nghiên cứu,  

ố nhân trắc: Khi ước tính cỡ mẫu cho khác biệt 

o 

=0,05; 

0 trẻ/nhóm; dự phòng 10% trẻ bỏ 

cuộc tr

 huyết thanh giữa nhóm can thiệp và nhóm 

chứn m là n=140 trẻ/nhóm; dự 

phòn

t: Dựa vào nghiên cứu trước đây và với 

mong m  can thiệp 

và nhóm

2 nhóm=0,35; SD=0,65; với 

ô hấp: ước tính sự khác biệt giữa 2 nhóm=0,23, 

nhóm. 

- D  can thiệp đã chọn 140-150 trẻ/nhóm. 

 

02 nhóm  = 300-310 trẻ và 150-155 trẻ/nhóm chứng. Như vậy cần 450-465 trẻ 

μ1-μ2  : là sự khác biệt mong muốn của 2 giá tr

σ       : là độ dao động (SD) uớc tính của giá trị μ1-μ2.  

 Cỡ mẫu cho các chỉ s

chiều cao giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng với mong muốn sự khác biệt ch

2 giá trị trung bình. Với chọn lựa dựa vào nghiên cứu trước đây [89]: α

β=0,20; μ1-μ2 = 0,5cm, SD=1,5 tính được n=14

ong thời gian can thiệp nên đã chọn 150-155 trẻ/nhóm.   

Cỡ mẫu cho xét nghiệm: Với mong muốn sự khác biệt cho 2 giá trị trung 

bình. Dựa vào các nghiên cứu trước đây [89] và ước tính sự khác biệt cuối can 

thiệp về nồng độ vitamin A và kẽm

g là 0,4μmol/l, với SD=1,1 số trẻ cho mỗi nhó

g 10% trẻ bỏ cuộc trong thời gian can thiệp, 150-155 trẻ/nhóm đã được 

chọn. 

Cỡ mẫu cho các chỉ số bệnh tậ

uốn sự khác biệt về số lần mắc bệnh nhiễm khuẩn giữa nhóm

 chứng trong quá trình can thiệp [37], [38]. 

- Với bệnh tiêu chảy: ước tính sự khác biệt giữa 

α=0,05, β=0,1; n=73 đối tượng/nhóm. 

- Với bệnh nhiễm khuẩn h

SD=0,55, với α=0,05; β=0,1; n=121 đối tượng/

ự phòng 15% trẻ bỏ cuộc trong thời gian

Kết hợp các chỉ số trên: Chọn 150-155 trẻ/nhóm thử nghiệm can thiệp x
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SDD thấp còi. Dự phòng 10% là cần tối đa khoảng 500 trẻ để đưa vào 3 nhóm 

theo dõi can thiệp.  

 thấp còi tham gia can thiệp cần điều tra sàng lọc 

từ mộ

-36 tháng tuổi. 

ệu của tỉnh Bắc Ninh năm 2006) 

Như  lọc từ 1600 trẻ 6-36 tháng tuổi. 

2.2.3

bộ số

544 trẻ SDD thấp còi đủ 

các ti

 độ tuổi 6-36 tháng 

đồng ý và tự nguyện tham gia vào nghiên cứu (có giấy 

đồng

- ấn và xã Quỳnh Phú): không can thiệp 

2.2.2.2 Cỡ mẫu cho điều tra sàng lọc 

Để lựa chọn được trẻ SDD

t quần thể. Ước tính cỡ mẫu cho quần thể điều tra sàng lọc là: 

- Dân số trung bình của 1 xã là 7.000 người. 

-   Số trẻ em 6-36 tháng tuổi: khoảng 4%, như vậy 1 xã sẽ có khoảng 250  

đến 300 trẻ 6

- Uớc tính tỷ lệ SDD thấp còi: 33% (số li

 vậy để có 500 trẻ can thiệp cần sàng

. Chọn mẫu và phân nhóm nghiên cứu 

2.2.3.1. Bước 1: Điều tra sàng lọc xác định trẻ SDD thấp còi 

Để có số mẫu là 1600 trẻ 6-36 tháng tuổi, nhóm nghiên cứu đã chọn toàn 

 trẻ 6-36 tháng của 6 xã có điều kiện kinh tế và mức sống tương đương 

nhau để đưa vào điều tra sàng lọc.  

2.2.3.2. Bước 2: Chọn đối tượng vào can thiệp 

Sau khi cân đo, tính chỉ số nhân trắc đã chọn được 

êu chuẩn sau đưa vào theo dõi can thiệp: 

o Trong

o Không bị dị tật bẩm sinh, không mắc các bệnh mạn tính 

o Không bị thiếu máu nặng (Hb<70 g/L), không thiếu Vitamin A 

nặng (retinol<0,35) hoặc không bị thiếu kẽm nặng. 

o Cha mẹ trẻ 

 ý tham gia nghiên cứu) 

2.2.3.3. Bước 3: Phân nhóm nghiên cứu 

Nghiên cứu được chia làm 3 nhóm:  

Nhóm 1: Nhóm chứng (Gồm thị tr
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- Nhóm 2: Nhóm kẽm (gồm xã Đại Lai và Song Giang): được bổ sung viên 

kẽm  

- Nhóm 3: Nhóm sprinkles (gồm xã Xuân Lai và Đại Bái): được bổ sung 

o tương đồng giữa 3 nhóm 

(s

chỉ tiêu lựa chọn trẻ tham gia 

nghiê

6 tháng đủ tiêu 

chu một số thông tin 

chung v

ẽm huyết thanh. 

 hoạt động thử 

nghiệ

e, nhiệt 

tình v

o Trung bình mỗi cộng tác viên phụ trách 10 trẻ ở cùng thôn với mình.  

gói sprinkles đa vi chất  

Việc phân nhóm nghiên cứu dựa trên đơn vị là xã (cứ 2 xã/1 nhóm), có tính 

đến số lượng trẻ và tình trạng dinh dưỡng của trẻ sao ch

ự khác biệt về HAZ giữa các nhóm tối đa là ±0,12; sự khác biệt về tháng tuổi là 

±0,5 tháng). 

2.2.4. Mô tả các bước tiến hành nghiên cứu 

2.2.4.1. Điều tra sàng lọc ban đầu 

- Tập huấn cho điều tra viên: Các điều tra viên được tập huấn về  mục đích 

tham gia nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, các 

n cứu, các chỉ số, số liệu thu thập trong điều tra ban đầu cũng như đánh giá.  

- Tổ chức điều tra ban đầu: Toàn bộ đối tượng trẻ em 6-3

ẩn được tham gia điều tra sàng lọc ban đầu để thu thập 

ề nhân khẩu học của đối tượng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, định 

lượng nồng độ Hb máu, vitamin A và k

- Xem xét lần cuối giả thuyết nghiên cứu, mô hình và các

m can thiệp. 

2.2.4.2. Lựa chọn cộng tác viên và trách nhiệm của cộng tác viên  

 - Lựa chọn cộng tác viên: mỗi thôn chọn một cộng tác viên tham gia nghiên 

cứu (cộng tác viên này được lấy từ y tế thôn), với tiêu chuẩn đủ sức khỏ

à có trách nhiệm.   

- Tập huấn cộng tác viên: Tập huấn cho cộng tác viên về phân phát viên 

kẽm (ở nhóm kẽm) hoặc phân phát gói sprinkles (ở nhóm sprinkles); hướng dẫn 

sử dụng; theo dõi các dấu hiệu bệnh tật và ghi chép sổ sách.  

- Trách nhiệm của cộng tác viên:  
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o Hàng tuần chịu trách nhiệm phát viên kẽm hoặc gói sprinkles trong 

suốt 25 tuần can thiệp, hướng dẫn cha mẹ trẻ sử dụng viên kẽm và sprinkles theo 

đúng phác đồ (đối với nhóm kẽm và nhóm sprinkles). 

o Hàng tuần đến thăm hộ gia đình, theo dõi và ghi chép tình hình sử 

dụng viên kẽm hoặc gói sprinkles vào sổ ghi chép được thiết kế sẵn (Phụ lục 2) 

rinkles).  

o dõi, phát hiện và ghi chép các trường hợp trẻ bị tiêu chảy và 

nhiễm

 cộng tác viên có trách nhiệm phát thêm 28 viên kẽm (2 viên/ngày trong 

14 ngày) và theo dõi việc uống viên kẽm của trẻ. 

o ộng tác viên có nhiệm vụ tư vấn cha mẹ đến cơ sở y tế  khi trẻ bị 

tiêu c

ạm trưởng trạm y tế, nghiên 

cứu v  viên. 

 

 trong quản lý các nghiên cứu và dự án triển khai tại cộng đồng.  

ên các hoạt động của cộng tác viên: 2 tuần/lần 

ộc diện họ quản lý. 

trong 25 tuần (đối với nhóm kẽm và nhóm sp

o The

 khuẩn hô hấp (ghi chép về số ngày, số lần đi ngoài, dấu hiệu ho, sốt, chảy 

mũi, khó thở, tình hình sử dụng thuốc và điều trị liên quan của mỗi đợt tiêu chảy, 

hoặc viêm đường hô hấp). Riêng với nhóm kẽm, nếu trẻ được phát hiện là tiêu 

chảy thì

 C

hảy, viêm đường hô hấp ở tất cả các trẻ trong diện quản lý. 

o Báo cáo với trạm y tế hoặc giám viên khi cần thiết 

o Chịu sự giám sát thường xuyên của tr

iên và các giám sát

2.2.4.3. Lựa chọn giám sát viên và nhiệm vụ của giám sát viên 

- Lựa chọn giám sát viên: Người chịu trách nhiệm giám sát chính trong quá

trình can thiệp là nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó có sự hỗ trợ của trạm trưởng 

trạm y tế các xã và 02 giảng viên của Trường ĐH Y tế công cộng, có kinh 

nghiệm

- Nhiệm vụ của giám sát viên: 

o Giám sát thường xuy

giám sát viên sẽ họp với toàn bộ cộng tác viên, xem xét việc ghi chép sổ sách, 

nghe phản ánh về tình hình sử dụng kẽm hoặc gói sprinkles và tình hình bệnh tật 

của các đối tượng thu
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o Mỗi đợt giám sát, giám sát viên giám sát ngẫu nhiên ít nhất 10% số trẻ 

trong diện can thiệp. Giám sát viên và cộng tác viên thăm gia đình trẻ, hỏi cha 

mẹ trẻ và đối chiếu lại các thông tin đã được ghi trong sổ. Nếu các thông tin 

không thống nhất, giám sát viên và cộng tác viên sẽ thảo luận, kiểm chứng và 

điều ch

êm đường hô hấp trong thời gian 25 tuần: số lần/ngày, số 

hoặc viêm đường hô hấp cũng (chi tiết mẫu ghi chép tại phụ 

lục 2

1 lần và được lưu trữ ở trạm y 

tế 

o Tất cả trẻ trong diệ 0 viên kẽm 10 mg và uống 

trong vòng 6 tháng (25 tuần), mỗi ng 1 viên gày nhất 

định.  

o n t p phát thuốc ch đối tượng 1 tuần/lầ

d h sá  thuộc diện quả  lý.  

ng trẻ g diệ  thiệp bị tiêu chảy ượ  

thêm 28 viên gluconate kẽ 0 mg on y, ngà iê  

dùng 1  

ỉnh thông tin phù hợp nhất. 

2.2.4.4. Triển khai các hoạt động can thiệp 

Nhóm chứng:  

Toàn bộ trẻ được chọn vào tham gia nghiên cứu được theo dõi tình hình 

mắc bệnh tiêu chảy, vi

ngày/đợt tiêu chảy 

).  

Nhóm kẽm:  

- Viên kẽm được sử dụng trong can thiệp là kẽm gluconate 70 mg (tương 

đương 10 mg/viên kẽm nguyên tố), FARZINCOL, Pharmedic Ltd. phân phối. 

(Mẫu hộp kẽm và viên kẽm trình bày tại Phụ lục 3) 

- Cấp phát thuốc:  

o Thuốc được cung cấp xuống xã 2 tháng/

xã. Hàng tuần, cộng tác viên đến trạm y tế để nhận thuốc phát cho đối tượng. 

n can thiệp được cấp 5

tuần uố  lần 2  vào một n

 Cộng tác viê rực tiế o các n theo 

an ch n

o Tất cả nhữ  tron n can  nếu sẽ đ c phát

m 7  dùng tr g 14 ngà  mỗi y 2 v n (chỉ

đợt 28 viên).
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 - Theo dõi trong thời gian uống thuốc: Trong thời gian uống thuốc, cộng 

tác viên đến thăm hộ gia đình 2 lần/tuần, ghi chép lại số viên thuốc sử dụng, tình 

h ệnh tiêu chảy và NKHH: các dấu hiệu bệnh, số lần/ngày, số ngày/đợt tiêu 

chảy. (Mẫu ghi chép chi tiết tại phụ

- g thuố ả các bà mẹ đư ớng d  cách ẻ  

th  n 2 viên kẽm c ngh ỏ hòa vào 3-4 thìa cà ph ước

để u âm v ột chú c (3-4 thìa cà phê), sau goá  

ch ò c. Cho ống t sau bữ  kho tiến o 1  

nh đị .  

N  

đa vi được ệp do Trung tâm Thực 

ph  và Dinh dưỡng - Việ h dưỡ n xuấ ược th  nghiệ ề tính an 

to à hấp nhận của tr  thời ản  thán n p đư

xu à huyển xuống xã làm 2 đ  đa vi được s n xuất i 3  

v i  cốm, thịt gà,  sắc v i vị phù hợp (mặ  hoặc ngọt), dễ ử 

d  đ i 3 g và mộ . Mỗi hứa 20 gói (Mẫu hộp sprinkles  

lụ . 2.2 trình bày ành p itamin và khoá ất trong m  

prinkles 120 mg và so với nhu cầu khuyến nghị.  

t trong sprinkles và so với  

ình b

 lục 2) 

 Cho trẻ uốn c: Tất c ợc hư ẫn  cho tr  uống

uốc hư sau:  đượ iền nh ê n  hoặc 

 ng yên cả viên ng ào m t nướ đó n y đều

o h a tan hết thuố  trẻ u huốc a ăn ảng 1 g và  ngày

ất nh trong tuần

hóm sprinkles:  

- Gói sprinkles chất sử dụng trong can thi

ẩm n Din ng sả t, đã đ ử m v

àn v  sự c ẻ, có hạn bảo qu  là 6 g. Sả hẩm ợc sản 

ất v  vận c ợt. Gói chất ả vớ hương

ị van  sữa, màu à mù n  s

ụng, óng gó t hộp  hộp c ở phụ

c 3) Bảng về th hần v ng ch ỗi gói

s

Bảng 2.1. Thành phần vitamin và khoáng chấ
nhu cầu khuyến nghị 

Quy đinh 

BYT/100kcal 

STT 

Hàm 

lượng 1 

RDA  

(1-3 % 

  

Thành phần ĐVT gói tuổi) RDA

    (120 mg)   Min Max   

1 Vitamin B1 mg 0.09 0.5 0.04 0.2 18.6 

2 Vitamin A IU 705.60 1212.1 250 500 58.2 

3 vitamin D3 IU 46.66 400.0 40 80 11.7 

4 Vitamin E IU 8.16 15.2   53.9 
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Quy đinh 

BYT/100kcal 

STT 

  

Thành phần 

  

ĐVT 

  

Hàm 

lượng 1 

gói 

(120 mg) 

RDA  

(1-3 

tuổi) 

  Min Max 

% 

RDA

  

5 Folic accid mcg 17.76 160 4 20 11.1 

6 Niacin mg 2.04 6   34.0 

7 Vitamin B12 mcg 0.22 0.9 0.15 1.5 24.0 

8 Vitamin B2 mg 0.11 0.5 0.06 0.3 21.1 

9 Vitamin B6 mg 0.11 0.5   21.5 

10 Vitamin C mg 11.23 30 8 40 37.4 

11 Đồng mg 0.08     

12 Iot mg 0.09 0.18   49.9 

13 Sắt mg 11.38 13 0.5 2.5 87.5 

14 Mg mg 12.48 60   20.8 

15 Mn mg 0.15     

16 Selen mcg 7.20 17   42.4 

17 Kẽm mg 3.46 4 0.3 2 86.4 

 

Nguyên liệu chính để  sản xuất sprinkles bao gồm: 

o Premix: sản phẩm của Fortitech, Đan Mạch đạt tiêu chuẩn dược 

điển Mỹ (USP: United State Pharmacopeia) hoặc tiêu chuẩn Codex về hóa học 

thực phẩm (FCC: Food Chemicals Codex) và CaCO : sản phẩm của Merck - 

Đức. 
3

sử dụng để pha loãng 

 khả năng hút ẩm của 

prob

o  Maltodextrin: Là nguyên liệu phụ, tá dược 

probiotic, do có đặc tính hút ẩm mạnh nên sẽ làm giảm

iotic, nhờ đó làm tăng tính ổn định của probiotic. Nguồn cung cấp: 

Malaixia. 
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o Lactose: Đây là một đường đôi có công thức phân tử là C12H22O11, 

được sử dụng làm tá dược độn trong sản xuất dược phẩm. Trên thị trường hiện 

nay có 2 dạng sản phẩm chính là: lactose khan và lactose ngậm nước  

C12H22O11.H2O (monohydrat). Đường này thu được từ quá trình xử lý sữa động 

ucose ở dạng lỏng (sirô) làm tá dược 

o Hương: hương vani sữa, hương cốm, thịt gà, nguồn cung cấp: EAC, 

c: Cộng tác viên trực tiếp phát sprinkles cho các đối tượng 1 

át, thì cho 

trẻ ăn

hăm hộ gia đình 2 lần/tuần, ghi chép lại số gói 

sprin  

số lần/ngày, số n

2.2.4.5. Theo dõi, giám sát và g c

Trong giai tháng can thiệ i đoạn T0 

an thiệp trên cộng đồng trên đối tượng là trẻ em 6 - 36 

th  đối dài (25 tuần) là một trong những điểm đáng lưu 

ý c thông tin thu thập một cách chính xác trong suốt quá 

vật mà chủ yếu là trâu và bò. Nguồn cung cấp: Việt Nam. 

o Glucose: Glucose là đường đơn, chế tạo từ bột ngô hoặc tinh bột 

gạo. Thường dạng khan có thể được dùng làm tá dược độn, dính, điều vị … 

nhưng dễ hút ẩm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng glucose ở 2 dạng : 

Glucose dạng khan làm tá dược độn và gl

dính. Nguồn cung cấp: Roqueete – Italy. 

Malaixia. 

 - Phát thuố

tuần/lần theo danh sách thuộc đối tượng quản lý. Tất cả trẻ được phát 125 gói 

sprinlkes, sử dụng trong 25 tuần, mỗi tuần sử dụng 5 ngày và mỗi ngày 1 gói.  - 

Cách sử dụng gói sprinkles đa vi chất: Sau khi bột/cháo hoặc thức ăn của trẻ đã 

được nấu chín, lấy ra bát vừa đủ ăn 1 bữa cho trẻ, rắc 01 gói sprinkle vào một 

góc bát hoặc cả bát, trộn đều và cho trẻ ăn. (nếu chỉ trộn vào 1 phần b

 phần thức ăn được trộn trước để đảm bảo trẻ được ăn hết sprinkles).  

- Theo dõi trong thời gian sử dụng sprinkles đa vi chất: Trong thời gian 

uống thuốc, cộng tác viên t

kles đã sử dụng, tình hình bệnh tiêu chảy và NKHH: các dấu hiệu bệnh tật,

gày/đợt . (Mẫu ghi chép chi tiết tại phụ lục 2) 

 đánh giá tron an thiệp: 

- ) đoạn 6 p (Gia T6 : 

Nghiên cứu triển khai c

áng và trong thời gian tương

nhất. Để đảm bảo đượ
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trình nghiên cứu nhóm nghiên cứu đã tập huấn kỹ cho các cộng tác g 

tin cần thu thập, cách thức ghi chép vào biểu mẫu báo cáo. Đồng  

va n cứu viên trong quá trình triển khai can thi  Trong 

su an thiệp sẽ có 2 cấp độ theo dõi. 

c cộng tác viên với các gia đình trẻ: Cộng tác viên 

tạ m vụ phân phát viên kẽm và sprinkles hàng tuần cho các bà mẹ 

th c cộng tác viên này cũng có nhiệm vụ thă  hộ gia 

đì tuần để thu thập và ghi chép các thông tin sau vào sổ ghi chép 

đư u can thiệp: 

Sử dụng viên kẽm, sprinkles: số viên/gói c a sử dụng, lý do chưa sử 

dụ

 Ghi chép lại các dấu hiệ ệnh tật: triệu ch ố lần, số ng  bị tiêu 

ch

i giữa giám sát viên và các cộng tác v : Giám sát viên là nghiên 

cứ t viên giám sát ngẫu nhiên ít nhất 10% số trẻ để xem 

xé c thông tin cộng tác viên b cáo. Trong trườ  hợp thông tin giữa cộng 

c viên và nghiên cứu viên không trùng nhau đã có sự gặp mặt giữa nghiên cứu 

viên, 

Giai đoạn 6 tháng sau khi ngừng can thiệp(T6 –T12): 6 tháng sau khi 

ngừng can thiệp (T12 ), toàn bộ trẻ ở 3 nhóm được cân đo và lấy máu đầu ngón 

tay để xét nghiệm chỉ số Hb. 

Bảng 2.2. trình bày tóm tắt các chỉ số theo dõi và đánh giá của nghiên cứu: 
Bảng 2.2. Tóm tắt các chỉ số giám sát và đánh giá 

Chỉ số 
Điều tra ban 

đầu 
(T0) 

Sau 6 tháng 
can thiệp 

(T6) 

6 tháng sau 
khi ngừng can 

thiệp (T12) 

 viên các thôn

 thời nhấn mạnh

i trò giám sát của các nghiê

ốt quá trình triển khai c

ệp.

- Theo dõi giữa cộng tá

i xã sẽ làm nhiệ

uộc diện mình quản lý. Cá

nh 2 lần một 

m

ợc phát tại thời điểm băt đầ

o hư

ng. 

o u b ứng, s ày

ảy và NKHH. 

-  Theo dõ iên

u sinh. 2 tuần/lần, giám sá

t lại cá áo ng

tá

cộng tác viên và đối tượng nghiên cứu để kiếm tra lại thông tin. 

Phân phát viên kẽm cho 

trẻ SDD thấp còi và 

những trẻ bị tiêu chảy 
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Chỉ số 
Điều tra ban 

đầu 
(T0) 

Sau 6 tháng 
can thiệp 

(T6) 

6 tháng sau 
khi ngừng can 

thiệp (T12) 
Phân phát gói sprinkles 

cho trẻ SDD thấp còi 

   

Phát hiện và theo dõi 

bệnh tiêu chảy 

   

Phát hiện và theo dõi 

bệnh NKHH 

   

Đánh giá tình trạng dinh 

dưỡng 
x x x 

Xét nghiệm Hb huyết 

thanh 
x x x 

Xét nghiệm vitamin A 

huyết thanh 
x x  

Xét nghiệm Zinc huyết 

thanh 
x x  

 

Toàn bộ quá trình nghiên cứu được trình bày tóm tắt trong hình 2.1 dưới 

đây: 



 44

 1580 trẻ  
6-36 tháng của 6 xã 

544 trẻ thấp còi 

T0 

Nhóm chứng  
179 trẻ SDD 

 thấp còi 

Nhóm kẽm 
166 trẻ SDD 

 thấp còi 

Nhóm sprinkles 
199 trẻ SDD  

thấp còi 

134 trẻ cân, đo, 
theo dõi bệnh tật  
28 trẻ xét nghiệm 1

140 trẻ cân, đo, 
theo dõi bệnh tật 

131 trẻ xét nghiệm 

142 trẻ cân, đo, 
theo dõi bệnh tật 

133 trẻ xét nghiệm 
T6 

 
129 trẻ cân, đo  

28 trẻ xét nghiệm 
Hb 

1

 
130 trẻ cân, đo 

128 trẻ xét nghiệm 
Hb 

 
136 trẻ cân, đo 

130 trẻ xét nghiệm 
Hb 

T12 

Kẽm 
2v/tuần x 
25 tuần, 
Bị tiêu 
chảy: 

2v/ngày x 
14 ngày 

Sprinkles: 
1gói/ngày x 
5ngày/tuần x 

25 tuần 

Cân 

đo 

Theo 
dõi 
bệnh 
tiêu 
chảy,  
hô 
hấp 

Theo 
dõi,  
bệnh 
tiêu 
chảy,  
hô 
hấp 

Th

 
146 trẻ 

25 trẻ 
từ chối 
tham 
gia 

eo 

hô 
hấp 

dõi 
bệnh 
tiêu 
chảy,  

33 trẻ 
từ chối 
tham 
gia 

37 trẻ 
từ chối 
tham 
gia 

 38 trẻ  
từ chối 
tham 
gia 

141 trẻ 161 trẻ 

Hình 2.1. Sơ đồ tóm tắt quá trình nghiên cứu 
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2.2.5. Phương pháp thu thập số liệu và tiêu chuẩn đánh giá 

Cá

ời điểm T0, T6 và T12. 

2.2.5

(bao gồm các thông tin về tuổi, 

giớ u (T0) bằng phiếu phỏng vấn 

bà m

2.2.5.2. Nhóm ch

Phương pháp thu th

c nhóm thông tin được thu thập bao gồm các thông tin về nhân khẩu học, 

thông tin về nhân trắc, một số chỉ số sinh hoá và nhóm thông tin về tình hình 

bệnh tật (bệnh tiêu chảy và NKHH) tại các th

.1. Nhóm thông tin chung về nhân khẩu học 

Thu thập các thông tin về nhân khẩu học 

i, địa chỉ của trẻ tại thời điểm bắt đầu nghiên cứ

ẹ. 

ỉ số nhân trắc 

ập số liệu: 

ề nhâCác thông tin v n trắc học được thu thập bằng cách tính tuổi của trẻ, 

ại thời điểm bắt đầu nghiên cứu 

(T0), sau 6 thá t thúc can thiệp (T12). 

 - Cách tính tuổi: Tuổi của trẻ được tính bằng cách lấy ngày tháng năm điều 

tra trừ đi ngày tháng năm sinh của trẻ, và phân loại theo WHO, 1995. Ví dụ trẻ 36 

tháng được tính k ới lúc 36 tháng 29 ngày. 

- Xác định cân g: Cân trẻ bằng cân điện tử SECA với độ chính xác 0,1 

g. Cân được kiểm tra và chỉnh trước khi sử dụng, sau đó cứ cân khoảng 10 trẻ 

lại kiểm tra và ch n áo mỏng, bỏ guốc dép và ngồi hoặc 

nằm cân định, đọc và ghi kết quả 

với đơn vị là kg và 1 số lẻ sau dấu phẩy, ví dụ: 10,3 kg. 

- Xác định chiều cao: Sử dụng thước gỗ UNICEF với độ chính xác 0,1 cm 

 24 tháng) và chiều cao đứng (với trẻ trên 

 hoặc đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, đỉnh đầu chạm vào 

ắp chân và gót chân. Kết quả được ghi với 

cân, đo trẻ và ghi vào phiếu điều tra nhân trắc t

ng can thiệp (T6) và 6 tháng sau khi kế

ể từ ngày trẻ tròn 36 tháng cho t

 nặn

k

ỉnh cân 1 lần. Trẻ mặc quầ

đối, đúng trọng tâm của cân. Ngay khi cân ổn 

để đo chiều dài nằm của trẻ (với trẻ ≤

24 tháng). Trẻ nằm thẳng

êke gỗ cố định ở vị trí 0 cm. Toàn thân trẻ đảm bảo 5 điểm chạm lên bề mặt 

thước: chẩm, xương bả vai, mông, b

đơn vị là cm và 1 số lẻ sau dấu phẩy, ví dụ 72,4 cm. 
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 Tiêu chuẩn đánh giá các chỉ số nhân trắc dinh dưỡng  

Sử dụng các số đo tháng tuổi, cân nặng, chiều cao của trẻ và phân loại 

chỉ tiêu chiều cao so với tuổi (CC/T) và quần thể 

 SD 

theo WHO 2005 với các chỉ số: Cân nặng theo tuổi (CN/T), chiều cao theo tuổi 

(CC/T), cân nặng theo chiều cao (CN/CC).  

+ Chỉ số CN/T: Sử dụng chỉ tiêu cân nặng so với tuổi (CN/T) và quần thể 

tham khảo WHO, 2005 [121] để đánh giá: 

- Bình thường:  CN/T từ -2 đến +2 SD 

- SDD (thể nhẹ cân) : CN/T< -2SD;  trong đó: 

o SDD độ 1: từ <-2 đến -3 SD 

o SDD độ 2: từ <-3 đến -4 SD 

o SDD độ 3: <-4 SD 

 + Chỉ số CC/T: Sử dụng 

tham khảo WHO, 2005 [121] để đánh giá: 

-   Bình thường: CC/T từ -2 đến +2 SD 

-    SDD (thể thấp còi): CC/T < - 2SD ; trong đó 

o SDD độ 1: từ <-2 đến -3 SD 

o SDD độ 2: <-3 SD 

 + Chỉ số CN/CC: Sử dụng chỉ tiêu cân nặng so với chiều cao (CN/CC) và 

quần thể tham khảo WHO, 2005 [121] để đánh giá: 

- Thừa cân: CN/CC> +2SD 

- Bình thường: CN/CC từ -2 đến +2

- SDD (thể gầy còm): CN/CC<-2SD 

2.2.5.3. Nhóm các chỉ số sinh hoá 

Phương pháp thu thập:  

-  Được thu thập bằng cách lấy máu xét nghiệm và ghi vào mẫu phiếu xét 

nghiệm sinh hoá riêng cho từng trẻ. 

-  Tất cả có 3 lần lấy máu xét nghiệm: lần 1 (thời điểm T0) và lần 2 (T6) 

được lấy máu tĩnh mạch để xét nghiệm 3 chỉ số Hb, Retinol huyết thanh và kẽm 
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h thanh. Lần thứ 3 (thời điểm T12) chỉ lấy máu đầu ngón tay để xét nghiệm 

Hb. 

-  Kỹ thuật lấy máu: Tất cả trẻ ở các nhóm tham gia nghiên cứu được lấy 

máu tĩnh mạch 2 lần, mỗi lần

uyết 

 lấy 3 ml máu tĩnh mạch đều vào buổi sáng từ 8 đến 

id Chlohydric 1%, sấy khô trước khi dùng để lại trừ nhiễm kẽm từ môi 

ường

chỉ số sinh hoá:

11 giờ sáng. Lần 3 lấy máu đầu ngón tay vào buổi sáng (ngón áp úp) sau 6 tháng 

ngừng can thiệp (T12). Trẻ đều nhịn ăn trước khi lấy máu. Máu sau khi lấy được 

bảo quản trong hộp lạnh, tránh ánh sáng, ly tâm sau 3 giờ, tốc độ 3000 

vòng/phút. Các dụng cụ phân tách máu, đặc biệt là đo kẽm đều được tráng rửa 

bằng ac

tr . Các xét nghiệm được thực hiện tại labo xét nghiệm sinh hoá của Khoa 

Nghiên cứu vi chất dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng quốc gia. 

Đánh giá các  

áu được cho vào ống nghiệm đã có chất chống 

ướng dẫn của WHO, 1989 [56]: trẻ 

 máu toàn phần còn lại được cho vào 

etinol huyết thanh được phân tích dựa vào phương pháp 

 - Chỉ số Hb: 0,5 ml m

đông bằng heparin lắc đều và bảo quản trong phích lạnh để định lượng Hb trong 

ngày. Hb được đánh giá bằng phương pháp cyanmethemoglobin. Hemoglobin và 

dẫn xuất của nó bị ôxy hoá thành methemoglobin với sự có mặt của kali kiềm 

ferricyanide. Methemoglobin phản ứng với kali cyanide hình thành nên 

cyanmethemoglobin mà độ hấp thụ cao nhất của nó đạt được ở 540 nm. Cường 

độ màu đo được tại bước sóng 540 nm tỷ lệ với nồng độ hemoglobin.  

 Đánh giá tình trạng thiếu máu theo h

được coi là thiếu máu khi nồng độ Hb< 110 g/L.  

 - Chỉ số Retinol huyết thanh: 0,5 ml

một ống nghiệm khác bảo quản ngay trong phích lạnh để tránh retinol huyết 

thanh không bị ôxy hoá bởi ánh sáng, ly tâm sau 3 giờ ở tốc độ 3000 vòng/phút 

để tách huyết thanh. Các mẫu huyết thanh được giữ ở nhiệt độ –80oC cho đến 

khi được phân tích. R

sắc ký lỏng cao áp (HPCL). 
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 Đánh giá tình trạng thiếu Vitamin A huyết thanh theo hướng dẫn của 

WHO [56]: Trẻ coi là thiếu vitamin A nhẹ khi nồng độ retinol huyết thanh <0,7 

μmol/L và >0,35 μmol/L. Trẻ coi là thiếu vitamin A nặng khi nồng độ retinol 

được định lượng theo phương 

m dựa vào hướng dẫn của WHO và tổ chức tư 

vấn kẽm qu

10,7 μmol/L. 

ật 

 Tr

cứu. Cộng tác viên thôn ghi nhận lại các triệu 

chứng

 cho biết như số 

lần đạ

 T

:  

 T

ợc  

coi nh  được coi là tiêu chảy kéo dài khi bị tiêu 

chảy trên 3

 Trẻ được coi là nhiễm khuẩn hô hấp khi có các dấu hiệu sau: sổ mũi, ho, 

sốt, khó thở, nhịp thở nhanh trên 50 lần/phút với trẻ dưới 1 tuổi; và trên 40 

huyết thanh < 0,35 μmol/L.  

 - Chỉ số kẽm huyết thanh: Kẽm huyết thanh 

pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử (AAS), bước sóng 213,9 nm, khe sáng 0,7 

với tốc độ hút 3 ml/phút, kẽm chuẩn Zn(NO3)2 (Wako Puro Chemical Industry 

Ltd. Japan), được pha theo các nồng độ 0,2 mg/L, 0,4 mg/L, 0,6 mg/L và 0,8 

mg/L.  

 Đánh giá tình trạng thiếu kẽ

ốc tế [56]: trẻ được coi là thiếu kẽm khi nồng độ kẽm huyết thanh < 

2.2.5.4. Nhóm chỉ số bệnh t

ẻ được theo dõi các dấu hiệu bệnh tật trong 6 tháng can thiệp bằng sổ ghi 

chép được phát khi bắt đầu nghiên 

 hoặc các triệu chứng, dấu hiệu của tiêu chảy/viêm đường hô hấp vào sổ 

ghi chép. Những triệu chứng do cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ

i tiện, tính chất phân, ho sốt.  Phần chẩn đoán (tiêu chảy hoặc viêm đường 

hô hấp) do nghiên cứu viên ghi. Cộng tác viên chịu trách nhiệm về việc cung cấp 

và hướng dẫn sử dụng 14 ngày kẽm cho trẻ. 

iêu chuẩn chẩn đoán tiêu chảy và NKHH theo hướng dẫn của chương 

trình xử trí lồng ghép bệnh trẻ em (IMCI)

rẻ được coi là tiêu chảy khi ngày trẻ đi ngoài phân lỏng hoặc có máu và đi 

3 lần trở lên trong 1 ngày. Các biểu hiện đó hết trong hai ngày liên tục thì đư

ư chấm dứt một đợt tiêu chảy. Trẻ

 ngày/đợt. 
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lần/phút với trẻ trên 1 tuổi. Các biểu hiện đó hết trong hai ngày liên tục thì được  

coi như chấm dứt một đợt nhiễm khuẩn hô hấp. Trẻ được coi là nhiễm khuẩn hô 

hấp k ị n

2.2.6. Xử  lý và phâ

-  Số liệu được nh

- ý bằng phần mềm Anthro của WHO, 

2006. Tất mềm SPSS 15.0.    

-  Trư dụng các phép thống kê, số liệu (các biến số) được kiểm 

định về phân b

-   Phân t

+ Số li nhóm nghiên cứu. 

ều cao, Z-score trung bình 

ỡng: Cách xác định thiếu đa vi 

               

+ So sánh tỷ lệ không mắc bệnh tiêu chảy và NKHH, mắc bệnh 1 lần, 2 

éo dài khi b hiễm khuẩn hô hấp trên 3 ngày/đợt. 

n tích số liệu  

ập bằng phần mềm epidata. 

  Số liệu về nhân trắc học được xử l

cả các số liệu được chuyển và phân tích bằng phần 

ớc khi sử 

ố chuẩn. 

ích số liệu như sau: 

ệu được phân tích theo tuổi, giới của 3 

+ So sánh giá trị trung bình của cân nặng, chi

giữa các nhóm nghiên cứu. 

+ Tính tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân, thấp còi và gầy còm giữa các nhóm nghiên 

cứu tại các thời điểm nghiên cứu.  

+ Tính giá trị trung bình của hàm lượng Hb, retinol, kẽm huyết thanh và 

tính ra các tỷ lệ trẻ em thiếu thiếu máu, vitamin A và thiếu kẽm. 

+ Phân tích tỷ lệ thiếu đa vi chất dinh dư

chất dinh dưỡng trong nghiên cứu này là những trẻ em thiếu từ 2 vi chất dinh 

dưỡng trở lên cùng lúc trong số các xét nghiệm vi chất đã thực hiện.                       

+ Tính số ngày, số lần mắc bệnh tiêu chảy và NKHH trung bình trong 6 

tháng can thiệp ở các nhóm nghiên cứu. 

lần, trên 2 lần và mắc bệnh kéo dài (> 3 ngày/đợt) giữa các nhóm nghiên cứu. 

+ Chỉ số hiệu quả can thiệp thô:   

Được tính theo công thức     
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( ) 100%
A

BAH −
=

A là tỷ lệ hiện mắc tại thời điểm bắt đầu can thiệp tại T0;  

 hiệu quả can thiệp 

nh sự khác biệt giữa các tỷ lệ trong cùng 

một nh

 khác biệt giá trị trung bình 

giữa 3

NKHH giữa 3 nhóm. 

 

Trong đó: H là hiệu quả được tính bằng tỷ lệ % 

B là tỷ lệ hiện mắc sau can thiệp tại T6 hoặc T12. 

+ Chỉ số hiệu quả can thiệp thực:     

Được tính theo công thức  HQCT  = H1 - H2       

Trong đó: 

HQCT là

H1 là chỉ số hiệu quả của nhóm can thiệp;  

H2  là chỉ số hiệu quả của nhóm chứng 

- Các thuật toán dùng để phân tích số liệu gồm: 

o T- test ghép cặp và để so sánh hai giá trị trung bình (mean), độ lệch 

chuẩn của từng nhóm cặp với nhau và chỉ so sánh ghép cặp với những giá trị đủ 

cả cặp trước và sau can thiệp. Các chỉ số dùng để so sánh từng cặp là chiều dài 

nằm và chiều cao đứng, Z-score CN/T, CC/T/ CN/CC, nồng độ hemoglobin, 

vitamin A và kẽm huyết thanh, số ngày mắc, số đợt mắc bệnh tiêu chảy và 

NKHH tại các thời điểm trước và sau can thiệp.  

o Test χ2 được sử dụng để so sá

óm tại các thời điểm khác nhau hoặc so sánh giữa các nhóm nghiên cứu 

trong cùng thời điểm. Các tỷ lệ so sánh là  tỷ lệ SDD, tỷ lệ thiếu máu, thiếu 

vitamin A và kẽm huyết thanh, và tỷ lệ mắc  bệnh tiêu chảy và viêm đường hô 

hấp.  

o Các test ANOVA test dùng để kiểm định sự

 nhóm nghiên cứu cùng thời điểm. Các chỉ số dùng trong so sánh là chiều 

dài nằm, và chiều cao đứng, Zscore CN/T, CC/T/ CN/CC, nồng độ hemoglobin, 

vitamin A và kẽm huyết thanh, số ngày mắc, số đợt mắc bệnh tiêu chảy và 
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o Do mức tăng nồng độ Hb huyết thanh dao động tương đối nhiều  nên 

được logarit hoá trước nhằm chuyển thành dạng phân bố chuẩn để tính toán, sau 

đó lại 

ch tương quan giữa 2 biến phụ thuộc là mức tăng cân nặng và 

ày mắc bệnh tiêu chảy 

ệ số tương quan r và viết phương trình 

ệnh tiêu chảy và NKHH trong 6 tháng can thiệp. Mô hình còn giữ 

 mắc bệnh NKHH).  

i số 

 đo từ 

 dụng cụ. 

chuyển về trị số tuyệt đối bằng cách đối logarit (anti Ln) khi trình bày kết 

quả. 

o Phân tí

chiều cao tại thời điểm T6 với từng biến độc lập là: mức tăng Hb, mức tăng 

Retinol và kẽm huyết thanh tại thời điểm T6  và tổng số ng

và NKHH trong 6 tháng can thiệp. Tính h

tương quan y = ax+b.  

o Phân tích hồi qui đa biến: sử dụng mô hình hồi qui đa biến với phương 

pháp Backward loại dần từng biến số để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự 

cải thiện Z-score CC/T tại thời điểm cuối can thiệp T6. Chúng tôi đã đưa 8 biến 

đầu vào ở bước 1 là: nhóm can thiệp, nhóm tháng tuổi của trẻ, giới tính, sự cải 

thiện nồng độ Hb, Vitamin A, kẽm huyết thanh tại thời điểm kết thúc can thiệp 

(T ), sự mắc b6

lại 5 yếu tố để phân tích là: nhóm can thiệp, nhóm tháng tuổi của trẻ, giới tính, 

sự cải thiện nồng độ kẽm huyết thanh và sự mắc bệnh tiêu chảy trong 6 tháng 

can thiệp (loại 3 biến: cải thiện nồng độ Hb, Vitamin A và sự

2.2.7. Các biện pháp khống chế sa

Các số liệu nhân trắc: sử dụng điều tra viên cố định tham gia cân,

đầu đến cuối nghiên cứu, bằng cùng loại cân thước, cùng thời điểm buổi sáng 

(7h-9h). Sử dụng các công cụ chuẩn (cân, thước) và sử dụng kỹ thuật chuẩn xác, 

thực hiện đúng theo thường quy và thống nhất phương pháp điều tra trong tất cả 

điều tra viên để tránh sai số do người đo và

Các xét nghiệm sinh hoá tuân thủ quy trình lấy mẫu, quá trình bảo quản 

mẫu tránh ánh sáng, lạnh (cho retinol) tránh  ô nhiễm vi chất từ bên ngoài (tráng 

rửa ống đo kẽm bằng acid), các phép đo đều được phân tích bằng phương pháp 
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chuẩn cập nhật, có kiểm tra chất lượng của WHO, các tổ chức chuyển ngành 

(IVACG, CDC-US, IZnCG).  

 Số liệu được làm sạch trước khi nhập máy tính, nhập 2 lần, phân tích tầng, 

ghép cặp trong xử lý số liệu để khống chế nhiễu và sai số. 

2.2.8. Đạo đức trong nghiên cứu 

-  Nghiên cứu đã được Hội đồng Đạo đức của Viện Dinh dưỡng thông qua. 

Cha mẹ hoặc người chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ được thông báo và giải thích 

rõ ràng về mục đích và những nội dung sẽ tiến hành trong nghiên cứu. Gia đình 

trẻ có quyền từ chối tham gia nghiên cứu. Trẻ chỉ được nhận tham gia vào 

nghiên cứu khi cha mẹ trẻ đồng ý và ký vào bản cam kết tự nguyện tham gia 

nghiên cứu. 

-  Những trẻ có biểu hiện mắc các dị tật bẩm sinh, nhiễm khuẩn nặng hoặc 

thiếu máu, thiếu vitamin A hoặc thiếu kẽm nặng đều được loại khỏi nghiên cứu 

ngay từ đầu và được tư vấn đến cơ sở y tế khám và điều trị.  

-  Tất cả các dụng cụ để cân, đo được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không gây 

tổn thương và nguy hiểm cho trẻ.  

- Các dụng cụ lấy máu xét nghiệm đảm bảo vô trùng, sử dụng 1 lần.  

-  Với những trẻ ở nhóm chứng nếu phát hiện bị tiêu chảy sẽ được tư vấn sử 

dụng ORS hợp lý hoặc hướng dẫn đến cơ sở y tế khi cần thiết. Khi kết thúc 

nghiên cứu, toàn bộ trẻ SDD thấp còi ở nhóm chứng được tư vấn dinh dưỡng 

hợp lý và cấp 01 hộp sữa bột Neslé 400g. 

- Các số liệu bệnh tật và hồ sơ của đối tượng được bảo quản kỹ, chỉ chủ 

nhiệm đề tài và một số nghiên cứu viên được biết. Kết quả nghiên cứu (cân đo, 

xét nghiệm) được dán tại trạm y tế ngay khi kết thúc các đợt cân đo hoặc xét 

Số liệu bệnh tật: cộng tác viên được tập huấn cách ghi chép, nhận biết dấu 

hiệu về bệnh, trạm trưởng y tế của các xã và nghiên cứu viên kiểm tra lại các ghi 

chép hàng tuần. 
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nghiệm để gia đình của trẻ có h trạng sức khỏe của con em 

mình. 

-  Kết quả của nghiên cứu được dùng để đưa ra các khuyến nghị cho cộng 

đồng các giải pháp phòng và kiểm soát tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu vi chất 

 thể biết được tìn

và phòng chống bệnh tiêu chảy và NKHH.  
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CHƯƠNG 3. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 

3.1. Đ

3.1.1. Thông tin iên cứ

Tổng số có 1580 trẻ đến 36 tháng thuộc 6 xã của huyện Gia Bình  được 

đi  sàng lọc ra ị SDD th  cho nghiê u can thiệp ổi 

tr  tất cả tr  gia điề àng lọc là 18,8 ± 9,1 thán  đối 

tư mỗi xã được nêu trong bảng

. Số trẻ t  gia điều tra sàng lọc ban , phân theo

Tên xã n Tỷ lệ 

ẶC ĐIỂM CHUNG VỀ QUẦN THỂ ĐIỀU TRA SÀNG LỌC 

chung về đối tượng ngh u 

 6  đã

ều tra để trẻ b ấp còi n cứ . Độ tu

ung bình của ẻ tham u tra s g. Số

ợng của  sau: 

 
Bảng 3.1 ham đầu  xã  

Thị trấn 282 17,8 

Quỳnh Phú 229 14,5 

Đại Lai 244 15,4 

Song Giang 280 17,7 

Xuân Lai 229 14,5 

Đại Bái 316 20,0 

Tổng cộng 1580 100,0 

 

Bảng 3.1 cho thấy, phân bố trẻ tham gia điều tra ban đầu theo xã khá đồng 

Quỳn

c bà mẹ có trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học. 

đều. Xã Đại Bái có 316 trẻ tham gia điều tra chiếm tỷ lệ cao nhất (20%), xã 

h Phú có 229 trẻ tham gia chiếm tỷ lệ thấp nhất (14,5%). Sự khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

Số các bà mẹ có trình độ trung học cơ sở (hết cấp 2), chiếm gần 4/5 tổng số 

các bà mẹ ở cả 6 xã (75,5%). Số còn lại có trình độ tiểu học và trung học cơ sở, 

rất ít cá
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Về ng

mẹ là cán ộ nhà nước  c các ề 

buôn bán. 

2. Phân bố tu  tham gia sàng lọc 

Nhóm  tháng* m tuổi 25-36 tháng* 

hề nghiệp, hầu hết các bà mẹ đều làm ruộng (84,1%). Rất ít các bà 

b  (khoảng 5%) và ũng khoảng 5%  bà mẹ làm ngh

 
Bảng 3. ổi của trẻ  điều tra ban đầu 

 tuổi 6-24 Nhó 

n %  n % 

Thị trấn 170 60,3 2  11 39,7 

Quỳnh Phú 152 66,4   77 33,6 

Đại Lai 134 59,4 110 45,1 

Song Giang 184 65,7 96 34,3 

Xuân Lai 34,9 149 65,1 80 

Đại Bái 219 69,3 97 30,7 

Tổng cộng 1008 63,8 572 36,2 

*:  p>0,05 giữa các xã/cùng nhóm tuổi (χ2 test). 

 
B ng 3.2 cho thấy các xã có số trẻ phân bố khá giống nhau giữa 2 nhóm 

tuổi ho 

cả 6 xã), số còn lại  thá

heo ối tr  

đối đồng đều, có 49,3  và 50,7% trẻ ung cho cả 6 x

3 m tình h dưỡng c am gia điều t c 

g 3.3 cho suy dinh thể CN/T, C N/CC 

c điều tra, tuy nhiên sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05). Tỷ lệ suy dinh dưỡng CN/T, CC/T và CN/CC còn ở mức cao theo phân 

loại củ

ả

, trẻ có độ tuổi từ 6-24 tháng chiếm khoảng 2/3 tổng số trẻ (63,8% chung c

 là trẻ từ 24-36 ng (chiếm 36,2%). 

 Phân bố t  giới của các đ  tượng tham gia điều a ban đầu cũng tương

% trẻ nữ  nam ch ã. 

.1.2. Đặc điể  trạng din ủa trẻ th ra sàng lọ

Bản thấy, tỷ lệ dưỡng các C/T và C

dao động ở các xã đượ

a Tổ chức Y tế Thế giới (lần lượt là 31,5; 34,4% và 15,2% chung cho cả  

6 xã). 
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Bảng 3.3. Tỷ lệ SDD CN/T, CC/T và CN/CC phân theo xã  

 SDD cân/tuổi * 
n=1580 

SDD cao/tuổi* SDD cân/cao* 
n=1580 n=1580 

Thị trấn 96(34,0) 84(29,8) 52(18,4) 

Quỳnh Phú 63(27,5) 94(41,0) 27(11,8) 

Đại Lai 87(35,7) 79(32,4) 33(13,5) 

Song Giang 83(29,7) 87(31,1) 48(17,2) 

Xuân Lai 77(33,6) 85(36,1) 38(16,6) 

Đại Bái 91(28,8) 115(36,4) 43(13,6) 

Chung 6 xã 31,5 34,4 15,2 

* Số liệu

3.1.3. Thi

Toàn bộ trẻ SDD thấp còi nếu cha mẹ tự nguyện sẽ được làm xét nghiệm 

Bảng 3.4. Tỷ lệ thiếu vi chất ở trẻ SDD thấp còi theo nhóm tháng tuổi 

 biểu thị bằng n (%) và p>0,05 giữa các xã nghiên cứu 

  
ếu vi chất trên trẻ SDD thấp còi 

để phân tích Hb, các chỉ số vi chất dinh dưỡng vitamin A và kẽm huyết thanh. 

Kết quả được nêu trong bảng sau: 

 

Nhóm tuổi 
Thiếu máu* 
(Hb<110 g/L) 

n=448 

Thiếu vitamin A* 
(Retinol<0,7 µmol/l) 

n=448 

Thiếu kẽm 
(Kẽm<10,7 µmol/l) 

n=448 
6-24 tháng  104(49,1) 76(35,8) 88(41,5) 

25-36 tháng 66(32,4) 37(18,1) 78(38,2) 

Chung  180(40,9) 113(27,2) 179(40,0) 

 *: p<0,01 

 

Bảng 3.4 cho thấy, thiếu máu, thiếu vitamin A và thiếu kẽm trên trẻ SDD 

thấp còi đều ở mức nặng theo phân loại của WHO. Tỷ lệ thiếu máu và thiếu 
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vitamin A và thiếu kẽm giảm theo nhóm tuổi, tỷ lệ cao nhất ở trẻ 6-24 tháng tuổi 

và thấp hơn ở nhóm trẻ 25-36 tháng tuổi (sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở tỷ lệ 

thiếu máu và thiếu vitamin A, p<0,01). 

37.6

23.5

0

10

20

30

40

ệ 
%

Tỷ
 l

8.2

1 VC 3VC

Biể iếu v t trên tr DD thấp còi 

iểu đồ 3.1 dưới đây biểu diễn kết quả thiếu vi chất dinh dưỡng trên trẻ 

SDD

IỆP 

3.2.
n c SD ư ứng có 

146 trẻ, nhóm kẽm có 14  nhóm có 161 húc 6 tháng 

can thiệp, 32 trẻ (7,2%) không được đ  thống kê, với các lý do: 6 trẻ theo 

b ăn xa và bố mẹ bận công việc không muốn tham gia, 12 trẻ bố mẹ 

k g ý cho lấy m

( ) và ơi xa không tham gia đá i can

ử nghiệm can thiệp (T6), có 416 trẻ đủ tiêu chuẩn đưa 

vào phân tích các chỉ số à bện trẻ đượ m đủ  

c n, Retinol. Tại thời điểm T12, sau 6 tháng ngừng can thiệp, có 

2 VC

i chấ
 

u đồ 3.1. Tỷ lệ th ẻ S

B

 thấp còi. Kết quả cho thấy, trẻ bị SDD thấp còi có tỷ lệ thiếu đa vi chất khá 

cao. Có 37,6% số trẻ SDD thấp còi thiếu 1 loại vi chất, 23,5% trẻ thiếu 2 vi chất 

kết hợp và 8,2% tổng số trẻ thiếu kết hợp cả 3 loại vi chất. 

3.2. HIỆU QUẢ CỦA CAN TH

1. Đặc điểm các đối tượng được lựa chọn vào can thiệp 
Bắt đầu nghiê ứu có 448 trẻ D thấp còi đ ợc chọn: nhóm ch

1 trẻ  và sprinkles trẻ. Kết t

ưa vào

ố mẹ đi làm 

hông đồn áu và 8 trẻ không dùng đủ 80% liều kẽm hoặc sprinkles 

dùng 20 tuần trở lên

Kết thúc 6 tháng th

6 trẻ đi ch nh giá cuố  thiệp. 

nhân trắc v h tật; 392 c xét nghiệ  2 lần

ác chỉ số Hb, Z
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395 trẻ có số liệu cân đo nhân trắc, 386 trẻ có số liệu xét nghiệm Hb. Chi tiết về 

số trẻ đưa vào phân tích thống kê ở được trình bày ở bảng 3.5. 
Bảng 3.5. Số lượng trẻ ở các n iêu chuẩn đưa vào phân tích 

ê tại T 12 

Gia -T6 Giai 12 

hóm đủ t
 thống k 0, T6 và T

i đoạn T0  đoạn T6-T

C m Nhóm hỉ số Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhó

chứng kẽm sprikles chứng kẽm sprikles

Nhân trắc 134 140 142 129 130 136 

Bệnh tật 134 140 142 - - - 

Hb 128 131 133 128 128 130 

Vitamin A 128 131 133 - - - 

Kẽm  128 131 133 - - - 

 

Những trẻ bỏ cuộc trong giai đoạn can thiệp và 6 tháng sau khi ngừng can 

thiệp có các đặc điểm về n ươn  v i trong 

nghiê g có trẻ  cuộc vì lý do bệnh tật t hoặc n  

khuẩn hô hấp nặng (bảng 

c điểm tu của trẻ iểm bắt iêp (

Các chỉ số 
N  

(n=134) 

N  

(n=140) 

Nh

(n=142) 
p* 

hân trắc t

 nào bỏ

g tự (p>0,05) ới những trẻ còn lạ

n cứu. Khôn iêu chảy hiễm

3.5).  

Bảng 3.6. Đặ ổi và giới  tại thời đ đầu can th T0) 

hóm chứng hóm kẽm óm sprinkles 

Tuổi  

Tháng tuổi  
24,51±7,16 24,95±7,50 24, 26 

(X ±SD) 
36±7, >0,05

Nhó

thán

>0,05m tuổi 1 (6-24 69(51,5) 68(48,6) 75(52,8) 

g)  n(%) 

Nhóm tuổi 2 (25-

36 tháng  n(%) 

65(48,5) 72(51,4) 67(47,2) >0,05
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Các chỉ số 
Nhóm chứng 

(n=134) 

Nhóm kẽm 

(n=140) 

Nhóm sprinkles 

(n=142) 
p* 

Giới tính 

Nam  n(%) 66 (49,3) 66(47,1) 65(45,8) >0,05

N 05ữ     n(%) 68(50,7) 74(52,9) 77(54,2) >0,
*: ANOVA  test cho các ung bình, χ2 test cho các giá trị % 

o thấy, th i trung bình của trẻ ở nhóm chứng, nhóm  

và nhóm sprinkles tại t bắt đầu can thiệp lần lượt là 24,51±7,16; 

24,95±7,50; 24,36±7,2 05 ẻ th i 1

c ác biệt giữa 3 nhóm tại thời điểm bắt đầu can thiệp 

(p>0,05). Tương tự, chư  trẻ nam và n a 3 nhóm 

n điểm bắt đầu can thiệp (p>0,05). 

ng 3.7. Đặc điểm nhân trắc của các nhóm tại thời điểm T0 

Nhóm 

c  

(n=134) 

Nh m 

(n=140) 

Nhóm sprinkles 

(n=142) 

số liệu tr

áng tuổBảng 3.6 ch  kẽm

hời điểm 

6 tháng (p>0, ). Về tỷ lệ tr uộc nhóm tuổ  và 2 

ũng không có sự kh

a thấy sự khác biệt về tỷ lệ ữ giữ

ghiên cứu tại thời 

Bả

Các chỉ số hứng
óm kẽ

p* 

Cân nặng(kg) 9,5 ±1,5 9,4 ±1,2 9,4 ±1,2 >0,05

Chiều cao(cm) 78,4 ± 5,5 78,4 ±5,6 78,5 ±5,7 >0,05

SDD CN/T(%) 47,6 45,5 46,6 >0,05

SDD CC/T(%) 100,0 100,0 100,0 >0,05

SDD CN/CC(%) 13,0 11,3 11,2 >0,05

*: ANOVA  test cho các số liệu trung bình, χ2 test cho các giá trị % 

B ỷ lệ SDD 

tại thờ ệp. So sánh giữa 3 nhóm tại thời điểm T , không có 

sự khác bi

ảng 3.7 trình bày số liệu về cân nặng, chiều cao trung bình và t

i điểm bắt đầu can thi 0

ệt về cân nặng trung bình và chiều cao trung bình giữa các nhóm 

nghiên cứu. Cân nặng trung bình của nhóm chứng, nhóm kẽm và sprinkles lần 
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lượt là 9,53; 9,41 và 9,45kg (F=0,274; p=0,760). Chiều cao trung bình tại thời 

điểm T0 chung cho cả 3 nhóm là 78,43 cm và không có sự khác biệt có ý nghĩa 

thốn  tỷ 

lệ SDD CN/T, CN/CC  sự kh ác nh

Bảng 3.8. Đặc điểm m  nhóm tại th 0 

Các chỉ số 

(n=134) 

Nhóm

(n=

Nhóm spr

(n=14
p* 

g kê giữa 3 nhóm (với F=0,029; p=0,971). 100% trẻ bị SDD thấp còi, các

 cũng không có ác biệt giữa c óm (p>0,05). 

ột số chỉ số sinh hoá của các ời điểm T
Nhóm 

chứng 
 kẽm 

140) 

inkles 

2) 

Hb (g/L) 118,3 ± 13,7 118,0 ± 12,8 118,1 ± 14,5 >0,05

Retinol huyết thanh  

ol/L) 
0,9 1,01 ± ,05

(μm
0,99 ± 0,28 8 ± 0,34  0,25 >0

Kẽm huyết thanh 

L) 
 11,1 11,08 ± ,05

(μmol/
11,32 ±2,38 6 ±2,60 1,84 >0

% thiếu máu 4 40,4 >0,051,4 39,0 

% thiếu Vitamin A  28 ,0526,7 25,5 ,0 >0

% thiếu  kẽm  44 0 0537,7 36,9 ,7 > ,
*: ANOVA  test cho  trung bì ho các gi

Kết quả bảng 3.8 cho th ỉ số sinh hoá  c ng 

đồng, không có sự khác bi ng độ Hb, retinol và kẽm huy

bình ở các nhóm can thiệp (p>0,05). Tỷ lệ thiếu máu, thiếu vitamin A và thiếu 

k i thời điểm bắt đầ ứu ở các nhóm ó sự

nghĩa thống kê (p>0,05) và đều ở mức nặng về ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. 

3.2.2. Hiệu quả can th hỉ số n

2.2.1. Hiệu quả oạn 6 th p (T0-T

B

ả 3 nhóm tại thời điểm T6 

so vớ T0 (p<0,001) và so với nhóm chứng. Sau can thiệp (T6), nhóm kẽm tăng được 

 các số liệu nh, χ2 test c á trị % 

ấy ch ở cả 3 nhóm ũng khá tươ

ệt về nồ ết thanh trung 

ẽm tạ u nghiên c  không c  khác biệt có ý 

iệp đến các c hân trắc 

3. trong giai đ áng can thiệ 6) 

ảng 3.9 cho thấy: 

Cân nặng trung bình đều tăng có ý nghĩa thống kê ở c

i 
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1,27±

Các chỉ số 

 0,2 kg, nhóm sprinkles tăng được 1,33±0,14 kg, cao hơn có ý nghĩa (p<0,001) 

so với  nhóm chứng (tăng 0,97± 0,35 kg).  
Bảng 3.9. Hiệu quả trên chỉ số nhân trắc sau 6 tháng can thiệp (T0-T6) 

Nhóm chứng 
(n=134) 

Nhóm kẽm 
(n=140) 

Nhóm sprinkles 
(n=142) 

Cân nặng (kg, X±SD) 

T0 9,5 ±1,5 9,4 ±1,2 9,4 ±1,2 

T6 10,5 ±1,4b b b 10,6 ±1,1  10,7 ±1,2  

T6-T0 0,97±0,35 1,27±0,20* 1,33±0,14* 

Chiều cao (cm, X±SD) 

T0 78,35 ± 5,51 78,43 ±5,65 78,51 ±5,76 

T6 82,82 ±5,49b 83,37 ±5,62b 83,14 ±5,60b 

T6-T0 4,56±0,20 4,93±0,12* 4,89±0,10* 

Z-score CN/T (X±SD) 

T0 -1,87 ± 0,88 -2,00 ±0,73 -1,90 ±0,73 

T6 -1,80 ±0,78 -1,68 ±0,66b -1,62 ±0,38b* 

T6-T0 0,05±0,13 0,31±0,14* 0,29±0,46* 

Z-score CC/T( X±SD) 

T0 -2,64 ±0,66 -2,62 ±0,69 -2,52 ±0,51 

T6 -2,53 ±0,72 -2,35 ±0,87b -2,37 ±0,52* 

T6-T0 0,12±0,34 0,26±0,44* 0,22±0,34 

Z-score CN/CC (X±SD) 

T0 -0,78 ±1,19 -0,78 ±0,84 -0,86 ±0,70 

T6 -0,65 ±1,05 -0,55 ±0,82b -0,53 ±0,65b 

T6-T0 0,10±0,30 0,23±0,25* 0,33±0,33*# 

a: p<0,05; b: p<0,01 vs.T0 cùng nhóm (T test ghép cặp). 
* **  . 

 # st). 
: p<0,05 và : p<0,01 vs. nhóm chứng (ANOVA Test)

: p<0,05 và ##: p<0,01 vs. nhóm kẽm (ANOVA Te
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Tương tự với chỉ số cân nặng, chỉ số Z-score cân nặng/tuổi có cải thiện tốt 

hơn rõ rệt (p<0,05) tại thời điểm T6 so với T0 ở 2 nhóm kẽm và sprinkles, trong 

khi n

ữa 2 nhóm kẽm và sprinkles. 

 đó đến nhóm sprinkles (+0,22±0,34), 

cao h n ý nghĩa (p<0,05) so với nhóm chứng (+0,12±0,34), không có sự khác 

biệt có

 ch ân nặn ũng i 

ưu thế hơn thuộc về nh kles và nhó hóm sprin 0,33± 

0,33, nhóm kẽm t ới thời điểm T0, 

và ĩa (p<0,05) so với nhóm c ăng 0,1± 0,30

hóm chứng hầu như không thay đổi. Nhóm kẽm có Z- score tăng nhiều nhất 

(+0,31± 0,14), sau đó đến nhóm sprinkles (+0,29±0,46), cao hơn ý nghĩa 

(p<0,05) so với nhóm chứng (+0,05±0,13), không có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê gi

Về chiều cao: Sau 6 tháng can thiệp, nhóm kẽm tăng 4,93±0,12 cm, nhóm 

sprinkles tăng 4,89±0,10 cm, cao hơn ý nghĩa (p<0,05) so với nhóm chứng (tăng 

4,56± 0,20cm). 

Chỉ số Z-score chiều cao/tuổi cũng được cải thiện tốt hơn ý nghĩa (p<0,05) 

ở 2 nhóm can thiệp so với thời điểm T0 và so với nhóm chứng. Nhóm kẽm có Z-

score tăng nhiều nhất (+0,26± 0,44), sau

ơ

 ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm kẽm và sprinkles. 

Thay đổi về ỉ số Z- score c g/chiều cao c được nhận thấy vớ

óm sprin m kẽm. N kles tăng 

ăng 0,23± 0,25 cao hơn ý nghĩa (p<0,001) so v

 cao tốt hơn ý ngh hứng (t ). 
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p<0,01 so với nhóm chứng(χ2 test) 

Bi ả ệ SDD sau 6 tháng can thiệp (T0-T6) 

*: p<0,05 và 

ểu đồ 3.2. Hiệu quả gi m tỷ l
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Biểu đồ 3.2 biểu diễn mức giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng CN/T, CC/T và 

CN/CC ở 3 nhóm can thiệp. 

Đối với tỷ lệ SDD CN/T: mức giảm nhiều nhất ở nhóm sprinkles (giảm 

26,7%), sau đó đến nhóm kẽm (giảm 21,8%) và giảm không đáng kể ở nhóm 

chứng (4,5%). Có sự khác biệt về mức giảm tỷ lệ SDD giữa 3 nhóm (χ2=25,58, 

p<0,001). 

Đối với tỷ lệ SDD CC/T: mức giảm nhiều nhất ở nhóm kẽm (giảm 40,7%), 

sau đó đến nhóm sprinkles (giảm 33,3%) và giảm ít nhất ở nhóm chứng (18,5%), 

(χ2 =16,01, p<0,001). 

Đối với tỷ lệ SDD CN/CC: Cũng theo xu hướng giảm nhiều nhất ở nhóm 

sprinkles và giảm ít nhất ở nhóm chứng. Tuy nhiên sự khác biệt chưa có ý nghĩa 

thống kê giữa 3 nhóm (χ2=0,41, p>0,05). 

 
Bảng 3.10. Sự thay đổi mức độ SDD sau 6 tháng can thiệp (T0-T6) 

Mức độ SDD 
Nhóm chứng 

(n=134) 

Nhóm kẽm 

(n=140) 

Nhóm sprinkles 

(n=142) 

Giảm tỷ lệ SDD CN/T theo mức độ SDD (%) 

SDD độ 1 -0.5 13.3** 19.2** 

SDD độ 2 5.2 8.5 7.5 

Giảm tỷ l eo  (%ệ SDD CC/T th  mức độ SDD ) 

SDD độ 1 15.9 38* 29.3* 

SDD độ 2 2.6 2.7 4 

Giảm tỷ lệ SDD CN/CC theo m  SDD (%) ức độ

SDD độ 1 0.7 1.4 0.3 

SDD độ 2 1.2 1.4 3.1 
* 

ứng (χ2 Test) 
: p<0,05 và  

**: p<0,01 vs. nhóm ch
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Bảng 3.10 so sánh sự thay đổi mức độ suy dinh dưỡng CN/T, CC/T và 

CN/CC gi  trong g 0-T6. 

Về mức độ SDD CN/T: Tỷ ng độ I và II giảm nhiều ở nhóm 

k  so với n hứng (p<0,01). Tỷ lệ suy di ng độ I 

g  sprinkles (giảm 19,2%), sau đó đến nhó  (giảm 

13,3% ng 0,5%). Trong khi đó tỷ lệ SDD độ II 

lại gi  8,5%), sau đó đến nhóm sprinkles (giảm 

7,5%

ở độ I (<-2 đến -

3SD), trong đó mức giảm nhiều nhất ở nhóm kẽm (giảm 38%), sau đó đến 

sprinkle

ảm cả độ I và độ 

II ở g

quả đối với tỷ lệ SDD sau 6 tháng can thiệp  
T0-T6 

Chỉ số 
Nhóm chứng 

(n=134) 

Nhóm kẽm 

(n=140) 

Nhóm sprinkles 

(n=142) 

ữa các nhóm iai đoạn T

 lệ suy dinh dưỡ

ẽm và nhóm sprinkles hóm c nh dưỡ

iảm nhiều nhất ở nhóm m kẽm

) và không giảm ở nhóm chứng (tă

ảm nhiều nhất ở nhóm kẽm (giảm

) và cuối cùng là nhóm chứng (giảm 5,2%). 

Về mức độ SDD CC/T:  Suy dinh dưỡng chủ yếu giảm 

s (giảm 29,3%) và giảm ít nhất ở nhóm chứng (15,9%) (p<0,05). Mức 

giảm suy dinh dưỡng độ II (<-3SD) giảm gần tương đương nhau ở cả 3 nhóm 

(p>0,05) 

Về mức độ SDD CN/CC: Tỷ lệ suy dinh dưỡng CN/CC gi

iai đoạn T0-T6, trong đó có xu hướng giảm nhiều hơn ở nhóm kẽm và nhóm 

sprinkles, đặc biệt không còn SDD độ II ở nhóm sprinkles, giảm ít, không có ý 

nghĩa thống kê ở nhóm chứng (p>0,05). 

 
Bảng 3.11. Chỉ số hiệu 

Chỉ số CN/T  

Hiệu quả CT thô (%) 9,9 48,0** 57,3** 

Hiệu quả CT thực  (%)  38,1 47,4# 

Chỉ số CC/T 

Hiệu quả CT thô (%) 18,5 40,7** 33,3** 

Hiệu quả CT thực  (%)  22,2 14,8 
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Chỉ số 
Nhóm chứng 

(n=134) 

Nhóm kẽm 

(n=140) 

Nhóm sprinkles 

(n=142) 

Chỉ số CN/CC 

Hiệu quả CT thô (%) 14,6 24,8** 30,4** 

Hiệu quả CT thực  (%)  10,2 15,8# 

 **: p<0,01 so với nhóm chứng (χ2 test) 
  #: p<0,05 so với nhóm kẽm (χ2 test) 
 

Bảng 3.11 trình bày kết quả về chỉ số hiệu quả can thiệp thô và hiệu quả 

can thiệp thực ở các nhóm trong giai đoạn 6 tháng can thiệp. 

Về chỉ số hiệu quả thô cao nhất đối với suy dinh dưỡng CN/T, chỉ số hiệu 

quả đối với 2 thể SDD còn lại thấp hơn và ở mức tương đương nhau. Đối với 

SDD CN/T và CN/CC, chỉ số hiệu quả thô thể hiện tốt nhất trên nhóm sprinkles, 

sau đó đến nhóm kẽm và cuối cùng là nhóm chứng. 

Về chỉ số  hiệu quả thực, bổ sung sprinkles đa vi chất chiếm ưu thế hơn 

nhóm kẽm trong hiệu quả giảm SDD CN/T và CN/CC (lần lượt là 47,4% và 

38,1% với SDD CN/T và  15,8% và 10,2% với SDD CN/CC). Trong khi đó 

nhóm kẽm lại chiếm ưu thế hơn nhóm sprinkles trong hiệu quả giảm SDD CC/T, 

lần lượt là 22,2% và 14,8%.  

1.05
0.89

1.46

1.08

1.421.6 CTR Zn+ Spr+

1.23
1.2

 (k
g)

0

0.4

0.8

Nhóm tuổi 1 Nhóm tuổi 2

C
ân

 n
ặn

g

 
Biểu đồ 3.3. Mức tăng cân theo nhóm tuổi sau 6 tháng can thiệp T -T  

0 6
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Để đánh giá mức thay đổi cũng như các chỉ số nhân trắc, sinh hoá và bệnh 

tật th

i  bắt đầu can thiệp (T0) là nhóm tuổi 1 và nhóm tuổi 2. Các 

thời đi

So sánh mức tăng cân sau tuổi 1 và nhóm tuổi 2 giữa các 

nhóm u, biể hấy, ở ghiên  

tăng cân nhiều hơn nhóm . Trong đó, ẽm tăng cân hất ở 

nhóm tuổi 1 (1,46 kg) và nh 1,05 kg). Cũng ở giai đoạn 

này, nhóm sprinkles tă ất (1  chứ nhất 

(0,79 kg) ở nhóm tuổi 2

eo nhóm tháng tuổi, chúng tôi phân nhóm trẻ 6-24 tháng và nhóm 25-36 

tháng tại thời đ ểm

ểm tiếp theo (T6, T12) cũng sử dụng là nhóm tuổi 1 và nhóm tuổi 2. 

 can thiệp ở nhóm 

 nghiên cứ u đồ 3.3. cho t  cả 3 nhóm n  cứu, nhóm tuổi 1

 tuổi 2 nhóm k  nhiều n

óm chứng tăng ít nhất (

ng cân nhiều nh ,23 kg) và nhóm ng tăng ít 

. 

4.6 4.5
4.

5.0 5.0
8 4.8

0

2
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tuổi 2

C
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 c
ao
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Biểu đồ 3.4. Mức tăng chiều u 6 tháng can thiệp (T0-T6) 

Biểu đồ 3.4 so sá ều cao ổi 1 và nhóm

6 thá n thiệp .  

Kết quả cho thấy, m  tuổi 1 nhiều hơn so với 

nhóm tuổi 2 ở tất cả cá ên cứu. iều cao  và 

nhóm sprinkles tương ở cả nh  nhóm g 5 

cm óm tuổi 1 và 4 óm tuổi nhiều ng 

0,4cm hóm tuổi 2 (4,8 cm so 

với 4,

 
 cao theo nhóm tuổi sa

nh mức tăng chi ở nhóm tu  tuổi 2 sau 

ng ca

ức tăng chiều cao ở nhóm

c nhóm nghi  Mức tăng ch  ở nhóm kẽm

đương nhau óm tuổi 1 và tuổi 2 (khoản

 ở nh ,8 cm ở nh  2) và tăng hơn nhóm chứ

ở nhóm tuổi 1 (5cm so với 4,6 cm) và 0,3 cm ở n

5 cm). 
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3.2.2

=129 n=130 n=136 

.2.  Hiệu quả 6 tháng sau khi ngừng can thiệp (T6-T12) 

Bảng 3.12 trình  bày các kết quả về chỉ số nhân trắc 6 tháng sau khi ngừng 

can thiệp (T6-T12). 
Bảng 3.12. Hiệu quả trên chỉ số nhân trắc 6 tháng sau khi ngừng  

can thiệp (T6-T12) 

Các chỉ số 
Nhóm chứng 

n
Nhóm kẽm Nhóm sprinkles 

Cân nặng (kg, X±SD) 

T6 10,5 ±1,44 10,6 ±1,1 10,7 ±1,2 
T12 11,4 ±1,4b 11,7 ±1,1b 11,8 ±1,2b* 
T12-T6 0,89±0,49 0,95±0,28 1,04±0,16* 

Chiều cao (cm, X±SD) 
T6 82,8 ±5,5b 83,4 ±5,6b 83,1 ±5,6b 
T12 86,9 ±5,6b 87,7 ±5,2b 87,4 ±5,7b 
T12-T6 4,10±0,16 4,17±0,10** 4,15±0,06* 

Z-score CN/T( X±SD) 
T6 -1,80 ±0,78 -1,68 ±0,66 -1,62 ±0,38 
T12 -1,76 ±0,71a -1,60 ±0,60b -1,50 ±0,36** 
T12-T6 0,03±0,10 0,08±0,08** 0,11±0,06**# 

Z-score CC/T( X±SD) 
T6 -2,53 ±0,72 -2,35 ±0,87 -2,37 ±0,52 
T12 -2,46 ±0,67a -2,21 ±0,77* -2,23 ±0,57* 
T12-T6 0,04±0,16 0,13±0,16** 0,15±0,13** 

Z-score CN/CC( X±SD) 
T -0,65 ±1,05 6 -0,55 ±0,82 -0,53 ±0,65 
T12 -0,69 ±0,94 -0,51 ±0,80 -0,39 ±0,59a 

T12-T6 0,03±0,17 0,04±0,12* 0,12±0,23**## 

a:p<0,05; b: p<0,01 vs.T0, cùng nhóm (T test ghép cặp). 
* : p<0,05 và **: p<0,01 vs. nhóm chứng (ANOVA Test) 

   #: p<0,05 và ##: p<0,01 vs. nhóm kẽm (ANOVA Test) 
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Về cân nặng: cân nặng trung bình đều tăng có ý nghĩa thống kê ở cả 3 

nhóm tại thời điểm T12 0,05) óm c  

ngừng can thiệp ( n th u quả 

c ệp duy trì ở nhóm sprinkles tốt hơn nhóm ẽm, thể hiện nhó rinkles 

t iều nhất 1,04±0,16 kg, nhóm kẽm tăng ít  0,95±0,28 kg, nhóm chứng 

t hất 0,89±0,49  kg. C  khác biệt về m ng cân giữa nhó rinkles 

và nhóm chứng  (p<

ương tự với chỉ số c ỉ số Z-sc ũng duy trì xu hướng 

t đoạn T6 - T12, tă nhiều hơn ở 2 nhóm can thiệp, trong khi nhóm 

c ầu như không thay hóm sprinkles duy trì tốt hơn nhóm , có Z- 

score CN/T tăng nh n (0,08±0,08), cao 

h ghĩa (p<0,01) so với nhóm chứng (0,03± . 

ề chiều cao: chiều cao vẫn tiếp tục tăn ừng can thiệp, 

n ẽm tăng 4,17±0,10 cm, nhóm sprinkles  4,15±0,06 cm ơn ý 

nghĩa (p<0,05) so v

Chỉ số Z-score chiều cao/tuổi vẫn tiếp tục cải thiện tốt hơn có ý nghĩa 

(p<0,0 óm can t ong gi 6 - T inkle re 

CC/T tăng nhiều nhất (0,15±0,13), sa  k 13±0,16) n ý 

i nhóm ứng (0,04±0,16). 

Thay đổi về chỉ số được nh ẫn duy trì ế 

t ộc về nhóm rinkle  kẽm u 

 thay đổi. Nh inkle ±0,2 ă 2 

0,01 i thờ 6 à ca nghĩ o 

m chứng ( tăng 0,03±0,17). 

rình ức g y d heo i 

6 - T12. Kết quả y, c khác c gi h 

như y SD 2 đế D đ ) 

DD chung ở c ố SD C/T p>0

 so với T6 (p< và so với nh hứng. Sau 6 tháng

T12), cân nặng vẫn tăng nhiều hơn ở 2 nhóm ca iệp, hiệ

an thi  k m sp

ăng nh  hơn

ăng ít n ó sự ức tă m sp

0,05). 

T ân nặng, ch ore CN/T c

ăng ở giai ng 

hứng h đổi. N  kẽm

iều nhất (0,11±0,06), nhóm kẽm tăng ít hơ

ơn ý n 0,10)

V g sau 6 tháng ng

hóm k  tăng , cao h

ới nhóm chứng (tăng 4,10±0,16 cm). 

5) ở 2 nh hiệp tr ai đoạn T 12. Nhóm spr s có Z-sco

u đó đến nhóm ẽm (0, , cao hơ

nghĩa (p<0,05) so vớ  ch

 Z-score CN/CC cũng ận thấy v ưu th

ăng cao hơn thu

như không

 sp s và nhóm , trong khi nhóm chứng hầ

óm spr s tăng 0,12 3, nhóm kẽm t ng 0,04±0,1

cao hơn ý nghĩa (p<

với nhó

) so vớ i điểm T , v o tốt hơn ý a (p<0,05) s

Bảng 3.13. t

đoạn T

bày m iảm tỷ lệ su inh dưỡng t độ SDD gia

 cho thấ hưa có sự  biệt về mứ ảm suy din

dưỡng chung cũng 

và tỷ lệ S

mức su D độ I (<- n -3SD), SD ộ II (<-3SD

ả 3 chỉ s D CN/T, C  và CN/CC ( ,05). 
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Bảng 3.13. Sự thay đổi mức độ SDD 6 tháng sau khi ngừng can thiệp (T6-T12) 

 Nhóm chứng Nhóm kẽm 
n=130 

Nhóm sprinkles 
n=136 n=129 

Giảm D CN/ o mức độ SDD (%) tỷ lệ SD T the
Độ 1 1,1 1 1,2 
Độ 2 1,5 0,6 0 
Tổng 2,6 1,6 1,2 

Giả  SDD CC/T theo mức độ  m tỷ lệ  SDD
Độ 1 17,9 6,4 7,2 
Độ 2 -3 4,8 4,1 
Tổng 14,9 11,2 11,3 

Giảm tỷ lệ SDD CN/CC theo mức độ (%) 
Độ 1 -0,7 0,2 4,5 
Độ 2 2,1 1,3 0 
Tổng 1,4 1,5 4,5 

Bảng 3.14. So sánh các chỉ số nhân trắc giai đoạn T0-T6 và T6-T12 

Chỉ số Giai 
đoạn 

Nhóm 
chứng Nhóm kẽm 

n=130 

Nhóm 
sprinkle 

n=129 n=136 
T6-T0 0,97±0,35 1,27±0,20** 1,32±0,14** 

Mức tăng cân (kg) 
T12-T6 0,89±0,49 0,95±0,28* 1,04±0,16* 

T6-T0 4,56±0,20 4,93±0,12* 4,89±0,10* Mức tăng chiều 

cao( cm) T12-T6 4,10±0,16 4,17±0,10* 4,15±0,06* 

T6-T0 0,05±0,13 0,31±0,14* 0,29±0,46* Mức tăng Z-score 

CN/T T -T  0,03±0,10 0,08±0,0812 6 0,11±0,06* * 

T6-T0 0,12±0,34 0,26±0,44* 0,22±0,34* Mức tăng Z-score 

CC/T T12-T6 0,04±0,16 0,13±0,16* 0,15±0,13* 

T6-T0 0,10±0,30 0,23±0,25* 0,33±0,33* Mức tăng Z-score 

CN/CC T12-T6 -0,03±0,17 0,04±0,12* 0,12±0,23* 
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Chỉ số Giai 
đoạn 

Nhóm 
chứng 
n=129 

Nhóm kẽm 
n=130 

Nhóm 
sprinkle 
n=136 

T6-T0 4,7 21,8 26,7 Mức giảm SDD 

CN/T (%) T12-T6 1,4 1,5 4,5 

T6-T0 18,5 40,7 33,3 Mức giảm SDD 

CC/T (%) T12-T6 14,9 11,2 11,3 

T6-T0 1,9 2,8 3,4 Mức giảm SDD 

CN/CC (%) T12-T6 2,6 1,6 1,2 
* : p<0,05,** : p<0,01 so với nhóm chứng (ANOVA test với giá trị trung bình, χ2test với tỷ lệ) 

Kết quả tại bảng 3.14 cho thấy: 

Mức tăng cân: mức tăng cân nhiều hơn ở giai đoạn T0 và T6 , tăng ít hơn ở 

giai 

ới T6, mức tăng cân vẫn duy trì cao nhất ở nhóm sprinkles (1,04 

kg), 

OVA test. So sánh giai 

đoạn

ẽm và 4,14 cm ở nhóm sprinkles).  

ì mức tăng Z-score CN/T tốt nhất trong 3 nhóm. 

đoạn T6 và T12. So với nhóm chứng, cân nặng ở nhóm sprinkles và nhóm 

kẽm tăng nhiều hơn nhóm chứng lần lượt là 0,36 kg và 0,29 kg sau 6 tháng can 

thiệp, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (F=81,67, p<0,001, ANOVA test). Ở giai 

đoạn T12 so v

tăng tốt hơn nhóm kẽm (0,97 kg) và thấp nhất ở nhóm chứng (0,87 kg), 

(F=5,957, p<0,05), nhưng cả 3 nhóm mức tăng ít hơn so với giai đoạn trước.   

Mức tăng chiều cao: Giai đoạn T0-T6, mức tăng chiều cao ở 2 nhóm kẽm và 

sprinkles là như nhau (tăng 4,9 cm) và cao hơn nhóm chứng (tăng 4,5 cm), sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê với F=275,55, p<0,001, AN

 T6-T12, mức tăng chiều cao ở nhóm kẽm và nhóm sprinkles không còn duy 

trì như giai đoạn T0 và T6, và có mức tăng tương tự như nhóm chứng (4,11cm ở 

nhóm chứng, 4,17 cm ở nhóm k

Z-score CN/T: Ở giai đoạn T0-T6, mức tăng z-score CN/T gần tương đương 

nhau giữa 2 nhóm kẽm và sprinkles và tăng nhiều hơn nhóm chứng lần lượt là 

0,25SD (0,31 so với 0,053) và 0,24SD (0,29 và 0,053). Giai đoạn T6-T12, mức 

tăng Z-score CN/T đều cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng, trong 

đó nhóm sprinkles duy tr
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Z-s ốt nhất 

trong 3 nhóm ở giai đoạ iều hơn nhóm sprinkles 

0,04SD (0 so với 0,2 gấp hứn i 

0,12SD). Giai đoạn T6-T12, m g z-score cao theo nhóm 

sprinkles cao hơn  nhóm kẽm (0,15SD và 0,13SD) và mức tăng thấp nhất ở 

n   

score cân nặng theo chiề o đều tăng nhóm 

trong giai đoạn T0-T6, tăng nhiều prinkles (0,32SD) và thấp nhất ở 

nhóm chứng (0,1SD). Đến giai đoạn T6-T12, mức tăng vẫn duy trì tốt nhất ở 

n ,12SD),  kẽm tăng í (tăng 0,04), t khi đó 

g (-0,03SD) (p<0,05).  

Tỷ lệ SDD CN/T: Tỷ lệ S  chủ yếu ở giai đoạn T0-T6 và 

giảm rất ít ở giai đoạn duy trì T6-T12. Trong đó, mức giảm nhiều nhất ở nhóm 

spr n T6-T0 và 6 (26,7% và 4,5%), giảm khôn g kể ở 

n

 SDD CC/T cũng giảm chủ yếu 

 giai đoạn T0-T6 và giảm ít hơn ở giai đoạn T6-T12. Giai đoạn T0-T6, mức giảm 

nhiề

oạn T0-T6 và T6-T12 

gần như tương đương nhau và hầu như không có sự khác biệt về mức giảm tỷ lệ 

SDD 

SDD CN/T, CC/T và CN/CC. Trong đó, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê  

N/T, với p<0,05. 

core CC/T: mức tăng z-score chiều cao theo tuổi của nhóm kẽm t

n T0-T6 (0,26SD), tăng nh

,26SD 2SD) và tăng  đôi nhóm c g (0,26SD so vớ

ức tăn  chiều tuổi ở 

hóm chứng (0,04SD).

Z-score CN/CC: Z- u ca ở cả 3 

nhất ở nhóm s

hóm sprinkles (tăng 0 nhóm t hơn rong 

iảm nhẹ ở nhóm chứng 

DD CN/T giảm

inkles ở cả giai đoạ  T12-T g đán

hóm chứng. 

Tỷ lệ SDD CC/T: Cả 3 nhóm can thiệp, tỷ lệ

ở

u nhất ở nhóm kẽm (giảm 40,7%), sau đó đến nhóm sprinkles (giảm 33,3%) 

và giảm ít nhất ở nhóm chứng (18,5%). Tuy nhiên đến giai đoạn T6-T12, mức giảm 

gần như tương đương ở cả 3 nhóm (khoảng 11 đến 14%). 

Tỷ lệ SDD CN/CC: Mức giảm SDD CN/CC ở giai đ

ở cả 3 nhóm nghiên cứu. 

Bảng 3.15 cho thấy, hiệu quả can thiệp thô 6 tháng sau khi ngừng can thiệp 

vẫn có xu hướng tốt hơn ở 2 nhóm can thiệp so với nhóm chứng ở cả 3 tỷ lệ 

ở

nhóm sprinkles so với nhóm chứng và nhóm kẽm ở hiệu quả can thiệp trên tỷ lệ 

SDD C
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Bảng 3.15. Chỉ số hiệu quả đối với tỷ lệ SDD 6 tháng sau khi  

Chỉ số 
N kẽm Nhóm sprinkle 

ngừng can thiệp (T6 – T12 ) 

hóm chứng Nhóm 

n=129 n=130 n=136 

Chỉ số CN/T  

Hiệu quả CT thô (%) 22,6*# 3,3 4,5 

Hiệu quả CT thực  (%)  1,2 19,3## 

Chỉ số CC/T 

Hiệu quả CT thô (%) 14,6 18,9 16,9 
Hiệu quả CT thực  (%) 2,3  4,3 

Chỉ số CN/CC 

Hiệu quả CT thô (%) 14,4 18,6 15,4 
Hiệu quả CT thực 1,0   (%)  4,2 

 *: p<0,05 so với nhó t) 
#: p<0,05 và ## : p<0,01 so v i nhóm kẽm (χ test)

 

ệu quả can thiệp uy trì t ỷ lệ SDD nhóm 

sprink c đối với tỷ lệ SDD 

CC/T 

tuy nhiên sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê (p>0,05).   

3.

 thể thấp còi đều được lấy máu để 

xét ng

m chứng (χ2 tes
ớ 2  

Hi  thực vẫn d ốt hơn ở t  CN/T ở 

les so với nhóm kẽm (p<0,01). Hiệu quả can thiệp thự

v ó  kẽm và nhóm sprinkles, à CN/CC c  xu hướng tương đương giữa nhóm

2.3. Hiệu quả can thiệp trên chỉ số sinh hoá 

Toàn bộ trẻ sau khi được xác định là SDD

hiệm các chỉ số Hemoglobin (Hb), vitamin A huyết thanh và kẽm huyết 

thanh tại 2 thời điểm T0, T6, riêng chỉ số Hb được đánh giá thêm ở thời điểm T12. 

Kết quả can thiệp trên chỉ số sinh hoá được trình bày chi tiết trong phần dưới 

đây. 
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3.2.3.1. Hiệu quả can thiệp giai đoạn T0-T6 

Bảng 3.16. Hiệu quả đối với nồng độ Hb, retinol và kẽm huyết thanh sau 6 
tháng can thiệp (T0-T6) 

Thời điểm 
Nhóm chứng 

n=128 

Nhóm kẽm 

n=131 

Nhóm sprinkles 

n=133 

Hb trung bình (X±SD)g/L 

T0 118,35 ±13,72 118,04 ±12,82 118,12 ±14,5 

T6 118,24 ±11,27 120,17 ±9,67 127,86 ±12,76b**## 

T6-T0
+ 5,26±3,00 6,75± 3,39** 8,33 ±2,66** 

Retinol trung bình (X±SD)μmol/L 

T0 0,99 ±0,28 0,98 ±0,34 1,01 ±0,25 

T6 1,06 ±0,30 1,09 ±0,30a 1,10 ±0,41b 

T6-T0
 0,08  ± 0,32 0,1±0,39 0,11 ±0,34 

Kẽm huyết thanh trung bình (X±SD)μmol/L 

T0 11,32 ±2,38 11,16 ±2,60 11,08±1,84 

T6 12,04 ±2,13a 13,19 ±2,18b** 12,45 ±2,04b## 

T6-T0
 0,57 ±2,83 2,0±3,13** 1,39±2,28* 

a, :p<0,05 và  b : p<0,01 vs.T0, cùng nhóm (T test ghép cặp). 
* : p<0,05 và ** : p<0,01 vs. nhóm chứng (ANOVA Test) 
#:  p<0,05 và ##: p<0,01 vs. nhóm kẽm (ANOVA Test) 
+:  Số liệu được trình bày dưới dạng anti Ln (geometric mean: trung bình hình học) 
 

Bảng 3.16. trình bày về sự thay đổi giá trị trung bình của nồng độ Hb, 

retinol và kẽm huyết thanh ở giai đoạn T0-T6.  

Đối với nồng độ Hb: So sánh giữa 3 nhóm nghiên cứu, kết quả bảng trên 

cho thấy, chỉ số Hb tại thời điểm T0 là tương đương ở 3 nhóm (118,35 g/L ở 

nhóm chứng; 118,04 g/L ở nhóm kẽm và 118,12 g/L ở nhóm sprinkles với 

p>0,05. T 6

kẽm và hầu như không thay đổi ở nhóm chứng. Về mức tăng nồng độ Hb trung 

ại thời điểm T , nồng độ Hb cao nhất ở nhóm sprinkles, sau đó là nhóm 
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bình 

 độ Retinol huyết 

thanh

u tăng ở cả 3 nhóm. Trong đó mức tăng nhiều nhất ở 

nhóm

 kẽm huyết thanh trung 

bình của cả 3 nhóm tại thời điểm T0 là 11,28 μmol/L và không có sự khác biệt về 

nồng độ k 0 ệp 

(T6), so sánh giữa 3 nhóm, nồng độ kẽm huyết thanh tăng nhiều nhất ở nhóm 

kẽm, sau đó đến nhó  tăng í  chứ

độ kẽm huyết thanh  chứng và mức tăng 

n uyết thanh m sprinkles cũ o gần gấp 2 lần i nhóm 

c c biệt có ý n hống kê với F=8,172, p<0,01, ANOVA test. 

giữa 3 nhóm, nồng độ Hb trung bình tăng nhiều nhất ở nhóm sprinkles 

(8,33 g/L) và tăng ít nhất ở nhóm chứng (5,26 g/L), sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với F=24,05; p<0,001, ANOVA test.  

Nồng độ retinol huyết thanh: So sánh giữa 3 nhóm, nồng

 tại thời điểm T0 gần tương đương nhau ở 3 nhóm (0,99 ở nhóm chứng; 

0,98 ở nhóm kẽm và 1,01 ở nhóm sprinkles, p>0,05). Tại thời điểm T6, nồng độ 

Retinol huyết thanh đề

 sprinkles (+0,11 μmol/L), sau đó đến nhóm kẽm (+0,1 μmol/L), tăng ít 

nhất ở nhóm chứng (+0,08 μmol/L) (p>0,05, ANOVA test). 

Kẽm huyết thanh: So sánh giữa 3 nhóm, nồng độ

ẽm huyết thanh giữa 3 nhóm tại thời điểm T  (p>0,05).  Sau can thi

 m sprinkles và t nhất ở nhóm ng. Mức tăng nồng 

ở nhóm kẽm cao gấp 3 lần so với nhóm

ồng độ kẽm h  ở nhó ng ca  so vớ

hứng, sự khá ghĩa t

10.9
6.7

13.9
10.8 11.1 1

33.8**
30**

23.

10

Thiếu má Thiếu vitam Thiếu k
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20ệ 
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u in A ẽm

Tỷ
 l
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ức giảm t ệ thiếu máu, thiế ếu k m sau   

) 
Biểu đồ 3.5. M ỷ l u vitamin A và thi ẽ

6 tháng can thiệp (T0-T6
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Biểu đồ 3.5 so sánh mức giảm thiếu máu, thiếu vitamin A và thiếu kẽm. Kết 

quả cho thấy, mức giảm thiếu máu nhiều nhất ở nhóm sprinkles (giảm 23,2%), 

nhóm kẽm và nhóm chứng giảm tương đương nhau (giảm 10,9%) Sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê ở nhóm sprinkles so với 2 nhóm còn lại (p<0,05). 

ở nhóm chứng (13,9%), p<0,01. 

 Nhóm
(n=128

Nh
(n=1

N
(n

Về mức giảm thiếu vitamin A, thứ tự mức giảm nhiều nhất là nhóm 

sprinkles (12,3%) sau đó đến nhóm kẽm (11,1%) và cuối cùng là nhóm chứng 

(giảm 6,7%);  p>0,05. 

Mức giảm tỷ lệ thiếu kẽm cũng chiếm ưu thế ở 2 nhóm can thiệp. Tỷ lệ 

thiếu kẽm giảm nhiều nhất ở nhóm kẽm (33,9%), sau đó đến nhóm sprinkles 

(30,0%) và thấp nhất 

Bảng 3.17. Sự thay đổi về tỷ lệ thiếu 1 hoặc nhiều vi chất sau  
6 tháng can thiệp (T0-T6) 

 chứng 
) 

óm kẽm 
28) 

hóm sprinkles 
=130) 

Tỷ lệ thiếu vi chất tại thời điểm T0 (%) 

Thiếu 1 loại 39,7 40,4 35,4 

Thiếu 2 loại 22,6 22,0 23,0 

Thiếu 3 loại 6,8 10,6 5,7 

Tỷ lệ thiếu vi ch t tại thời điểấ m T6 (%) 

Thiếu 1 loại 39,5 33,3 34,9 

Thiếu 2 loại 15,3 * 5,48,8 * ** 

Thiếu 3 loại 3,4 0,9 0,8 

Mức giảm thiếu vi chất giai đoạ 6 (%) n T0-T

Thiế 7,1 0,5 u 1 loại 0,2 

Thiế * 17,6* u 2 loại 7,3 13,2

Thiếu 3 loại 3,4 4,8* 9,8* 

* : p<0,05 và ** : p<0,01vs. nhóm chứng (χ2 Test) 
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  Bảng 3.17 so sánh mức giảm tỷ lệ thiếu vi chất sau 6 tháng can thiệp. Kết 

quả cho thấy, sau can thiệp, tỷ lệ thiếu vi chất đặc biệt là thiếu đa vi chất (2 và 3 

loại vi chất) giảm đáng kể ở nhóm được can thiệp so với nhóm chứng và gần như 

khôn

chất giảm 4,8%). Sự khác biệt có ý 

ng   

p<0,01, theo thứ tự. 

Bảng 3.18. Ch in A và thiếu 
g can ) 

Chỉ số 
 chứng 

8 

ẽm Nhóm sprinkle 

g còn trẻ nào thiếu 3 loại vi chất ở 2 nhóm can thiệp.  

Cụ thể, tỷ lệ thiếu 2 và 3 loại vi chất giảm nhiều nhất ở nhóm sprinkles 

(thiếu 2 vi chất giảm 17,6%, thiếu 3 vi chất giảm 9,8%), sau đó đến nhóm kẽm 

(thiếu 2 vi chất giảm 13,2%, thiếu 3 vi chất giảm 4,8%), và giảm ít nhất ở nhóm 

chứng (thiếu 2 vi chất giảm 13,2%, thiếu 3 vi 

hĩa thống kê giữa 2 nhóm can thiệp so với nhóm chứng với  p<0,05 và

ỉ số hiệu quả đối với tỷ lệ thiếu máu, thiếu vitam
kẽm sau 6 thán  thiệp (T0 – T6 

Nhóm

n=12

Nhóm k

n=131 n=133 

Hiệu quả với tỷ lệ thiếu máu   

Hiệu quả CT thô (%) 3 26, 28,2 56,6**# 

Hiệu quả CT thực 20,3##   (%)  1,9 

Hiệu quả với tỷ lệ thi   ếu vitamin A

Hiệu quả CT thô (%) 4,9  2 42,0 43,9 

Hiệu quả CT thực  (%)  7,1 9,0 

Hiệu quả với tỷ lệ thiếu kẽm  

Hiệu quả CT thô (%) ,6 36 79,9** 66,7** 

Hiệu 30,1 quả CT thực  (%)  43,3 

 *: p<0,05 so với nhóm chứng (χ test) 2 

#: p<0,05 và ## : p<0,01 so với nhóm kẽm (χ2 test) 

Bảng 3.18 biểu diễn hiệu quả can thiệp thô và hiệu quả can thiệp thực đối 

với tỷ lệ thiếu vi chất dinh dưỡng. Chỉ số hiệu quả thô ở 2 nhóm được can thiệp 

đều cao hơn nhóm chứng ở cả tỷ lệ thiếu máu, thiếu vitamin A và thiếu kẽm một 
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cách có ý nghĩa thống kê (p<0,01). Trong đó, nhóm sprinkles chiếm ưu thế nhất 

ở hiệu quả can thiệp trên tỷ lệ thiếu máu và thiếu vitamin A, nhóm kẽm chiếm 

ưu thế nhất trên tỷ lệ thiếu kẽm.  

Chỉ số hiệu qu kles chiếm ưu thế 

hơn hẳn A, hiệu 

quả gần tương đương  can th nhóm  

ở nh Với tỷ lệ m, hiệu quả ưu thế  hơn  kẽm 

(43,3%) và ít hơn ở nhó  (33,1%). 

ng 3.19. Sự thay đ ở trẻ u và khô u 
g can th

ả thực: Với tỷ lệ thiếu máu: nhóm sprin

nhóm kẽm (20,3% so với 1,9%; p<0,01). Với tỷ lệ thiếu vitamin 

nhau ở 2 nhóm iệp (9% với  sprinkles và 7,1%

óm kẽm). thiếu kẽ  chiếm ở nhóm

m sprinkles

Bả ổi nồng độ Hb bị thiếu má ng thiếu má
sau 6 thán iệp (T0-T6 ) 

Nồng ếu máu độ Hb(g/l) ở nhóm trẻ không thi

Thời điểm 
Nh N Nhóm sprinkles óm chứng 

(n=75) 

hóm kẽm 

(n=81) (n=76) 

T0 1   26,3±9,51 126,11±8,0 128,26±9,42

T6 12 a 1 b 1 b 3,23±10,49 21,38±10,1 34,49±7,62

T6-T0 6,20±8,06** -3,06±10,1 -4,73±10,59 

Nồng độ Hb(g/l) ở nhóm trẻ bị thiếu máu 

Thời điểm 
Nhóm chứng 

(n=53) 

Nhóm kẽm 

(n=49) 

Nhóm sprinkles 

(n=53) 

T0 105,45±4,97 105,41±5,36 104,26±7,33 

T6 111,17±8,15b 118,47±8,56b 118,36±12,68b 

T6-T0 5,7±7,88 13,05±9,37** 14,11±8,94** 

a, :p<0,05; và ,b : p<0,01 vs.T0, cùng nhóm (T test ghép cặp). 
* : p<0,05 và **: <0,01 vs. nhóm chứng (ANOVA Test) 

Khi so sánh mức thay đổi nồng độ Hb trước và sau can thiệp ở những trẻ bị 

thiếu máu và không bị thiếu máu, bảng 3.19 cho thấy nồng độ Hb cải thiện tốt 

hơn ở nhóm bị thiếu máu ở cả 3 nhóm. Nồng độ Hb cải thiện nhiều nhất ở nhóm 

sprinkles (tăng 14,11 g/L), sau đó đến nhóm kẽm (tăng 13,05 g/L) và cuối cùng 
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là  

tăng ở nhóm sprinkl  hai nhóm còn lại. 

Bảng 3.20. Thay ếu 
vi tháng c 0-T6) 

Nồng độ retinol ) ở nhóm tr  thiếu vitam

 nhóm chứng (tăng 5,7 g/L). Ở những trẻ không thiếu máu, nồng độ Hb chỉ

es, không thay đổi và thậm chí còn giảm ở

 đổi nồng độ Retinol ở trẻ bị thiếu vitamin A và không thi
tamin A sau 6 an thiệp (T

 (μmol/L ẻ không in A 

Thời điểm 
N N s hóm chứng 

(n=95) 
Nhóm kẽm 

(n=98) 
hóm sprinkle

(n=92) 
T0 1,11±0,21 1,10±0,29 1,14±0,15 
T6 ,46 1,13±0,27 1,12±0,29 1,17±0
T6-T0 0,02±0,13 0,02±0,39 0,04±0,36 

Nồng độ reti ol/L) ở nhóm iếu vitamin nol (μm  trẻ  th A 

Thời điểm 
N  

(n=34) 
N  

(n=31) 
Nh s 

(n=40) 
hóm chứng hóm kẽm óm sprinkle

T0 0,64±0,04 0,63±0,06 0,68±0,03 
T6 0,87±0,3b 0,99±0,28b 0,94±0,18b 

T6-T 0,26±0,02 0 0,23±0,29 0,35±0,25 
a,b, :p<0,05;  p<0,01 vs.T0, cùng nhóm (T test ghép cặp). 

ng nồng độ retinol là không đáng kể và 

tương đương ở cả 3 nhóm. 

Kết quả bảng 3.20 cho thấy, ở cả 3 nhóm, nồng độ retinol huyết thanh cải 

thiện nhiều hơn ở những trẻ bị thiếu vitamin A, trong đó cải thiện nhiều nhất ở 

nhóm kẽm (tăng 0,35 μmol/L), ít nhất ở nhóm chứng (tăng 0,23 μmol/L). Những 

trẻ không bị thiếu vitamin A, mức tă

Kết quả bảng 3.21 cho thấy, nồng độ kẽm huyết thanh cải thiện nhiều hơn 

ở những trẻ bị thiếu kẽm thuộc nhóm chứng và nhóm sprinkles. Trong khi đó, trẻ 

thuộc nhóm kẽm có mức tăng nồng độ kẽm tương đương nhau ở cả trẻ bị thiếu 

kẽm và không thiếu kẽm và tăng nhiều hơn có ý nghĩa so với nhóm chứng và 

nhóm sprinkles (p<0,05).  
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Bảng 3.21. Thay đổi nồng độ kẽm huyết thanh ở trẻ bị thiếu kẽm và không 
u kẽm sau 6 tháng can thiệp (T0-thiế T6) 

Nồng độ kẽm hu l/L) ở hônyết thanh (μmo  nhóm trẻ k g thiếu kẽm 

Thời điểm 
Nhóm  

(n

Nh  Nhóm les 

(n=72) 

 chứng

=80) (n=68) 

óm kẽm  sprink

T0 12,66±2,15 12,81±2,08 12,46±1,27 

T6 12,26±2,36 13,24±2,23 12,94±2,0a 

T6-T0 -0 4,41±2,91 ,32±2,83* 0,47±2,0 

Nồng độ kẽm huy  trẻ thiếu kẽm ết thanh (μmol/L) ở nhóm

Th điểm 
Nhóm g Nhóm Nhóm

(n=60) 
ời 

(n=46) (n=60) 

chứn  kẽm  sprinkles 

T0 9,36±0,87 9,0±1,19 9,41±0,90 

T6 11,04±1,6b 13,12±2,11b 11,89±1,96b 

T6-T0 2,28±1,60 4,12±2,12* 2,48± 2,04 
a,b, :p<0,05;  p<0,01 vs.T0, cùng nhóm (T test ghép cặp). 

* : p<0,05 và p<0,01vs. nhóm chứng (ANOVA Test) 

3.2.3.2. Hiệu quả can thiệp trên chỉ số Hb giai đoạn T6-T12 

Vì lý do nguồn lực hạn chế và đối tượng nghiên cứu là trẻ nhỏ nên tại thời 

điểm T12, chúng tôi chỉ tiến hành lấy máu đầu ngón tay để xét nghiệm Hb. Kết 

quả can thiệp trong giai đoạn 6 tháng sau khi ngừng can thiệp (T6 -T12) được 

trình bày chi tiết trong phần dưới đây. 

(T6 -T12), nồng độ Hb tăng gần tương ữa 3 nhóm (5,89 g/l ở nhóm 

chứn

Kết quả bảng 3.22 cho thấy, ở giai đoạn 6 tháng sau khi ngừng can thiệp 

đương nhau gi

g; 4,59 g/l ở nhóm kẽm và 5,16 g/l ở nhóm sprinkles) (p>0,05).  Tương tự 

mức giảm thiếu máu trở lại tương đồng giữa 3 nhóm, sự khác biệt chưa có ý 

nghĩa thống kê (p>0,05). Mức tăng nồng độ Hb và tỷ lệ giảm thiếu máu ở nhóm 

sprinkles vẫn tốt hơn nhóm kẽm trong giai đoạn này. 
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Bả

Thời điểm 
Nhóm sprinkles 

n=130 

ng 3.22. Sự thay đổi nồng độ Hb, mức giảm thiếu máu giai đoạn 6 tháng 
sau khi ngừng can thiệp (T6-T12) 

Nhóm chứng Nhóm kẽm 

n=128 n=128 

Hb trung bình (X±SD) g/L 

T6 118,24 ±11,27 120,17 ±9,67 127,86 ±12,76b** 

T 122,90 ±11,0112 
a 123,30 ±9,7c 131,13 ±12,81b** 

T12 –T ± 3,16 5,16±2,23 
6
+ 5,89±2,80 4,59

Giảm tỷ lệ thiếu máu (%)  

% giảm thiếu máu 9,6 9,7 8,7 
a,  :p : p<0,01 vs.T  te
* : p<0,05,**:  p<0,01 vs. nhóm ch

với tỷ lệ) 
+:  Số liệu được trình bày dưới dạng anti Ln (geometric mean: trung bình hình học) 

<0,05;  b 0, cùng nhóm (T
ứng (ANOVA Test v

st ghép cặp). 
ới giá trị trung bình, χ2 test 
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Biểu đồ  3.6. Chỉ số hiệu quả thô về giảm tỷ lệ thiếu máu 6 tháng sau khi ngừng 

 (%
)

can thiệp 

Biểu đồ 3.6 cho biết hiệu quả can thiệp thô về tỷ lệ thiếu máu. Kết quả cho 

thấy, hiệu quả thô trong việc giảm tỷ lệ thiếu máu ở giai đoạn duy trì T6 -T12, cao 

nhất ở nhóm sprinkles (48,3%), thấp hơn và gần tương đương nhau ở 2 nhóm 

còn lại (31,6% ở nhóm kẽm và 31,8% ở nhóm chứng). 
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Đối với chỉ số hiệu quả thực, hiệu quả giảm thiếu máu thể hiện rõ ở nhóm

ng khi đó nhóm bổ sung kẽm hầu nh

 

sprinkles (16,5%). Tro ư không duy trì hiệu 

quả giảm thiếu máu trong giai đ 2%

3.2.4. Hiệu quả can thiệp đố

 gia can c theo y và số tiêu 

háng can ả trình bày trong phầ

i với b hảy  

y m iêu chả ình tro an 
6 tháng can thiệp (T0-T6) 

óm chứng Nhóm kẽm Nhóm sprinkles 

oạn duy trì (-0, ) (p<0,05). 

i với bệnh tiêu chảy và NKHH 

Toàn bộ số trẻ tham thiệp đượ dõi số ngà  đợt mắc 

chảy và NKHH trong 6 t thiệp. Kết qu n dưới đây. 

3.2.4.1. Hiệu quả đố ệnh tiêu c

Bảng 3.23. Số lần và số ngà ắc bệnh t y trung b ng thời gi

Chỉ số Nh

(n=134) (n=140) (n=142) 

Số ngày mắc/trẻ/6 tháng 4,42±2,40 3,80±2,02* 3,43±2,10* 

Số lần mắc bệnh/ 6 tháng 2,23±1,16 2,02±1,29 1,60±1,19 

Số liệu biểu thị X ±SD  
*:  p<0,05  vs. nhóm chứng, ANOVA test 
 

Bảng 3.23 cho thấy số lần và số ngày mắc bệnh trung bình của mỗi trẻ 

thuộc các nhóm nghiên cứu trong thời gian 6 tháng: số ngày mắc bệnh tiêu chảy 

trung bình trong 6 tháng ở 2 nhóm can thiệp thấp hơn có ý nghĩa (p<0,05) so với 

nhóm chứng, trong đó, số ngày mắc bệnh ở nhóm sprinkles thấp nhất (3,43±2,10 

ngày), sau đó đến nhóm kẽm (3,80±2,02) và cao nhất ở nhóm chứng 

(4,42±2,40). 

Số lần mắc bệnh trung bình trong 6 tháng cũng có xu hướng thấp hơn ở 2 

nhóm can thiệp và cao hơn ở nhóm chứng, trong đó số lần mắc bệnh trong 6 

tháng ít nhất ở nhóm sprinkles (1,6 lần/6 tháng), sau đó đến nhóm kẽm (2,02 

lần/6 t  lần/6 tháng). Sự khác biệt chưa có 

ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

háng) và cao nhất ở nhóm chứng (2,23
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Bảng 3.24. So sánh tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy phân theo số lần mắc  giữa các 
nhóm sau 6 tháng can thiệp (T0-T6) 

Số lần mắc 
Nhóm chứng 

(n=134) 

Nhóm kẽm 

(n=140) 

Nhóm sprinkles 

(n=142) 

Không bị lần nào, n(%) 71(55,0) 96(72,7) 84(62,2) 

1 lần b 27(20,0) ị tiêu chảy, n(%) 21(16,3) 16(12,1) 

2 lần bị tiêu chảy, n(%) 14(10,9) 10(7,6) 13(9,6) 

> 2 lần bị tiêu chảy, n(%) 23(17,8) 10(7,6)* 11(8,1)* 

Tiêu chảy kéo dài (>3 ngày/ 

đợt) trong  n(%) 

15(10,6) 19(11,8) 25(17,1) 

 6 tháng,
*: p<0,05 so với nhóm chứng 

Bảng 3.24 cho thấy, chưa có sự khác biệt giữa 3 nhóm nghiên cứu về tỷ lệ 

n h t  mắ n và 2 lầ áng 

can thi  

sprinkles (8,1%) thấp hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nhóm chứng 

(17,8%

hững trẻ không bị mắc bện iêu chảy, bị c bệnh 1 lầ n trong 6 th

ệp. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ bị tiêu chảy > 2lần ở nhóm kẽm (7,6%) và nhóm

). Tỷ lệ trẻ bị tiêu chảy kéo dài (trên 3 ngày/đợt) cũng có xu hướng thấp 

hơn ở nhóm kẽm và sprinkles (lần lượt là 10,6% và 11,8%) so với nhóm chứng 

(17,1%), tuy nhiên sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê. 

1

1.5

2

2.5

3

1 2 3 4 5 6

Số

3.5

 n
gà

y 
/ t

há
ng

4

4.5

5
CTR Zn+ Spr+

* *
*

 
*: p<0,05 so với nhóm chứng, ANOVA test 

Biểu đồ 3.7. Diến biễn số ngày mắc bệnh tiêu chảy trong 6 tháng can thiệp 
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Biểu đồ 3.7 trình bày số ngày mắc bệnh tiêu chảy theo tháng của 3 nhóm 

nghiên cứu. Kết quả cho thấy nhóm chứng có xu hướng tăng số ngày mắc tiêu 

chảy từ tháng thứ ba của can thiệp (3,1 ngày) và tăng trở lại ở tháng thứ 6 (3,1 

ngày). Trong khi đó, ở 2 nhóm kẽm và sprinkles số ngày bị bệnh giảm ý nghĩa 

(p<0,05) ở tháng thứ 5 & 6 so với nhóm . 

3.2.4.2. Hiệu quả can thiệp trên iễm k  hấp 

n và số ngày mắ HH h tron   
can t 6) 

Nhóm c
(n=13

hóm
(n

Nhóm s 
(

 chứng

 bệnh nh huẩn hô

Bảng 3.25. Số lầ c bệnh NK trung bìn g 6 tháng
hiệp (T0-T

Chỉ số hứng N
4) 

 kẽm 
=140) 

 sprinkle
n=142) 

Số ngày mắc/trẻ/6 tháng 9,53±9,11 4,87±2,95**## 9,46±8,71 

Số lần mắc bệnh/ 6 tháng 3,25±3 87± 3,,00 1, 1,25**## 10±2,92 

 **: p<0,001 vs. nhóm chứng, ANOVA test; ##: p<0,001 vs. sprinkles, ANOVA test 
 

Kết quả bảng 3.25 cho thấy, có sự khác biệt rõ rệt (p<0,01) về số ngày và 

số lần mắc nhiễm khuẩn hô hấp ở nhóm kẽm so với 2 nhóm còn lại. Số ngày mắc 

bệnh thấp nhất ở nhóm kẽm (4,87±2,95 ngày) và cao hơn ở nhóm chứng và 

nhóm sprinkles (9,53±9,11 và 9,46±8,71 ngày). Tương tự, số lần mắc bệnh cũng 

thấp nhất ở nhóm kẽm (1,87±1,25 lần/6 tháng) và mắc khoảng 3 lần/6 tháng ở 

nhóm sprinkles và nhóm chứng. 

Bảng 3.26 trình bày tỷ lệ mắc NKHH theo số lần mắc trong 6 tháng can 

thiệp. hác biệt giữa 3 nhóm về tỷ lệ trẻ 

kh tỷ 

lệ trẻ ị mắc bệnh trên 2 lần thấp nhất và có ý nghĩa thống kê p<0,01 ở nhóm 

kẽm 

Về số lần mắc bệnh, chưa thấy có sự k

ông bị mắc bệnh, bị mắc 1 lần và 2 lần trong 6 tháng can thiệp. Tuy nhiên, 

 b

so với nhóm chứng và nhóm sprinkles. Tỷ lệ trẻ bị NK hô hấp kéo dài (>3 

ngày/đợt) cũng thấp nhất ở nhóm kẽm (32,6%), sau đó đến nhóm sprinkles 
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(40,4%) và cao nhất ở nhóm chứng (44,5%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 

nhóm kẽm so với nhóm chứng (p<0,05). 

Bảng 3.26. Tỷ lệ mắc NKHH theo số lần mắc sau 6 tháng can thiệp  

Nhóm 

Số lần mắc chứng  

hóm 

sprinkles 

Nhóm kẽm N

(n=134) (n=140) (n=142) 

Không bị lần nào  56(41,5) 54(41,5) 74(56,1) 

1 lần n (%) 23 31(bị NK hô hấp, (17,7) 23,5) 22(16,3) 

2 lần bị NK hô hấp, n (%) 18( 13 2313,8) (9,8) (17,0) 

> 2 lần bị NK hô hấp, n (%) 35( 14(10  34  26,9) ,6)**## (25,2) 

NK hô hấp kéo dài (>3 

(% 65( 46(3 65(ngày/đợt) trong 6 tháng, n ) 44,5) 2,6)* 40,4) 
*: p<0,05; **: p<0,01 so với nhóm chứng, χ2 test 

ới nhóm Spr+, χ2 test ## : p<0,01 so v
 

4

5

 th
án

g

6
CTR Zn+

1

2

3

Số
 n

1 2 3 4 5 6

gà
y 

/

Spr+

 
* p<0,05 so 

Biể an thiệp 

 
V

ệnh dao động trong thời gian can thiệp, tuy nhiên, số ngày mắc bệnh 

ở tháng đầu và cuối can thiệp hầu như không đổi (khoảng 3,9 ngày). Với nhóm 

* * *

với  CTR & Sp+ (ANOVA test) 

u đồ 3.8. Diễn biến số ngày mắc bệnh NKHH trong 6 tháng c

ề số ngày mắc bệnh NKHH trong giai đoạn can thiệp, ở nhóm chứng, số 

ngày mắc b
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k

ngày ở tháng thứ 6 s nkles, số ngày mắc 

bệnh t như không thay đổi t can tro

đến 4,5 ngày). Sự khác biệt có ý nghĩa thống ố ngày mắc bệnh g  

áng 3 g 6 (vớ 5, AN st). 

trận tương quan giữa tăng cân nặng ở thời điểm T6 với từng 
ố độ sinh h ệnh tậ

ộc lập β Phương 
sai (S T test Hệ số tương 

qua

ẽm, số ngày mắc bệnh trung bình có xu hướng giảm dần và giảm khoảng 1,3 

o với tháng thứ nhất. Còn với nhóm spri

rung bình hầu rong 6 tháng 

kê về s

 thiệp ( ng khoảng 4 

iữa nhóm

kẽm và nhóm chứng ở th và thán i p<0,0 OVA te

Bảng 3.27. Ma 
biến s

Biến đ

c lập ( oá và b t) 

E) n (r) 
Tăng Hb ở thời điểm T6 1,169 0,016 16,078 0,246** 

Tăng Retinol huyết thanh 

tại thời điểm T6 

1,181 0,015 5,917 0,136** 

Tăng k 1,190 0,017 0,42 0,13 ẽm huyết thanh tại 

thời điểm T6 

Tổng số ngày mắc tiêu 

chảy giai đoạn T0-T6 

1,178 0,016 0,073 -0,31 

Tổng số ngày mắc 

NKHH giai đoạn T

1,194 0,015 0,605 -0,61 

0-T6 

 **: p<0,01 

 Kết quả bản ết thúc can thiệp 

(T6) có ồng độ 

Hb (r=0,246) và tă ời điểm T6.  

 Các phương trình tương quan được viết như sau: 

Trong đó: y g/L) 

Trong đó:y tinol huyết thanh 

(μmol/

g 3.27 cho thấy, tăng cân nặng tại thời điểm k

 tương quan chắc chắn (có ý nghĩa thống kê với p<0,01) với tăng n

ng nồng độ retinol huyết thanh (r=0,136) tại th

1) y= 1,169x +0,005 với r=0,246 và p=0,00 

 là tăng cân nặng (kg), x là tăng nồng độ Hb (

2) y = 1,181x +0,104 với r=0,136 và p=0,00 

là tăng cân nặng (kg), x là tăng nồng độ Re

L) 
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B  
b ) 

Biến độc β Phươ  sai 
(SE) 

est ng 
quan (r) 

ảng 3.28. Ma trận tương quan giữa tăng chiều cao ở thời điểm T6 với từng
iến số độc lập (sinh hóa và bệnh tật

 lập ng T t Hệ số tươ

Tăng Hb ở thời điểm T6 
* 4,786 0,012 10,984 0,168

Tăng Retinol huyết tha
tại thời điểm T6 

6 * nh 4,793 0,012 3,03 0,130

Tăng kẽm huyết thanh t
th

 ại 4,781 0,013 
ời điểm T6 

9,362 0,187**

Tổng số ngày mắc tiêu 
chảy giai đoạn T0-T6 

0, 3 402 4,796 01 0, -0,29 

T  ngày mắc NKHH 
giai đoạn T0-T6 

4,818 0,0 3 ,304 ,121* ổng số 1 7 -0

 *: p<0,05 và **: p<0,01 

 Kết quả bảng 3.28 cho thấy, tăng chiều cao tại thời điểm kết thúc can 

thiệp (T6) liên quan chắc chắ ới tăng nồng độ Hb (r=0,168; p<0,05) và tăng 

nồng độ retinol huyết thanh (r= 0,05), tăng nồng độ kẽm huy t thanh 

(r=0,186; p<0,01) tại thời đ ng 

(r=0,121; p<0,05).  

 Các phương trình tương quan ế

1) y= x 4,786+0,003 với r=0,246 và p=0,00 

Trong đó: y là tăng chiều cao (cm), x là tăng nồng độ Hb (g/L) 

Trong đó: y là tăng chiều cao (cm), x là số ngày mắc NKHH (ngày) 

n v

0,130; p< ế

iểm T và tổng s6 ố ngày mắc NKHH trong 6 thá

được vi t như sau: 

2) y = 4,793x +0,056 với r=0,168 và p<0,05 

Trong đó: y là tăng chiều cao (cm), x là tăng nồng độ Retinol (μmol/L) 

3) y= 4,781x + 0,012 với r=0,187 và p<0,01 

Trong đó: y là tăng chiều cao (cm), x là tăng nồng độ kẽm (μmol/L) 

4) y= 4,818x -0,04 với r= 0,121 và p<0,05 
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Bảng 3.29. Mô hình hồi qui đa biến về một số yếu tố ảnh hưởng tới sự cải 
thiện Z-score CC/T tại thời điểm T6 

Các yếu tố β OR CI 95% 

Nhóm can thiệp        

Nhóm chứng - 1 - 

Nhóm bổ sung Zn* 1,384 3,991 1,966-8,18 

Nhóm bổ sung Spr* 0,920 2,510 1,296-4,966 

Tháng tuổi    

Nhóm 6-24 tháng - 1 - 

Nhóm 25-36 tháng -0,454 0,635 0,373-1,082 

Giới    

Nam - 1 - 

Nữ 0,652 1,025 0,968-1,161 

Cải thiện nồng độ Zn tại T6    

Không cải thiện - 1 - 

Có cải  thiện* 0,374 1,499 0,778-2,698 

Bệnh TC trong 6 tháng can thiệp    

Không mắc - 1 - 

Có mắc* -0,373 0,752  0,479-1,704 

*: p<0,05 
 

Kết quả bảng 3.29 trình bày mô hình hồi qui đa biến về một số yếu tố ảnh 

hưởng tới sự cải thiện Z-score CC/T tại thời điểm T6, kết quả cho thấy :  

Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự cải thiện Z-score CC/T có ý nghĩa thống 

kê: bổ sung kẽm, bổ sung đa vi chất là yếu tố ảnh hưởng tốt tới sự cải thiện SDD 

thấp còi (lần lượt là OR= 3,991; p=0,00 ở nhóm kẽm và OR=2,501; p<0,01); sự 

cải thiện nồng độ Zn tác động tốt tới sự cải thiện Z-score CC/T (OR=1,499; 
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p=0,05), có mắc bệnh  can thiệp ảnh hưởng 

hông tốt tới sự cải thiện Z-score CC/T (OR=0,752, p=0,045). 

trong m a trong sự cải thiện Z-

score CC/T tại thời điểm T (p>0,05). Mức độ phù hợp của mô hình là 26,8%.  

tiêu chảy trong thời gian 6 tháng

k

Các yếu tố: Nhóm tuổi (6-24 tháng và 25-36 tháng), giới (nam và nữ),  

ô hình này chưa tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩ

6 

 



 89

CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN 
 

4.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ SINH HOÁ CỦA TRẺ 6-36 

THÁNG TẠI THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA SÀNG LỌC 

4.1.1. Về các chỉ số nhân trắc tại thời điểm điều tra sàng lọc 

Đã có 1580 trẻ 6-36 tháng thuộc 6 xã thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

tham gia điều tra ban đầu để chọn ra những trẻ SDD thấp còi đủ tiêu chuẩn vào 

can thiệp. Độ tuổi trung bình của trẻ toàn bộ trẻ tham gia điều tra ban đầu là 18,8 

±9,1 tháng. Cân nặng trung bình của 1580 trẻ tham gia điều tra ban đầu là 9,0 ± 

 24-36 tháng tuổi là 

10,47

1,7 kg. Chiều cao trung bình ở nhóm 6-24 là 8,1 kg và nhóm

 kg. Chiều cao trung bình tất cả trẻ tham gia điều tra ban đầu là 83,1±5,6 

cm. Chiều cao trung bình cho nhóm tuổi 6-24 tháng chung cho cả 3 nhóm là 

72,95 cm (F=0,407; p=0,666); ở nhóm 24-36 tháng là 84,16 cm (F=0,631; 

p=0,533). Kết quả này cho thấy, cả cân nặng và chiều cao trung bình của đối 

tượng tham gia điều tra ban đầu đều thấp hơn quần thể tham khảo của WHO, 

2006. Điều này cũng dẫn đến tỷ lệ suy dinh dưỡng khá cao ở quần thể nghiên 

cứu, đặc biệt là tỷ lệ suy dinh dưỡng thể CN/T có sự khác biệt so với tỉnh Bắc 

Ninh, vùng Đông Bắc và toàn quốc tại thời điểm điều tra ban đầu là năm 2007 

(biểu đồ 4.1). 

34.4
31.5

34

19.9

36.2

21.2

33.9

23.830

40

Gia Bình

0

10

20

SDD CN/T SDD CC/T

Bắc Ninh
Đông Bắc Bộ
Toàn quốc

 
Biểu đồ 4.1. So sánh tỷ lệ suy dinh dưỡng tại địa bàn nghiên cứu với một số 

địa bàn khác năm 2007 [27] 
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Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ suy dinh dưỡng cao tại địa bàn nghiên cứu có 

thể khẩu phần ăn bổ sung không hợp lý (thiếu cả số lượng và chất lượng, thiếu 

protein và năng lượng) cùng với sự thiếu năng lượng trường diễn của bà mẹ 

trước khi mang thai, trong khi mang thai và khi cho con bú. Thêm vào đó, mặc 

dù Gia Bình thuộc tỉnh Bắc Ninh nhưng đây là huyện nông thôn, xa trung tâm 

tỉnh nên có thể có sự cách biệt về kinh tế và trình độ văn hóa. Đa số các bà mẹ 

tham gia điều tra sàng lọc có trình độ văn hoá trung học cơ sở, vẫn còn bà mẹ có 

trình độ tiểu học. Hầu hết các bà mẹ có nghề nghiệp chính là nông nghiệp dẫn 

đến kiến thức, thực hành về dinh dưỡng và chăm sóc trẻ có thể còn hạn chế. 

4.1.2. Về nồng độ Hb và tỷ lệ thiếu máu tại thời điểm T0 

Thiếu máu là biểu hiện nặng nhất của thiếu sắt, khi mức dự trữ sắt của cơ 

thể đã cạn kiệt. Trẻ được coi là thiếu máu khi có hàm lượng Hb dưới 110 g/l. 

Tron

; 118,04 và 118,12 g/l. 

Nồng

ương tự như số liệu chung của toàn quốc trong nhiều 

năm gần đây, đó là tỷ lệ thiếu máu cao nhất ở nhóm trẻ em dưới 2 tuổi và giảm 

g nghiên cứu của chúng tôi tại Gia Bình, Bắc Ninh, trẻ sau khi cân đo được 

xác định là SDD thấp còi sẽ được lấy máu xét nghiệm một số chỉ số sinh hoá. 

Kết quả xét nghiệm các chỉ số sinh hoá cho thấy, nồng độ Hb giữa các nhóm 

chứng, nhóm kẽm và nhóm sprinkles lần lượt là 118,35

 độ Hb ở nhóm trẻ 6-24 tháng thấp hơn so với nhóm trẻ 25-36 tháng ở tất 

cả các nhóm nghiên cứu. Vì vậy, tỷ lệ thiếu máu ở nhóm trẻ 6-24 tháng cao hơn 

nhóm trẻ 25-36 tháng (sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, với p<0,05). Khoảng 

một nửa trẻ 6-24 tháng SDD thấp còi bị thiếu máu và khoảng một phần 3 trẻ 25-

36 tháng bị thiếu máu. Tỷ lệ thiếu máu ở nhóm chứng, nhóm kẽm và nhóm 

sprinkles tương đối cao, lần lượt là 41,3%; 38,3% và 41,0% . 

Tỷ lệ thiếu máu trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn tỷ lệ thiếu máu 

trung bình của toàn quốc (29,2%) và của vùng Đông Bắc Bộ (34,0%) năm 2008 

[16]. Sở dĩ tỷ lệ thiếu máu trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn là do các đối 

tượng lựa chọn để lấy máu là trẻ SDD thấp còi. Tuy nhiên, về xu hướng thiếu 

máu theo nhóm tuổi cũng t
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dần ở các nhóm tuổi tiếp theo [16].  Trẻ dưới 2 tuổi là độ tuổi có tốc độ phát 

triển 

 dồi dào hơn dẫn đến tỷ lệ thiếu máu có thể giảm dần. 

4.1.3

năm 2008 [16]. 

ợng 

cao, do đó nhu cầu sắt cao, hơn nữa nồng độ sắt trong sữa mẹ giảm dần, chế 

độ ăn bổ sung không hợp lý. Thời kỳ ăn sam bắt đầu từ 6 tháng, theo khuyến 

nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi ngày trẻ nên được cung cấp khoảng 10-20 

mg sắt nguyên tố, tuy nhiên hầu hết khẩu phần ăn của trẻ em Việt Nam đều 

không đạt được nhu cầu khuyến nghị. Hơn nữa, đối tượng nghiên cứu của chúng 

tôi là trẻ SDD thấp còi, là những trẻ đã bị suy dinh dưỡng kéo dài trong quá khứ, 

chế độ ăn và chế độ chăm sóc không đảm bảo nên dễ kèm theo thiếu máu, thiếu 

sắt. Khi trẻ lớn hơn, chế độ ăn đa dạng hơn, nên nguồn cung cấp sắt từ thực 

phẩm cũng

. Nồng độ vitamin A huyết thanh và tỷ lệ thiếu vitamin A tại thời điểm 

T0 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ thiếu vitamin A tại thời điểm T0 của các 

nhóm chứng, nhóm kẽm và nhóm sprinkles lần lượt là 26,9%; 26,4% và 28,1% 

(p>0,05). Tỷ lệ này cao gần gấp đôi tỷ lệ thiếu vitamin A chung của toàn quốc 

(14,0%) và vùng Đông Bắc Bộ (13,0%) 

Vì nghiên cứu triển khai tại Gia Bình- Bắc Ninh chỉ can thiệp trên đối 

tư trẻ SDD thấp còi nên kết quả này tương tự như nghiên cứu của Hà Huy 

Khôi và cộng sự, cũng cho thấy có mối tương quan ý nghĩa giữa thiếu vitamin A 

và suy dinh dưỡng. Những trẻ bị thiếu vitamin A thường là những trẻ suy dinh 

dưỡng, đặc biệt là những trẻ suy dinh dưỡng nặng có nguy cơ thiếu vitamin A và 

khô mắt cao hơn trẻ không bị suy dinh dưỡng [58]. Bên cạnh đó, mối liên quan 

giữa suy dinh dưỡng và thiếu Vitamin A cũng được ghi nhận ở nhiều nơi. Người 

ta thấy rằng chậm tăng trưởng thường kèm theo các mức độ khác nhau của thiếu 

vitamin A [51],[101]. Sự phối hợp giữa suy dinh dưỡng và thiếu vitamin A là do 

thói quen ăn uống và bệnh tật cùng một lúc ảnh hưởng đến tình trạng protein- 

năng lượng và vitamin A.  
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4.1.4. Về nồng độ kẽm huyết thanh và tỷ lệ thiếu kẽm tại thời điểm T0 

Kết quả điều tra tại thời điểm T0 cho thấy, tỷ lệ thiếu kẽm (kẽm huyết thanh 

(<10.7 µmol/l) ở 3 nhóm nghiên cứu là tương đối cao (40%). Lý giải cho điều 

này là do toàn bộ đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là trẻ SDD thấp còi nên 

những trẻ này thường phối hợp với thiếu kẽm, vì kẽm là một vi chất có vai trò 

trong hoạt động của hóc môn tăng trưởng. Một nghiên cứu meta –analysis, cho 

ấy những trẻ có chỉ số CN/T và CC/T thấp hơn -2SD thường kết hợp với thiếu 

ơi có tỷ lệ suy dinh dưỡng 

CN/T

 trên. Ở các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước có thu nhập thấp, 

đề lớn, vì vậy để giải quyết được 

vấn đề

 vi chất, 1/5 thiếu kết 

hợp 2

th

kẽm và nghiên cứu cũng khuyến cáo rằng ở những n

 và CC/T cao là một chỉ số gián tiếp nói lên quần thể đó có nguy cơ thiếu 

kẽm [45] 

Sự trùng hợp về suy dinh dưỡng, thiếu máu và thiếu kẽm ở trẻ em dưới 5 

tuổi đã làm cho các chuyên gia về dinh dưỡng quan tâm đến mối liên hệ của các 

vấn đề

chế độ ăn thiếu protein động vật đang là vấn 

 này cần tăng cường dinh dưỡng, thức ăn có nguồn gốc động vật trong các 

bữa ăn hoặc bổ sung đa vi chất cho trẻ. 

4.1.5. Thiếu kết hợp đa vi chất trên nhóm trẻ SDD thấp còi tại thời điểm T0 

  Khi xét nghiệm 3 chỉ số Hb, vitamin A, kẽm huyết thanh cho thấy, khoảng 

1/3 trẻ SDD thấp còi tham gia xét nghiệm bị thiếu 1 loại

 loại và khoảng 1/10 thiếu kết hợp cả 3 loại vi chất. Cao Thu Hương và 

cộng sự năm 2004 nghiên cứu trên nhóm trẻ 5-8 tháng tại huyện Đồng Hỷ, Thái 

Nguyên cho thấy trong số 73,1% trẻ bị thiếu máu chỉ có 24,1% bị thiếu máu đơn 

thuần, 32,8% thiếu kết hợp thêm 1 loại vi chất khác (vitamin A hoặc kẽm) và 

15,2% thiếu kết hợp 2 loại vi chất (vitamin A và kẽm) [14]. Nguyễn Văn Nhiên 

và cộng sự nghiên cứu trên trẻ em trước tuổi đi học ở Việt Nam cũng cho thấy có 

một tỷ lệ cao trẻ em bị thiếu máu thiếu kết hợp nhiều vi chất kẽm (86,9%), thiếu 

vitamin A (10,7%), selen (62,3%), mangan (51,9%), đồng (1,7%) [87]. Mặc dù 

các nghiên cứu trên đây có đối tượng nghiên cứu khác nhau, nhưng đều thể hiện 
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một kết quả chung là trẻ nhỏ ở một số nơi của Việt Nam đang thiếu kết hợp 

nhiều vi chất. Nguyên nhân chủ yếu do chế độ ăn còn nghèo nàn, nhu cầu các 

chất dinh dưỡng của cơ thể cao nhưng không được đáp ứng, dẫn đến thiếu nhiều 

chất dinh dưỡng đồng thời là tất yếu. Dẫn chứng này cho thấy can thiệp bằng bổ 

sung đa vi chất là biện pháp phù hợp, cần được nghiên cứu và phát triển trong 

tương lai, nhất là cho các cộng đồng có nguy cơ cao như trẻ SDD thấp còi. 

 

4.2. HIỆU QUẢ SAU 6 THÁNG CAN THIỆP 

Nghiên cứu tại Gia Bình - Bắc Ninh được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 

can thiệp T0-T6  và giai đoạn duy trì (theo dõi thêm 6 tháng sau khi kết thúc can 

thiệp T6-T12). Ở giai đoạn T0-T6, tất cả các chỉ số nhân trắc, sinh hoá và bệnh tật 

được theo dõi và đánh giá, ở giai đoạn T6-T12, đánh giá lại chỉ số nhân trắc và 

Hb. 

4.2.1. Về liều lượng và thời gian can thiệp 

Chúng tôi nhận thấy chọn trẻ 6-36 tháng để nghiên cứu can thiệp là phù 

hợp vì ở lứa tuổi này là lứa tuổi rất nhạy cảm và bắt đầu tiếp xúc với nhiều yếu 

tố nguy cơ nên tỷ lệ SDD cao nhất. Do đó nghiên cứu ở những trẻ trong độ tuổi 

này có thể cho phép đánh giá khá chính xác những yếu tố nào tác động đến tình 

hình tăng trưởng, tình trạng dinh dưỡng và vi chất của trẻ. 

Chúng tôi đã sử dụng viên kẽm gluconate 70 mg (tương đương 10 mg kẽm 

nguyên tố) với liều bổ sung 50 viên kẽm uống trong vòng 25 tuần, mỗi tuần 

uống 1 lần 2 viên vào một ngày nhất định. Kết quả nhóm được can thiệp bổ sung 

kẽm đã làm cải thiện cân nặng, chiều cao, và chỉ số Z-score, cải thiện tốt nồng độ 

kẽm huyết thanh (cải thiện không đáng kể nồng độ Hb và Retinol huyết thanh) 

và cải thiện 1 số chỉ số bệnh tật (số lần, số ngày mắc và tỷ lệ mắc tiêu chảy và 

NKHH kéo dài) trong thời gian can thiệp. Như vậy có thể kết luận rằng liều 

lượng và thời gian can thiệp như vậy là tương đối phù hợp vì đã có hiệu quả tốt 

trên chỉ số nhân trắc, sinh hóa và bệnh tật. Theo khuyến nghị của WHO và 
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Nhóm Tư vấn kẽm Quốc tế (IZNCG) [114], [115]. Liều lượng này phù hợp với 

liều lượng được khuyến nghị bởi Tổ chức Tư vấn kẽm quốc tế (IZiNCG) đối với 

trẻ 6 tháng đến 3 tuổi, trong khoảng từ 5-20 mg/ngày, trung bình nên là 10 

mg/ngày, như vậy sẽ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu, và không gây ngộ độc cho 

cơ th

t và nồng độ Hb huyết thanh ở nhóm kẽm 

ảm có ý nghĩa thống 

kê so với nhóm chứng (bảng 3.16 và biểu đồ 3.5). 

ại Gia Bình - Bắc Ninh đã sử dụng sắt fumarat và kẽm 

gluco

n

ể [64]. Nghiên cứu của chúng tôi đã áp dụng phác đồ cho trẻ uống 2viên/1 

lần/1 tuần, như vậy sẽ thuận lợi hơn liều hàng ngày (vì liều hàng ngày làm cho 

các bà mẹ hay quên và trẻ không được uống thuốc đều), đồng thời sẽ hạn chế 

khả năng gây ngộ độc vì thời gian can thiệp của chúng tôi tương đối dài (6 

tháng), với liều 5-20 mg/ngày, các nhà khoa học khuyến cáo chỉ nên dùng trong 

khoảng 2 tuần đến 4 tháng [64]. Phác đồ sử dụng kẽm của chúng tôi là liều dự 

phòng, không gây ngộ độc và ảnh hưởng đến hấp thu các chất dinh dưỡng khác. 

Theo y văn, nếu kẽm bổ sung liên tục kéo dài trong thời gian khoảng 6 tháng với 

liều hàng ngày có thể ảnh hưởng đến ức chế hấp thu sắt [56], [106], [114], [115]. 

Chính vì vậy, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nhóm được bổ sung kẽm chưa 

thấy ảnh hưởng rõ ràng đến hấp thu sắ

có cải thiện hơn nhóm chứng nhưng tỷ lệ thiếu máu chưa gi

Ở nhóm bổ sung sprinkles, trẻ được bổ sung thêm 10 vitamin và 7 khoáng 

chất cần thiết do Trung tâm Thực phẩm và dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng sản 

xuất, thời gian bảo quản 6 tháng, cung cấp thêm khoảng 30-40% nhu cầu vi chất 

hàng ngày của trẻ. Thành phần chính của sprinkles đa vi chất gồm Vitamin A, 

sắt, kẽm. Giá trị sinh học của sắt và kẽm phụ thuộc vào tính hoà tan của chúng. 

Nghiên cứu tiến hành t

nate là 2 loại vi chất có độ hoà tan tốt và có giá trị sinh học cao. Dạng 

vitamin A trong công thức premix là retinol palmitate cũng là loại vitamin A có 

giá trị sinh học cao. Sự hao hụt của vitamin A phụ thuộc vào thời gian bảo quả , 

nhiệt độ và ánh sáng. Sản phẩm sprinkles đa vi chất trong nghiên cứu này được 

đóng túi poly etylen, và đựng trong hộp giấy (20 gói/hộp) và được sản xuất làm 
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2 đợt và cũng vận chuyển xuống trạm y tế xã 2 đợt. Ở trạm y tế, sản phẩm được 

bảo quản trong tủ kê cao (tránh ẩm và côn trùng) và cộng tác viên đến nhận hàng 

tuần, như vậy việc bảo quản và phân phối tương đối đảm bảo duy trì hàm lượng 

của các vi chất. 

Kết quả của nghiên cứu này cũng cho thấy nhóm sprinkles đã cải thiện tốt 

chiều cao, cân nặng, chỉ số sinh hóa và bệnh tiêu chảy trong thời gian can thiệp. 

Với kết quả can thiệp như vậy có thể thấy thời gian can thiệp là phù hợp. Về liều 

lượng, tỷ lệ sắt: kẽm trong hỗn hợp đa vi chất của chúng tôi là 11,38 mg: 3,46 

mg; sau can thiệp cả nồng độ sắt và kẽm huyết thanh đều cải thiện có ý nghĩa ở 

nhóm sprinkles so với trước can thiệp và so với nhóm chứng, tuy nhiên nồng độ 

kẽm huyết thanh trong nhóm sprinkles không tăng nhiều bằng nhóm kẽm (bảng 

3.16 và biểu đồ 3.9). Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, tỷ lệ kết hợp phù hợp 

nhất 

6], [120]. 

4.2.2

ấp nhất ở 

nhóm

thấp nhất ở nhóm chứng, nhưng đã có sự khác biệt về cân nặng giữa nhóm 

giữa sắt và kẽm trong các hợp chất để hạn chế sự ức chế hấp thu sắt hoặc 

kẽm không nên quá 2:1 vì nếu sắt ở hàm lượng cao trong hỗn hợp sắt+kẽm sẽ 

làm ức chế hấp thu kẽm [10

. Hiệu quả cải thiện đối với các chỉ số nhân trắc  

Tác dụng của bổ sung các vi chất khác nhau (kể cả đơn chất và đa chất) đối 

với sự tăng trưởng trẻ nhỏ được đặc biệt quan tâm. Nghiên cứu của chúng tôi đã 

so sánh kết quả của bổ sung kẽm đơn thuần với sprinkles đa vi chất (có các vi 

chất chủ yếu là sắt, kẽm, vitamin A và iod) trong thời gian 6 tháng (25 tuần) lên 

các chỉ số nhân trắc của trẻ SDD thấp còi 6-36 tháng tuổi, là những trẻ suy dinh 

dưỡng kéo dài trong quá khứ nên có nguy cơ cao hơn trong quá trình phát triển 

thể chất và tâm lý.  

Với chỉ tiêu cân nặng: Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau can thiệp (T6), cân 

nặng của các nhóm đều tăng, cân nặng cao nhất ở nhóm sprinkles và th

 chứng (sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê, p>0,05). Tại thời điểm T12, 

cân nặng trung bình vẫn cao nhất ở nhóm sprinkles, sau đó đến nhóm kẽm và 
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sprinkles và nhóm chứng (bảng 3.12). Tính chung sau 12 tháng, mức tăng cân ở 

nhóm sprinkles và nhóm kẽm nhiều hơn nhóm chứng lần lượt là 0,53 kg (2,36 kg 

so vớ

 SDD nặng cũng giảm tương đối tốt ở 2 nhóm can thiệp. Điều đó 

i 1,83 kg) và 0,49 kg (2,22 kg so với 1,83 kg). Nhóm sprinkles cũng tăng 

nhiều hơn nhóm kẽm 0,14 kg sau 12 tháng (2,36 kg so với 2,22 kg).  

Về chỉ tiêu chiều cao: Tại thời điểm T6 và T12, chiều cao cải thiện nhiều 

nhất ở nhóm kẽm và thấp nhất ở nhóm chứng (p>0,05). Tuy nhiên, tính về mức 

tăng chiều cao, kết quả cho thấy, sau 6 tháng can thiệp, mức tăng chiều cao ở 2 

nhóm kẽm và sprinkles là như nhau (tăng 4,9 cm) và cao hơn nhóm chứng (tăng 

4,5 cm). Tích luỹ sau 12 tháng, mức tăng chiều cao ở nhóm kẽm là nhiều nhất 

(9,08 cm) và nhiều hơn nhóm chứng là 0,45 cm (9,08 cm so với 8,63 cm). Mức 

tăng chiều cao của nhóm sprinkles là 9,04 cm, tương đương với nhóm kẽm và 

nhiều hơn nhóm chứng là 0,41 cm (9,04 cm so với 8,63 cm).  

Về các chỉ số Z-score: Z-score CN/T, CC/T và CN/CC đều cải thiện tốt hơn 

ở 2 nhóm can thiệp so với nhóm chứng sau 6 tháng can thiệp (T6) và  6 tháng sau 

khi ngừng can thiệp (T12). 

Về tỷ lệ suy dinh dưỡng: Sau can thiệp do chiều cao và chiều cao của các 

nhóm can thiệp và nhóm chứng đều tăng lên có ý nghĩa thống kê ở các mức khác 

nhau, nên các chỉ số z-score CN/T, CC/T và CN/CC cũng đều cải thiện. Về tỷ lệ 

suy dinh dưỡng, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở CN/T giảm nhiều nhất ở 2 nhóm can 

thiệp và giảm ít nhất ở nhóm chứng. Đặc biệt, tại thời điểm T6 không còn suy 

dinh dưỡng độ II (chỉ tiêu CN/T) và tại thời điểm T12, tỷ lệ suy dinh dưỡng vẫn 

tiếp tục giảm ở cả 3 nhóm nhưng tỷ lệ vẫn thấp nhất ở nhóm sprinkles. Tương tự, 

với tỷ lệ suy dinh dưỡng CC/T, tỷ lệ suy dinh dưỡng của 3 nhóm ở 2 thời điểm 

T6 và T12 đều giảm so với T0, nhưng tỷ lệ cao nhất ở nhóm chứng và thấp nhất ở 

nhóm kẽm (sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001 và p<0,05).  

Đồng thời, hiệu quả của can thiệp còn thể hiện là hầu như trong 6 tháng can 

thiệp, mức độ



 97

cũng

n trên học sinh tiểu học sau 6 

tháng

 cho thấy khả năng phục hồi SDD khi bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ 

thấp còi. 

Như vậy có thể kết luận bổ sung kẽm hoặc sprinkles đều có tác dụng cải 

thiện các chỉ số nhân trắc, (cân nặng, chiều cao, z-score) trên trẻ SDD thấp còi. 

Kết quả này cũng tương đồng với nhiều nghiên cứu ở Việt Nam trước đây cũng 

như một số nước trên thế giới, bổ sung vi chất hoặc đa vi chất dưới các dạng 

khác nhau trên trẻ suy dinh dưỡng và không suy dinh dưỡng ở các nhóm tuổi 

khác nhau. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu nghiên cứu bổ sung đơn chất như kẽm 

hoặc vitamin A và đa vi chất đã cải thiện tình trạng nhân trắc của trẻ, nhưng cho 

kết quả chưa thống nhất. Một số nghiên cứu cho thấy bổ sung đơn chất hoặc đa 

vi chất có tác dụng trên cải thiện cân nặng, một số nghiên cứu cho thấy chỉ có tác 

dụng cải thiện trên chiều cao, một số nghiên cứu lại cho thấy cải thiện trên cả 

cân nặng và chiều cao [39], [77], [102]. Nguyễn Xuân Ninh và cộng sự đã 

nghiên cứu bổ sung kẽm cho 146 trẻ suy dinh dưỡng ở Việt Nam đã nhận thấy 

trẻ được bổ sung kẽm có mức tăng cân nặng và chiều dài tốt hơn [14]. Nghiên 

cứu của Nguyễn Quang Trung, bổ sung kẽm đơn thuần cải thiện các chỉ số cân 

nặng, chiều cao 1 cách có ý nghĩa so với các nhóm bổ sung sắt đơn thuần và sắt 

+kẽm trên trẻ dưới 1 tuổi không suy dinh dưỡng, sự cải thiện về cân nặng rõ rệt 

hơn chiều dài [22]. Nghiên cứu của Cao Thu Hương trên trẻ 5-8 tháng tuổi cũng 

cho thấy, sau 6 tháng can thiệp, mức tăng cân nặng và chiều cao trung bình của 

nhóm trẻ được bổ sung bột giàu năng lượng và vi chất nhiều hơn nhóm chứng 

một cách có ý nghĩa thống kê [9]. Tương tự, các chỉ số nhân trắc như cân nặng 

và chiều cao trung bình của nhóm trẻ được bổ sung sữa đa vi chất cũng tăng so 

với nhóm chứng và nhóm bổ sung sữa đơn thuầ

 can thiệp [12]. Nghiên cứu của Đỗ Thị Hòa và cộng sự, khi cho trẻ em tiểu 

học ăn bánh bích qui có bổ sung sắt và vitamin A cũng giảm đáng kể tỷ lệ SDD 

thấp còi ở nhóm can thiệp từ 33,9% sau 3 tháng là 26,6% và sau 6 tháng là 

19,6% [6].  
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Mức tăng cân nặng và chiều cao tích luỹ sau 12 tháng trong nghiên cứu của 

tại Gia Bình - Bắc Ninh nhiều hơn nhóm chứng là 0,5 kg và 0,41 cm ở nhóm 

sprinkles và 0,49 kg và 0,46 cm và nhóm kẽm. Một số tác giả cũng cho thấy 

nghiên cứu bổ sung kẽm hoặc đa vi chất ở những nước đang phát triển cho kết 

quả cải thiện ít về chiều cân nặng và chiều cao, do những trẻ này thường bị suy 

dinh dưỡng trước khi tham gia nghiên cứu. Điều này có thể thấy rõ trong nghiên 

cứu của Lê Thị Hợp và cộng sự nghiên cứu về sự phát triển của trẻ bị SDD thấp 

còi trong 2 năm đầu tiên của cuộc đời cho thấy  mức tăng chiều cao trung bình 

của nhóm trẻ bị SDD khi nhỏ thấp hơn nhóm trẻ không bị SDD có ý nghĩa thống 

kê trong 2 năm đầu của cuộc sống, sang năm thứ 3 và thứ 4 những trẻ có suy 

dinh dưỡng có xu hướng tăng chiều cao nhanh hơn để đuổi kịp về phát triển 

chiều

ến hành trên cộng đồng của Nguyễn 

Xuân

 cao [7]. Do trẻ bị suy dinh dưỡng, khi được bổ sung kẽm hoặc đa vi chất, 

mặc dù có cải thiện về chuyển hoá và tổng hợp protein, nhưng cũng chỉ bù đắp 

lại lượng cơ thể đang thiếu hụt, không tăng trưởng thêm nhiều. Một số nghiên 

cứu của các tác giả khác lại cho rằng, có thể do cơ thể trẻ thiếu hụt nhiều vi chất 

cùng một lúc, chế độ ăn nghèo chất dinh dưỡng cũng làm giảm hiệu quả trên 

phát triển cân nặng và chiều cao khi trẻ được bổ sung kẽm và vi chất khác [39], 

[77], [102]. Tuy nhiên, nghiên cứu khác ti

 Ninh và cộng sự năm 1995 cho kết quả tương đối khả quan. Nghiên cứu đã 

bổ sung kẽm cho trẻ SDD thấp còi với liều 10mg kẽm/ngày trong thời gian 5 

tháng, kết quả cho thấy cân nặng và chiều cao của trẻ đã cải thiện tốt hơn so với 

nhóm không được uống kẽm. Bằng phân tích hồi qui đa biến, tác giả cho thấy tác 

dụng của kẽm đã tăng được 0,5 kg và 1,5 cm có ý nghĩa (p<0,001) trên trẻ suy 

dinh dưỡng thể còi trong thời gian 5 tháng [89].  

Bên cạnh sự cải thiện về cân nặng và chiều cao ở 2 nhóm can thiệp, kết quả 

nghiên cứu này cũng cho thấy sự cải thiện về Z-score CN/T, CC/T và CN/CC ở 

nhóm được can thiệp. So sánh với các nghiên cứu đã triển khai, một nhóm tác 

giả đã xem xét một cách hệ thống từ 37 nghiên cứu đã triển khai với 47 nhóm so 
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sánh cho thấy có sự cải thiện có ý nghĩa về chiều cao theo tuổi (HAZ) ở nhóm 

được bổ sung kẽm, với mức thay đổi nhiều hơn nhóm chứng là 0,17 SD (CI 95% 

từ 0,075 - 0,264SD; p=0,01) [54]. Khi xem xét 35 nghiên cứu khác với 45 nhóm 

so sánh cung cấp số liệu về hiệu quả của bổ sung kẽm với cân nặng ở những trẻ 

có chỉ số cân nặng theo tuổi (WAZ) trung bình là -2,61. Kết quả đó đã cho thấy 

bổ sung kẽm làm tăng có ý nghĩa chỉ số WAZ với mức thay đổi trung bình là 

0,119SD (CI 95%= 0,048 đến 0,190; p=0,002) [54]. Phân tích 22 nghiên cứu với 

30 n

ác động tốt tới tình trạng 

nhân

n nhiều hơn, vì vậy năng lượng ăn vào cũng như lượng protein được 

hóm so sánh cung cấp thông tin về hiệu quả bổ sung kẽm với chỉ số cân 

nặng theo chiều cao (WHZ). Kết quả cho thấy hiệu quả bổ sung kẽm với WHZ ít 

có thay đổi tích cực với WHZ, với mức thay đổi WHZ trung bình là 0,062SD (CI 

95%= 0,00-0,123; p=0,049) [54].  

Kết quả phân tích tương quan giữa sự tăng cân nặng, chiều cao với từng 

biến độc lập (sinh hoá và bệnh tật) (bảng 3.27 và 3.28) trong nghiên cứu của 

chúng tôi cho thấy, có mối tương quan có ý nghĩa với mức tăng cân nặng và 

chiều cao ở thời điểm T6 với nồng độ Hb, kẽm huyết thanh và tổng số ngày mắc 

bệnh tiêu chảy và NKHH. Các kết quả này cho thấy khi nồng độ hoá sinh được 

cải thiện, tình trạng bệnh nhiễm khuẩn giảm thì sẽ t

 trắc (cân nặng và chiều cao) của trẻ.  

Cơ chế tác động của vi chất dinh dưỡng (vitamin và khoáng chất) với tình 

trạng nhân trắc của trẻ có thể được giải thích như sau. Hầu hết các vitamin và 

khoáng chất tham gia vào  hầu hết các quá trình chuyển hóa của cơ thể, do nó có 

vai trò trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến tăng trưởng của cơ thể. Những tác 

động trực tiếp đến tăng cân nặng và chiều cao của trẻ là do khi bổ sung vi chất 

đã cải thiện nồng độ vitamin và khoáng chất trong huyết thanh. Một số tác giả 

cho rằng kẽm có tác dụng kích thích tăng trưởng ở trẻ nhờ tác dụng trung gian 

làm tăng hóc môn tăng trưởng (IGF-I) giống insulin trong máu [71]. Các tác 

động gián tiếp của bổ sung vi chất là đã kích thích sự ngon miệng và làm trẻ tiêu 

thụ thức ă
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cung

ho sự tăng 

trưởn

hiên cứu của chúng tôi đã cho 

tốt 

hơn n

tăng lên. 

 cấp nhiều hơn và mức độ hấp thu cũng tăng lên. Mặt khác, sự có mặt của 

các vi chất khác trong hỗn hợp premix trong nhóm được bổ sung sprinkles (như 

vitamin C, vitamin B1, vitamin B2,..là những vitamin có thể giúp trẻ ăn ngon 

miệng). Một số tác giả cho rằng trẻ tăng trưởng tốt hơn do bổ sung vi chất làm 

tăng cường miễn dịch giúp giảm mắc các bệnh nhiễm trùng. Cả hai cơ chế trực 

tiếp và gián tiếp của bổ sung vi chất đều là các tác dụng có lợi của bổ sung kẽm 

và Sprinkles.  

Lý giải cho mức giảm tỷ lệ SDD thấp còi (CC/T<-2SD) ở nhóm chứng 

cũng tương đối tốt sau 12 tháng, mặc dù không được can thiệp, là do nghiên cứu 

của chúng tôi được tiến hành trên toàn bộ SDD thấp còi, với qui mô nhỏ (134 

trẻ). Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu còn cho thấy, mặc dù tỷ lệ SDD CC/T 

giảm nhiều ở nhóm chứng nhưng mức tăng Z-score CC/T là 0,16 SD trong vòng 

1 năm, là mức tăng tương tự với các nghiên cứu can thiệp khác. Đồng thời ở thời 

điểm T0, chủ yếu trẻ SDD CC/T ở mức độ nhẹ (từ -2 đến <-3SD), gần với ranh 

giới bình thường nên khi trẻ lớn hơn, trẻ cũng ăn được các loại thực phẩm đa 

dạng hơn và như vậy sẽ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn giúp c

g tốt hơn và giúp trẻ thoát khỏi suy dinh dưỡng. 

Hiệu quả can thiệp đối với các chỉ số nhân trắc theo nhóm tuổi khác nhau : 

Can thiệp đã triển khai trên nhóm trẻ có khoảng tuổi rộng 6-36 tháng, có thể chia 

làm 2 nhóm 6-24 tháng được coi là tác động sớm và nhóm kia từ 25-36 tháng 

được coi là tác động muộn hơn. Các kết quả ng

thấy, sau can thiệp cân nặng và chiều cao của nhóm tuổi 6-24 tháng cải thiện 

hóm 25-36 tháng. Kết quả này cho thấy, các can thiệp càng tiến hành sớm 

trên nhóm trẻ nhỏ, hiệu quả càng tốt hơn. Lý giải cho điều này có thể do, trẻ 6-

24 tháng là nhóm trẻ có nguy cơ SDD cao nhất, ở giai đoạn này trẻ được ăn bổ 

sung, nếu thức ăn bổ sung có số lượng và chất lượng không tốt sẽ dẫn đến thiếu 

vi chất và trẻ cũng tiếp xúc với môi trường nhiều hơn nên nguy cơ bệnh tật cũng 
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Bên cạnh đó, y văn cũng giải thích khuynh hướng thay đổi gia tăng về 

chiều cao của người trưởng thành bắt nguồn từ 2 năm đầu tiên của cuộc đời, chủ 

yếu thông qua tăng chiều dài của chân. Thời kỳ này là thời kỳ tăng trưởng cao 

nhất sau khi sinh và nhạy cảm với các điều kiện không thuận lợi (thiếu ăn, bệnh 

tật). Ở các nước đang phát triển, tăng trưởng kém dẫn đến chiều cao/tuổi thấp 

hay còn gọi là SDD thấp còi và người ta thấy rằng tình trạng này tập trung vào 1-

2 năm đầu tiên của cuộc đời. Nhiều bằng chứng cho thấy, chiều cao sơ sinh ở 

nhiều nước đang phát triển gần với số liệu của Tây Âu và Bắc Mỹ. Tuy vậy, 

khoảng 4-6 tháng đến 18 tháng đường cong tăng trưởng của nước đang phát triển 

thấp hơn và đến 24 tháng thì thấp hơn hẳn [57]. Nhiều nghiên cứu khác cũng chỉ 

ra rằng cung cấp năng lượng đầy đủ sẽ giúp đứa trẻ duy trì cân nặng phù hợp với 

chiều cao. Cho tới nay, các nghiên cứu bổ sung các chất dinh dưỡng riêng rẽ như 

prote

ốt hơn so với các giai đoạn muộn hơn. Nghiên cứu của chúng 

tôi cũ

4.2.3. Hiệu quả cải thiện hàm lượng hemoglobin và tình trạng thiếu máu  

thanh, trong khi 

in, kẽm, đồng, iod và vitamin A cho các kết quả thiếu nhất quán. Điều này 

các tác giả cũng đã lý giải có thể do quần thể trẻ em đó thiếu nhiều chất dinh 

dưỡng cùng một lúc, mặt khác phần lớn các can thiệp chưa tập trung vào lứa tuổi 

nhỏ nhất (6-24 tháng) là thời kỳ tăng trưởng nhiều nhất [68].  

Như vậy có thể kết luận rằng trong 2 năm đầu tiên của cuộc đời là giai đoạn 

phát triển nhanh nhất của đứa trẻ và các can thiệp vào giai đoạn này cũng được 

coi là có hiệu quả t

ng đóng góp thêm bằng chứng cho việc nên can thiệp sớm trên nhóm trẻ 6-

24 tháng để tăng hiệu quả can thiệp trên trẻ nhỏ. 

Kết quả nghiên cứu tại Gia Bình - Bắc Ninh cho thấy, tại thời điểm kết thúc 

can thiệp (T6) nồng độ Hb chỉ tăng có ý nghĩa thống kê so với T0 ở nhóm 

sprinkles (với p<0,001). Trong đó nồng độ Hb tăng nhiều nhất ở nhóm sprinkles, 

sau đó đến nhóm kẽm và thấp nhất ở nhóm chứng (bảng 3.16). Kết quả này cho 

thấy, bổ sung đa vi chất có tác dụng cải thiện nồng độ Hb huyết 
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đó bổ

 ít khi thiếu 1 

vi ch

ả nghiên cứu này cũng cho thấy, những trẻ bị thiếu máu trước can 

thiệp có mức cải thiện nồng độ Hb tốt hơn so với những trẻ không bị thiếu máu 

(kể c

có khả năng hấp thu sắt tốt hơn những trẻ có hàm lượng Hb bình thường để bù 

ả triển 

tự [14], [21], [22]. 

 Về tỷ lệ thiếu máu, tỷ iếu máu ở 3 nhóm đều ở mức cao về mức ý 

ngh c khoẻ ng.  này  tư ả của

t trạng thiếu máu à  tại 6 tỉ ện ở Việt Nam năm 

2   nhữ â

c của cơ thể khá lớn  nhỏ), 

chỉ đạt khoảng 50% nhu c ng thời, iên cứu

là những trẻ SDD thấp cò uy dinh d

làm tăng các nguy cơ thiếu vi chất, đặc biệt u do thiếu sắt. Do vậy 

việc bổ sung vi chất bằng các con đường khác nhau là cần thiết.  

 sung kẽm không có tác dụng hoặc rất ít cải thiện Hb. Lý giải do việc này 

có thể do khi bổ sung kẽm đã phần nào làm ức chế khả năng hấp thu sắt của cơ 

thể dẫn đến nồng độ Hb đã không cải thiện nhiều ở nhóm kẽm. Kết quả này có 

thể thấy khá tương đồng khi xem xét kết quả phân tích meta về sự thay đổi nồng 

độ Hb khi bổ sung kẽm từ 11 nghiên cứu thử nghiệm trên 19 nhóm khác nhau. 

Liều kẽm bổ sung trung bình ở 19 nhóm này dao động trong khoảng từ 2,9 đến 

21,4 mg kẽm/ngày. Quan sát và phân tích tất cả các nhóm can thiệp cho thấy, 

nhìn chung bổ sung kẽm không có hiệu quả trong thay đổi nồng độ Hb [70]. Mặc 

dù vậy, hiện nay các nhà khoa học vẫn khuyến cáo nên bổ sung đa vi chất, trong 

đó có phối hợp giữa sắt và kẽm với một tỷ lệ thích hợp, vì lý do trẻ

ất đơn thuần mà thường thiếu kết hợp nhiều vi chất khác nhau, cho nên bổ 

sung đa vi chất vẫn có tác dụng cải thiện tình trạng vi chất của cơ thể. 

Kết qu

ả ở nhóm chứng). Điều này cho thấy những trẻ có hàm lượng Hb thấp hơn 

lại lượng sắt trong cơ thể còn thiếu. Kết quả nghiên cứu của một số tác gi

khai ở trẻ em dưới 1 tuổi tại một số địa bàn ở Việt Nam cũng cho nhận xét tương 

lệ th

Kết quả

 ở trẻ em v

ĩa sứ

ra về tình 

 cộng đồ  gần

phụ nữ

ơng tự với kết qu

nh đại di

 cuộc điều 

006 [15].

ầu sắt 

Một trong ng nguyên nh

 (5-7 mg ở trẻ

ầu trên. Đồ

i, tức là s

ân g y thiếu máu do thiếu

trong khi khẩu phần

quần thể ngh

 sắt là do nhu 

 ăn tối ưu cũng 

 của chúng tôi 

 quá khứ càng ưỡng kéo dài trong

là thiếu má
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Sau 6 tháng can thiệp, tỷ lệ thiếu máu đều giảm ở cả 3 nhóm nhưng hiệu 

quả vượt trội thể hiện ở nhóm được bổ sung sprinkles: tỷ lệ thiếu máu giảm 

nhiều nhất và tỷ lệ thiếu 2 vi chất trở lên cũng giảm thấp nhất ở nhóm này. Như 

v g  i 

Gia Bình - Bắc Ninh cũn ới kết q hiên cứu của  

trong nước. Nghiên cứu c Quang T

thiếu máu giảm có ý nghĩa ở cả 4 nh

nhóm sắt +kẽm, và giảm nhiều nhất ở 2 nhóm bổ sung sắt và

Tác giả Cao Thu Hương nghiên cứu bổ sung

cho trẻ 5-7 tháng trong 6 tháng cũng cho các k

Các kết quả nghiên cứu của một số tác gi ài nước cũng t

kết quả nghiên cứu của chúng tôi trên trẻ SDD uyện

Bắc Ninh.  

 4  ả 

s a vi chất cho cá ượng khác nh ết kế

nhau lên tình trạng sắt và thiếu máu ở một số n  trên thế giới [6

Bảng 4.1. Tổng hợp một số nghiên cứu bổ sung sprinkles đa v
trạng sắt và thiếu máu

Tác 
Nước 

Đối 

tượng 
Cỡ 

Kết quả 

ậy bổ sun  sprinkles có khả năng phụ

g phù hợp v

ủa Nguyễn 

 thống kê 

c hồ thiếu máu. Kết quả 

uả ng

nghiên cứu tại 

một số tác giả 

an thiệp, tỷ lệ 

, nhóm sắt và 

 sắt+kẽm [22]. 

g và đa vi chất 

 

ương đồng với 

 Gia Bình, tỉnh 

rung, sau 6 tháng c

óm chứng, nhóm kẽm

 được 

 bột giàu năng lượn

ết quả tương tự [9]. 

ả ngo

 thấp còi tại h

Bảng

prinkles đ

.1. trình bày tóm tắt các kế

c đối t

t qu của nghiên cứu can

au, với các thi

 thiệp bổ sung 

 can thiệp khác 

7].  

i chất lên tình 

ước

 ở trẻ nhỏ. 

Thiết kế nghiên 

giả/năm 
can thiệp

mẫu cứu 

Sha i 

 

 

rieff, 

2006 

Pakistan Trẻ 6-12 

tháng có 

tiền sử 

tiêu chảy 

75 Can thiệp 2 

tháng: SP MMN 

(30mg sắt) 

SP MMN (30mg 

sắt) +LAB 

 

Hiệu quả cả

thiện trên tình

trạng ferritin và

Hb (NS) 
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Tác 

giả/năm 
Nước 

Đối 

tượng 

can thiệp

Cỡ 

mẫu 

Thiết kế nghiên 

cứu 
Kết quả 

Sharieff, 

2006 

Trung Quốc Trẻ 6-36 

tháng tuổi 

ở trường 

415 Can thiệp 13 

tuần: 

SP MM

Ferritin huyế

thanh ở nhóm

học sắt) uống hàng 

ngày 

SP MMN (30mg 

sắt) uống hàng 

tuần 

Nhóm chứng 

cao hơn nhóm

chứng, cao hơn 

nhóm SP hàng

tuần (NS); Hb

giữa 3 nhóm

không có sự

khác biệt  

N (30mg 

t 

 

SP hàng ngày 

 

 

 

 

 

Giovann

ini, 2006 

Campuchia Trẻ 6 

tháng 

204 Can thiệp 12 

tháng: 

SP 

MMN(12,5mg 

sắt) 

Cải thiện có ý

nghĩa thống kê

về nồng đ

ferritin và Hb ở

tất cả các nhóm

SP 12,5mg sắt+ 

 

 

ộ 

 

 

can thiệp 

axit folic 

Nhóm chứng SP 
(SP: sprinkles; MMN: multiple micronutrients; LAB: lactic acid bacteria; NS; not 
significant) 

Việc phối hợp các vi chất trong sprinkles cũng là vấn đề cần xem xét. 

Những nghiên cứu về tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng của các đối tượng nguy 

cơ như bà mẹ có thai và trẻ em cho thấy: việc thiếu vi chất thường xảy ra đồng 

thời: thiếu máu thiếu sắt thường đi kèm với thiếu kẽm. Hơn nữa việc bổ sung sắt 

đơn thuần cho đối tượng thiếu máu do thiếu sắt sẽ kém hiệu quả. Do đó việc bổ 

sung đa vi chất trên đối tượng có nguy cơ đã được nhiều nghiên cứu trong và 
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ngoài nước tiến hành. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, kẽm và sắt 

cạnh

ế hấp thu 

này l

 tranh cùng cảm thụ trên tế bào của ống tiêu hóa, làm ảnh hưởng đến việc 

hấp thu của cả 2 chất. Để giải quyết vấn đề này, một nghiên cứu đánh giá về giá 

trị sinh học ở nông thôn Ghana. Kết quả cho thấy với hàm lượng 10mg kẽm 

(dạng kẽm gluconate) làm giảm một cách có ý nghĩa thống kê hấp thu sắt, nhưng 

với hàm lượng 5 mg kẽm thì không ảnh hưởng [80].  

Một khuyến cáo khác nhằm tăng cường hiệu quả khi tương tác giữa kẽm và 

sắt là nếu bổ sung cả sắt và kẽm cùng một lúc dưới dạng các hợp chất thì sắt có 

thể làm giảm đáng kể tỷ lệ hấp thu kẽm khi hàm lượng sắt lớn hơn 25 mg/ngày. 

Sự ức chế hấp thu này sẽ tăng lên nếu bổ sung sắt được tiến hành trong bữa ăn. 

Vì vậy, người ta khuyến nghị nên bổ sung sắt giữa các bữa ăn. Trong khi nhiều 

nghiên cứu đã cho thấy sắt với hàm lượng cao trong hỗn hợp sắt+kẽm sẽ ức chế 

hấp thu kẽm thì trong nhiều nghiên cứu tăng cường cả sắt và kẽm vào thực phẩm 

bằng phương pháp sử dụng đồng vị phóng xạ lại không thấy có hiện tượng ức 

chế này. Điều này có nghĩa là sắt chỉ ức chế hấp thu kẽm nếu hai vi chất này 

cùng được bổ sung qua các chế phẩm với một tỷ lệ không phù hợp mà không ức 

chế hấp thu kẽm khi hai vi chất cùng được bổ sung thông qua thực phẩm. Tỷ lệ 

kết hợp sắt/kẽm trong các hợp chất phù hợp nhất để hạn chế sự ức ch

à không được quá 2:1 [80].  

Trong can thiệp của chúng tôi, hàm lượng sắt trong sprinkles là 11,38 mg là 

lượng sắt cho phép (<25 mg/ngày) không ảnh hưởng đến hấp thu kẽm, nhưng 

mức giảm thiếu kẽm ở nhóm sprinkles chưa bằng nhóm kẽm, có thể do tỷ lệ 

sắt/kẽm chưa thực sự hợp lý (11,38 mg sắt/3,46 mg kẽm). Nhưng trong hợp chất 

sprinkles của chúng tôi sản xuất có thêm các vi chất khác có tác dụng tăng cường 

hấp thu sắt (như vitamin C, đồng), chính vì vậy nhóm được bổ sung sprinkles 

trong can thiệp của luận án vẫn là nhóm có nồng độ Hb cải thiện nhiều nhất 

(bảng 3.16).  
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4.2.4. Hiệu quả cải thiện hàm lượng Retinol huyết thanh và thiếu vitamin A  

Sau can thiệp (T6), nồng độ Retinol huyết thanh đều tăng ở cả 3 nhóm. 

Trong đó nồng độ cao nhất ở nhóm sprinkles (1,10 μmol/l), sau đó đến nhóm 

kẽm (1,09 μmol/l) và thấp nhất ở nhóm chứng (1,06 μmol/l), sự khác biệt chưa 

có ý nghĩa thống kê. Mặc dù retinol huyết thanh tại thời điểm T6 cao nhất ở 

nhóm sprinkles, tuy nhiên thực tế mức tăng Retinol lại nhiều nhất ở nhóm được 

bổ sung kẽm đơn thuần (tăng 0,11 μmol/l) và tăng ít hơn ở nhóm sprinkles (chỉ 

tăng 0,99 μmol/l). Về mức giảm tỷ lệ thiếu vitamin A, tỷ lệ thiếu vitamin A đều 

giảm

 giảm ở cả nhóm được bổ 

sung 

in A hay không. Trẻ được chia làm 4 nhóm nghiên cứu: nhóm 1 được 

bổ sung kẽm đơn thuần, nhóm 2 được bổ sung vitamin A đơn thuần, nhóm 3 

 tại thời điểm T6 ở cả 3 nhóm, tuy nhiên mức giảm nhiều nhất ở nhóm 

sprinkles, sau đó đến nhóm kẽm và giảm ít nhất ở nhóm chứng (sự khác biệt 

chưa có ý nghĩa thống kê với p>0,05). Hiệu quả can thiệp cũng thấy ở 2 nhóm 

can thiệp trong giảm tỷ lệ thiếu vitamin A. Như vậy, bổ sung sprinkles đa vi chất 

và kẽm có tác dụng trong cải thiện tình trạng Retinol của cơ thể nhưng chưa rõ 

ràng trong cải thiện tỷ lệ thiếu vitamin A. Kết quả này có thể giải thích thêm bởi 

trong thời gian can thiệp từ tháng 10/2007 đến tháng 4/2008 có chiến dịch uống 

vitamin A vào tháng 12 hàng năm, nên trẻ ở cả 3 nhóm đều được bổ sung 

vitamin A liều cao, như vậy kết quả cải thiện nồng độ vitamin A và tỷ lệ thiếu 

vitamin A của trẻ trong nghiên cứu của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng. 

Nghiên cứu của Lê Thị Hợp và cộng sự năm 2004 cho thấy, bổ sung đa vi 

chất hàng ngày trong thời gian 6 tháng cho trẻ 6-12 tháng cũng cho kết quả 

tương tự như kết quả nghiên cứu của chúng tôi tại Gia Bình - Bắc Ninh, nồng độ 

retinol huyết thanh có cải thiện, tỷ lệ thiếu vitamin A

đa vi chất và nhóm chứng nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

[77]. Thiếu kẽm và thiếu vitamin A thường kết hợp trên trẻ suy dinh dưỡng. Một 

nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên, mù kép và có đối chứng trên trẻ 12-35 tháng 

đã được tiến hành để đánh giá liệu bổ sung kẽm và vitamin A có cải thiện tình 

trạng vitam
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được bổ sung cả kẽm và vitamin A, nhóm 4 là nhóm chứng. Kết quả cho thấy, 

bổ su

iữa bổ sung kẽm và tình trạng vitamin A [44].  

ng tỷ lệ thiếu vitamin A (retinol huyết thanh <0.7 micromol/L) cao nhất 

trong nhóm chứng (47,0%) và nhóm bổ sung kẽm (40,6%), thấp hơn ở nhóm bổ 

sung viatmin A (37,5%) và thấp nhất ở nhóm được bổ sung vitamin A và kẽm 

(13,3%) với p<0,05. Kết quả này cho thấy bổ sung kẽm đơn thuần ít có tác dụng 

trong cải thiện vitamin A [96]. Như vậy có thể kết luận rằng nên bổ sung phối 

hợp các đa vi chất với nhau trên trẻ nhỏ sẽ cho hiệu quả cải thiện tốt hơn so với 

bổ sung đơn chất.  

Theo y văn, bổ sung kẽm sẽ làm tăng hấp thu vitamin A do kẽm tham gia 

vào quá trình tổng hợp protein vận chuyển retinol trong gan (RBP), từ nơi dự trữ 

trong gan đến các cơ quan đích, nếu thiếu kẽm, lượng RBP huyết thanh bị giảm 

thấp, do vậy vitamin A dự trữ từ gan bị ứ đọng không được mang tới các cơ quan 

đích, dẫn tới hội chứng thiếu vitamin A, mặc dù dự trữ trong gan vẫn cao. Trong 

trường hợp này điều trị bằng bổ sung viên nang vitamin A đơn thuần không có 

tác dụng cải thiện tình hình, trong khi kết hợp vitamin A và bổ sung kẽm sẽ có 

hiệu quả rõ rệt, nhanh chóng tương ứng với nồng độ RBP tăng [44]. Ngược lại, 

thiếu vitamin A nặng cũng ảnh hưởng tới hấp thu kẽm do giảm tổng hợp protein 

vận chuyển kẽm ở ruột [40], [44]. Tuy nhiên, tác giả khác cho rằng bằng chứng 

về hiệu quả bổ sung kẽm lên tình trang vitamin A còn chưa rõ ràng. Các nghiên 

cứu cắt ngang trên người cho thấy ít có mối liên quan giữa tình trạng kẽm và 

vitamin A. Nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên trên người chưa thấy có mối liên 

quan g

Vì lý do kinh phí và khó khăn trong việc lấy máu tĩnh mạch lần 3 trên đối 

tượng trẻ nhỏ nên nghiên cứu này đã không đánh giá được nồng độ Retinol huyết 

thanh tại thời điểm T12 để xem khả năng duy trì nồng độ và tỷ lệ thiếu Vitamin A 

sau khi kết thúc can thiệp. Đây là một trong những hạn chế trong can thiệp của 

chúng tôi. 
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4.2.5. Hiệu quả cải thiện hàm lượng kẽm huyết thanh và thiếu kẽm 

Sau 6 tháng can thiệp (T6), nồng độ kẽm huyết thanh cao nhất ở nhóm kẽm 

(13,19 μmol/l) và thấp nhất ở nhóm chứng (12,04 μmol/l). Sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê giữa nhóm kẽm và nhóm chứng với p<0,001 và giữa nhóm kẽm 

với nhóm sprinkles với p<0,05. Còn khi so sánh mức tăng nồng độ kẽm huyết 

thanh trung bình sau can thiệp, nồng độ kẽm huyết thanh tăng nhiều nhất ở nhóm 

kẽm và tăng ít nhất ở nhóm chứng. Mức tăng nồng độ kẽm huyết thanh ở nhóm 

kẽm cao gấp 3 lần so với nhóm chứng và mức tăng nồng độ kẽm huyết thanh ở 

nhóm

rị tuyệt đối của kẽm huyết thanh và mức 

thay 

hử 

ệm đều có sự đồng nhất và có 

ý nghĩa thống kê về mức tăng nồng độ kẽm huyết thanh khi bổ sung kẽm cho trẻ 

[70].  

hiệu quả cải thiện cũng tốt nhất ở nhóm kẽm (79,2%), sau đó đến nhóm sprinkles 

 sprinkles cũng cao gần gấp 2 lần so với nhóm chứng. Như vậy, bổ sung 

kẽm và sprinkles đa vi chất có kết quả tốt trong cải thiện nồng độ kẽm của trẻ 

SDD thấp còi. Kết quả này cũng khá phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Quang 

Trung, khi so sánh hiệu quả bổ sung vi chất với nồng độ kẽm huyết thanh trên 4 

nhóm can thiệp (nhóm chứng, nhóm sắt, nhóm kẽm và nhóm kẽm +sắt) trên trẻ 

dưới 1 tuổi. Sau nghiên cứu, trị số trung bình kẽm huyết thanh đã tăng ở 4 nhóm 

nhưng chỉ có ý nghĩa thống kê so với trước nghiên cứu ở nhóm kẽm và nhóm kết 

hợp sắt + kẽm (p<0,01). Đồng thời, giá t

đổi kẽm huyết thanh so với trước can thiệp ở nhóm bổ sung kẽm và kẽm + 

sắt cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 2 nhóm bổ sung sắt và nhóm chứng 

(p<0,01) [22]. Các số liệu từ phân tích meta (tổng kết từ 22 nghiên cứu t

nghiệm) cho kết quả tương tự. Tất cả các thử nghi

Về tỷ lệ thiếu kẽm tại thời điểm sau can thiệp của 3 nhóm nghiên cứu. Kết 

quả cho thấy, sau can thiệp, tỷ lệ thiếu kẽm giảm mạnh ở nhóm kẽm (từ 44,7,0% 

xuống 9,3%), giảm ít hơn ở nhóm sprinkles (từ 45,6% xuống 17,3%) và giảm rất 

ít ở nhóm chứng (từ 39,2% xuống 26,2%). Sự khác biệt về tỷ lệ thiếu kẽm tại 

thời điểm T6 có ý nghĩa thống kê với χ2= 11,897; p=0,003. Về chỉ số hiệu quả, 
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(62,1%) và cải thiện ít nhất ở nhóm chứng (33,2%). Tỷ lệ mắc mới thiếu kẽm 

cũng

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, hiệu quả bổ sung kẽm khá rõ 

ràng đối với bệnh tiêu chảy và viêm đường hô hấp ở trẻ SDD thấp còi: số ngày 

Trong khi đó hiệu quả bổ sung sprinkles cũng cho kết quả tương đối khả quan 

 thấp hơn có ý nghĩa thống kê ở 2 nhóm can thiệp so với nhóm chứng. Kết 

quả này cũng cho thấy có sự tương đồng với kết quả nghiên cứu của Nguyễn 

Quang Trung trên trẻ dưới 1 tuổi tại Quế Võ, Bắc Ninh. Tỷ lệ kẽm huyết thanh 

thấp đã giảm rõ rệt ở nhóm trẻ được bổ sung kẽm, sắt+ kẽm và nhóm chứng, tuy 

nhiên tỷ lệ thiếu kẽm hầu như không thay đổi ở nhóm trẻ được bổ sung sắt. 

Nhưng vì số lượng trẻ bị thiếu kẽm trong mỗi nhóm không đủ lớn nên không 

tính toán được ý nghĩa thống kê [22].  

Các kết quả nghiên cứu trên cho thấy hầu hết bổ sung kẽm và bổ sung đa vi 

chất có chứa kẽm làm tăng nồng độ kẽm. Mặc dù nồng độ kẽm huyết thanh 

không phải là chỉ số phản ánh tình trạng kẽm của từng cá thể, nhưng có sự thay 

đổi về nồng độ kẽm ở các nhóm can thiệp so với nhóm chứng nên có thể kết luận 

rằng nhóm can thiệp đã cải thiện tình trạng kẽm. Bên cạnh đó các kết quả nghiên 

cứu cũng gợi ý rằng bổ sung kẽm đơn thuần có thể ảnh hưởng không tốt tới tình 

trạng sắt của cơ thể nhưng bổ sung sắt hoặc hợp chất có chứa sắt dường như 

không có ảnh hưởng tới tình trạng kẽm. 

Tương tự như chỉ số vitamin A, nồng độ kẽm và tỷ lệ thiếu kẽm giai đoạn 

T6-T12 trong luận án của chúng tôi cũng chưa thực hiện được do nguồn lực còn 

hạn chế và do đối tượng trẻ nhỏ nên khó khăn trong việc lấy máu xét nghiệm. 

4.2.6. Hiệu quả cải thiện một số chỉ số bệnh tật 

mắc bệnh trung bình, số lần mắc bệnh, tỷ lệ mắc tiêu chảy >2 lần trong 6 tháng 

và tỷ lệ mắc tiêu chảy kéo dài trên 3 ngày cũng thấp hơn so với nhóm chứng. 

đối với bệnh tiêu chảy (số ngày mắc bệnh và tỷ lệ mắc bệnh trên 2 lần/6 tháng) 

thấp hơn so với nhóm chứng, nhưng chưa thấy hiệu quả rõ ràng đối với NKHH.  
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Hiệu quả can thiệp với bệnh tiêu chảy 

Kết quả nghiên cứu tại Gia Bình - Bắc Ninh khá tương đồng với nghiên cứu 

của Nguyễn Xuân Ninh và CS khi bổ sung kẽm cho 146 trẻ 4-36 tháng bị suy 

dinh dưỡng ở Việt Nam. Kết quả cho thấy trẻ ở nhóm can thiệp không những cải 

thiện về chiều cao, chiều cao mà tỷ lệ mắc tiêu chảy cũng thấp hơn so với nhóm 

chứng [89]. Kết quả nghiên cứu này cũng được đưa vào phân tích chung cùng 20 

nghiên cứu khác trên thế giới và đều cho thấy, nhận định chung quan trọng là bổ 

sung kẽm làm giảm có ý nghĩa nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy ở trẻ em [38]. Chính 

vì vậy UNICEF/WHO(2003) đã đưa ra khuyến cáo nên dùng kẽm kết hợp với 

Oresol trong điều trị tiêu chảy ở trẻ em. Nghiên cứu bổ sung sprinkles đa vi chất 

trong thời gian 2 tháng trên trẻ em 6-12 tháng tuổi tại Pakistan cho thấy, tỷ lệ 

mắc tiêu chảy người- ngày khi kết thúc can thiệp là 15% (SD=10%) ở nhóm 

sprinkles, trong khi ở nhóm chứng là 26% (SD=20%), sự khác biệt chưa có ý 

nghĩa

ụ 

thể: c

n 

tiêu chảy cấp khoảng 16% (dao động từ 9% - 23%). Ở những trẻ có hàm lượng 

 thống kê [122]. Theo y văn, bổ sung sprinkles đa vi chất không những có 

tác động ngay tức thì (tiêu chảy, thiếu máu) mà còn có tác dụng lâu dài (giảm tử 

vong trẻ em và có tác dụng đến khi trưởng thành) [105].  

Tuy nhiên các nghiên cứu trên thế giới về tác động của bổ sung kẽm với 

bệnh tiêu chảy đã đưa ra các kết quả khác nhau, có nghiên cứu không thấy tác 

dụng làm giảm tỷ lệ mắc và số ngày mắc; nghiên cứu khác lại cho thấy bổ sung 

kẽm làm giảm tỷ lệ cũng như mức độ nặng nhẹ của bệnh [70], [100], [114]. C

ác số liệu tổng hợp từ 13 nghiên cứu về hiệu quả bổ sung kẽm lên số ngày 

mắc tiêu chảy trên 1692 trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 29 tháng, cho thấy không có 

hiệu quả trong việc giảm số ngày mắc tiêu chảy [70]. Nhưng nhiều nghiên cứu 

về vai trò của bổ sung kẽm trong điều trị tiêu chảy cấp cũng được tiến hành ở 

Bangladesh, Ấn độ và Indonexia, tuy nhiên hầu hết các tác giả chưa đưa ra 

những thống nhất trong kết luận và khuyến nghị. Kết quả ban đầu của các nghiên 

cứu này được Sazawal S tổng hợp cho thấy việc bổ sung kẽm làm giảm thời gia
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kẽm 

ắc nhiễm 

khuẩ

 rõ 

sau s

 chúng tôi về vấn đề này cũng cho tỷ lệ mắc tiêu chảy kéo dài thấp hơn ở 

ứng (p>0,05). Tương tự, nghiên cứu ở 

Bang

huyết thanh thấp, bổ sung kẽm còn làm giảm thời gian tiêu chảy khoảng 

27% (dao động từ 22-33%). Bổ sung kẽm làm cho mức độ nặng của bệnh biểu 

hiện bằng số lần tiêu chảy và số lượng phân ở trẻ giảm xuống khoảng 29% (dao 

động từ 18-39%) và ở những trẻ suy dinh dưỡng thì mức độ giảm xuống tới 45% 

(dao động từ 38-52%) [100]. Black RE đã tổng hợp kết quả nghiên cứu về lĩnh 

vực này ở Bangladesh, Brazil, Guatemala, Ấn độ, Mexico, Papua New Guinea 

và Peru. Các nghiên cứu này cho thấy trẻ được bổ sung kẽm liên tục từ 2-12 tuần 

có tỷ lệ mắc tiêu chảy giảm khoảng 27% (dao động từ 8- 45%). Tỷ lệ m

n hô hấp cấp ở những trẻ được bổ sung kẽm giảm khoảng 31% (dao động từ 

3-60%). Cũng tương tự như trên, ở những trẻ có hàm lượng kẽm huyết thanh 

thấp và suy dinh dưỡng, mức độ giảm tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy và nhiễm khuẩn 

hô hấp cấp cũng thường nhiều hơn so với trẻ có hàm lượng kẽm huyết thanh 

bình thường và không suy dinh dưỡng [114]. 

Về số ngày mắc bệnh tiêu chảy trung bình theo tháng, kết quả nghiên cứu 

này có thể cho thấy diễn biến bệnh theo tháng/mùa trong năm (từ mùa thu sang 

mùa đông, vì can thiệp được triển khai từ tháng 10 đến tháng 4 là thời điểm 

chuyển từ thu sang đông nên bệnh tiêu chảy cũng giảm dần do nhiệt độ dễ chịu 

hơn). Mặt khác, diễn biến của biểu đồ cũng cho thấy hiệu quả can thiệp thấy

au 4 tháng can thiệp,  từ tháng thứ 5, số ngày mắc bệnh ở 2 nhóm được can 

thiệp số ngày mắc bệnh trung bình giảm thấp hơn ý nghĩa so với nhóm chứng.  

Tiêu chảy mạn tính thường phối hợp với suy dinh dưỡng. Kết quả nghiên 

cứu của

2 nhóm can thiệp so với nhóm ch

ladesh, Ấn độ, Pakistan và Peru cho thấy tỷ lệ mắc tiêu chảy mạn tính ở 

những trẻ được bổ sung kẽm giảm khoảng 16% (dao động từ 21-26%). Người ta 

cho rằng vai trò của việc bổ sung kẽm trong điều trị tiêu chảy mạn tính rõ hơn 

trong tiêu chảy cấp vì tiêu chảy mãn thường kết hợp với suy dinh dưỡng [114]. 
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Nhiều tác giả cho rằng bổ sung kẽm hoặc đa vi chất có chứa kẽm có tác 

dụng làm giảm tỷ lệ mắc bệnh nhiễm trùng ở trẻ em là do kẽm làm tăng khả 

năng miễn dịch của cơ thể thông qua cải thiện cả miễn dịch trung gian tế bào và 

miễn dịch dịch thể. Shankar AH. nhận thấy thiếu kẽm có ảnh hưởng xấu tới sự 

phát triển và chức năng của hầu hết các tế bào miễn dịch (bao gồm tế bào T, tế 

bào B và đại thực bào) [103]. Prasad AS cũng nhận thấy ảnh hưởng của thiếu 

kẽm đối với quá trình đáp ứng miễn dịch trung gian tế bào. Thiếu kẽm thường 

phối hợp với giảm chức năng miễn dịch, nhất là miễn dịch tế bào [95].  

Trong sản phẩm sprinkles đa vi chất của chúng tôi có thành phần chính của 

vitamin A, sắt và kẽm. Vitamin A có vai trò quan trọng trong hình thành và duy 

trì biểu mô, là hàng rào chống lại bệnh nhiễm trùng. Nhiều bằng chứng chứng 

minh sắt có ảnh hưởng tới sức đề kháng của cơ thể với các bệnh nhiềm trùng 

trên người và thực nghiệm. Quan sát cho thấy hiện tượng xuất hiện các tế bào 

lympho bất thường trên chuột và trẻ em bị thiếu sắt [56]. Thiếu sắt, các tế bào 

bạch cầu không có khả năng tiêu diệt vi khuẩn đường tiêu hoá, giảm khả năng tái 

tạo các tế bào limpho, giảm độ tập trung các tế bào miễn dịch nhanh. Đó là cơ 

chế giải thích tại sao các sản phẩm được bổ sung đa vi chất có chứa sắt, kẽm, 

vitamin A có khả năng tác động tới bệnh nhiễm khuẩn, trong đó có tiêu chảy. 

Các dẫn chứng trên cho thấy bổ sung kẽm và sprinkles có hiệu quả tốt trong 

việc cải thiện bệnh tiêu chảy và nhiễm trùng ở trẻ em cũng như trẻ bị SDD thấp 

còi. Tuy nhiên cần có những nghiên cứu sâu hơn để đưa ra những khuyến nghị 

cụ thể. 

Hiệu quả can thiệp với bệnh NKHH 

Kết quả nghiên cứu tại Gia Bình, Bắc Ninh cho thấy, bổ sung kẽm có tác 

dụng tốt trong  việc giảm số ngày, số lần và tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp kéo dài >3 

ngày, trong khi đó bổ sung sprinkles đa vi chất cho kết quả chưa rõ ràng (mặc dù 

số ngày mắc và số lần mắc ở nhóm sprinkles đều thấp hơn nhóm chứng nhưng 

sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê).  
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Kết quả nghiên cứu của chúng tôi về tổng số ngày mắc bệnh trong 6 tháng 

can thiệp và số ngày mắc NKHH trung bình theo tháng khá cao ở 2 nhóm chứng 

và nh

iảm. Điều này có thể giải thích như sau: đối tượng nghiên cứu của 

chúng tôi là trẻ SDD thấp còi, có tình trạng thiếu máu, thiếu vitamin A và thiếu 

kẽm ở mức độ nặng tại thời điểm bắt đầu can thiệp, do đó trong những tháng đầu 

số 

12.144 trẻ từ 9 đến 49 tháng, so sánh hiệu quả của bổ sung đa vi chất (có kẽm 

itamin 

 đa vi chất giảm tỷ lệ mắc viêm 

đườn

óm đa vi chất, có thể do thời điểm can thiệp là mùa đông  (từ tháng 10 đến 

tháng 4) nên khi nhiệt độ xuống thấp thường làm tăng khả năng mắc bệnh 

NKHH ở trẻ. Mặt khác, diễn biến của biểu đồ cũng cho thấy hiệu quả can thiệp 

thấy rõ sau 4 tháng can thiệp, từ tháng thứ 5, số ngày mắc bệnh ở 2 nhóm được 

can thiệp giảm thấp hơn ý nghĩa (p<0,05) và ít dao động hơn so với bắt đầu can 

thiệp, trong khi đó số ngày mắc bệnh trung bình ở nhóm chứng hầu như không 

đổi so với bắt đầu nghiên cứu, dao động trong suốt thời gian can thiệp và không 

có xu hướng g

của can thiệp, việc bổ sung kẽm và sprinkles đa vi chất mới có thể bù đắp được 

phần thiếu hụt nên hiệu quả trên bệnh NKHH chỉ có tác dụng vào giai đoạn cuối 

của can thiệp (tháng thứ 5, thứ 6 của can thiệp). 

Kenneth H. Brown cũng tổng hợp số liệu từ 12 nghiên cứu với tổng 

hoặc không có kẽm, vitamin A với các vi chất khác như sắt, axit folic, v

B2) với nhóm chứng. Kết quả cho thấy, bổ sung

g hô hấp dưới cấp tính nhiều hơn trên những trẻ bị SDD thấp còi so với 

nhóm chứng có ý nghĩa thống kê (nếu chẩn đoán viêm đường hô hấp dưới cấp 

tính bởi nhân viên y tế và có đủ các triệu chứng ho, khó thở, sốt, li bì) (RR= 

0,79, 95% CI= 0,67-0,94; p=0,013). Tuy nhiên nếu chỉ chẩn đoán viêm đường 

hô hấp dưới cấp tính (không do nhân viên y tế chẩn đoán) với hai triệu chứng thở 

nhanh hoặc khó thở thì không thấy có sự khác biệt về tỷ lệ mắc bệnh giữa nhóm 

can thiệp và nhóm chứng (RR= 0,99; 95% CI =0,91 – 1,08; p= 0,78) [70]. Tương 

tự nghiên cứu của Nguyễn Quang Trung trên trẻ dưới 1 tuổi tại Quế Võ, Bắc 

Ninh cho thấy bổ sung kẽm làm giảm số lần sốt đơn thuần và số ngày bị sốt đơn 
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thuần ở trẻ, nhưng không làm giảm số lần, số ngày mắc tiêu chảy và viêm đường 

hô hấp [22].  

Bổ sung kẽm hoặc đa vi chất có chứa kẽm có tác dụng làm giảm tỷ lệ mắc 

bệnh nhiễm trùng ở trẻ em là do kẽm làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể 

thông qua cải thiện cả miễn dịch trung gian tế bào và miễn dịch dịch thể (như 

IgA, 

Hội thảo về phòng chống bệnh tiêu chảy cho các nước tiểu vùng sông Mê 

kông

ặng tăng nhiều nhất ở nhóm sprinkles. Đồng thời khi 

xem xét m

IgM, IgG, tế bào limpho, bạch cầu) [103]. Cơ chế gián tiếp của bổ sung 

kẽm và và đa vi chất là kích thích sự ngon miệng, tăng khả năng ăn uống của trẻ 

và làm cho trẻ cũng được bổ sung nhiều vi chất dinh dưỡng hơn qua đường ăn 

uống, nhờ vậy cũng thêm sức đề kháng cho cơ thể giúp chống lại các bệnh 

nhiễm trùng. 

 tổ chức tại Hà nội năm 2010, cũng đưa ra khuyến nghị nên coi kẽm là một 

trong các thuốc thiết yếu tại tuyến cơ sở để phòng chống bệnh nhiễm khuẩn được 

bảo hiểm y tế hỗ trợ. Như vậy, các kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã bổ sung 

thêm bằng chứng khoa học cho khuyến cáo nói trên, giúp các  nhà quản lý xem 

xét đưa kẽm vào chương trình phòng chống nhiễm khuẩn cho trẻ ở Việt Nam. 

4.3. HIỆU QUẢ 6 THÁNG SAU KHI NGỪNG CAN THIỆP(T6-T12) 

4.3.1 Hiệu quả cải thiện trên chỉ số nhân trắc 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức tăng cân nhiều hơn ở giai đoạn T0 và T6, 

tăng ít hơn ở giai đoạn sau can thiệp T6 và T12. So sánh giữa 3 nhóm, ở giai đoạn 

6 tháng sau khi ngừng can thiệp (T6-T12) xu hướng tăng cân nặng vẫn duy trì như 

giai đoạn T0-T6, tức là cân n

ức tăng Z-score CN/T, CC/T và CN/CC và mức giảm 3 thể SDD 6 

tháng sau khi ngừng can thiệp cũng cho thấy Z-score vẫn tăng nhiều nhất ở 

nhóm sprinkles và mức giảm SDD CN/T, CC/T và CN/CC cũng nhiều nhất ở 

nhóm sprinkles. Thêm vào đó khi đánh giá hiệu quả can thiệp, hiệu quả can thiệp 

cũng có xu hướng tốt nhất và cao hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm sprinkles với 
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chỉ số CN/T; 2 chỉ số còn lại, mặc dù nhóm kẽm có hiệu quả tốt nhất nhưng sự 

khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê. Những kết quả này cho thấy, khả năng duy 

trì hiệu quả 6 tháng sau khi ngừng can thiệp trên chỉ số nhân trắc ở nhóm 

sprinkles tốt hơn hẳn nhóm kẽm, phản ánh tính ưu việt của việc bổ sung đa vi 

chất trên trẻ thấp còi.  

an 

thiệp

 trong khi khẩu 

phần 

ẻ phát triển tốt hơn trong 

thời g

Rất ít nghiên cứu theo dõi hiệu quả duy trì sau khi bổ sung vi chất. Khi c

 cho hiệu quả tốt với các chỉ số nhân trắc được nhiều nghiên cứu chứng 

minh. Cơ chế của tác dụng có thể giải thích bằng việc trẻ SDD thấp còi bị thiếu 

nhiều chất dinh dưỡng trong đó có các vitamin và chất khoáng, do vậy việc bổ 

sung các vi chất sẽ có tác dụng cải thiện các quá trình chuyển hóa, gián tiếp hoặc 

trực tiếp, kích thích sự phát triển của cơ thể. 

Khi ngừng can thiệp, hiệu quả tăng trưởng giảm đi, có thể giải thích bằng 

một số cơ chế như nhiều vitamin và chất khoáng không được dự trữ trong cơ thể, 

do vậy tác dụng của bổ sung sẽ giảm nhanh khi ngừng can thiệp,

ăn chưa cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết hàng ngày. Các điều tra 

về tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam cũng như trên thế giới cũng cho thấy, 

tỷ lệ SDD thấp còi có xu hướng giảm dần ở nhóm trẻ trên 24 tháng, kể cả những 

nơi không được can thiệp. Nhưng dù sao, khi ngừng can thiệp, vẫn thấy nhóm 

được can thiệp còn hiệu quả tốt hơn nhóm chứng, thể hiện ở chỉ số hiệu quả thực 

đối với tỷ lệ SDD ở 2 nhóm can thiệp vẫn còn duy trì. Có thể giải thích bằng việc 

trẻ có tình trạng dinh dưỡng tốt hơn, có khả năng miễn dịch, cũng như các quá 

trình chuyển hóa khác tốt hơn...và đã gián tiếp giúp cho tr

ian ngừng can thiệp.  

Dựa vào các tài liệu nghiên cứu trước, chúng tôi chỉ tiến hành can thiệp 

trong thời gian 6 tháng, và theo dõi thêm sau khi ngừng can thiệp 6 tháng, nên 

cũng chưa biết chắc chắn hiệu quả có lợi sẽ được duy trì trong bao lâu? Nhiều số 

liệu cho thấy, trong một số giai đoạn mấu chốt của cuộc đời, đặc biệt là những 

năm đầu đời, tình trạng dinh dưỡng của trẻ có ảnh hưởng quan trọng đến tình 
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trạng dinh dưỡng và bệnh mạn tính ở giai đoạn trưởng thành. Do vậy những 

nghiên cứu theo dõi dài hơn là cần thiết. Mặt khác kết quả của chúng tôi cũng 

gợi ý rằng việc bổ sung vi chất định kỳ, vài lần trong năm, cách nhau vài tháng 

là cần thiết giúp cho trẻ phát triển tốt cũng như duy trì tính bền vững hiệu quả 

của c

g kể trong việc duy trì nồng độ Hb và duy trì mức 

giảm tỷ lệ thiếu máu kể cả 6 tháng sau khi đã kết thúc can thiệp.  

có đối chứng triển khai tại 

Campu

s làm tăng 

hàm 

an thiệp. 

4.3.2. Hiệu quả cải thiện hàm lượng hemoglobin và tình trạng thiếu máu  

Đến thời điểm sau can thiệp (T6 và T12), nồng độ Hb ở nhóm sprinkles vẫn 

cao hơn nồng độ Hb ở nhóm kẽm và nhóm chứng, tỷ lệ thiếu máu  giảm ở cả 3 

nhóm, tốc độ giảm trong giai đoạn T0-T6 nhiều hơn giai đoạn T6-T12, giảm nhiều 

nhất ở nhóm được bổ sung sprinkles đa vi chất và giảm ít hơn ở 2 nhóm còn lại. 

Điều này cho thấy ở những nhóm không được bổ sung sắt thì tỷ lệ thiếu máu vẫn 

giảm dần ở nhóm tuổi lớn hơn, còn nếu được bổ sung đa vi chất (ở nhóm 

sprinkles) thì có ý nghĩa đán

Một nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên 

chia đánh giá hiệu lực sử dụng gói sprinkles tăng cường vi chất tại nhà 

trong 6 tháng cho trẻ 6 tháng tuổi có kết hợp với hướng dẫn nuôi dưỡng trẻ so 

với nhóm chứng chỉ hướng dẫn nuôi dưỡng ở trẻ nhỏ và theo dõi hiệu quả có 

được duy trì ở 18 và 24 tháng hay không. Kết quả khá tương đồng với nghiên 

cứu của chúng tôi tại Gia Bình, Bắc Ninh, hàm lượng Hb trung bình và tỷ lệ 

thiếu máu đều cải thiện tốt hơn ở nhóm can thiệp tại thời điểm kết thúc can thiệp 

(T12) và duy trì kết quả này ở thời điểm T18 và T24 [18]. 

Mặc dù kết quả của nghiên cứu này cho thấy bổ sung sprinkle

lượng Hb đáng kể ở nhóm sprinkles ở giai đoạn kết thúc can thiệp (T6), 

song ở giai đoạn ngừng can thiệp (T12) hàm lượng Hb cũng tăng và tỷ lệ thiếu 

máu cũng giảm tương đối tốt ở 2 nhóm còn lại. Điều này phù hợp với  kết quả 

các điều tra thiếu máu ở Việt Nam trong những năm gần đây. Điều tra năm 2008 

của Viện Dinh dưỡng cho thấy tỷ lệ thiếu máu ở trẻ dưới 2 tuổi rất cao (45,3% ở 
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trẻ dưới 12 tháng và 44,4% ở trẻ 12-23 tháng), nhưng tỷ lệ thiếu máu lại giảm 

mạnh ở các nhóm tuổi sau đó (27,5% ở trẻ 24-35 tháng, 17,4% ở trẻ 36-47 tháng 

và 14,2% ở nhóm 48-59%) [16]. Như vậy, không cần bổ sung sắt hoặc đa vi chất 

có chứa sắt thì tỷ lệ thiếu máu cũng giảm đáng kể ở lứa tuổi lớn hơn.  

Lý do tỷ lệ thiếu máu ở nhóm trẻ dưới 2 tuổi cao là do nhu cầu sắt đối với 
sự phát triển cơ thể nhanh, trong khi lượng sắt được cung cấp quá thấp từ chế độ 
ăn bổ sung nghèo nàn. Khi trẻ bắt đầu lớn hơn được ăn chung thức ăn với người 
lớn, các loại thực phẩm sẽ đa dạng hơn và lượng sắt cũng như các chất dinh 
dưỡng khác, nhất là protein cũng được cung cấp tốt hơn. Do đó hàm lượng Hb 
tăng lên và tỷ lệ thiếu máu tự nhiên có xu hướng giảm xuống ở trẻ lớn hơn. Vì 
vậy UNICEF khuyến cáo bổ sung gói bột đa vi chất cho nhóm trẻ ưu tiên 6-24 
tháng tuổi là giai đoạn phát triển và tăng trưởng nhanh với nhu cầu dinh dưỡng 
nhiều nhất. Nếu khả năng nguồn lực sẵn có, có thể bổ sung gói bột đa vi chất cho 
trẻ từ 6-59 tháng tuổi [17].  

4.4. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu triển khai ở Gia Bình- Bắc Ninh là can thiệp dịch tễ học trên 
người nên chưa thực sự chứng minh được cơ chế tác động trực tiếp hoặc gián 
tiếp của bổ sung kẽm và sprinkles đa vi chất đối với sự phát triển và bệnh nhiễm 
khuẩn của trẻ. Tuy nhiên cả 2 cơ chế này đều thấy có tác động tốt trên đối tượng 
sau can thiệp. Các cơ chế trực tiếp của bổ sung kẽm và sprinkles là cải thiện 
nồng độ vitamin và khoáng chất trong huyết thanh, kẽm có tác động trực tiếp lên 
hocmon tăng trưởng và các tế bào miễn dịch; còn cơ chế gián tiếp là bổ sung vi 
chất kích thích sự ngon miệng làm tăng tiêu thụ thực phẩm ở trẻ và tăng miễn 
dịch làm giảm mắc các bệnh nhiễm trùng ở các nhóm được can thiệp. 

Một trong những đầu ra của nghiên cứu này là đánh giá được hiệu quả sau 
6 tháng ngừng can thiệp xem mức độ duy trì hiệu quả như thế nào và nghiên cứu 
đã chứng minh trong thời gian 6 tháng sau khi ngừng can thiệp, trẻ vẫn tăng 
trưởng và phát triển tốt hơn ở 2 nhóm can thiệp, mặc dù hiệu quả chưa thực sự rõ 
ràng. Tuy nhiên hiệu quả kéo dài bao lâu và tác động  như thế nào đến sự phát 
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triển của trẻ, đặc biệt là liệu ca hỏ có còn ảnh hưởng đến giai 
đoạn muộn hơn (như dậy thì và trưởng thành) hay không? rất cần một nghiên 
cứu 

hứng minh. Đây cũng là gợi ý 

n thiệp khi còn n

chiều dọc, với thời gian dài hơn trên nhóm trẻ bình thường và suy dinh 
dưỡng, bổ sung vi chất nhiều đợt trong năm,... để c
cho các nghiên cứu tiếp theo. 



 119

KẾT LUẬN 
 

Kết quả can thiệp bổ sung kẽm và sprinkles đa vi chất trên trẻ 6-36 tháng 

ả tích cực trong việc cải 

 về cân nặng và chiều cao cũng như tỷ lệ SDD CN/T 

hóm kẽm và sprinkles tăng chiều cao (+4,93 

o với nhóm chứng (+4,56cm và +0,97kg).  

 kẽm giảm 40,7%; nhóm sprinkles giảm 

à +0,04SD) 

- Trong 6 tháng can thiệp, nồng độ Hb tăng nhiều nhất ở nhóm sprinkles 

(8,33g/L), sau đó đến nhóm kẽm (+6,75g/L), thấp nhất ở nhóm chứng 

(+5,26g/L) (p<0,01). Tỷ lệ thiếu máu giảm nhiều nhất, có ý nghĩa (giảm 

23,2%; p<0,01) ở nhóm sprinkles so với nhóm kẽm và nhóm chứng.  

tuổi bị SDD thấp còi cho một số kết luận như sau: 

1. Bổ sung kẽm và sprinkles đa vi chất đã có hiệu qu

thiện  các chỉ số nhân trắc  

Trong 6 tháng can thiệp:  

- Có sự cải thiện rõ ràng

và CC/T ở 2 nhóm can thiệp. N

và +4,89cm) và cân nặng (+1,27 và +1,33kg) tương đương nhau, và tăng 

nhiều hơn ý nghĩa (p<0,05) s

- Tỷ lệ SDD thấp còi cũng giảm nhiều hơn ý nghĩa (p<0,01) ở 2 nhóm can 

thiệp so với nhóm chứng: nhóm

33,3%, nhóm chứng giảm 18,5%.  

6 tháng sau khi ngừng can thiệp:  

- Nhóm sprinkles vẫn có duy trì tốc độ tăng chiều cao, cân nặng và Z-score 

CC/T cao hơn có ý nghĩa so với nhóm chứng (p<0,05). 

- Nhóm kẽm cũng duy trì mức tăng chiều cao (+4,15cm) và Z-score CC/T 

(+0,13SD) tốt hơn có ý nghĩa so với nhóm chứng (+4,1cm v

(p<0,05). 

- Tốc độ giảm SDD thấp còi trở  lại tương  đồng giữa 3 nhóm (p>0,05). 

2. Bổ sung kẽm và sprinkles đa vi chất đã có hiệu quả tích cực trên một số 

chỉ số sinh hóa 

Nồng độ Hb và tỷ lệ thiếu máu:   
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- 6 tháng sau khi ngừng ca  độ Hb và giảm tỷ lệ thiếu 

máu tương đương nhau ở cả 3 nhóm nghiên cứu. 

ồng độ retinol và tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng:   

-

không khác biệt giữa 3 nhóm nghiên cứu (p>0,05).  

(giảm 6,7%) (p>0,05). 

Nông độ kẽm và tỷ lệ thiếu kẽm:  

- Tỷ lệ thiếu kẽm giảm 33,8% ở nhóm kẽm, giảm 30% ở nhóm sprinkles, và 

13,9% ở nhóm chứng (p<0,01).  

3. Hiệu quả can thiệp trên bệnh tiêu chảy và viêm đường hô hấp 

- Với bệnh tiêu chảy: bổ sung kẽm và sprinkle làm giảm rõ rệt số ngày mắc 

bệnh trung bình, giảm số lần mắc bệnh trên 2 lần so với nhóm chứng (7,6 và 

8,1% ở nhóm kẽm và sprinkles so với 17,8% ở nhóm chứng). Hiệu quả thấy 

rõ ở tháng thứ 5 và thứ 6 của can thiệp. Hiệu quả của bổ sung kẽm và 

sprinkles tương đương nhau, không thấy sự khác biệt có ý nghĩa. 

- Với bệnh nhiễm khuẩn hô hấp:  bổ sung kẽm có tác dụng rõ rệt làm giảm 

số ngày (4,87 ngày), số lần mắc bệnh (1,87 lần) và tỷ lệ NKHH kéo dài 

(32,6%) so với nhóm chứng (p<0,01). Nhóm bổ sung sprinkles cũng có xu 

hướng giảm tỷ lệ mắc NKHH so với nhóm chứng, tuy nhiên sự khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).  

n thiệp, mức tăng nồng

N

 Nồng độ retinol huyết thanh tăng không đáng kể so với trước can thiệp, và 

- Tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng giảm nhiều nhất ở nhóm sprinkles (giảm 

12,3%), ít hơn ở nhóm kẽm (giảm 11,1%) và giảm ít nhất ở nhóm chứng 

- Nồng độ kẽm tăng nhiều hơn có ý nghĩa ở nhóm kẽm và nhóm sprinkle so 

với nhóm chứng (p<0,01) .  
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1. M

p dụng bổ sung sprinkles cho những nơi cấp cứu sau thảm họa thiên 

ta

KHUYẾN NGHỊ 
 

ô hình can thiệp bổ sung kẽm và sprinkles đa vi chất tại huyện Gia Bình – 

Bắc Ninh nên mở rộng áp dụng trong phòng chống SDD thấp còi ở trẻ em 

Việt Nam trong giai đoạn tới. Khuyến nghị đưa kẽm vào chương trình 

phòng chống bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ nhỏ (tiêu chảy và NKHH). Đồng thời 

có thể á

i, bão lụt, mất mùa... để phòng chống SDD và giảm thiếu vi chất cho trẻ.  

2. Cần có các nghiên cứu tiếp theo về liều lượng bổ sung kẽm, sprinkles đa vi 

chất với qui mô rộng hơn và thời gian nhiều hơn để chứng minh rõ hiệu quả 

và tính bền vững của can thiệp. 



  

TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN 
  

1.  Can thiệp vi chất cho trẻ SDD thấp còi: Kết quả nghiên cứu bổ sung 

ẽm và sprinkles đa vi chất trên đối tượng trẻ SDD thấp còi là bằng chứng khoa 

o, giảm tỷ lệ thiếu máu và giảm mắc 

 quả can thiệp 6 tháng sau khi 

s đa vi chất 
ên trẻ SDD thấp còi.  

k

học về giải pháp có thể áp dụng cho chương trình phòng chống SDD trong giai 

đoạn tới, nhằm hạ thấp tỷ lệ SDD thấp còi, góp phần nâng cao thể chất người 

Việt Nam.  

2.  Bổ sung đa vi chất dưới dạng sprinkles: Can thiệp đã thử nghiệm bổ 
sung đa vi chất dưới dạng sprinkles, là một phương pháp can thiệp mới ở Việt 
Nam. Với ưu điểm dễ sử dụng tại hộ gia đình, dễ vận chuyển, giá thành hợp lý, 
có hiệu quả tốt với tăng cân nặng, chiều ca
bệnh tiêu chảy. Chính vì vậy, can thiệp có thể nhân rộng trên quy mô lớn hơn, 
giúp cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng và phòng 
chống bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ nhỏ.  

3. Đánh giá khả năng duy trì hiệu
ngừng can thiệp: Nghiên cứu này đã tiến hành theo dõi thêm 6 tháng sau khi 
ngừng can thiệp (trên chỉ số nhân trắc và Hb), là một điểm mạnh của luận án 
nhằm đánh giá khả năng duy trì hiệu quả của bổ sung kẽm và sprinkle
tr
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PHỤ LỤC 1. BỘ CÔNG CỤ THU THẬP SỐ LIỆU 
 

PHIẾU CÂN ĐO
(Đánh giá trướ  thiệp) 

 

Mã số:…………………. 

Họ và tên trẻ: 
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c và sau can
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a chỉ: Thôn……………………………Xã………………………………. 

ệm sinh hoá 

Hb:…………………….g/l 

Retinol huyết thanh: ……………………. 

Kẽm huyết thanh:……………………….. 



 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CHUNG VỀ TRẺ  
 

1 Họ và tên mẹ ……………………………….  

2 Tuổi ……………  

3 Trình độ văn hoá Không biết chữ  

Hết cấp 1  

Hết cấp 2  

Hết cấp 3  

1 

2 

3 

4 

Trung cấp, cao đẳng, đại học  5 

4 

ước  

Buôn bán  

 Khác(ghi rõ)………….  

2 

3 

 

Nghề nghiệp Làm ruộng  
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1 

6 Họ và tên con 

(ghi tên trẻ tham gia nghiên 

cứu, nếu gia đình có trên 2 
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nghiên cứu trẻ nhỏ tuổi nhất) 
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tháng? 

......................tháng  

8 Chiều cao lúc sinh ……………kg  

9 Là con thứ mấy trong gia ……………………..  

đình 



 

P DÕI SỬ DỤNG THUỐC VÀ BỆNH TẬT 

đa vi chất trên 

 

….. Xã:……………………….. 

 

 

Họ và tên cộng tác viên phụ trách:………………………………………………… 

 

 

 

BẮC NINH, 2007 

 

HỤ LỤC 2. SỔ THEO 

 

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG THUỐC VÀ BỆNH TẬT 
Đề tài: “Đánh giá hiệu quả sử dụng kẽm và sprinkles 

tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ” 

 

 

 

 

Thôn:………………………

Huyện: Gia Bình                         Tỉnh: Bắc Ninh 

 

 



 

Hướng dẫn sử dụng sổ: 

Sổ này do cộng tác viên giữ, ghi chép hàng ngày về tình hình sử dụng thuốc 
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( ) ng ứ  2 tr o d ổ c ang cháu

Hàng ngày cộng tác viên hăm g ẻ ỏi bố ngườ

sóc ẻ v ống th ốc, ngày và đêm qua cháu có b ốm gì không? (các 

dấu hiệu về tiêu c ảy và viêm đường hô hấp) . Sau đó ghi vào ô tương ng của 

ngà hô  đó. Cộng tác viên ghi sổ theo dõi hàng ngày, không để ghi d n nhiều 

ngà Tr ệnh phả để trống). 

ấu hiệu  bệnh tật: 

Bệnh tiêu chảy: T ẻ được coi là bị tiêu chảy khi b  tiêu chảy từ 3 lần 

trở , ân nhiề nước. Các biểu hiệ đó hết trong hai ngày liên tục thì được  

coi như chấm dứt một đợt tiê  chảy.  

Trẻ đư oi là viêm đường hô hấp khi có các dấ  hiệu sau: sổ mũi, 

ho ở, n p thở nhanh (>50 lầ /phút ở trẻ ưới 1 tu ở 

trẻ tu i) . Các biểu hiện đ  hết trong hai ngày liên tục thì ược  coi như chấm 

dứ t t viêm ờng hô h p. 

ế ẻ bị b ỳ bệnh gì nên khuyên gia đ h đưa trẻ đến cơ s ế để 

khám điều trị. 

và bệnh tật của trẻ. Mỗi trang  tương ứng với 13 tuần theo dõi/1 cháu.

26 tuần sẽ tươ ng với ang the õi. Mỗi s ó 30 tr  đủ 15 . 

đến t ia đình tr  và h /mẹ/ i chăm 

 tr ề : tình hình u u ị 
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y m ồ

y. ẻ không bị b i ghi là Ko (không 

Các d
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t mộ đợ đư ấ

N u tr ất k ìn  ở y t

 và 



 

Họ và tên trẻ:…………………Ngày sinh:……………MÃ SỐ:……….. 

Họ và tên mẹ hoặc bố:…………………………………………….............. 

Thôn:………………………Xã:……………………Huyện: Gia Bình 

Tuần Ngày
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Ngày 
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Ngày 
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7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

 

Nếu không bị bệnh, có uống thuốc: ghi Ko 

Nếu bỏ thuốc: ghi B 

Nếu có tiêu chảt ghi là tiêu chảy và số lần/ngày. Ví dụ: TC- 3 lần 

Nếu có viêm đường hô hấp: ghi HH và triệu chứng kèm theo. Ví dụ: HH-

ho, sốt 



 

Họ và tên trẻ:…………………Ngày sinh:……………MÃ SỐ:……….. 

Họ và tên mẹ hoặc bố:…………………………………………….............. 

Thôn:………………………Xã:……………………Huyện: Gia Bình 

Tuần Ngày

….. 

Ngày 

….. 

Ngày 

….. 

Ngày 

….. 

Ngày 

….. 

Ngày 

….. 

Ngày 

….. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

 

Nếu không bị bệnh, có uống thuốc: ghi Ko 

Nếu bỏ thuốc: ghi B 

Nếu có tiêu chảt ghi là tiêu chảy và số lần/ngày. Ví dụ: TC- 3 lần 

Nếu có viêm đường hô hấp: ghi HH và triệu chứng kèm theo. Ví dụ: HH-

ho, sốt 



 

Họ và tên trẻ:…………………Ng ……MÃ SỐ:……….. 

Họ và tên mẹ hoặc bố:…………………………………………….............. 

Thôn:………………………Xã:……………………Huyện: Gia Bình 

Tuần Ngày

….. 

Ngày 

….. 

Ngày 

….. 

Ngày 

….. 

Ngày 

….. 

Ngày 

….. 

Ngày 

….. 

ày sinh:………

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

 

Nếu không bị bệnh, có uống thuốc: ghi Ko 

Nếu bỏ thuốc: ghi B 

Nếu có tiêu chảt ghi là tiêu chảy và số lần/ngày. Ví dụ: TC- 3 lần 

ếu có viêm đường hô hấp: ghi HH và triệu chứng kèm theo. Ví dụ: HH-

ho, sốt 

N



 

PHỤ LỤC 3. 

HỘP SẢN PHẨM KẼM  

 

 
 



 

PHỤ LỤC 4.  

HỘP SẢN PHẨM SPRINKLES ĐA VI CHẤT 
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