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Nhận thức của cộng đồng về lợi
ích của một số loại axit béo có
trong khẩu phần ăn chỉ mới được
tăng lên trong thời gian gần đây,
mặc dù từ những năm 1930 người
ta đã biết đến sự  cần thiết của
chúng đối với quá trình tăng
trưởng và sức khỏe của con
người.1 Đặc biệt, các axit béo
omega-3 rất được chú ý nhờ các
đặc tính  kháng viêm, giúp chống
lại hoặc ngăn chặn một số bệnh
như viêm khớp, hen suyễn, bệnh
tim và tiểu đường típ II.

Giai đoạn từ  3 tháng cuối thai kì
cho đến 2 năm đầu đời của trẻ là
giai đoạn mấu chốt để trẻ hấp thu
đủ các chất béo thiết yếu. Đây là
thời kì não bộ và hệ thần kinh của
trẻ phát triển nhanh nhất. Các loại
axit béo và số lượng của chúng
trong chế độ ăn của phụ nữ mang
thai và đang cho con bú cũng như
chế độ ăn của trẻ có liên hệ với các
chỉ số sức khỏe quan trọng, bao
gồm tuổi thai, cân nặng khi sinh,
sự phát triển hệ thần kinh, chức
năng miễn dịch và sức khỏe tâm
thần của bà mẹ. 

Chuyên đề này được chia thành 3
phần. Phần đầu tiên miêu tả vắn
tắt về tầm quan trọng của những
chất béo thiết yếu được tiêu thụ bởi
phụ nữ mang thai và đang cho con
bú và trẻ dưới 2 tuổi cũng như đưa

ra những đề xuất cho hoạt động
tăng cường chính sách, nghiên cứu
và xây dựng chương trình can
thiệp. Phần thứ 2 đưa ra bằng
chứng cho thấy ảnh hưởng của các
axit béo đối với sức khỏe con
người. Cuối cùng, phần thứ 3 thảo
luận về những nhân tố tác động
đến lượng axit béo trong cơ thể phụ
nữ mang thai và đang cho con bú
và trẻ dưới 2 tuổi. 

Tầm quan trọng của các chất béo
thiết yếu:

Chất béo có rất nhiều chức năng
sinh học trong cơ thể, nhưng chủ
yếu chúng tham gia vào quá trình: 

• Cung cấp năng lượng và nhiên
liệu cho các tế bào.

• Tạo thành cấu trúc và chức
năng của các màng tế bào

• Trao đổi thông tin trong cùng
một tế bào và giữa các tế bào
với nhau.

Đặc biệt, các chất béo thiết yếu có
vai trò quan trọng đối với sự phát
triển thần kinh, chức năng miễn
dịch, sự tăng trưởng, sức khỏe
tâm thần và sự trao đổi chất lâu
dài của cơ thể. Các axit béo thiết
yếu là những axit béo mà cơ thể
người không thể tự tổng hợp
được nên bắt buộc phải hấp thu từ
thức ăn (xem Khung 1). Các axit

Những chất béo thiết yếu cho bà mẹ
và trẻ nhỏ: Một khía cạnh mới 
để đánh giá chất lượng chế độ ăn

Bineti Vitta và Kathryn Dewey
Tóm tắt những điểm chính:

1 Giai đoạn từ 3 tháng cuối
thai kì cho đến 2 năm đầu
đời của trẻ là giai đoạn

mấu chốt để trẻ hấp thu đủ các
chất béo thiết yếu vì đây là thời kì
não bộ và hệ thần kinh của trẻ
phát triển nhanh nhất. 

2 Các loại axit béo và  lượng
của chúng có trong chế
độ ăn của phụ nữ mang

thai và đang cho con bú cũng như
chế độ ăn của trẻ có liên hệ với các
chỉ số sức khỏe quan trọng, bao
gồm: tuổi thai, cân nặng khi sinh,
sự phát triển hệ thần kinh, chức
năng miễn dịch và sức khỏe tâm
thần của bà mẹ. 

3 Một chế độ ăn lành mạnh
gồm một lượng vừa đủ
và cân bằng thích hợp

giữa axit béo omega-3 và omega-
6. Ở những nước có thu nhập
thấp, lượng chất béo cũng như
axit béo omega-3 có sẵn trong
thực phẩm nhìn chung là thấp và
thường ở dưới mức khuyến nghị
tối thiểu cho các nhóm có nguy
cơ cao.

4 Các can thiệp nhằm cải
thiện lượng axit béo trong
cơ thể phụ nữ mang thai

và đang cho con bú cần đảm bảo
lượng chất béo cung cấp cho cơ
thể là vừa đủ, tránh tiêu thụ quá
nhiều chất béo có hàm lượng axit
béo omega-6 cao, đồng thời tăng
cường tiêu thụ các thực phẩm có
hàm lượng axit béo omega-3 cao.
Những can thiệp này kết hợp với
thực hành nuôi con bằng sữa mẹ
tối ưu, và cho trẻ ăn thức ăn bổ
sung có hàm lượng axit béo và
chất béo thích hợp có thể cải
thiện lượng axit béo trong cơ thể
trẻ nhỏ.
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béo này bao gồm: axit alpha-
linolenic (ALA), thành phần cấu
tạo nên axit béo omega-3 chuỗi
dài, và axit linoleic (LA), thành
phần cấu tạo nên axit béo
omega-6 chuỗi dài.

Các axit béo có vai trò đặc biệt
quan trọng đối với việc hoàn
thiện chức năng của não bộ.
Hơn 50% não bộ của người
trưởng thành được tạo thành từ
các axit béo (tính theo trọng
lượng khô). Những axit béo
không bão hòa đa nối đôi chuỗi
dài như docosahexaenoic (DHA)
và arachidonic (AA) là những
axit béo quan trọng nhất trong
não bộ của con người. Axít béo
không bão hòa đa nối đôi chuỗi
dài được tích hợp vào các liên
kết tế bào chuyên hóa (gọi là
những màng tiếp hợp) thông
qua đó tín hiệu được trao đổi
giữa các tế bào. DHA có tác động
tích cực đối với sự tăng trưởng
và phân hóa các tế bào thần
kinh, giúp làm giảm số lượng tế
bào thần kinh bị chết. Ngoài ra,

các axit béo omega-3 chính là
các khối tạo thành các hợp chất
hóa học giúp truyền tín hiệu
thần kinh tới bộ não và do vậy,
chúng có thể tác động đến sức
khỏe tâm thần của con người.

Một chế độ ăn  lành mạnh bao
gồm một lượng vừa đủ cân bằng
axit béo omega-3 và omega-6.
Những chế độ ăn có chất béo
chủ yếu là LA (một axit béo
omega-6) sẽ không giúp cơ thể
tổng hợp đủ lượng omega-3 tối
ưu. Chế độ ăn thiếu hụt omega-
3 là chế độ ăn trong đó hầu như
các chất béo được cung cấp từ
các loại hạt như ngũ cốc, lạc và
các loại hạt có dầu. Nhiều
nghiên cứu trên động vật đã chỉ
ra rằng các cá thể đang mang
thai và cho con bú thuộc các loài
linh trưởng, chuột và nhiều loài
khác được cung cấp chất béo chỉ
từ dầu hạt nhiều omega-6/ ít
omega-3 thường sinh ra các cá
thể con có những bất thường về
sinh hóa, thần kinh, thị giác và
hành vi.2

Khung 1: Những điều cơ
bản về axit béo
Axit béo được phân loại dựa theo vị
trí của nối đôi đầu tiên trong chuỗi 
carbon. Đối với axit béo omega-3,
nối đôi nằm cách đầu omega 3
nguyên tử carbon, còn axit béo
omega-6, nối đôi nằm cách đầu
omega 6 nguyên tử carbon. Trong
cùng 1 nhóm các axit béo, axit béo
có chuỗi phân tử ngắn nhất không
thể tự tổng hợp trong cơ thể người,
nhưng khi đi vào cơ thể người, các
enzym sẽ kéo dài chuỗi phân tử này
để hình thành các axit béo có chuỗi
phân tử dài hơn. 

Axit béo omega-3

Alpha-linolenic acid (ALA) là axit
béo omega-3 có chuỗi phân tử ngắn
nhất và cần phải lấy từ thức ăn, nó là
“tiền chất” của các axit béo omega-3
không bão hòa đa nối đôi chuỗi dài
(Axít béo không bão hòa đa nối đôi
chuỗi dài).

Nguồn ALA: hạt óc chó và hạt lanh,
dầu hạt óc chó, dầu hạt cải, và dầu
đậu nành.

Docosahexaenoic acid (DHA) và
eicosapentaenoic acid (EPA) là
những ví dụ về axit béo omega-3
không bão hòa đa nối đôi chuỗi dài
(Axít béo không bão hòa đa nối đôi
chuỗi dài).

Nguồn DHA và EPA: cá mỡ (cá trích, cá
hồi, cá mòi, cá ngừ…), hàu biển và cua.

Axit béo omega-6

Linoleic acid (LA) là axit béo omega-
6 có chuỗi phân tử ngắn nhất và cần
phải lấy từ thức ăn, nó là tiền chất
của các axit béo omega-6 có chuỗi
phân tử dài hơn, ví dụ như arachi-
donic acid (AA).

Nguồn LA: rau xanh và hạt có dầu(dầu
hồng hoa, dầu hướng dương , dầu
ngô, dầu đậu nành).

Nguồn AA: Không giống thực vật,
động vật có khả năng chuyển hóa LA
thành AA, nên  AA có một hàm lượng
nhỏ trong thịt, thịt gia cầm và trứng. 

Axit béo dạng Cis và dạng Trans

Axit béo dạng Cis có các nguyên tử
hydro nằm trên cùng một phía so với
nối đôi. Đây là dạng axit béo phổ
biến nhất. 

Axit béo dạng Trans có các nguyên
tử hydro nằm trên hai phía đối diện
so với nối đôi. Các axit béo dạng này
được tìm thấy chủ yếu trong thức ăn
đã chế biến có chứa các chất béo bị
hydro hóa một phần.

Sự khác biệt về cấu trúc này có ảnh
hưởng đến các chức năng sinh lý.

Bảng 1: Khuyến nghị về tổng lượng chất béo và các axit béo
thiết yếu trong khẩu phần ăn. FAO/ WHO (2008)

TRẺ TRẺ NHỎ 
(6-24 THÁNG)

PHỤ NỮ MANG THAI
VÀ CHO CON BÚ*

Tổng lượng 
chất béo

Giảm dần xuống còn khoảng
35% tổng năng lượng tiêu thụ,
tùy thuộc vào hoạt động 
thể lực.

20-35% tổng năng lượng 
tiêu thụ

Omega-6 
PUFA

3,0-4,5% tổng năng lượng tiêu
thụ (tính riêng LA)

2-3% tổng năng lượng tiêu thụ
(tính riêng LA)

Omega-3
PUFA

0,4-0,6% tổng năng lượng tiêu
thụ (tính riêng ALA)

0,5-2% tổng năng lượng tiêu
thụ (ALA + omega-3 PUFA khác)

* Mức tiêu thụ khuyến nghị dành cho người trưởng thành khỏe mạnh; PUFA, axít béo không bão hòa
đa nối đôi
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Ở những nước có thu nhập thấp,
hàm lượng chất béo cũng như
axit béo omega-3 có sẵn trong
thực phẩm nhìn chung là thấp
và thường ở dưới mức khuyến
nghị tối thiểu cho các nhóm có
nguy cơ cao (Bảng 1).3 Ở những
cộng đồng có chế độ ăn chủ yếu
từ thực vật, dầu thực vật và ngũ
cốc là những nguồn cung cấp
axit béo quan trọng. Một số loại
dầu thực vật như dầu đậu nành
và dầu cải có hàm lượng axit
omega-3 cao, trong khi những
loại dầu khác như dầu ngô, dầu
lạc, dầu hồng hoa và dầu hướng

dương lại có hàm lượng axit béo
omega-3 rất thấp (Hình 1). Trẻ
em ở những quốc gia có thu
nhập thấp nhìn chung vẫn nhận
đủ chất béo khi còn bú sữa mẹ,
nhưng lượng chất béo  tiêu thụ
sẽ giảm mạnh sau khi cai sữa.

Tác động của các chương trình
can thiệp

Hầu hết những chương trình
dinh dưỡng hướng tới phụ nữ
mang thai và đang cho con bú và
trẻ em dưới 2 tuổi đều không
tính đến chất lượng của chất béo
trong chế độ ăn của bà mẹ và trẻ
nhỏ, mặc dù thực tế cho thấy
nhiều cách thức tiêu thụ chưa tối
ưu vẫn đang khá phổ biến. Một
vài chiến lược can thiệp có thể
cải thiện lượng axit béo trong cơ
thể ở những nhóm có nguy cơ
cao này.

Can thiệp dành cho phụ nữ
mang thai và đang cho con bú

Để đảm bảo cung cấp đủ axit
béo cho phụ nữ mang thai và
đang cho con bú, cần làm theo
các bước sau:

• Đảm bảo tiêu thụ đủ tổng
lượng chất béo (tương đương
20-35% năng lượng)

• Giảm lượng tiêu thụ các chất
béo có hàm lượng axit béo
omega-6 cao (ví dụ: dầu ngô,
dầu lạc, dầu hồng hoa và dầu
hướng dương)

• Tăng cường sử dụng các loại
dầu thực vật có hàm lượng
ALA cao

• Khuyến khích tiêu thụ các
loại thực phẩm giàu Axít béo
không bão hòa đa nối đôi

chuỗi dài omega-3 (ví dụ như
các loại cá mỡ)

Ở một số cộng đồng dân cư,
nguồn axit béo omega-3 đã có
sẵn trong thực phẩm tại địa
phương. Ví dụ, ở Malawi, một
loài cá khô nhỏ ở đây có tên là
usipa có hàm lượng DHA tương
đương với hàm lượng DHA có
trong cá hồi. Hàm lượng DHA
bình quân có trong sữa mẹ của
những phụ nữ sống gần Hồ
Malawi chiếm khoảng 0,7% tổng
lượng axit béo -- gấp 2 lần so với
tỉ lệ trung bình trên thế giới. Ở
Bangladesh, dầu hạt mù tạc
được sử dụng phổ biến dù chỉ
với số lượng ít cũng có hàm
lượng axit béo omega-3 tương
đương với dầu đậu nành. Những
ví dụ trên cho thấy rằng các can
thiệp có thể được xây dựng dựa
trên thói quen ăn uống đã có từ
trước của người dân ở những
nơi có sẵn nguồn thực phẩm
giàu chất béo chất lượng cao với
giá cả phải chăng.

Những nguồn axit béo omega-3
khác có thể có sẵn hoặc không
có sẵn ở địa phương bao gồm
trứng, các loại hạt (hạt chia, hạt
óc chó, đậu tương), các loại bột
và mứt làm từ dầu đậu nành
hoặc bột đậu nành không tách
béo. Trong một số trường hợp,
việc tăng nguồn dự trữ quanh
năm các thức ăn có chứa chất
béo chất lượng cao là rất hữu
ích; ví dụ, nên khuyến khích
người dân phơi khô và bảo quản
cá để có thể sử dụng quanh
năm. Ở những vùng mà cá thu
về để bán là chính, cần khuyến
khích người dân giữ lại một số
lượng cá nhất định để ăn.

Hình 1. Hàm lượng axit béo
omega-3 có trong các loại
dầu thực vật và dầu hạt. Cơ sở
dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của
USDA cho tham khảo tiêu chuẩn.

Một số loại dầu thực vật như dầu đậu nành và
dầu mù tạc có hàm lượng axit béo omega 3 rất
cao trong khi những loại dầu khác chiết xuất từ
ngô, lạc, hồng hoa và hoa hướng dương lại có
hàm lượng axit béo omega-3 rất thấp.
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Những chương trình giúp tăng
khả năng tiếp cận và và sử dụng
chất béo chất lượng cao cho các
nhóm dân cư có nguy cơ cao có
ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ví
dụ, các bà mẹ mang thai và đang
cho con bú ở Chi-lê được hưởng
lợi từ việc cung cấp sữa tăng
cường DHA và EPA thông qua
chương trình dinh dưỡng quốc
gia. Theo ước tính, số người
được hưởng lợi vào khoảng gần
113.000 người/ tháng, trong đó
có khoảng 95.000 phụ nữ mang
thai và 17.000 bà mẹ đang cho
con bú.4

Việc sử dụng gói bổ sung dinh
dưỡng từ chất béo (Lipid-based
nutrient supplemnent) vào thực
phẩm tại nhà giúp tăng lượng
tiêu thụ ALA của phụ nữ mang
thai và đang cho con bú đồng
thời cung cấp các vi chất cần
thiết khác. Sử dụng một gói 20
gam mỗi ngày giúp cung cấp 10
gam chất béo. Ở Bangladesh,
hàm lượng axit béo trong gói bổ
sung dinh dưỡng từ chất béo có
thể làm tăng tỉ lệ năng lượng từ
ALA từ 0,33% lên đến 0,62%,
giúp phụ nữ đạt được mức
khuyến nghị là >0,5% (Xem mức
khuyến nghị trong Bảng 1).

Can thiệp dành cho trẻ nhỏ

Để cải thiện lượng axit béo trong
cơ thể cho trẻ nhỏ, trước hết cần
phải cải thiện lượng axit béo
trong cơ thể cho bà mẹ trong suốt
quá trình mang thai và cho con
bú như đã nêu trên. Ngoài ra, các
chiến lược khác có thể áp dụng
trong 2 năm đầu đời bao gồm:

• Khuyến khích thực hành
nuôi con bằng sữa mẹ tối ưu. 

• Đảm bảo trẻ tiêu thụ đủ chất
béo và axit béo trong giai
đoạn ăn bổ sung và sau đó.

Việc đơn giản chỉ thêm chất béo
vào chế độ ăn của trẻ nhỏ
không phải là cách làm được
khuyến khích. Chất béo có đậm
độ năng lượng cao (9kcal/gam),
và nếu bổ sung thêm chất béo
vào thức ăn của trẻ, đậm độ
năng lượng của thức ăn sẽ tăng
lên rất nhiều lần, nhưng hàm
lượng  protein và vi chất trong
thức ăn lại giảm đi (số lượng/
100kcal). Do vậy, nếu trẻ tiêu
thụ cùng một mức năng lượng
thì trẻ sẽ nhận được ít protein
và vi chất hơn. Do đó, khi bổ
sung chất béo vào thức ăn bổ
sung của trẻ, điều quan trọng là
phải tăng hàm lượng tất cả
những chất dinh dưỡng cần
thiết nhằm duy trì hoặc tăng
cường đậm độ vi chất dinh
dưỡng trong thức ăn. 

Một cách để đảm bảo cung cấp
đủ hàm lượng các chất dinh
dưỡng là sử dụng nguồn chất
béo có chứa cả protein và vi chất
dinh dưỡng như gói bổ sung
dinh dưỡng từ chất béo. Trong
một thử nghiệm ngẫu nhiên có
đối chứng ở Ghana, gói bổ sung
Nutributter đã giúp tăng mức
năng lượng cung cấp từ thức ăn
bổ sung và tăng hàm lượng ALA
trong máu lên thêm 33-40%.6

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng
sự thay đổi  của ALA huyết
tương đã giải thích phần lớn các
tác động tích cực của gói bổ sung
dinh dưỡng từ chất béo đối với
việc tăng chiều dài của trẻ. Tuy
nhiên, tác động thúc đẩy tăng

trưởng của trẻ cũng có thể do
thành phần sữa và/hoặc các chất
dinh dưỡng thúc đẩy tăng
trưởng khác có trong gói bổ
sung dinh dưỡng từ chất béo.

Trọng điểm nghiên cứu và các
tác động chính sách

Để xây dựng các chiến lược can
thiệp hiệu quả, cần tiến hành
nghiên cứu để: 

• Tính toán nguồn cung cấp,
tiêu thụ và lượng axit béo
trong cơ thể ở các nước có
thu nhập trung bình và thấp

• Xác định nguồn thực phẩm
cung cấp axit béo omega-3
sẵn có tại địa phương với
giá thành hợp lý, có thể đưa
vào chế độ ăn của phụ nữ
mang thai, đang cho con bú
và của trẻ nhỏ

• Xây dựng nguồn chất béo
trong chế độ ăn có hàm
lượng ALA cao/LA thấp ở
những nơi nguồn thực phẩm
cung cấp omega-3 không sẵn
có hoặc đắt đỏ

• Hiểu rõ các nhân tố ảnh
hưởng tới sự chuyển đổi LA
và ALA thành axít béo không
bão hòa đa nối đôi chuỗi dài
ở các nước có thu nhập thấp,
đặc biệt là yếu tố di truyền và
dinh dưỡng 

• Đánh giá  cả hai mặt hiệu lực
và hiệu quả của các can thiệp
hướng tới cải thiện tình trạng
axít béo không bão hòa đa
nối đôi chuỗi dài

Để bổ trợ cho những can thiệp
này, cần có chính sách cải thiện
chất lượng chất béo trong chế độ
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ăn. Ví dụ, các loại thực phẩm có
dán nhãn “dầu thực vật” trên thị
trường phải nêu chính xác loại
dầu và chất béo có trong sản
phẩm. Điều này đặc biệt quan
trọng ở các nước có lượng tiêu
thụ dầu chứa hàm lượng LA cao
và do đó tình trạng axit béo
omega-3 trong cơ thể có thể bị
ảnh hưởng. Việc nâng cao nhận
thức của người dân về sự khác
biệt trong chất lượng chất béo ở
chế độ ăn cũng rất cần thiết. Ví
dụ, một nhãn dầu ăn hydro hóa
một phần ở Ấn Độ có tên là
Vanaspati được cho là có hàm
lượng chất béo ở dạng trans cao
hơn mức khuyến nghị 5-12 lần.7

Trước kết quả này, các nhóm
vận động chính sách đã hợp tác
với nhau nhằm (1) nâng cao
hiểu biết về hàm lượng chất béo
dạng trans cao trong dầu ăn, (2)
thuyết phục các nhà sản xuất
dầu ăn giảm hàm lượng chất béo
dạng trans, và (3) đảm bảo đúng
thông tin ghi trên nhãn hàng. 

Sau đây là một số chiến lược
khác có thể giúp cải thiện tình
trạng sử dụng axit béo nhưng
đòi hỏi phải có hành động về
mặt chính sách: 

• Các nhà chức trách y tế phải
khuyến khích người dân tiêu
thụ cá cùng với các thực phẩm
giàu ALA khác (nhưng hàm
lượng LA không được vượt
quá mức cho phép) và/hoặc
axít béo không bão hòa đa nối
đôi chuỗi dài omega-3.

• Ngành nông nghiệp phải hợp
tác với các chương trình y tế
công cộng nhằm đảm bảo
đáp ứng đủ nguồn cung cấp

chất béo thiết yếu cho cộng
đồng. 

• Các loại dầu sử dụng trong
các chương trình hỗ trợ thực
phẩm ở các nước thu nhập
thấp phải chuyển đổi từ loại
không có hoặc có hàm lượng
omega-3 thấp (VD: dầu ngô,
dầu cọ) sang loại có đủ hàm
lượng omega-3 cần thiết
(VD: dầu đậu nành).

•  Thức ăn cho cá cũng cần
được nghiên cứu để có thể
nuôi được những loại cá có
hàm lượng omega-3 cao hơn.

• Cần có các biện pháp đánh
bắt cá bền vững để tránh làm
cạn kiệt nguồn tài nguyên
này. 

• Cần tìm thêm những nguồn
cung cấp chất béo thiết yếu
khác như từ côn trùng hay
tảo biển.

• Hợp tác giữa lĩnh vực tư
nhân với nhà nước nhằm hỗ
trợ quảng bá những sản
phẩm có hàm lượng chất béo
thiết yếu cao, giống như
Trung Quốc đã quảng bá bột
đậu nành không tách béo để
chế biến thức ăn bổ sung.8

Bằng chứng về ảnh hưởng của
axit béo tới sức khỏe bà mẹ và
trẻ em

Axit béo và tác động tới  tuổi thai
và sự phát triển của bào thai 

Trong các phân tích so sánh đối
chiếu, việc bổ sung các axit béo
omega-3 không bão hòa đa nối
đôi chuỗi dài cho người mẹ
trong quá trình mang thai có liên
quan tới việc tăng số ngày  tuổi

của thai (+2,5 ngày), điều này
dẫn tới việc tăng trọng lượng khi
sinh (~50g) và chiều dài khi sinh
(~0,5 cm) của trẻ. Axít béo
omega-3 không bão hòa đa nối
đôi chuỗi dài giúp giảm tới 31%
nguy cơ sinh non (thai dưới 34
tuần tuổi) đối với tất cả các
trường hợp mang thai thông
thường9 và giảm tới 61% nguy cơ
đối với các trường hợp mang thai
“có nguy cơ cao”.10 Các nghiên
cứu tiến hành tại Bangladesh11 và
Mexico12 sau khi công bố các
phân tích so sánh đối chiếu đã
đưa ra các kết quả khác nhau: tại
Bangladesh việc bổ sung axít béo
omega-3 không bão hòa đa nối
đôi chuỗi dài cho bà mẹ không
có ảnh hưởng tới việc sinh non
hay chiều cao cân nặng của trẻ
khi sinh trong khi tại Mexico, đối
với các bà mẹ mang thai lần đầu,
bổ sung dinh dưỡng cho mẹ có
những tác động tích cực đến cân
nặng khi sinh (+99 g) và chu vi
đầu của trẻ (+0,5 cm); tuy nhiên,
việc bổ sung này lại không có tác
động gì đối với các bà mẹ đã
mang thai trước đó. Nghiên cứu
tại Chi-lê cho thấy việc bổ sung
sữa  được tăng cường ALA cho
bà mẹ mang thai sẽ giúp tăng cân
nặng của trẻ khi sinh.13

Axit béo và tác động tới sự phát
triển chức năng thần kinh

Hầu hết các thử nghiệm can
thiệp kiểm tra mối liên quan
giữa lượng axit béo tiêu thụ và sự
phát triển chức năng thần kinh
đều được tiến hành ở các nước
có thu nhập cao và chủ yếu tập
trung vào thành phần axit béo
có trong sữa bột dành cho trẻ
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nhỏ. Một báo cáo tổng hợp gần
đây đã kết luận rằng việc bổ
sung axit béo omega-3 không
bão hòa đa nối đôi chuỗi dài
cho những bà mẹ đang nuôi trẻ
sinh non bằng cách vắt sữa cho
con bú giúp cải thiện sự phát
triển chức năng thần kinh của
trẻ. Tuy nhiên chưa có bằng
chứng rõ ràng về tác dụng của
việc bổ sung axít béo không bão
hòa đa nối đôi chuỗi dài cho mẹ
trước và sau khi sinh đối với sự
phát triển  chức năng thần kinh
của trẻ sinh đủ tháng.13 Những
bằng chứng ban đầu được miêu
tả trong báo cáo này chỉ ra rằng
các axit béo omega-3 chuỗi dài
có trong chế độ ăn có thể bảo vệ
não bộ của trẻ ở những nơi có
điều kiện khó khăn và ở các gia
đình có thu nhập thấp; tuy
nhiên, vẫn cần có thêm nghiên
cứu để chứng minh kết luận
này.

Một thử nghiệm ngẫu nhiên ở
trẻ sinh non (< 33 tuần thai) tại
Úc chỉ ra rằng những trẻ được
bổ sung DHA trực tiếp với hàm
lượng cao giảm ½ nguy cơ mắc
chứng chậm phát triển thần
kinh nặng so với những trẻ chỉ
được bổ sung lượng DHA ở mức
tiêu chuẩn tại thời điểm trẻ được
18 tháng tuổi.15 Phân tích sâu
hơn cho thấy tác dụng bảo vệ
của DHA chống lại tình trạng
chậm phát triển thần kinh chỉ
biểu hiện rõ ràng ở các bé gái:
các bé gái được bổ sung DHA
hàm lượng cao giảm 50% nguy
cơ mắc chứng chậm phát triển
thần kinh nhẹ và giảm gần 20%
nguy cơ mắc chứng chậm phát
triển thần kinh nặng so với các

bé gái chỉ được bổ sung lượng
DHA theo tiêu chuẩn. Trong số
con của các bà mẹ không học hết
trung học, xét tại thời điểm 18
tháng tuổi, những trẻ được bổ
sung DHA hàm lượng cao có
điểm năng lực thần kinh cao
hơn 5 điểm so với trẻ chỉ được
bổ sung DHA theo tiêu chuẩn.
Tuy nhiên, can thiệp này không
có tác động rõ rệt nào đối với
khả năng phát triển thần kinh ở
con của những bà mẹ có trình
độ học vấn cao hơn.

Axit béo và tác động tới khả
năng tăng trưởng sau khi sinh
của trẻ

Hầu hết các nghiên cứu về mối
liên quan giữa axit béo và khả
năng tăng trưởng sau khi sinh
đều được tiến hành trên nhóm
đối tượng trẻ em được cho uống
sữa bột tại các nước có thu nhập
cao. Kết quả nghiên cứu chỉ ra
rằng việc bổ sung axít béo không
bão hòa đa nối đôi chuỗi dài
không tác động đến sự tăng
trưởng của trẻ sinh non hay sinh
đủ tháng được cho uống sữa bột.
Tác dụng của việc bổ sung axit
béo sau khi sinh đối với khả
năng tăng trưởng của trẻ ở các
nước có thu nhập thấp, đặc biệt
là những trẻ bị chậm phát triển
bào thai, vẫn chưa được nghiên
cứu cụ thể. Một thử nghiệm tiến
hành ở vùng nông thôn Gambia
đã chọn ngẫu nhiên 183 trẻ  nhỏ
để bổ sung dầu cá hoặc dầu ô-liu
(là giả dược sử dụng để đối
chứng) từ 3 đến 9 tháng tuổi. Kết
quả là nhóm được bổ sung dầu
cá có chu vi vòng cánh tay và độ
dầy các nếp gấp da tăng lên đáng
kể, và chỉ số z-score đo chiều dài

cơ thể cũng tăng khá nhiều
(+0,79)16.

Axit béo và tác động tới chức
năng miễn dịch

Axit béo, đặc biệt là axit béo
không bão hòa đa nối đôi chuỗi
dài có khả năng điều hòa chức
năng miễn dịch theo nhiều cách
khác nhau. Các kết quả này phần
lớn thu được từ các nghiên cứu
trong phòng thí nghiệm và
nghiên cứu trên động vật nhỏ.
Các thử nghiệm ngẫu nhiên có
đối chứng trên các nhóm dân cư
giàu có, chủ yếu nhằm mục đích
cải thiện tình trạng viêm nhiễm
đã đưa ra những bằng chứng khá
thuyết phục cho thấy hiệu quả
của chất béo với nhiều loại bệnh,
ví dụ như viêm khớp dạng thấp.
Tuy nhiên, gần như chưa có thử
nghiệm nào về tác dụng của axit
béo đối với chức năng miễn dịch
được tiến hành ở các nước có
thu nhập thấp.

Bổ sung axit béo trong những
năm đầu đời và tác động
chuyển hóa lâu dài

Axit béo có thể ảnh hưởng tới
biểu hiện gen, chức năng 
protein và các phân tử tín hiệu
có chức năng điều chỉnh sự
ngon miệng, cân bằng năng
lượng và sự viêm nhiễm. Việc
thừa hay thiếu dinh dưỡng trong
quá trình phát triển đều có thể
tác động đến sự phân chia, biến
đổi tế bào, đáp ứng với 
hooc-môn và môi trường dinh
dưỡng. Những ảnh hưởng này
có thể kéo dài và làm tăng nguy
cơ mắc các bệnh mạn tính sau
này như bệnh béo phì, tiểu
đường. Các quá trình sinh học
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và dữ liệu thực nghiệm trên
động vật cho thấy mối liên quan
giữa việc tiêu thụ axít béo có
hàm lượng omega-6 (LA) cao và
hàm lượng omega-3 thấp với sự
ngon miệng và quá trình chuyển
hóa năng lượng. Tuy nhiên, vẫn
còn thiếu các chứng cứ đáng tin
cậy để làm rõ mối liên hệ này
trên người. 

Axit béo và tác động tới sức
khỏe tâm thần của bà mẹ

Các nghiên cứu quan sát cho
thấy việc tiêu thụ ít axít béo
omega-3 như DHA có liên quan
tới chứng trầm cảm sau sinh.
Chứng bệnh này tác động tới 20-
30% phụ nữ ở các nước đang
phát triển và là nguyên nhân gây
khuyết tật hàng đầu trên toàn
thế giới. Một phân tích sinh thái
học ở nhiều quốc gia đã chỉ ra
rằng lượng DHA trong sữa mẹ
thấp và mức tiêu thụ hải sản ít có
liên quan đến khả năng mắc
chứng trầm cảm sau sinh cao.17

Bằng chứng thu được từ các thử
nghiệm can thiệp có thiết kế
nghiên cứu tốt còn rất hạn chế.
Hai thử nghiệm ngẫu nhiên có
đối chứng lớn được tiến hành ở
Úc18 và Mexico12 không tìm thấy
bất kì tác động tích cực nào của
việc bổ sung DHA trước khi sinh
tới chứng trầm cảm sau sinh ở
phụ nữ. Tuy nhiên, tác động của
axít béo có thể phụ thuộc vào
tình trạng thừa hoặc thiếu các
chất dinh dưỡng khác (những
chất cũng có thể tác động đến
sức khỏe tâm thần), tổng lượng
axít béo tiêu thụ và các yếu tố di
truyền. Cần có thêm nhiều
nghiên cứu hơn nữa về tác động

của các axít béo tới sức khỏe tâm
thần của bà mẹ ở các nước đang
phát triển - nơi tình trạng axít
béo omega-3 còn thấp.

Các nhân tố ảnh hưởng tới tình
trạng axít béo ở phụ nữ mang
thai, phụ nữ đang cho con bú và
trẻ dưới hai tuổi

Các chế độ ăn hàng ngày hiện
nay có xu hướng có hàm lượng
axít béo omega-3 thấp trừ khi
bữa ăn thường xuyên có nhiều
cá và hải sản. Điều này trái với
phần lớn lịch sử tiến hóa của
loài người. Trước khi cách
mạng nông nghiệp biến ngũ cốc
trở thành nguồn cung cấp ca-lo
chủ yếu thì chế độ ăn của con
người thường rất giàu axít béo
omega-3. Chế độ ăn ở thời kì đồ
đá cũ có nhiều thịt thú săn
hoang dã, cá/ ốc và côn trùng, ít
ngũ cốc và không có dầu thực
vật đã chế biến.19 Chế độ ăn này
có hàm lượng chất béo nằm ở
mức vừa cho tới mức cao và
hàm lượng axít béo omega-3
cao. Tỉ lệ giữa omega-6 và
omega-3  là xấp xỉ 1:1. 

Đặc trưng của chế độ ăn này vô
cùng khác biệt so với đặc trưng
của phần lớn các chế độ ăn hiện
tại ở các nước có thu nhập thấp
- nơi thường có lượng tiêu thụ
chất béo ở mức thấp cho đến
mức vừa và lượng tiêu thụ axít
béo omega-3 ở mức thấp. Xu
hướng giảm lượng tiêu thụ axít
béo omega-3 và tăng lượng
tiêu thụ omega-6 cũng  xuất
hiện ở nhóm dân cư thu nhập
cao trong một khoảng thời
gian ngắn: từ năm 1981 đến

năm 2000, lượng LA trong sữa
của các bà mẹ ở Úc tăng lên
nhưng lượng DHA lại giảm đi
(Hình 2).20

Tiếp cận nguồn thực phẩm đủ
chất béo và axít béo

Dựa trên tổng lượng cung cấp
chất béo và axít béo ước tính
trong khẩu phần ăn ở 13 nước
theo số liệu về nguồn cung thực
phẩm của Tổ chức Nông nghiệp
và Lương thực Thế giới (FAO),
người ta đã tìm thấy mối tương
quan tích cực giữa GDP và
nguồn cung cấp tổng lượng chất
béo, axít béo omega-6 và axít
béo omega-3 sẵn có trên bình
quân đầu người.3 Phần lớn các
quốc gia đã có nguồn cung thực
phẩm đáp ứng đủ nhu cầu
omega-6 khuyến nghị dành cho
phụ nữ mang thai và đang cho
con bú và chỉ còn một số quốc
gia chưa đáp ứng đủ nhu cầu
omega-6 khuyến nghị dành cho
trẻ từ 6-24 tháng tuổi. Tuy
nhiên, hầu hết các quốc gia vẫn
chưa đáp ứng đủ nhu cầu
omega-3 khuyến nghị dành cho
trẻ từ 6-24 tháng tuổi và cho phụ
nữ mang thai và đang cho con
bú (Hình 3). Điều quan trọng
cần lưu ý là những số liệu trên
chỉ phản ánh nguồn cung thực
phẩm sẵn có trên bình quân đầu
người chứ không phản ánh
lượng tiêu thụ các chất từ khẩu
phần ăn. Nhìn chung lượng tiêu
thụ thường thấp hơn lượng cung
thực phẩm sẵn có. Hơn nữa, phụ
nữ và trẻ em dưới hai tuổi có khả
năng ít được tiếp cận với các loại
thực phẩm đủ chất béo và axít
béo hơn so với các thành viên
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khác trong gia đình. Do đó, những
tính toán trên có lẽ là các khả năng
“tốt nhất” có thể xảy ra. Cần lưu ý
rằng, đối với trẻ sơ sinh, những tính
toán trên chỉ tính đến thức ăn bổ
sung chứ không bao gồm sữa mẹ.

Lượng tiêu thụ axít béo ở phụ nữ
mang thai và đang cho con bú

Gần đây Huffman và các cộng sự đã
xem xét lại những nghiên cứu trực
tiếp đánh giá lượng tiêu thụ axít béo
ở phụ nữ mang thai hoặc đang cho
con bú và con của họ ở các quốc gia
có thu nhập thấp. Các kết quả
nghiên cứu này nhìn chung đều ủng
hộ các phát hiện đã nêu ở trên.21

Mặc dù một nghiên cứu về phụ nữ
mang thai và đang cho con bú ở khu
vực thành thị của Ấn Độ cho thấy
tổng lượng tiêu thụ chất béo của họ
đáp ứng được mức khuyến nghị của
IOM,22 lượng tiêu thụ chất béo của
phụ nữ mang thai và đang cho con
bú ở vùng nông thôn Bangladesh5 và
vùng nông thôn Burkira Faso23 vẫn
thấp hơn rất nhiều so với mức
khuyến nghị. Trong số các bà mẹ
Bangladesh, lượng tiêu thụ thức ăn
có nguồn gốc động vật trung bình
hằng ngày là 1,5 thìa cá (12,8g), nửa
thìa trứng (4,7g) và nửa thìa thịt/thịt
gia cầm (4,2g). Những phụ nữ này
chỉ tiêu thụ khoảng 1 thìa cà phê
(4,0g) dầu mù tạt và 3/4 thìa cà phê
(3,5g) dầu đậu nành mỗi ngày.5 Do
đó, tỉ lệ năng lượng trung bình (số
ca-lo) từ chất béo chỉ chiếm khoảng
8% - phản ánh một khẩu phần ăn rất
nghèo chất béo. Trong các nghiên
cứu kiểm tra lượng tiêu thụ ALA
trong quá trình mang thai, phụ nữ ở
Mexico và Mĩ đáp ứng đủ nhu cầu
khuyến nghị nhưng phụ nữ ở Chile,
Bangladesh và Ấn Độ không đáp

Hình 2: Hàm lượng axít linoleic (omega-6) (biểu đồ A) và DHA
(omega-3) (biểu đồ B) trung bình trong sữa mẹ của phụ nữ Úc
trong năm 1981 và năm 2000. Gibson và cộng sự (2000)

Hình 3: Xếp hạng nguồn cung cấp axít béo omega-3 (% năng
lượng) ở 13 quốc gia theo GDP. Dựa theo Michaelsen và cộng sự
(2011)

Ở nhiều nước thu nhập thấp, nguồn cung cấp axít béo omega-3 trong chế độ ăn
không đủ đáp ứng nhu cầu omega-3 dành cho trẻ 6-24 tháng tuổi hoặc cho phụ nữ
mang thai và đang cho con bú theo khuyến nghị.

Xu hướng tăng lượng tiêu thụ axít béo omega-6 và giảm lượng tiêu thụ axít béo
omega-3 được phản ánh trong việc tăng hàm lượng LA và giảm hàm lượng DHA trong
sữa mẹ của các phụ nữ Úc giữa năm 1981 và năm 2000.

0

2

4

6

8

10

12

14

LA
 (%

 tổ
ng

 lư
ợn

g 
ax

ít 
bé

o)

1981 2000
Năm

A

.00

.05

.10

.15

.20

.25

.30

.35

D
H

A
 (%

 tổ
ng

 lư
ợn

g 
ax

ít 
bé

o)

B

1981 2000
Năm

M ex ico

Trung Quốc

Nam Phi

Indonesia

Bolivia

Việt Nam

Ấn Độ

Ghana

Burkina Faso

Bangladesh

Ethiopia

Malawi

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Tỉ lệ năng lượng từ các axít béo omega-3

Mức tối thiểu của khoảng 
tiêu thụ đủ  đối với trẻ 6-24 tháng tuổi

Mức tối thiểu của khoảng 
AMDR đối với phụ nữ 
mang thai và đang 
cho con bú



9

Cập nhật chuyên đề A&T
Số 5, tháng 05/2012

ứng đủ nhu cầu này (Hình 4). Trong
các nghiên cứu đánh giá lượng tiêu thụ
DHA trong quá trình mang thai, phụ
nữ ở tất cả các nước Mĩ, Mexico,
Bangladesh và Ấn Độ đều không đáp
ứng đủ nhu cầu khuyến nghị (Hình 5). 

Tình trạng  axít béo ở trẻ nhỏ

Lượng axít béo không bão hòa đa
nối đôi chuỗi dài chuyển từ mẹ sang
con trong quá trình mang thai và
cho con bú phụ thuộc chủ yếu vào
tình trạng axít béo của mẹ mà tình
trạng rất khác nhau bởi lượng tiêu
thụ axít béo không bão hòa đa nối
đôi chuỗi dài  đặc biệt là DHA trong
khẩu phần ăn, trên thế giới rất khác
nhau. Điều này được phản ánh bởi
hàm lượng DHA khác nhau trong
sữa của các bà mẹ ở các quốc gia
khác nhau và thậm chí trong cùng
một quốc gia (Hình 6). Với trẻ dưới
2 tuổi, sữa mẹ và cá là nguồn cung
cấp axít béo không bão hòa đa nối
đôi chuỗi dài chủ yếu, đặc biệt là axít
béo omega-3. 

Tổng lượng tiêu thụ chất béo của
trẻ em Gambia giảm từ 50% năng
lượng xuống 25% năng lượng từ khi
sinh cho đến 18 tháng tuổi do trẻ
bú sữa mẹ ít đi, và giảm thêm
khoảng 15% năng lượng tính đến
khi trẻ 2-3 tuổi.24 Lượng tiêu thụ
axít béo omega-6 là tương đối ổn
định nhưng lượng tiêu thụ axít
omega-3 giảm đột biến khi trẻ bú
sữa mẹ ít đi. Trẻ mẫu giáo ở
Bangladesh5 và Trung Quốc25 có
tổng lượng tiêu thụ chất béo, ALA
và DHA thấp hơn mức khuyến
nghị. 

Tỉ lệ tương đối giữa axít béo omega-
3 và omega-6 trong khẩu phần ăn
cũng ảnh hưởng tới hàm lượng axít
béo bởi vì sự chuyển đổi từ ALA

Hình 4: Lượng tiêu thụ ALA trong quá trình mang thai. IOM
(2005), Ramakrishnan và cộng sự (2010), Mardones và cộng sự (2008),
Yakes và cộng sự (2011), Muthayya và cộng sự (2009)

Ở một số quốc gia, lượng tiêu thụ ALA (một axít béo omega-3) trung bình của phụ nữ
mang thai thấp hơn rất nhiều so với mức khuyến nghị.
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Ở một số quốc gia, lượng tiêu thụ DHA (một axít béo omega-3) trung bình của phụ
nữ mang thai thấp hơn rất nhiều so với mức khuyến nghị.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Mexico Bangladesh Ấn Độ

Mức DHA khuyến nghị

M
g 

D
H

A
/n

gà
y

Hoa Kỳ

73

55

30

11



10

Insight
Chất béo thiết yếu

sang axít béo omega-3 chuỗi dài
bị ảnh hưởng bởi lượng tiêu thụ
axít béo omega-6. Hàm lượng
axít béo trong khẩu phần ăn và
sự cân bằng giữa LA và ALA là
những yếu tố quyết định tình
trạng axít béo không bão hòa đa
nối đôi chuỗi dài. 

Yếu tố di truyền

Sự khác biệt về di truyền trong
chuyển hóa axít béo có thể tác
động đến tình trạng axít béo
trong cơ thể. Các biến thể gen
của các enzym tham gia trong
quá trình chuyển hóa LA và
ALA thành axít béo không bão
hòa đa nối đôi chuỗi dài cũng
ảnh hưởng đáng kể tới  tình
trạng axít béo trong cơ thể, bao

gồm hàm lượng DHA trong khi
mang thai và hàm lượng axít béo
không bão hòa đa nối đôi chuỗi
dài trong sữa mẹ. Cần có thêm
nhiều nghiên cứu hơn để tìm
hiểu cơ chế các biến thể gen điều
hòa lượng axít béo trong máu,
sữa mẹ, các mô và tìm hiểu tác
động của chúng đến phản ứng
miễn dịch, tình trạng phát triển
của các nhóm dân cư thuộc các
chủng tộc khác nhau, lối sống và
thói quen ăn uống khác nhau.

Kết luận

Các chất béo thiết yếu có liên hệ
với một số tác động tích cực đến
sức khỏe của bà mẹ và trẻ em,
tuy nhiên hậu quả của việc tiêu
thụ không đủ các axít béo thiết

yếu ở các nước có thu nhập thấp
gần như chưa được quan tâm.
Một số ít nghiên cứu đánh giá
lượng tiêu thụ thức ăn cho đến
nay đã chỉ ra rằng chế độ ăn của
phụ nữ mang thai và đang cho
con bú và trẻ nhỏ thường không
đáp ứng đủ lượng axít béo thiết
yếu theo khuyến nghị. Việc thúc
đẩy các thực hành cải thiện chế
độ ăn cho phụ nữ mang thai và
đang cho con bú, chế độ nuôi
dưỡng trẻ nhỏ tối ưu trong hai
năm đầu đời, và các hành động
chính sách nhằm nâng cao chất
lượng chất béo trong chế độ ăn có
thể cải thiện tình trạng axít béo ở
nhóm dân cư có nguy cơ cao.  

Hình 6: So sánh hàm lượng DHA trong sữa của các bà mẹ ở các quốc gia khác nhau. Dựa theo
Michaelsen và cộng sự (2011)

Có sự khác biệt rất lớn về hàm
lượng DHA trong sữa mẹ
trong một quốc gia và giữa
các quốc gia với nhau, điều
này có thể có liên quan đến sự
khác nhau trong lượng tiêu
thụ axít béo trong chế độ ăn
của bà mẹ.
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Tài liệu tham khảo

Insight là loạt các ẩn phẩm cung cấp thông tin chuyên
môn vắn tắt về các thực hành tối ưu trong nuôi dưỡng
trẻ nhỏ, bao gồm cho bú sớm, nuôi con bằng sữa mẹ
hoàn toàn và cho trẻ ăn bổ sung hợp lý trong hai năm
đầu đời của trẻ. Mục tiêu của Dự án Alive & Thrive là
cải thiện thực hành nuôidưỡng trẻ nhỏ trong thời kì
quan trọngnày nhằm làm giảm tử vong trẻ em,ngăn
chặn tình trạng suy dinh dưỡng và khuyến khích tăng
trưởng tối ưu. Dự án Alive & Thrive được quỹ Bill &
Melinda Gates tài trợ và tổ chức FHI 360 chịu trách
nhiệm quản lý. Các tổ chức khác cùng tham gia thực
hiện dự án bao gồm BRAC, GMMB, IFPRI, Save the
Children, UC-Davis và World Vision.

Để biết thêm thông tin, xin mời truy cập:
www.aliveandthrive.org
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