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nhiễm khuẩn đường hô hấp. Sau đó 
chúng tôi sẽ thảo luận đến khả năng 
ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của trẻ 
của các nhiễm khuẩn tiền lâm sàng, 
đó là tình trạng bệnh không có triệu 
chứng bên ngoài rõ ràng nhưng có thể 
có ảnh hưởng lớn về sinh lý. Tiếp theo, 
chúng tôi sẽ xem xét bằng chứng về 
việc liệu có sự tương tác nào giữa dinh 
dưỡng và nhiễm khuẩn có ảnh hưởng 
đến sự tăng trưởng của trẻ hay không. 
Cuối cùng, chúng tôi có bàn luận ngắn 
về tác động đến các chương trình can 
thiệp.

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn đường hô 
hấp có ảnh hưởng như thế nào đến sự 
tăng trưởng của trẻ?

Bệnh tiêu chảy do nhiều nguyên 
nhân gây ra, trong đó có các vi 
khuẩn gây bệnh và các vi sinh vật 
truyền nhiễm khác. Trong hầu hết 
các trường hợp, bệnh nhân tiếp xúc 
với các mầm bệnh thông qua việc 
tiêu hóa các thức ăn và nước nhiễm 
khuẩn. Nói chung, bệnh tiêu chảy 
là một bệnh tự giới hạn, có nghĩa là 
bệnh sẽ tự tiến triển và trẻ sẽ trở lại 
trạng thái bình thường mà không cần 
điều trị đặc biệt. Tuy nhiên, tiêu chảy 
nặng hoặc thường xuyên và liên tục 
tiếp xúc với các mầm bệnh làm ảnh 
hưởng đến ruột có thể gây ra hậu quả 
nghiêm trọng. Tiêu chảy làm cho trẻ 
mất nước và một số chất dinh dưỡng 
quan trọng như kẽm và đồng.2 Nếu 
không được bù nước và các chất dinh 
dưỡng này, trẻ có thể bị mất nước 
nghiêm trọng, suy dinh dưỡng, chậm 
tăng trưởng và tử vong trong các 
trường hợp nguy hiểm. 

Không có gì bất thường khi trẻ tăng 
trưởng chậm trong khi mắc bệnh tiêu 
chảy và tăng trưởng nhanh hơn bình 
thường (tăng trưởng “bù”) sau khi hồi 

phục. Tuy nhiên mức độ tăng trưởng 
“bù” có thể phụ thuộc vào độ tuổi của 
trẻ, tình trạng dinh dưỡng ban đầu của 
trẻ, tác nhân gây bệnh cụ thể, khoảng 
thời gian nhiễm khuẩn và khoảng thời 
gian giữa các lần nhiễm khuẩn.3,4 Ví 
dụ, trẻ em ở Pê-ru bị nhiễm C.parvum 
giảm tăng trưởng cả chiều cao và cân 
nặng trong vòng vài tháng sau khi 
nhiễm khuẩn, sau đó là khoảng thời 
gian tăng trưởng “bù”. Trẻ nhỏ dưới 
12 tháng cần nhiều thời gian hơn để 
tăng cân “bù” so với trẻ trên 12 tháng 
tuổi, và trẻ bị nhiễm khuẩn trong vòng 
từ khi sinh đến 5 tháng tuổi thì sau 1 
năm sẽ có chiều cao thấp hơn 1cm so 
với trẻ không bị nhiễm khuẩn. Trẻ bị 
thấp còi (chiều cao thấp so với tuổi) 
tại thời điểm mắc bệnh nhiễm khuẩn 
thường không tăng kịp cả chiều cao 
và cân nặng trong vòng một năm sau 
đó. Trẻ không bị thấp còi tại thời điểm 
mắc bệnh thường đuổi kịp cân nặng 
trong vòng khoảng 3 tháng và đuổi kịp 
chiều cao trong vòng khoảng 6 tháng 
sau khi nhiễm khuẩn so với những trẻ 
không bị mắc bệnh.

Gánh nặng tiêu chảy trong hai năm 
đầu đời thường đi kèm với nguy cơ 
thấp còi cao (chiều cao so với tuổi 
dưới 2 độ lệch chuẩn so với bình 
thường). Theo phân tích số liệu từ 
chín điều tra ở năm quốc gia (Bang-
la-desh, Brazil, Ghana, Guinea-
Bissau, và Pê-ru), 25% số trẻ bị thấp 
còi lúc 2 tuổi là do bị tiêu chảy 5 lần 
và trên 5 lần trong 2 năm đầu đời.5 

Có mối quan hệ “liều – đáp ứng” giữa 
gánh nặng tiêu chảy tích lũy (ví dụ 
như số ngày bị tiêu chảy) và khả năng 
bị thấp còi lúc 24 tháng tuổi. Hiệu 
chỉnh về tình trạng kinh tế - xã hội 
cũng không làm thay đổi kết quả này. 

Tác động của nhiễm khuẩn đường 
hô hấp đối với quá trình tăng trưởng 
của trẻ không rõ rệt như bệnh 

tiêu chảy, một phần là do chưa có 
nhiều nghiên cứu về mối quan hệ 
này. Loại nhiễm khuẩn đường hô 
hấp phổ biến nhất là nhiễm khuẩn 
nhẹ đường hô hấp trên dường như 
không gây hậu quả lâu dài đối với 
hầu hết trẻ em. Nhưng nhiễm khuẩn 
đường hô hấp kèm theo sốt có liên 
quan đến nguy cơ thấp còi cao hơn. 
Trong một nghiên cứu theo chiều 
dọc ở Phi-lip-pin, trẻ em được theo 
dõi từ khi sinh ra cho đến 24 tháng 
tuổi người ta thấy tác động tích lũy 
của nhiễm khuẩn đường hô hấp kèm 
theo sốt đến nguy cơ suy dinh dưỡng 
thấp còi cũng tương tự như tác động 
của bệnh tiêu chảy.6 Sốt là một trong 
những biểu thị sự phản ứng của hệ 
thống miễn dịch, nó có thể làm giảm 
khẩu vị của trẻ và dẫn tới phân phối 
lại các chất dinh dưỡng theo hướng 
không tốt cho sự phát triển của trẻ 
(được giải thích dưới đây). 

Vai trò của các nhiễm khuẩn tiền lâm 
sàng và tình trạng liên quan là gì?

Nhiễm khuẩn được coi là tiền lâm 
sàng khi không có biểu hiện hoặc 
triệu chứng rõ rệt nhưng lại có dấu 
hiệu sinh lý bất thường. Trẻ nhỏ 
thường có kết quả xét nghiệm dương 
tính với một số nhiễm khuẩn nhất 
định (như Helicobacter pylori, vi-
rút Epstein-Barr, vi-rút cytomegalo 
(thuộc nhóm Herpes), nhóm vi 
khuẩn mycobacteria, kí sinh trùng 
cryptosporidum, và thậm chí cả 
vi-rút HIV) mà không có các triệu 
chứng lâm sàng. Rất nhiều trẻ cũng 
mang kí sinh trùng sốt rét hoặc kí 
sinh trùng đường ruột mà không 
biểu hiện ra bên ngoài. Các biểu hiện 
tiền lâm sàng bất thường ở đường 
ruột, có thể do tiếp xúc thường xuyên 
với vi khuẩn gây bệnh cũng được cho 
là bình thường. Ngay cả khi không 
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có các triệu chứng rõ rệt, những điều 
kiện tiền lâm sàng này cũng có thể 
gây tác động mạnh, tích lũy lâu dài 
đến chức năng chuyển hóa và quá 
trình tăng trưởng của trẻ. Các vi 
sinh vật trong ruột đóng vai trò quan 
trọng trong hoạt động của các chức 
năng này.7 Chế độ ăn uống có thể gây 
ảnh hưởng đến chủng loại vi khuẩn 
và số lượng vi khuẩn khác nhau tại 
đường ruột.8

Bệnh đường ruột do môi trường

Một tình trạng tiền lâm sàng có xu 
hướng phổ biến ở các nước đang phát 
triển là bệnh đường ruột do môi trường 
(EE – environmental enteropathy) hay 
còn gọi là bệnh đường ruột nhiệt đới. 
Loại bệnh này không có biểu hiện ra 
bên ngoài nhưng có thể làm rối loạn 
hấp thu chất dinh dưỡng do làm thay 
đổi cấu trúc và chức năng của ruột 
non. Có giả thiết cho rằng EE gây ra 
tình trạng chậm tăng trưởng và có thể 
làm giảm hiệu quả của các can thiệp 
dinh dưỡng.9,10

EE liên quan đến môi trường sống có 
điều kiện và thực hành vệ sinh kém 
và có ý kiến cho rằng những người 
mắc EE là do ăn phải các vi sinh vật 
gây bệnh trong một thời gian dài. 
Khi ruột phải tiếp xúc với các vi sinh 
vật gây hại mức độ cao sẽ khiến cho 
hệ thống miễn dịch gần như hoạt 
động liên tục (xem phần tiếp theo) 
và điều đó có hại cho người bệnh. 
Bằng chứng chứng minh EE có liên 
quan đến các điều kiện và thực hành 
vệ sinh được đưa ra khi nghiên cứu 
những tình nguyện viên vì hòa bình 
và binh lính Mỹ sống tại nước ngoài 
chỉ ra rằng những người này bị 
mắc bệnh khi làm nhiệm vụ và trở 
lại trạng thái bình thường khi trở 
về nhà. Nghiên cứu từ những năm 
1960 gợi ý rằng hầu như tất cả cư 
dân của những nước đang phát triển 

tại thời điểm đó đều có một số dấu 
hiệu mắc EE. 

Bệnh đường ruột do môi trường đặc 
trưng bởi những bất thường của ruột 
non ở những người có vẻ khỏe mạnh. 
Có thể chẩn đoán EE bằng cách soi 
mẫu ruột non qua kính hiển vi hoặc 
làm xét nghiệm khả năng thẩm thấu 
của ruột non (tỉ số đường trong nước 
tiểu) hoặc các kháng thể cho biết 
là đã có vi khuẩn xâm nhập từ ruột 
vào cơ thể (kháng thể nhân nội độc 
tố). Ở những người khỏe mạnh, bề 
mặt ruột non được bao phủ bởi hàng 
triệu chỗ lồi nhỏ hình ngón tay được 
gọi là lông nhung. Cấu trúc này giúp 
làm tăng diện tích bề mặt ruột non 
để hỗ trợ việc hấp thụ chất dinh 
dưỡng (hình 2). Ở những người mắc 
EE, thay đổi xảy ra trên cấu trúc của 
ruột non bao gồm giảm chiều dài của 
lông nhung, còn được gọi là “cấu trúc 
phẳng” (hình 3).

Không phải tất cả những người mắc 
EE đều bị mất hết các lông nhung này; 
tuy nhiên, dù cấu trúc lông nhung 
của họ thế nào, những người mắc 
EE thường có biểu hiện viêm ruột 
và các thay đổi cấu trúc khác chứng 
tỏ có đáp ứng miễn dịch cao hơn12. 
EE thường đi kèm với hiện tượng “rò 
rỉ đường ruột” (tăng thẩm thấu qua 
đường ruột) và giảm khả năng ngăn 
chặn vi khuẩn gây bệnh phá vỡ các 
rào cản trong ruột.

Con đường đi từ nhiễm khuẩn phân 
đến EE và cuối cùng dẫn đến suy 
dinh dưỡng trẻ em được minh họa 
trong hình 4. Trẻ thường tiếp xúc với 
tác nhân gây bệnh EE từ rất sớm.11 
Khi so sánh các mô trong ruột của 
các thai lưu và trẻ sơ sinh ở các nước 
đang phát triển, người ta thấy rằng 
các mô trong ruột của thai nhi có các 
lông nhung hình ngón tay phát triển 
bình thường, còn các mô trong ruột 

của  trẻ sơ sinh có cấu trúc phẳng do 
mắc EE trong vòng ba tháng sau sinh. 
Những thay đổi cấu trúc này có thể 
dẫn tới việc trẻ hấp thụ kém các chất 
dinh dưỡng như Vitamin B12 và các 
chất béo.10,11,13

Trong một nghiên cứu ở Peru, trẻ 
sống trong điều kiện và thực hành vệ 
sinh kém nhất có số lần bị tiêu chảy 
trong khoảng thời gian từ lúc sinh 
ra cho đến 24 tháng tuổi nhiều hơn 
54% và thấp hơn 1cm ở  24 tháng so 
với trẻ sống trong điều kiện vệ sinh 
tốt nhất. Tuy nhiên, mối liên quan 
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giữa chất lượng nước và điều kiện 
vệ sinh với chiều cao của trẻ không 
phụ thuộc vào mối liên quan với các 
bệnh tiêu chảy. Các nhà nghiên cứu 
suy đoán rằng việc tiếp xúc liên tục 
với vi khuẩn gây bệnh có thể làm cho 
trẻ mắc bệnh EE và hạn chế khả năng 
hấp thụ tốt và sử dụng tối đa các chất 
dinh dưỡng từ thức ăn dù trẻ có bị 
tiêu chảy hay không.14

Ở những nơi có điều kiện sống như 
vậy, bệnh EE có xu hướng phổ biến 
hơn nhiều so với bệnh tiêu chảy 
thường gặp. Trong một nghiên cứu 
thuần tập ở trẻ em ở Gambia, 76% 

trong tổng số 922 mẫu lấy từ 119 trẻ 
từ 0-2 tuổi được xác định là có độ 
thẩm thấu ruột cao hơn bình thường, 
trong khi trẻ được ghi nhận là mắc 
bệnh tiêu chảy khoảng 7,3% số ngày 
trong giai đoạn này.15 Dựa vào mối 
tương quan nghịch giữa độ thẩm 
thấu của ruột và khả năng tăng chiều 
dài cơ thể hàng tháng (được hiệu 
chỉnh theo tuổi), các nhà nghiên cứu 
tính toán được là việc suy giảm khả 
năng thẩm thấu của ruột chiếm 43% 
nguyên nhân dẫn tới tình trạng suy 
giảm tăng trưởng tuyến tính trong 
giai đoạn này. Trong một nghiên cứu 
tiếp theo16 vẫn trên quần thể đó, các 

chỉ số chức năng của ruột ở mức bình 
thường lúc trẻ 2 tháng tuổi nhưng 
chênh lệch lớn so với chuẩn khi trẻ 
được 15 tháng tuổi. Tác động kết hợp 
của 3 chỉ số chức năng khác nhau của 
ruột được tính toán cho thấy chúng  
chịu trách nhiệm cho 56% tình trạng 
giảm tăng trưởng nói trên. Tuy nhiên, 
đây chỉ là các nghiên cứu quan sát và 
các nhà nghiên cứu không kiểm soát 
các yếu tố nhiễu khác nên rất khó xác 
định chính xác mối quan hệ nhân 
quả. Mặc dù vậy, các kết quả chỉ ra 
rằng tỉ lệ mắc EE cao là một nhân tố 
quan trọng dẫn tới thấp còi ở quần 
thể này. 

Không có       
nhà vệ sinh

Không rửa tay sau khi 
tiếp xúc với phân

Tiêu chảy từng đợt

Giảm diện tích hấp thu
ở bề mặt ruột non

Giảm hấp thu
chất dinh dưỡng

Giảm hấp thu chất dinh dưỡng

Tăng tử vong trẻ em
Giảm phát triển nhận thức và giảm khả năng kinh tế ở người trưởng thành

Bệnh đường ruột
nhiệt đới (TE)

Các điều kiện kinh tế- 
xã hội, khí hậu, chính trị 

và các nhân tố hành vi

Tay người chăm sóc bị nhiễm phân

Việc đưa vào cơ thể một số lượng lớn vi
khuẩn gây bệnh làm cho hệ thống bảo vệ
bình thường của cơ thể bị quá tải dẫn tới
số lượng các vi khuẩn gây bệnh tập trung

trong ruột non tăng mạnh

Chất dinh dưỡng dành cho tăng trưởng
bị chuyển sang phản ứng miễn dịch

và trao đổi chất

Tăng khả năng thẩm thấu của ruột

Vi khuẩn có thể xâm nhập
qua đường ruột

Suy dinh dưỡng trẻ em Chế độ ăn không đầy đủ

Biếng ănTăng phản ứng miễn dịch

Bầu vú, thức ăn, nước, 
dụng cụ nấu ăn và đồ chơi bị 

nhiễm phân

Phân được đưa vào cơ thể
trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Các vi khuẩn gây bệnh xâm
nhập cơ thể trẻ

Tay trẻ bị nhiễm phânMôi trường sống bị 
nhiễm phân

Hình 4: Con đường dẫn từ nhiễm khuẩn phân đến bệnh đường ruột do môi trường và  suy dinh dưỡng trẻ em
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Kích hoạt hệ miễn dịch, Cytokin và 
Cảm giác thèm ăn

Để đáp ứng với nhiễm khuẩn, hệ 
miễn dịch sẽ được kích hoạt và sản 
xuất ra các tế bào miễn dịch nhất 
định và cytokin với số lượng lớn 
nhằm chống lại sinh vật xâm nhập. 
Cytokin là các phân tử protein giúp 
chống lại tình trạng nhiễm khuẩn. 
Các phân tử này có tác dụng trong 
thời gian ngắn; tuy nhiên, đối với 
tình trạng mạn tính – như EE- có thể 
khiến cho nồng độ cytokin cao liên 
tục và điều này có thể gây ra tác động 
xấu tới sự trao đổi chất và làm giảm 
cảm giác thèm ăn của trẻ.17 

Những người chăm sóc trẻ dưới 2 
tuổi tại các nước đang phát triển 
nói rằng trẻ thường “ăn không ngon 
miệng” và đó có thể là nguyên nhân 
quan trọng dẫn tới kém tiêu thụ năng 
lượng ở nhóm tuổi này.18 Cảm giác 
thèm ăn được kiểm soát bởi một 
nhóm các chất hóa học gọi là các nội 
tiết tố no. Hai nội tiết tố quan trọng 
tham gia điều chỉnh cảm giác thèm 
ăn là ghrelin và leptin. Ghrelin kích 
thích ăn nhiều hơn, còn leptin gây ức 
chế ăn. Khi mắc nhiễm khuẩn, nồng 
độ cytokin tăng cao có thể dẫn tới 
nồng độ leptin trong máu tăng và do 
đó làm giảm cảm giác thèm ăn của 
trẻ.19 Tác động này đã được chứng 
minh đối với các trường hợp nhiễm 
khuẩn hệ thống nặng như nhiễm 
trùng máu ở trẻ sơ sinh.20

Hệ miễn dịch được kích hoạt cũng 
làm giảm khả năng luân chuyển của 
một số chất dinh dưỡng nhất định, 
đặc biệt là vitamin A và kẽm, và tăng 
giữ sắt ở gan dẫn đến làm giảm lượng 
sắt được vận chuyển đến các mô khác 
trong cơ thể. Trong thời kì rối loạn 
trao đổi chất, những tác động này là 
một phần của phản ứng thích nghi 
nhằm bảo vệ các chất dinh dưỡng 

quan trọng khỏi các mầm bệnh xâm 
nhập vào cơ thể, nhưng cũng chính là 
nguyên nhân dẫn tới việc thiếu một 
số chất dinh dưỡng hỗ trợ sự tăng 
trưởng, phát triển của cơ thể, ngay 
cả khi trẻ ăn đủ lượng thức ăn thích 
hợp. Trong số trẻ em từ 6-20 tháng 
tuổi ở Zambia, các chỉ số máu biểu 
thị sự viêm nhiễm (thường đi kèm 
với bệnh nhiễm khuẩn) có liên quan 
đến giảm việc tăng chiều dài cơ thể 
trong 3 tháng sau đó.21

Thí nghiệm “Những chú gà bẩn”

Các nghiên cứu về ảnh hưởng của 
điều kiện vệ sinh đến sự tăng trưởng 
của gà mới nở cung cấp các bằng 
chứng có khả năng có liên quan đến 
tình trạng chậm tăng trưởng ở trẻ 
em tại các nước đang phát triển.22 
Một thí nghiệm cổ điển vào năm 
1992, có tên là nghiên cứu “Những 
chú gà bẩn”, tiến hành nghiên cứu 
những con gà đang được nuôi trong 
lồng làm sạch bằng hơi nước hoặc 
lồng không được làm sạch cùng với 
phân của chúng. Trong cả hai môi 
trường trên đều có gà được dùng 
hỗn hợp kháng sinh và gà không 
được dùng kháng sinh. Không có 
gì ngạc nhiên khi gà sống cùng với 
phân của chúng trong môi trường 
kém vệ sinh và không được dùng 
kháng sinh có tỉ lệ tăng cân giảm, 
hiệu quả sử dụng thức ăn giảm và 
nồng độ interleukin 1 là một cytokin 
trong huyết tương tăng. 

Tuy nhiên, gà được nuôi trong 
điều kiện vệ sinh kém và được 
dùng kháng sinh vẫn phát triển 
bình thường và có cùng mức độ 
luân chuyển cytokin thấp như gà 
được nuôi trong lồng sạch. Các nhà 
nghiên cứu đã kết luận rằng việc 
dùng thuốc kháng sinh giúp hỗ trợ 
tăng trưởng bằng cách ngăn chặn 
sức ép đối với hệ miễn dịch và các 

thay đổi về trao đổi chất đi kèm do 
tiếp xúc trực tiếp kéo dài với phân.

Các nhà nghiên cứu đã và đang cố 
gắng điều trị EE ở trẻ em bằng kháng 
sinh nhưng chưa thành công. Trên 
thực tế, có nghiên cứu chỉ ra việc 
cung cấp thuốc kháng sinh dẫn tới 
nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy tăng, 
có thể là do tác dụng phụ của kháng 
sinh đối với các vi khuẩn “tốt” trong 
ruột.23 Liệu pháp kháng sinh ngắn 
hạn có thể thất bại do sự tái tiếp xúc 
với vi khuẩn trong phân ngay sau 
khi điều trị. Nếu không cải thiện các 
điều kiện và thực hành vệ sinh, chỉ 
một liệu trình kháng sinh không thể 
đảo ngược được tình trạng EE mà có 
khi phải mất hàng tháng mới điều trị 
được, đặc biệt nếu tiếp xúc liên tục 
với mầm bệnh.24,25

Mặc dù việc ngăn chặn tình trạng 
chậm tăng trưởng do nhiễm khuẩn 
bằng kháng sinh ở người có thể 
không khả thi, thí nghiệm “Những 
chú gà bẩn” cho thấy việc sống trong 
điều kiện vệ sinh kém có thể dẫn đến 
tình trạng chậm tăng trưởng và cũng 
gợi ý rằng giảm gánh nặng từ nhiễm 
khuẩn – bao gồm cả nhiễm khuẩn 
tiền lâm sàng – có thể giúp cải thiện 
đáng kể kết quả tăng trưởng.

Sự tương tác giữa dinh dưỡng và bệnh 
nhiễm khuẩn?

Liệu tình trạng nhiễm khuẩn có làm 
cho các can thiệp dinh dưỡng kém 
hiệu quả hơn không?

Trong khi bị nhiễm khuẩn, năng 
lượng và các chất dinh dưỡng khác 
được chuyển sang đáp ứng miễn dịch 
chứ không hỗ trợ tăng trưởng. Dù 
sao thì việc sống sót cũng quan trọng 
hơn việc tiếp tục tăng trưởng, vì vậy 
tình trạng chậm tăng trưởng khi mắc 
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các bệnh nhiễm khuẩn có thể là một 
cơ chế thích nghi. Tuy nhiên, nếu 
mắc các nhiễm khuẩn lặp đi lặp lại 
hoặc bị nhiễm khuẩn tiền lâm sàng 
liên tục, trẻ có thể rơi vào tình trạng 
ức chế tăng trưởng gần như cố định. 
Có phải điều này có nghĩa rằng các 
can thiệp dinh dưỡng cho các quần 
thể có tỉ lệ phơi nhiễm với nhiễm 
khuẩn cao sẽ không thể cải thiện tình 
trạng tăng trưởng của trẻ?

Có rất ít bằng chứng để có thể trả lời 
câu hỏi này. Ở Indonesia, hiệu quả 
của việc bổ sung Vitamin A liều cao 
đối với sự tăng trưởng tuyến tính ở 
trẻ tiền học đường (từ 6-48 tháng 

tuổi) phụ thuộc vào mức độ của tình 
trạng nhiễm khuẩn đường hô hấp.26 
Ở trẻ ít bị nhiễm khuẩn đường hô 
hấp, đặc biệt là những trẻ có lượng 
vitamin A tiêu thụ thấp, tình trạng 
tăng trưởng tuyến tính của trẻ được 
cải thiện sau khi bổ sung vitamin 
A. Còn đối với trẻ bị nhiễm khuẩn 
đường hô hấp nhiều, việc bổ sung 
vitamin A gần như không có hoặc có 
rất ít tác động đến sự tăng trưởng của 
trẻ, không phụ thuộc vào mức tiêu 
thụ vitamin A trước đó.

Có thể giải thích rằng lượng vitamin 
A được bổ sung không được hấp thu 
tốt khi trẻ bị nhiễm khuẩn cấp tính 
và phần lớn bị đào thải qua nước tiểu, 
khiến cho việc bổ sung với liều cao 
sẽ có hiệu quả rất thấp đối với việc 
cải thiện tình trạng thiếu vitamin A 

nếu được tiến hành khi trẻ bị ốm. Có 
thể có một lý do khác nữa là việc sốt 
trong khi bị nhiễm khuẩn đường hô 
hấp làm thay đổi quá trình trao đổi 
chất, do đó làm giảm lượng vitamin 
A lưu chuyển và làm cho các mô 
hỗ trợ quá trình tăng trưởng không 
nhận được lượng vitamin A cần thiết. 
Vì vậy các nhà nghiên cứu đã kết luận 
rằng việc kết hợp các chương trình bổ 
sung vitamin A với nỗ lực giảm tình 
trạng nhiễm khuẩn đường hô hấp sẽ 
giúp tăng khả năng tác động tích cực 
đến quá trình tăng trưởng bất kể cơ 
chế ảnh hưởng như thế nào. 

Ngoài nghiên cứu đơn lẻ kể trên, có 
rất ít bằng chứng trực tiếp cho thấy 
các can thiệp dinh dưỡng không hiệu 
quả khi tình trạng nhiễm khuẩn xảy 
ra phổ biến. Do vậy cần có nhiều 

Hình 5: Mối liên quan giữa chiều cao của trẻ lúc 36 tháng tuổi và số ngày trẻ bị tiêu chảy 
trong 3 năm đầu đời ở nhóm trẻ được bổ sung và không được bổ sung ở Colombia28
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Khung 1: Dinh dưỡng và những can 
thiệp để phòng chống nhiễm khuẩn 
nhằm cải thiện tăng trưởng của trẻ
1.    Tăng cường hệ miễn dịch của trẻ, 

từ đó làm giảm mức độ nghiêm 
trọng và thời gian mắc nhiễm 
khuẩn cũng như tác động của 
bệnh đến quá trình tăng trưởng

2.    Cung cấp thêm các chất dinh 
dưỡng để bù đắp phần không 
được hấp thu tốt trong khi bị 
nhiễm khuẩn, phần bị mất khi bị 
tiêu chảy, phần bị phân bổ đến 
cơ quan khác trong cơ thể do hệ 
miễn dịch được kích hoạt, hoặc 
phần tiêu thụ ít hơn bình thường 
do giảm cảm giác thèm ăn khi mắc 
nhiễm khuẩn. 

3.    Cung cấp lượng chất dinh dưỡng 
cần thiết để tăng trưởng bù sau 
khi bị nhiễm khuẩn, đặc biệt là các 
chất dinh dưỡng cần thiết để tăng 
cường các mô nạc trong cơ thể 
như protein, kali, ma-giê, phốt-
pho, kẽm và natri. 

4.    Ngăn chặn sự biếng ăn do thiếu 
vi chất gây ra; từ đó tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc tăng trưởng bù. 

5.    Tạo môi trường thuận lợi cho các vi 
khuẩn có lợi trong ruột phát triển 
giúp tăng cường chức năng của 
ruột và sự bảo vệ từ hệ miễn dịch. 
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nghiên cứu hơn nữa về vấn đề này. 

Liệu cải thiện dinh dưỡng có làm 
giảm tác động tiêu cực của nhiễm 
khuẩn?

Giả thuyết ngược lại với trên là cải 
thiện dinh dưỡng có thể làm giảm 
hoặc thậm chí triệt tiêu tác động 
tiêu cực của nhiễm khuẩn đối với sự 
tăng trưởng của trẻ. Cơ chế theo đó 
việc cải thiện dinh dưỡng có thể làm 
giảm tác động của nhiễm khuẩn đến 
tăng trưởng của trẻ được thể hiện 
trong Khung 1. Các cơ chế này bao 
gồm: a) tăng cường hệ thống miễn 
dịch, b) bù lại cho việc hấp thu kém, 
tái phân bổ, hoặc thất thoát các chất 
dinh dưỡng quan trọng, c) tạo điều 
kiện cho tăng trưởng bù sau nhiễm 
khuẩn, d) cải thiện cảm giác thèm ăn 
của trẻ, và e) tạo điều kiện phát triển 
các vi khuẩn có ích trong ruột. Bốn 
thử nghiệm can thiệp dinh dưỡng 
cho trẻ tiền học đường tại Colombia, 
Guatemala, Tanzania và Nam Phi chỉ 
ra rằng việc cung cấp các chất dinh 
dưỡng đa lượng và/hoặc các vi chất 
dinh dưỡng có thể hạn chế các ảnh 
hưởng tiêu cực của bệnh tiêu chảy 
lên sự tăng trưởng của trẻ. 

Nghiên cứu bổ sung thực phẩm 
ngẫu nhiên tại Colombia, từ năm 
1973 đến năm 1980. Các gia đình 
được cấp thực phẩm bổ sung là 
những gia đình có bà mẹ đang mang 
thai ba tháng đầu hoặc 3 tháng giữa 
và ít nhất một nửa số con trước tuổi 
đi học của bà mẹ đó bị suy dinh 
dưỡng nhẹ cân.27 Tất cả các thành 
viên trong gia đình thuộc nhóm 
can thiệp nhận được thực phẩm 
giàu protein, trong đó có sữa bột 
tách béo. Trẻ ở tất cả các nhóm đều 
được bổ sung vitamin A và sắt. Để 
phân tích tình trạng thấp còi ở trẻ 
có liên quan đến tiêu chảy, các nhà 
nghiên cứu đã sử dụng số liệu từ 214 

trẻ được theo dõi trong ba năm đầu 
đời với đầy đủ số liệu về bệnh tật, số 
đo chiều cao (chiều dài) lúc 3 tuổi 
(trong đó có 148 trẻ không được 
bổ sung và 140 trẻ được bổ sung từ 
tháng thứ sáu của thai kì cho đến khi 
trẻ 36 tháng tuổi). 

Tiêu chảy rất phổ biến trong nghiên 
cứu ở Colombia. Số đợt trẻ mắc tiêu 
chảy tính từ khi sinh ra cho đến khi 
trẻ được 36 tháng tuổi là 18 đợt đối 
với trẻ không được bổ sung và 16 đợt 
đối với trẻ được bổ sung (không có 
sự khác biệt có ý nghĩa). Ở nhóm trẻ 
không được bổ sung, chiều cao lúc 3 
tuổi tỉ lệ nghịch với số ngày trẻ mắc 
bệnh tiêu chảy (Giảm 0,03 cm cho 
mỗi ngày bị bệnh, p< 0,001). Ở nhóm 
trẻ được bổ sung, không có mối liên 
hệ nào giữa bệnh tiêu chảy và chiều 
cao của trẻ lúc 36 tháng tuổi (xem 
hình 5; p<0,001 đối với mối quan hệ 
tương tác).28 Tác động tích cực của 
việc bổ sung thực phẩm đến chiều 
cao của trẻ (nói chung, gần 3 cm) là 
lớn nhất đối với trẻ có số đợt mắc 
tiêu chảy nhiều nhất (gần 5 cm). Các 
nhà nghiên cứu đã kết luận rằng việc 
bổ sung dinh dưỡng giúp triệt tiêu 
tác động tiêu cực của bệnh tiêu chảy 
đến tăng trưởng của trẻ. Họ cũng 
nhận xét rằng việc cải thiện khẩu 
phần dinh dưỡng trong khi và/hoặc 
sau những đợt mắc bệnh giúp hỗ trợ 
tăng trưởng bù. 

Can thiệp bổ sung dinh dưỡng tại 
Guatemala, từ năm 1969 đến năm 
1977. Một thử nghiệm bổ sung dinh 
dưỡng trên diện rộng dành cho các 
phụ nữ mang thai và bà mẹ đang cho 
con bú cùng với con của những phụ 
nữ này từ lúc mới sinh cho đến khi 
7 tuổi được tiến hành trên hai nhóm 
làng, mỗi nhóm gồm hai làng được 
ghép cặp. Một làng trong mỗi nhóm 
được lựa chọn ngẫu nhiên để bổ sung 

protein và năng lượng ở mức cao 
bằng thực phẩm “Atole” hoặc bổ sung 
năng lượng ở mức thấp và không 
bổ sung protein bằng thực phẩm 
“Fresco”, cả hai thực phẩm này đều 
được tăng cường một số vi chất dinh 
dưỡng.29,30

Ở những trẻ từ 3-36 tháng tuổi được 
nhận Fresco, có mối liên quan nghịch 
đáng kể giữa số lần mắc tiêu chảy 
và tăng trưởng chiều cao của trẻ. 
Ngược lại, ở những trẻ được nhận 
Atole, không có mối liên quan đáng 
kể giữa tình trạng tiêu chảy và việc 
tăng trưởng chiều cao (p< 0,005 đối 
với ảnh hưởng tương tác).28 Các kết 
quả này cũng giống với các kết quả 
thu được từ thử nghiệm ở Colombia. 

Bổ sung Vitamin A ở Tanzania từ 
năm 1993 đến 1997. Trong nghiên 
cứu này, 687 trẻ từ 6 đến 60 tháng 
tuổi nhập viện do viêm phổi được 
chọn ngẫu nhiên để uống Vitamin A 
liều cao hoặc thuốc chứng (placebo) 
trong khi đang ở bệnh viện và vào 
thời điểm 4 tháng và 8 tháng sau khi 
ra viện.31 Việc bổ sung Vitamin A 
không ảnh hưởng nhiều đến sự tăng 
trưởng của những trẻ khỏe mạnh 
nhưng đối với trẻ mắc tiêu chảy kéo 
dài trong suốt thời gian theo dõi thì 
Vitamin A lại giúp loại bỏ nguy cơ 
suy dinh dưỡng thể thấp còi thường 
đi kèm với căn bệnh này. Cụ thể, 
trong nhóm chứng, nguy cơ suy dinh 
dưỡng thể thấp còi (sau khi đã kiểm 
soát các yếu tố nhiễu có thể) cao hơn 
3,7 lần ở trẻ mắc tiêu chảy kéo dài so 
với những trẻ không mắc. Đối với 
nhóm uống Vitamin A thì nguy cơ 
bị thấp còi không có liên quan đến 
tình trạng tiêu chảy kéo dài (p=0,015 
đối với ảnh hưởng tương tác). Trẻ 
mắc tiêu chảy kéo dài có mức độ 
lưu chuyển Vitamin A thấp hơn trẻ 
mắc tiêu chảy cấp tính hoặc không 
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mắc tiêu chảy, vì vậy việc bổ sung 
Vitamin A có thể bù đắp cho hiện 
tượng này và cho phép trẻ mắc tiêu 
chảy kéo dài tăng trưởng bù sau khi 
phục hồi. Mặc dù Vitamin A nhìn 
chung không được coi là một chất 
dinh dưỡng quan trọng ảnh hưởng 
đến sự tăng trưởng,32 tuy nhiên việc 
đảm bảo đủ Vitamin A có thể hỗ tăng 
trưởng thông qua việc phục hồi các 
chức năng sinh lý khác trở lại trạng 
thái bình thường, cho phép các mô 
nạc phục hồi nhanh hơn.

Bổ sung vi chất dinh dưỡng ở Nam 
Phi từ năm 2003 đến 2006. Trong 
nghiên cứu này, 373 trẻ sơ sinh ở 3 
nhóm (32 trẻ nhiễm HIV, 154 trẻ 
không nhiễm HIV sinh ra từ mẹ 
nhiễm HIV và 187 trẻ không nhiễm 
HIV sinh ra từ mẹ không nhiễm HIV) 
được chọn ngẫu nhiên để bổ sung đa 
vi chất hàng ngày từ lúc 6 tháng tuổi 
với vitamin A, vitamin A +  kẽm hoặc 
viên đa vi chất có vitamin A và kẽm 
trong vòng 18 tháng.33 Nghiên cứu 
chỉ ra rằng nhìn chung không có tác 
động nào phối hợp thêm từ kẽm hoặc 
viên đa vi chất đến sự tăng trưởng của 
trẻ so với chỉ từ vitamin A (mặc dù 
viên đa vi chất dinh dưỡng cũng có 
những tác động tích cực đến sự phát 
triển chiều dài cơ thể ở những trẻ đã 
bị suy dinh dưỡng thể thấp còi khi bắt 
đầu nghiên cứu). Trong hai nhóm trẻ 
không nhiễm HIV, việc bổ sung kẽm 
hoặc viên đa vi chất dinh dưỡng cùng 
với vitamin A làm giảm tác động của 
tiêu chảy kéo dài liên tục đối với quá 
trình tăng trưởng tuyến tính ở trẻ. 
Điều này biều hiện rõ nhất ở những 
trẻ bị tiêu chảy hơn sáu đợt mỗi năm 
(n=34). Trong nhóm này, trẻ sơ sinh 
chỉ được bổ sung vitamin A có chỉ 
số Z-score chiều dài so với tuổi giảm 
0,6 trong giai đoạn từ 6-24 tháng, 
tuy nhiên những trẻ uống viên đa vi 
chất lại không bị giảm chiều dài so 

với tuổi trong cùng khoảng thời gian 
đó (p=0,06 đối với nhóm gồm 34 trẻ 
này). Các nhà nghiên cứu cho rằng 
tình trạng thấp còi nghiêm trọng hơn 
thường thấy ở trẻ mắc tiêu chảy nhiều 
đợt tái diễn có thể có quan hệ với việc 
thiếu hụt một số vi chất dinh dưỡng 
nhất định và có thể được ngăn chặn 
bằng cách bổ sung các vi chất đó.

Tất cả bốn nghiên cứu này chỉ ra rằng 
các can thiệp dinh dưỡng có thể bù 
đắp được các ảnh hưởng tiêu cực của 
tiêu chảy đến sự tăng trưởng của trẻ, 
ít nhất là trong các trường hợp này. 
Tuy nhiên, như đã đề cập trên đây, 
các triệu chứng lâm sàng của tiêu 
chảy có thể chỉ là biểu hiện rất nhỏ 
như “đỉnh của tảng băng chìm” trong 
khi nó đã dẫn đến các tình trạng 
đường ruột có thể ảnh hưởng đến sự 
tăng trưởng của trẻ. Bệnh đường ruột 
do môi trường (EE) có thể phổ biến 
hơn nhiều so với tiêu chảy. Nhưng 
liệu can thiệp dinh dưỡng có thể làm 

giảm hoặc triệt tiêu ảnh hưởng xấu 
của EE đến sự phát triển của trẻ hay 
không vẫn chưa có kết luận.

Tuy nhiên, ở người lớn, có một số 
bằng chứng chứng minh viên đa vi 
chất có thể đảo ngược một phần tác 
động của EE đến chức năng của ruột. 
Trong nghiên cứu về suy giảm chức 
năng của ruột tại Zambia, 500 người 
lớn (nhiễm hoặc không nhiễm HIV) 
được lựa chọn ngẫu nhiên và cho 
uống viên đa vi chất hoặc placebo 
trong 2 năm. Viên đa vi chất không 
tác động đến các chỉ số về độ thẩm 
thấu của ruột nhưng lại làm giảm 
đáng kể chỉ số phản ánh sự di chuyển 
của vi khuẩn qua thành ruột.34 Điều 
này chứng tỏ độ nguyên vẹn hoặc 
chức năng miễn dịch của ruột đã 
được cải thiện, tuy nhiên vẫn cần có 
thêm nghiên cứu, đặc biệt là ở trẻ em.

Cho đến nay, hầu như không có thông 
tin nào về việc cải thiện dinh dưỡng 
có thể làm giảm tác động của bệnh 
nhiễm khuẩn nào khác ngoài nhiễm 
khuẩn đường ruột (như các bệnh về 
đường hô hấp và bệnh sốt rét) đến sự 
tăng trưởng của trẻ, mặc dù nghiên 
cứu ở Tanzania ở trên đã chỉ ra rằng 
việc bổ sung vitamin A có hiệu quả 
đối với việc cải thiện tăng trưởng ở 
trẻ bị sốt rét hay nhiễm HIV hơn là ở 
những trẻ không mắc các bệnh này.

Một số chất dinh dưỡng như sắt có 
khả năng làm tăng nguy cơ nhiễm 
khuẩn hoặc tử vong do nhiễm khuẩn 
và có thể làm gián đoạn sự tăng trưởng 
tuyến tính của trẻ.35, 36 Cách thức cung 
cấp như bổ sung hay tăng cường, và 
lượng sắt ban đầu trong cơ thể mỗi 
người là yếu tố quan trọng cần xem 
xét khi đánh giá xem liệu những can 
thiệp dinh dưỡng bao gồm bổ sung sắt 
có thể làm giảm hoặc làm nặng thêm 
ảnh hưởng của nhiễm khuẩn đến tăng 
trưởng của trẻ.

Khung 2: Dinh dưỡng và những can 
thiệp để phòng chống nhiễm khuẩn 
nhằm cải thiện tăng trưởng của trẻ
•    Khuyến khích rửa tay với xà 

phòng và nước
•    Cải thiện chất lượng vệ sinh và 

nước
•    Khuyến khích nuôi con bằng 

sữa mẹ hoàn toàn trong sáu 
tháng đầu và tiếp tục cho trẻ 
bú mẹ sau 6 tháng

•    Khuyến khích thực hành ăn bổ 
sung hợp lý bao gồm cho nuôi 
dưỡng trẻ trong và sau khi trẻ 
bệnh; cách chuẩn bị và bảo 
quản thức ăn bổ sung an toàn.

•    Tăng cường nỗ lực ngăn chặn 
và điều trị các bệnh về đường 
hô hấp và các nhiễm khuẩn 
khác như sốt rét.
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Kết luận và tác động đến các chương 
trình can thiệp

Bệnh nhiễm khuẩn là nguyên nhân 
chính khiến cho trẻ em ở các nước 
đang phát triển không đạt được tiềm 
năng tăng trưởng tối đa. Gánh nặng 
lớn từ tiêu chảy là yếu tố nguy cơ 
chính dẫn đến suy dinh dưỡng thấp 
còi và các nhiễm khuẩn khác cũng 
góp phần làm giảm sự tăng trưởng của 
trẻ mặc dù tác động của chúng không 
được ghi lại rõ ràng. Tuy nhiên, việc 
coi “bệnh tật chứ không phải chế độ 
dinh dưỡng” là nguyên nhân chính 
làm suy giảm tăng trưởng16 đã bỏ qua 
mối liên hệ quan trọng giữa nhiễm 
khuẩn và dinh dưỡng. Cho đến nay, 
những bằng chứng ít ỏi hiện có cho 
thấy những can thiệp dinh dưỡng 
có thể làm giảm đáng kể hoặc thậm 
chí triệt tiêu những tác động tiêu 
cực của bệnh tiêu chảy đến sự tăng 
trưởng của trẻ. Đây là thông tin đáng 
khích lệ nhưng cần phải nhận thức 
được rằng các điều kiện tiền lâm sàng 
như bệnh đường ruột do môi trường 
có thể chiếm phần lớn nguyên nhân 
gây ra tình trạng chậm tăng trưởng 
ở trẻ, và hiện nay người ta vẫn chưa 
xác định được rằng liệu cải thiện 
dinh dưỡng có thể ngăn chặn hoặc 
đảo ngược tác động có hại của bệnh 
đường ruột do môi trường (hoặc sự 
suy giảm tăng trưởng liên quan đến 
các nhiễm khuẩn khác ngoài bệnh 
tiêu chảy).

Hiện nay, chưa có đủ bằng chứng để 
kết luận rằng tỷ lệ nhiễm khuẩn cao 
làm cho can thiệp dinh dưỡng không 
có hiệu quả trong việc cải thiện tăng 
trưởng của trẻ. Chỉ có một nghiên 
cứu ủng hộ cho giả thuyết này.26 
Trong nghiên cứu này, gánh nặng 
nhiễm khuẩn đường hô hấp đã hạn 
chế khả năng cải thiện tăng trưởng 

của chương trình bổ sung vitamin A. 
Như vậy, rõ ràng là cần phải nghiên 
cứu sâu hơn về vấn đề này, tuy nhiên 
chỉ một nghiên cứu đơn lẻ liên quan 
đến chỉ một loại vi chất dinh dưỡng 
cũng không ngăn được các nỗ lực 
nhằm cải thiện dinh dưỡng ở những 
khu vực tỉ lệ nhiễm khuẩn cao.

Tuy nhiên, việc kết hợp cải thiện 
dinh dưỡng với các nỗ lực nhằm 
ngăn chặn và kiểm soát nhiễm khuẩn 
sẽ là phương pháp hiệu quả nhất để 
giúp trẻ tăng trưởng và phát triển 
tối ưu. Câu hỏi này đã được đặt ra 
từ nhiều năm trước trong cuộc Thử 
nghiệm Dinh dưỡng Narangwal 
được tiến hành giữa năm 1969 và 
1973 tại Punjab, Ấn Độ.37 Trong dự 
án đó, có mười làng được lựa chọn 
theo từng cụm gồm hai đến ba làng 
để nhận gói dịch vụ bao gồm hoặc 
chăm sóc dinh dưỡng (CSDD), chăm 
sóc sức khỏe chú trọng kiểm soát 
nhiễm khuẩn (CSSK), các dịch vụ kết 
hợp bao gồm cả chăm sóc sức khỏe 
và dinh dưỡng (CSSKDD) và chăm 
sóc chuẩn (nhóm chứng – chăm sóc 
sức khỏe khi có triệu chứng chỉ theo 
nhu cầu). Các dịch vụ CSDD bao 
gồm theo dõi tăng trưởng, bổ sung 
thực phẩm (ban đầu chỉ dành cho trẻ 
suy dinh dưỡng nhưng sau đó được 
dành cho tất cả trẻ em), và giáo dục 
dinh dưỡng. Dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe bao gồm phòng chống và điều 
trị các bệnh phổ biến, tiêm chủng và 
giáo dục vệ sinh. Đối tượng là trẻ em 
dưới 3 tuổi. Khi được 36 tháng tuổi, 
trẻ em ở các làng nhận gói dịch vụ 
CSDD hoặc CSSKDD cao hơn 1,3cm 
so với trẻ em ở các được chọn làm 
nhóm chứng và không có sự chênh 
lệch đáng kể nào giữa các làng nhận 
gói dịch vụ CSDD và CSSKDD. Trẻ 
em ở các làng nhận gói dịch vụ CSSK 
cũng cao hơn ở các làng đối chứng 
nhưng không cao bằng trẻ em ở các 

làng nhận gói dịch vụ CSDD hoặc 
CSSKDD. Như vậy, trong trường 
hợp này, việc kết hợp chăm sóc dinh 
dưỡng và chăm sóc sức khỏe không 
cải thiện tình trạng tăng trưởng của 
trẻ nhiều hơn so với chỉ chăm sóc 
dinh dưỡng. Tuy nhiên, chỉ số phát 
triển tâm vận động của trẻ ở các làng 
nhận dịch vụ CSSKDD nói chung cao 
hơn của cả làng nhận dịch vụ CSDD 
và CSSK cộng tại; điều này cho thấy 
tác động tổng hợp đến những kết quả 
này. Ngoài thử nghiệm Narangwal, có 
rất ít thông tin về việc kết hợp kiểm 
soát bệnh nhiễm khuẩn với can thiệp 
dinh dưỡng trực tiếp có tác động bổ 
sung hay chi phối sự tăng trưởng của 
trẻ hoặc các kết quả đầu ra khác.

Các thành phần chính của kiểm soát 
nhiễm khuẩn bao gồm khuyến khích 
có hiệu quả việc rửa tay với xà phòng 
và nước; cải thiện chất lượng vệ sinh và 
nước, từ đó làm giảm đáng kể bệnh tiêu 
chảy. Một phân tích tổng hợp mới đây38 
về các thiết kế nghiên cứu và nguồn gây 
bệnh cho thấy rửa tay có liên quan đến 
việc giảm 48% nguy cơ mắc bệnh tiêu 
chảy. Một tác động tích cực đáng kể 
cũng được nhận thấy là việc cải thiện 
chất lượng nước làm giảm 17% nguy 
cơ và cải thiện điều kiện vệ sinh làm 
giảm 36% nguy cơ mắc bệnh. Việc tăng 
tỉ lệ tiếp cận và sử dụng nhà vệ sinh là 
một ưu tiên hàng đầu,10 tuy nhiên, 
theo ước tính có đến 2,6 tỷ người trên 
toàn thế giới không được sử dụng nhà 
vệ sinh tối thiểu.39

Một yếu tố cần thiết của giải pháp kết 
hợp là khuyến khích nuôi con bằng sữa 
mẹ ít nhất trong hai năm (cho trẻ bú 
mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và sau 
đó tiếp tục cho bú mẹ kết hợp với ăn 
bổ sung các thức ăn giàu dinh dưỡng), 
điều này có lợi cho cả việc giảm nhiễm 
khuẩn và cải thiện dinh dưỡng. Những 
thực hành chính khác được nhấn 
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Tài liệu tham khảo

mạnh trong Các nguyên tắc hướng dẫn 
ăn bổ sung cho trẻ bú mẹ,40 là cho trẻ ăn 
trong và sau khi ốm để duy trì đủ lượng 
dinh dưỡng cần thiết cho trẻ, thúc đẩy 
tăng trưởng bù, chuẩn bị và bảo quản 
thức ăn bổ sung nhằm giảm bớt các 
bệnh do thức ăn gây ra.

Mặc dù nhiều chương trình dinh 
dưỡng có lồng ghép các thông điệp 
về vệ sinh nhưng đơn giản chỉ tăng 
cường kiến thức và nâng cao nhận 
thức về các hành vi (ví dụ như rửa 
tay) là không đủ. Việc thay đổi và 
duy trì bền vững hành vi trở nên 
khó hơn do các nhân tố như thiếu 
điều kiện tiếp cận với nước sạch, ở 
xa nguồn nước, chi phí cho các sản 
phẩm vệ sinh và can thiệp giáo dục 
được thiết kế chưa tính đến yếu tố 
niềm tin, văn hóa hoặc chưa xây 
dựng các thông điệp dựa trên nhu 
cầu và giá trị của đối tượng đích.41-44 
Các nhà nghiên cứu nhận thức rõ 
khó khăn đối với việc cải thiện các 
thực hành vệ sinh của hộ gia đình, 
ngoài các thử nghiệm có kết quả 
cao.42, 43, 45-47 Những chiến lược đổi 

mới được đề xuất cần chú trọng đến 
các động lực tình cảm để thay đổi 
hành vi, đồng thời lôi kéo sự tham 
gia của các đơn vị nghiên cứu thị 
trường và người tiêu dùng chuyên 
nghiệp hơn là chỉ phụ thuộc vào giải 
pháp dựa vào kiến thức.41, 45

Cần phải có nghiên cứu về hiệu lực và 
hiệu quả của các giải pháp kết hợp can 
thiệp dinh dưỡng với các chiến lược 
ngăn chặn và kiểm soát nhiễm khuẩn 
khác nhau bao gồm giáo dục vệ sinh, 
cải thiện chất lượng nước và điều kiện 
vệ sinh, các biện pháp nhằm phòng 
chống và điều trị các bệnh về hô hấp 
và các bệnh nhiễm khuẩn khác như 
sốt rét. Việc xây dựng và đánh giá các 
chương trình lồng ghép có hiệu giá 
cao nhằm đạt được các mục tiêu này 
là ưu tiên hàng đầu. 
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