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Dinh dưỡng đầy đủ cho bà mẹ
mang thai và trẻ nhỏ rất cần thiết
cho sự phát triển não bộ của trẻ.
Thời kỳ mang thai và những năm
đầu đời là giai đoạn quan trọng
đối với sự hình thành não bộ của
trẻ, đặt nền móng cho sự phát
triển các kỹ năng nhận thức, vận
động và cảm xúc xã hội trong suốt
thời thơ ấu và khi trưởng thành.
Trẻ bị hạn chế phát triển những
kỹ năng này trong những năm
đầu đời sẽ có nguy cơ gặp phải các
vấn đề về tâm lý thần kinh sau
này, có thành tích học tập thấp, bỏ
học sớm, có trình độ chuyên môn
kém và chăm sóc con cái không
đúng cách, từ đó góp phần lưu
truyền cuộc sống nghèo nàn từ
thế hệ này sang thế hệ khác.

Nhiều bà mẹ và trẻ em ở cả những
quốc gia có thu nhập thấp và có

thu nhập cao đều có nguy cơ thiếu
dinh dưỡng ở mức độ vừa. Dinh
dưỡng bào thai kém có thể là do
nghèo đói, do chế độ ăn kiêng của
bà mẹ, do bà mẹ mang thai sớm
(ở tuổi vị thành niên) và các vấn
đề về mạch tử cung. Thiếu dinh
dưỡng trong thời kỳ năm đầu sau
sinh có thể là hậu quả của các
thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ
kém và/hoặc do không đủ điều
kiện tiếp cận các thực phẩm dinh
dưỡng bổ sung cho việc nuôi con
bằng sữa mẹ (không có sẵn,
không đủ tiền,...). Nhiều trẻ em
trên toàn thế giới phải đối mặt với
tình trạng này. Ví dụ như vào năm
2010, 925 triệu người trên toàn
thế giới phải gánh chịu tình trạng
mất an ninh lương thực1 và tỉ lệ bà
mẹ sinh con sớm (trong độ tuổi từ
15 đến 19) dao động trong khoảng
trung bình là 103/1000 phụ nữ tại
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1) Dinh dưỡng đầy đủ trong thời kỳ
mang thai và 2 năm đầu đời là yếu tố
cần thiết cho sự phát triển não bộ
của trẻ, đặt nền tảng cho sự phát
triển nhận thức và khả năng xã hội,
thành công trong học tập cũng như
hiệu quả làm việc sau này.

2) Thiếu dinh dưỡng có thể ảnh
hưởng tới sự phát triển trí não một
cách trực tiếp và gián tiếp.

• Thiếu dinh dưỡng tác động trực
tiếp đến các quá trình phát triển
thần kinh.

• Thiếu dinh dưỡng tác động đến
sự trải nghiệm và hành vi của trẻ
nhỏ và từ đó ảnh hưởng đến sự
phát triển não bộ của trẻ. 

3) Cần ưu tiên phòng chống suy
dinh dưỡng cấp tính nặng (cân nặng
rất thấp so với chiều cao), suy dinh
dưỡng mạn tính (biểu hiện là suy
dinh dưỡng bào thai và tăng trưởng
chậm hay suy dinh dưỡng thấp còi),
thiếu máu do thiếu sắt và thiếu 
i-ốt. Có nhiều bằng chứng mạnh mẽ
cho thấy tác động xấu của các dạng
suy dinh dưỡng đến sự phát triển
não bộ của trẻ cũng như ảnh hưởng
xấu đến sự phát triển nhận thức, vận
động và sự phát triển cảm xúc xã hội
của trẻ về lâu dài.

4) Ngày càng có nhiều bằng chứng
cho thấy việc khuyến khích nuôi con
bằng sữa mẹ, bổ sung đa vi chất dinh
dưỡng trước và sau khi sinh, bổ sung
axit béo thiết yếu trước và sau khi
sinh và cung cấp thực phẩm tăng
cường dinh dưỡng cho bà mẹ trong
suốt thời kỳ mang thai và cho trẻ từ
6 đến 24 tháng tuổi có lợi đối với sự
phát triển của trẻ trong những năm
đầu đời. Hiện có rất ít thông tin về tác
động lâu dài của các can thiệp này.

5) Biện pháp can thiệp lồng ghép có
khả năng là biện pháp hiệu quả nhất
nhằm thúc đẩy sự phát triển tối ưu
của trẻ, đó là các can thiệp kết hợp
cải thiện dinh dưỡng với những
chiến lược khác như cải thiện môi
trường sống và tăng cường chất
lượng tương tác giữa người chăm
sóc và trẻ nhỏ.

Hình 1: Ước tính tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi không đạt được tiềm năng phát triển
tối đa ở các quốc gia vào năm 2004. Grantham-McGregor et al. (2007)
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Khung 1. Quá trình phát triển não
bộ thông qua các trải nghiệm và
môi trường của trẻ. 

Cấu trúc và chức năng của não bộ
được phát triển thông qua những tác
động hai chiều liên tục giữa các yếu
tố sinh học (như dinh dưỡng), yếu tố
di truyền, trải nghiệm của trẻ và hành
vi của chúng.

Các trải nghiệm có thể tác động đến
sự phát triển não bộ của trẻ ít nhất
theo hai cách. Một số quá trình phát
triển được gọi là “trải nghiệm - kỳ
vọng” bởi vì não bộ dựa vào những
trải nghiệm này để phát triển bình
thường.104 Ví dụ, não bộ kỳ vọng sẽ
thu nhận hình ảnh thông qua thần
kinh thị giác để cho vỏ não thị giác có
thể phát triển bình thường.104

Thiếu những trải nghiệm này sẽ làm
chậm các quá trình phát triển thần
kinh phụ thuộc vào chúng. Những
quá trình “trải nghiệm-kỳ vọng” này
được phân biệt với quá trình “trải
nghiệm-độc lập”.104  “Trải nghiệm-độc

lập” là cách thức bộ não phát triển để
phản ứng với những trải nghiệm của
một cá nhân và kỹ năng thu được. Ví
dụ,  một nghiên cứu sự tạo ảnh của hệ
thần kinh đã chứng minh rằng các tài
xế taxi ở Luân Đôn có vùng 
hippocampus (chân hải mã) phía sau
- một phần của bộ não làm nền tảng
cho trí nhớ không gian-lớn hơn so với
những người cùng độ tuổi. Điều này
có thể là do họ phải ghi nhớ kiến trúc
phức tạp của các đường phố ở Luân
Đôn.105

Những quá trình trải nghiệm-độc lập
này cho phép các cá nhân  thích ứng
và phát triển trong môi trường và nền
văn hóa của họ. Trong khi các quá
trình trải  nghiệm-kỳ vọng có xu
hướng diễn ra trong những năm đầu
đời thì các quá trình trải nghiệm-độc
lập lại tiếp tục diễn ra trong suốt cuộc
đời. Điều này cho thấy những liên kết
của tế bào thần kinh có thể được tổ
chức lại để đáp ứng với trải nghiệm và
cũng cho thấy các tế bào thần kinh
mới vẫn có thể phát triển sau giai
đoạn 2 năm đầu đời. 

Ảnh hưởng của thiếu dinh dưỡng
phải được hiểu trong tổng thể các tác
động môi trường và đa dạng sinh học
cũng như sự tương tác giữa chúng. Ví
dụ, những trẻ đẻ nhẹ cân được sinh ra
trong những gia đình có điều kiện
kinh tế xã hội tốt có ít  nguy cơ kém
phát triển hơn những trẻ được  sinh
ra trong một môi trường khó khăn.19

Do vậy, trong một số trường hợp,
những yếu tố môi trường bảo vệ có
thể giúp giảm thiểu những ảnh
hưởng tiêu cực tiềm tàng của thiếu
dinh dưỡng. Ngược lại, những trẻ em
bị thiếu dinh dưỡng sống trong
những gia đình có hoàn cảnh khó
khăn không có những yếu tố bảo vệ
có thể đáp ứng nhiều hơn với các can
thiệp dinh dưỡng (và một số dạng
can thiệp khác).

Hơn nữa, một vài nghiên cứu cho
thấy việc kết hợp kích thích tâm lý và
bổ sung dinh dưỡng giúp cải thiện sự
phát triển của trẻ tốt hơn so với mỗi
can thiệp đơn lẻ.106

các quốc gia có thu nhập thấp nhất
và 21/1000 phụ nữ tại các quốc gia
có thu nhập cao hơn.2

Theo ước tính, thiếu dinh dưỡng là
một trong những nguyên nhân
khiến cho khoảng 200 triệu trẻ em
dưới 5 tuổi tại những quốc gia có
thu nhập trung bình và thấp có
nguy cơ không đạt được tiềm năng
phát triển tối đa về khả năng nhận
thức, vận động và cảm xúc xã hội3

(xem Hình 1). Chuyên đề vắn tắt
này sẽ tổng kết lại những bằng
chứng về ảnh hưởng của việc thiếu
dinh dưỡng từ khi mang thai cho
đến 2 năm đầu đời đối với sự phát
triển não bộ của trẻ cũng như đối
với sự phát triển các kỹ năng nhận
thức, vận động và cảm xúc xã hội
cả trong ngắn hạn và dài hạn. Phụ
lục 1 làm rõ 3 khía cạnh phát triển
này và nêu ra các bài test thường
được sử dụng để đánh giá những
phát triển này ở trẻ. 

Nơ-ron: một trong những tế bào tạo
thành mô thần kinh, có khả năng dẫn
truyền và tiếp nhận các xung thần kinh,
còn được gọi là tế bào thần kinh.

Sợi trục (Axon): tua dài của nơ-ron, dẫn
truyền các xung thần kinh đi ra khỏi thân
tế bào thần kinh.

Sợi nhánh (Dendrite): một tua ngắn phân
nhánh của nơ-ron, tiếp nhận xung thần
kinh truyền đến thân tế bào thần kinh.

Xy-nap (Synapse): nơi tiếp xúc giữa các tế
bào thần kinh qua đó xung thần kinh được
truyền từ nơ-ron này tới nơ-ron khác. Quá
trình này được gọi là dẫn truyền thần kinh.

Chất dẫn truyền thần kinh (Neurotrans-
mitter): một chất hóa học giúp truyền
xung thần kinh qua xy-nap, ví dụ như
acetylcholine và dopamine.

Myelin: Là một chất màu trắng mềm,
được cấu tạo bởi chất béo và protein, bao
quanh sợi trục để cách điện và tăng tốc độ
truyền các xung thần kinh.

Hình 2: Cấu trúc của một nơ-ron

Sợi nhánh

Thân tế bào

Sợi trục

Xy-nap

Tín hiệu truyền tới
từ nơ-ron khác
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Cơ chế ảnh hưởng của thiếu
dinh dưỡng đối với sự phát
triển não bộ

Thiếu dinh dưỡng có thể ảnh
hưởng đến sự phát triển của não
bộ thông qua tác động trực tiếp
vào quy trình của não bộ hay tác
động gián tiếp đến trải nghiệm
và hành vi của trẻ. Đầu tiên,
thiếu dinh dưỡng trong thời kỳ
mang thai và năm đầu sau sinh
ảnh hưởng đến quá trình phát
triển cấu trúc và chức năng của
não bộ. Hệ thần kinh của trẻ bắt
đầu hình thành sau 16 ngày kể
từ ngày thụ thai và trong vòng 7
tháng sẽ có hình dạng như não
bộ của người trưởng thành.4

Các chất dinh dưỡng cần thiết
cho nhiều quá trình sinh học
điều khiển sự biến đổi này. Ví
dụ, dinh dưỡng cần thiết cho
việc tạo thành các tế bào thần
kinh (nơ-ron) mới. Hình 2 mô
tả cấu trúc của một nơ-ron.
Dinh dưỡng cũng cần thiết cho
sự phát triển của các sợi trục và
sợi nhánh (xem Hình 2), sự tạo
thành xi-nap và  bao myelin bên
ngoài sợi trục (myelin là một
chất béo giúp đẩy nhanh tốc độ
dẫn truyền xung thần kinh từ
một tế bào tới một tế bào khác).
Thiếu năng lượng, protein, axit

béo và các vi chất dinh dưỡng
làm chậm các quá trình phát
triển thần kinh này.5 Các chất
dinh dưỡng này cũng quan
trọng cho hoạt động của não bộ
trong suốt thời thơ ấu và trưởng
thành, ví dụ, giúp duy trì các mô
não và tổng hợp các chất dẫn
truyền thần kinh.6,7 Hầu hết
bằng chứng về những ảnh
hưởng trực tiếp lên não này
được rút ra từ các nghiên cứu
trên động vật thiếu dinh dưỡng.
Một nghiên cứu gần đây chỉ ra
rằng việc giảm một lượng thức
ăn vừa phải (30%) của khỉ đầu
chó mẹ trong nửa đầu thời kỳ
mang thai có ảnh hưởng tiêu cực
đến sự phát triển não bộ của bào
thai mặc dù cân nặng của bào
thai không bị ảnh hưởng và cân
nặng của khỉ mẹ chỉ bị ảnh
hưởng nhẹ. Điều này cho thấy
việc thiếu dinh dưỡng vừa trong
giai đoạn này có thể ảnh hưởng
tới sự phát triển não bộ ngay cả
khi không có các dấu hiệu thiếu
dinh dưỡng rõ ràng.8

Thứ hai, dinh dưỡng có thể tác
động gián tiếp đến sự phát triển
não bộ thông qua việc tác động
đến các trải nghiệm của trẻ. Môi
trường và các trải nghiệm của trẻ
là những yếu tố then chốt trong
quá trình phát triển não bộ và

phát triển các kỹ năng nhận thức,
vận động và cảm xúc-xã hội (xem
Khung 1). Thiếu dinh dưỡng ảnh
hưởng đến sự phát triển thể chất,
khả năng vận động và hoạt động
thể chất,  từ đó có thể ảnh hưởng
ngược lại đến sự phát triển của não
bộ thông qua hành vi của người
chăm sóc trẻ và tương tác của trẻ
với môi trường9 (xem Hình 3).
Nghĩa là, những người chăm sóc trẻ
có xu hướng đối xử với trẻ bị thiếu
dinh dưỡng như những trẻ nhỏ
tuổi hơn khiến cho những trẻ này
không nhận được đủ kích thích
phù hợp và do đó làm thay đổi sự
phát triển não bộ ở những trẻ bị
thiếu dinh dưỡng. Trẻ bị thiếu dinh
dưỡng cũng có thể bị ốm nhiều nên
hay quấy khóc, cáu kỉnh và sống
khép mình. Điều này cũng có thể là
lý do khiến cho những người chăm
sóc trẻ đối xử với chúng theo cách
tiêu cực hơn so với những trẻ khỏe
mạnh vui vẻ  khác. Thêm vào đó,
trẻ thiếu dinh dưỡng có mức độ
hoạt động thấp hơn nên khả năng
khám phá môi trường xung quanh
và tương tác với người chăm sóc
của trẻ cũng bị hạn chế. Điều này
cũng có thể khiến cho não bộ của
trẻ kém phát triển. Một số bằng
chứng cũng chỉ ra rằng những cơ
chế này có thể làm chậm quá trình
phát triển nhận thức và vận động ở
trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị suy dinh
dưỡng do thiếu năng lượng và pro-
tein10 và trẻ bị thiếu máu do thiếu
sắt.11, 12

Sơ đồ được trình bày trong hình 3
cho thấy các can thiệp hướng tới cả
trẻ nhỏ và người chăm sóc trẻ có
thể diễn ra ở nhiều cấp độ.13 Ví dụ,
một can thiệp cải thiện chế độ dinh
dưỡng của trẻ có thể cải thiện mức
độ phát triển thể chất, mức độ hoạt
động và hành vi của trẻ, từ đó giúp
trẻ bộc lộ bản thân và nhận được sự
chăm sóc phù hợp với độ tuổi và
tương tác tích cực từ phía người

Hình 3: Cơ chế tác động của tình trạng thiếu dinh dưỡng đến sự phát triển
nhận thức, vận động và cảm xúc-xã hội của trẻ. 

Dựa theo Levitsky & Barnes (1972) và Pollitt (1993).
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chăm sóc, giúp tăng cường phát
triển nhận thức của trẻ. Mặt
khác, một can thiệp giúp tăng sự
nhạy cảm của người chăm sóc
trẻ để đáp ứng thích hợp với nhu
cầu của trẻ, ví dụ khi trẻ đói hoặc
no, có thể giúp cải thiện tình
trạng dinh dưỡng của trẻ nhỏ.
Điều này sẽ được phản hồi lại
trong hành vi của trẻ và khả
năng trẻ khơi gợi tương tác thích
hợp từ phía người chăm sóc. Do
vậy, những can thiệp hướng tới
trẻ hoặc người chăm sóc trẻ có
thể tạo ra các tác động liên tiếp
và lâu dài theo thời gian.

Hậu quả lâu dài của việc
thiếu dinh dưỡng trong
những năm đầu đời

Suy dinh dưỡng cấp tính nặng
(cân nặng thấp so với chiều cao)
trong những năm đầu đời có thể
gây ra những hậu quả lâu dài đối
với sự phát triển trí tuệ của trẻ
thậm chí cả sau khi tình trạng
dinh dưỡng đã được phục hồi.
Nhiều nghiên cứu đã so sánh trẻ
em ở độ tuổi đến trường có một
thời gian bị suy dinh dưỡng cấp
tính nặng trong những năm đầu
đời với những trẻ khỏe mạnh
khác hoặc với anh chị em ruột
không bị suy dinh dưỡng.
Những nghiên cứu này thường
phát hiện rằng những trẻ bị suy
dinh dưỡng từ sớm có chỉ số
thông minh (IQ), khả năng nhận
thức và thành tích học tập thấp
hơn và có nhiều vấn đề về hành
vi hơn.14 Để điều trị cho trẻ em
bị suy dinh dưỡng, Tổ chức Y tế
Thế Giới (WHO) khuyến cáo
nên cho trẻ tham gia các hoạt
động được xây dựng để thúc đẩy
phát triển nhận thức kết hợp với
chăm sóc sức khỏe và dinh
dưỡng hợp lý. Hai nghiên cứu ở
Uganda và Bangladesh đã chỉ ra

rằng các hoạt động như vậy có
thể giúp tăng cường phát triển
tâm thần và vận động ở trẻ nhỏ
bị suy dinh dưỡng cấp tính
nặng.15

Suy dinh dưỡng mạn tính (tăng
trưởng thể chất kém) cũng liên
quan đến giảm phát triển nhận
thức và vận động ở trẻ nhỏ. Từ
khi sinh ra cho đến độ tuổi đi
học, những trẻ có chiều cao thấp
hơn so với tuổi (bị thấp còi) hoặc
cân nặng thấp hơn so với tuổi
thường biểu hiện kém hơn
những trẻ có chiều cao cân nặng
bình thường (ở mức trung bình)
trong các hoạt động vận động và
nhận thức và có thành tích học
tập kém hơn.16 Các nghiên cứu
theo chiều dọc cũng đều đã chỉ
ra rằng trẻ bị thấp còi (chỉ số
chiều cao so với tuổi dưới-2 SD
so với mức chuẩn) trong 2 năm
đầu đời tiếp tục thể hiện sự kém
phát triển trong nhận thức và
thành tích học tập từ 5 tuổi cho
đến tuổi vị thành niên.16 Do vậy,
suy dinh dưỡng mạn tính trong
những năm đầu đời để lại hậu
quả lâu dài đối với sự phát triển
não bộ của trẻ. 

Việc tăng trưởng chậm có thể
bắt đầu xảy ra trước khi sinh và
các bằng chứng cho thấy trẻ sinh
ra nhỏ hơn so với chuẩn tuổi
thai thường có thành tích học
tập hơi kém đến tương đối kém
ở trường học trong suốt thời thơ
ấu và tuổi vị thành niên, cũng
như năng lực trí tuệ và tâm lý
kém hơn trong giai đoạn sắp
trưởng thành.17 Tuy nhiên,
nhiều nghiên cứu khác nhau lại
đưa ra các kết luận không giống
nhau khi xem xét mối quan hệ
giữa cân nặng thấp khi sinh
(<2500 g / 5,5 lb) với chỉ số IQ,
những vấn đề về hành vi và
thành tích học tập ở trẻ em ở độ

tuổi đến trường, khi có và không
có kiểm soát tuổi thai khi sinh.18

Sự không nhất quán này có thể
là do có một số yếu tố bảo vệ
nhất định giúp giảm nguy cơ của
những tác động lâu dài như tình
trạng kinh tế-xã hội,19 kích thích
nhận thức trong những năm đầu
đời,15 sự tăng trưởng chiều cao
bù và việc kéo dài thời gian bú
sữa mẹ.17

Những trẻ đã bị suy dinh dưỡng
cấp tính nặng, suy dinh dưỡng
mạn tính và có cân nặng khi
sinh thấp có xu hướng gặp phải
những bất lợi khác cũng ảnh
hưởng đến sự phát triển trí tuệ
như nghèo đói, điều kiện nhà ở
và vệ sinh kém, chăm sóc sức
khỏe kém và môi trường gia
đình ít động cơ khuyến khích -
điều này khiến cho việc tìm ra
mối quan hệ nhân-quả từ những
nghiên cứu quan sát trở nên khó
khăn hơn.

Hậu quả của suy dinh dưỡng
có thể cải thiện được không?

Dường như việc cải thiện dinh
dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nâng
cao chất lượng môi trường sống
sau này có thể giúp cải thiện một
số, chứ không phải tất cả các ảnh
hưởng tiêu cực của tình trạng
suy dinh dưỡng sớm trong
những năm đầu đời đến sự phát
triển nhận thức của trẻ. Những
trẻ mồ côi ở Hàn Quốc bị suy
dinh dưỡng khi được đưa vào
một tổ chức giao nhận con nuôi
(trước 2 tuổi) và sau đó được các
gia đình trung lưu ở Mỹ nhận
nuôi đã không bị điểm dưới mức
trung bình trong những bài kiểm
tra IQ ở độ tuổi đi học.20 Tuy
nhiên, những trẻ này đạt điểm
thấp hơn những trẻ Hàn Quốc
khác được nhận nuôi mà không
bị suy dinh dưỡng khi còn nhỏ
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(Hình 4). Thêm vào đó, những
trẻ được nhận nuôi trước 2 tuổi
có chỉ số IQ cao hơn những trẻ
được nhận nuôi sau 2 tuổi. Điều
này cho thấy việc cải thiện điều
kiện nuôi dưỡng trước khi trẻ 2
tuổi có lợi hơn so với việc cải
thiện sau khi trẻ đã 2 tuổi.21

Những nghiên cứu khác cũng đã
xem xét  hậu quả lâu dài của việc
thiếu dinh dưỡng trong thời kì
mang thai tại Hà Lan trong
Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.
Trong suốt chiến tranh, một
khẩu phần ăn hạn chế được áp
đặt cho toàn bộ người dân Hà
Lan, bao gồm cả phụ nữ mang
thai. Con của những phụ nữ này
đã phải trải qua tình trạng thiếu
dinh dưỡng khi còn trong bụng
mẹ nhưng lại được chăm sóc sức
khỏe và dinh dưỡng đầy đủ
trong gần như toàn bộ phần đời
còn lại. Khi những đứa trẻ này

được kiểm tra chỉ số IQ vào năm
19 tuổi trong một kỳ thi tuyển
vào quân đội thì điểm số của
chúng cũng không khác biệt so
với con của những bà mẹ không
trải qua nạn đói đó.22 Tuy nhiên,
những trẻ trải qua nạn đói này
khi còn ở trong bụng mẹ có
nguy cơ mắc chứng tâm thần
phân liệt23 và rối loạn nhân cách
chống xã hội,24 cũng như có
nguy cơ bị nghiện25 cao hơn.
Điều này cho thấy tác động lâu
dài của tình trạng thiếu dinh
dưỡng đến sự phát triển thần
kinh của trẻ.

Tác dụng của việc bổ sung
thực phẩm đến sự phát triển
não bộ của trẻ

Các chương trình bổ sung thực
phẩm và phát phiếu mua thực
phẩm cho các hộ gia đình có thu
nhập thấp đã cho thấy tác dụng

cải thiện chỉ số IQ, hành vi và
kết quả học tập của trẻ nhỏ. Một
số nghiên cứu đã đánh giá các
chương trình này bằng cách so
sánh một đứa trẻ được sinh ra
trong khi người mẹ tham gia
chương trình với anh chị ruột
của trẻ được sinh ra trước đó.
Những nghiên cứu này đã cho
thấy các chương trình trên giúp
nâng cao thành tích học tập của
trẻ em ở Canada,26 giúp tăng chỉ
số IQ, nâng cao khả năng học
tập và giảm các vấn đề về hành
vi ở trẻ em từ 6-8 tuổi tại Mỹ,27

và cũng giúp tăng chỉ số IQ và
thành tích học tập trong năm
đầu đi học của trẻ em ở 
Mexico.28

Mặc dù những nghiên cứu so
sánh anh chị em ruột này chỉ ra
lợi ích của việc bổ sung thực
phẩm trong những năm đầu đời,
các thử nghiệm ngẫu nhiên về
bổ sung thực phẩm cho bà mẹ và
trẻ em lại đưa ra các kết quả khác
nhau (Phụ lục 2). Các thử
nghiệm cung cấp viên bổ sung
dinh dưỡng cho bà mẹ trong
suốt thời kỳ mang thai và cho trẻ
trong suốt 2 năm đầu đời cho
thấy bằng chứng thuyết phục
nhất về lợi ích lâu dài đối với
nhận thức của trẻ. Trong một
thử nghiệm lớn ở Guatemala,
phụ nữ mang thai và con của họ
từ 7 tuổi trở xuống được cung
cấp một loại đồ uống với hàm
lượng calo và protein cao có
chứa vi chất dinh dưỡng hoặc đồ
uống với hàm lượng calo và pro-
tein thấp có chứa vi chất dinh
dưỡng. Những đứa trẻ được sử
dụng đồ uống với hàm lượng
calo và protein cao có điểm số
phát triển nhận thức cao hơn khi
được 4-5 tuổi, đạt điểm cao hơn
trong các kỳ kiểm tra số học
(toán), kiến thức, từ vựng và khả
năng đọc khi được 11-18 tuổi10

Hình 4: Điểm số IQ ở độ tuổi đến trường của các bé gái mồ côi người
Hàn Quốc được các gia đình người Mỹ nhận làm con nuôi tùy theo
tình trạng dinh dưỡng và tuổi lúc được nhận nuôi

Suy dinh dưỡng được xác định dựa trên tiêu chuẩn tham chiếu của trẻ em Hàn Quốc cùng
độ tuổi phát triển bình thường, trong đó “suy dinh dưỡng nặng” được định nghĩa là khi cả
chiều cao và cân nặng dưới mức 3 percentile và “suy dinh dưỡng vừa” khi từ 3 đến 24 per-
centile. Điểm số IQ 100 chỉ số điểm trung bình cho một nhóm tuổi xác định theo mẫu tham
chiếu chuẩn. Điểm số 85 là một độ lệch chuẩn (SD) dưới mức trung bình và điểm số 115 là
một độ lệch chuẩn trên mức trung bình. Dựa theo Winnick (1975) và Lien (1977).
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và chỉ số IQ và chỉ số đọc cao
hơn khi được 22-29 tuổi (đối với
phụ nữ).29 Những trẻ trai đã sử
dụng đồ uống với hàm lượng
protein và calo cao có thu nhập
tăng 46% so với mức thu nhập
trung bình khi được 26-42 tuổi.30

Ngược lại, có rất ít lợi ích dài hạn
được chứng minh nếu chỉ có mẹ
hoặc trẻ được bổ sung dinh
dưỡng mặc dù một số cuộc thử
nghiệm như vậy đã chỉ ra những
lợi ích ngắn hạn về phát triển
nhận thức và vận động (xem
Phụ lục 2). Bằng chứng này cũng
cho thấy rằng dinh dưỡng đầy
đủ trong quá trình mang thai và
trong suốt những năm đầu đời là
rất cần thiết để trẻ phát triển
nhận thức tối ưu. Tuy nhiên,
thời điểm bổ sung dinh dưỡng
hiệu quả nhất vẫn chưa được xác
định vì có rất ít thử nghiệm ngẫu
nhiên về vấn đề này được tiến
hành và số nghiên cứu đánh giá
khả năng nhận thức và các chỉ số
khác trong giai đoạn vị thành
niên và trưởng thành thậm chí
còn ít hơn nữa.

Ngoài thử nghiệm ở Guatemala,
một hoạt động nghiên cứu theo
chiều dọc tại nhiều thời điểm
trong suốt thời thơ ấu và vị
thành niên được tiến hành thử
nghiệm ở Jamaica (Phụ lục 2).
Mặc dù thử nghiệm này không
tìm thấy tác dụng lâu dài của can
thiệp dinh dưỡng được áp dụng,
nhưng kích thích tâm lý trong
giai đoạn đầu đời của trẻ đã có
tác động lâu dài đến chỉ số IQ,
khả năng ngôn ngữ và khả năng
đọc khi trẻ 18 tuổi.31 Các tác giả
nghiên cứu cho rằng hiệu quả
của hoạt động bổ sung dinh
dưỡng chưa bền vững có thể là
do thời điểm bắt đầu bổ sung

chưa đủ sớm (9-24 tháng tuổi)
hoặc do trẻ không được bổ sung
đủ lượng dinh dưỡng cần thiết.
Các tác giả cũng cho rằng nếu
bắt đầu bổ sung dinh dưỡng sớm
hơn hoặc tuân thủ tốt hơn việc
sử dụng viên bổ sung dinh
dưỡng có thể sẽ mang lại những
lợi ích lâu dài.31

Thực hành nuôi con bằng
sữa mẹ

Các chất dinh dưỡng trong sữa
mẹ và trải nghiệm khi bú mẹ là
các yếu tố quan trọng giúp trẻ
phát triển nhận thức. Sữa mẹ
chứa nhiều chất dinh dưỡng, các
yếu tố tăng trưởng và hormone
quan trọng cho sự phát triển não
bộ của trẻ, bao gồm cả DHA (axít
docosahexaenoic) và choline.45,46

Hơn nữa, hành động cho con bú
của bà mẹ có thể giúp tăng
cường sự gắn bó và tương tác
giữa mẹ và con. Điều này rất
quan trọng đối với sự phát triển
cảm xúc xã hội và nhận thức của
trẻ. Việc cho con bú cũng giúp
cơ thể bà mẹ tiết ra những hor-
mone có lợi, giúp giảm căng
thẳng và trầm cảm, từ đó giúp bà
mẹ chăm sóc và tương tác với
con tốt hơn.45

Ở những quốc gia có thu nhập
cao, trẻ em ở độ tuổi đến trường
được bú sữa mẹ khi còn nhỏ có
xu hướng đạt chỉ số IQ cao hơn
những trẻ được nuôi bằng sữa
công thức. Các phân tích tổng
hợp cho thấy những trẻ đã từng
được bú sữa mẹ có chỉ số IQ ước
tính cao hơn từ 3 đến 5 điểm so
với trẻ uống sữa công thức,47,49 và
sự chênh lệch này còn cao hơn ở
những trẻ đẻ nhẹ cân (từ 5 đến 8
điểm IQ).48,49 Tuy nhiên, mối
quan hệ này có thể bị gây nhiễu

bởi những yếu tố khác vì tại
những quốc gia có thu nhập cao,
những bà mẹ có nền tảng kinh
tế-xã hội tốt hơn và có chỉ số IQ
cao hơn thường có xu hướng
nuôi con bằng sữa mẹ nhiều
hơn.50,51

Tại những quốc gia có thu nhập
trung bình và thấp, yếu tố nhiễu
này ít có khả năng xảy ra hơn. Ví
dụ, trong một nghiên cứu ở
Philippin, những bà mẹ có điều
kiện sống khó khăn nhất lại cho
con bú sữa mẹ lâu nhất52 và tại
Brazil, cả hai nghiên cứu thuần
tập riêng biệt đều cho thấy tình
trạng kinh tế-xã hội không liên
quan tới các thực hành nuôi con
bằng sữa mẹ.53,54 Ba nghiên cứu
này đều chỉ ra rằng sau khi kiểm
soát những yếu tố gây nhiễu có
thể có, thời gian nuôi con bằng
sữa mẹ lâu hơn có liên quan đến
chỉ số IQ và thành tích học tập
cao hơn, điều này giúp củng cố
quan điểm cho rằng đây là một
mối quan hệ nhân quả.

Kết quả của một thử nghiệm
ngẫu nhiên theo cụm gần đây tại
Belarus cũng đưa ra bằng chứng
ủng hộ mạnh mẽ nhất cho kết
luận rằng nuôi con bằng sữa mẹ
có lợi cho sự phát triển não bộ
của trẻ.55 Một số phòng khám
được xếp ngẫu nhiên vào nhóm
khuyến khích nuôi con bằng sữa
mẹ (nhóm 1) hoặc nhóm chăm
sóc sức khỏe tiêu chuẩn (nhóm
2). Nhóm 1 có tỷ lệ trẻ 3 tháng
tuổi được bú mẹ hoàn toàn cao
hơn nhóm 2 và tỷ lệ trẻ được bú
mẹ trong năm đầu đời cũng cao
hơn. Đến khi được sáu tuổi rưỡi,
những trẻ ở nhóm 1 có điểm số
IQ cao hơn và được giáo viên
xếp hạng khả năng đọc và viết
cao hơn. Bằng chứng này ủng hộ
việc khuyến khích nuôi con bằng
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sữa mẹ như một chiến lược hiệu
quả giúp nâng cao sự phát triển
nhận thức của trẻ.

Các axít béo thiết yếu

Các axít béo thiết yếu và các biến
thể của nó, bao gồm DHA (axít
docosahexaeonic) và AA (axít
arachidonic), là một phần của
cấu trúc của mô não, bao gồm
các màng tế bào.56 Các axít béo
thiết yếu  rất cần thiết cho các
quá trình sinh học nhưng cơ thể
người lại không thể tự tổng hợp
được mà phải bổ sung vào qua
thức ăn. Nghiên cứu trên cả
động vật và con người đã chỉ ra
rằng khẩu phần ăn thiếu DHA
và AA ảnh hưởng đến nồng độ
các chất này trong não bộ và
hoạt động của các màng tế bào
phụ thuộc vào chúng.56 Các nhà
nghiên cứu đã tiến hành kiểm
tra xem liệu các loại sữa công
thức có chứa các axít béo này có
tác động tốt đối với sự phát triển
nhận thức của trẻ sơ sinh so với
các loại sữa công thức tiêu chuẩn
không chứa các axít béo này hay
không. Một báo cáo tổng kết các
thử nghiệm ngẫu nhiên có đối
chứng gần đây đã kết luận rằng
sữa công thức có chứa các axít
béo thiết yếu không đem lại
nhiều lợi ích cho sự phát triển
chức năng thần kinh chung ở
những trẻ sinh đủ tháng.57 Tuy
nhiên, có một số bằng chứng
cho thấy tác dụng tích cực của
loại sữa này đối với những trẻ
sinh thiếu tháng có nguy cơ
thiếu một số axít béo cần thiết,
trong đó có DHA.57

Do sữa công thức chứa các axít
béo thiết yếu có tác dụng tốt cho
những trẻ sinh thiếu tháng có
nguy cơ thiếu các chất này, việc
bổ sung axít béo thiết yếu có thể

cũng có tác dụng tốt cho những
trẻ em ở các quốc gia có thu nhập
trung bình và thấp có chế độ ăn
thiếu các axít béo thiết yếu. Tuy
nhiên, có rất ít nghiên cứu được
tiến hành ở những quốc gia này.
Các nghiên cứu ở Thổ Nhĩ Kỳ,
Ghana, Trung Quốc cho thấy
việc bổ sung các axít béo thiết
yếu sẽ có lợi cho sự phát triển
thần kinh58 và phát triển vận
động ở trẻ nhỏ.59, 60 Tuy nhiên,
một thử nghiệm ngẫu nhiên
khác ở Malawi đã không tìm thấy
bất kỳ khác biệt nào về sự phát
triển tâm thần và khả năng vận
động ở trẻ 18 tháng tuổi khi trẻ
được cho ăn các thức ăn bổ sung
có hàm lượng axít béo khác
nhau.61 Thử nghiệm này sau đó
đã được tiến hành ở khu vực gần
hồ Malawi, người dân ở đây tiêu
thụ khá nhiều cá nên hàm lượng
các axít béo quan trọng trong sữa
mẹ tương đối cao, có lẽ điều này
khiến cho tác động của việc bổ
sung các axít béo thiết yếu trở
nên không rõ ràng. 

Hiện cũng chưa có các bằng
chứng rõ ràng cho thấy tác động
của các axít béo thiết yếu đối với
sự phát triển não bộ của thai nhi
trong thời kì mang thai. Axít béo
có vai trò quan trọng đối với sự
phát triển thần kinh của thai nhi;
tuy nhiên, các thử nghiệm ngẫu
nhiên về việc bổ sung các axít
béo thiết yếu cho bà mẹ lại cho
thấy những kết quả khác nhau.57

Sự khác biệt về liều lượng và
nguồn cung cấp axít béo thiết
yếu cũng như tình trạng axít béo
ban đầu của người mẹ trong các
nghiên cứu này cũng góp phần
dẫn đến sự khác biệt này. Bên
cạnh đó, tác giả một báo cáo
tổng quan gần đây đã chỉ ra rằng
nhiều thử nghiệm trong số này
chỉ được tiến hành với một số ít

trẻ hoặc có tỷ lệ bỏ cuộc cao
khiến cho độ tin cậy của các kết
quả nghiên cứu không cao. Các
tác giả kết luận rằng cần phải có
nhiều nghiên cứu chất lượng
hơn, đặc biệt là nghiên cứu về trẻ
em có hoàn cảnh khó khăn hoặc
được sinh ra trong các gia đình
có thu nhập thấp.57

Vi chất dinh dưỡng

Thiếu vi chất dinh dưỡng là một
mối lo ngại lớn đối với sức khỏe
của bà mẹ và trẻ em trên toàn
thế giới. Ước tính khoảng 25%
dân số thế giới bị thiếu máu do
thiếu sắt,62 33% thiếu kẽm,63 và
30% thiếu i-ốt.64 Các vi chất dinh
dưỡng này đều tham gia vào quá
trình phát triển não bộ nên việc
thiếu chất sẽ làm giảm khả năng
nhận thức, vận động và cảm xúc
xã hội của trẻ.

Sắt

Sắt là thành phần quan trọng
trong cấu trúc phân tử hemoglo-
bin, có tác dụng giúp vận chuyển
ôxy từ phổi đến tất cả các bộ
phận khác trong cơ thể. Khi trẻ
nhỏ bị thiếu máu do thiếu sắt,
nghĩa là cơ thể không có đủ sắt 

để sản sinh hemoglobin, trẻ sẽ có
nguy cơ chậm phát triển nhận
thức cả trong ngắn hạn cũng
như dài hạn. Thiếu máu do thiếu
sắt có liên quan đến chậm phát
triển tâm thần và vận động trong
những năm đầu đời cũng như
giảm khả năng nhận thức và
thành tích học tập của trẻ sau
này. Các nghiên cứu theo chiều
dọc đều kết luận rằng trẻ bị thiếu
máu trong 2 năm đầu đời sẽ tiếp
tục thể hiện khả năng nhận thức
và thành tích học tập kém khi ở
độ tuổi từ 4 đến 19 tuổi.65
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Chứng thiếu máu do thiếu sắt
dường như vẫn có ảnh hưởng
lâu dài đến trẻ mặc dù đã có các
biện pháp điều trị bổ sung sắt.
Các nghiên cứu theo chiều dọc
đã chỉ ra rằng trẻ bị thiếu máu
do thiếu sắt trong những năm
đầu đời sẽ bị giảm chỉ số IQ,
thường gặp phải các vấn đề xã
hội và kém tập trung khi đến
tuổi vị thành niên mặc dù đã
được điều trị bổ sung sắt khi còn
nhỏ.66

Việc bổ sung sắt cho bà mẹ trong
thời kỳ mang thai có khả năng
ngăn ngừa những tác động xấu
đó. Tuy nhiên, các thử nghiệm
ngẫu nhiên lại cho thấy những
kết quả khác nhau về tác động
của việc bổ sung sắt cho bà mẹ
mang thai đến sự phát triển
nhận thức của trẻ sau này. Hai
thử nghiệm ngẫu nhiên ở Trung
Quốc và Úc đã không chứng
minh được tác động của việc bổ
sung sắt cho bà mẹ mang thai
đến điểm số của trẻ lúc 3, 6 hay
12 tháng tuổi67 theo thang điểm
Bayley về Phát triển trẻ em
(BSID), hay tác động đến chỉ số
IQ của trẻ lúc 4 tuổi.68 Tuy nhiên,

một thử nghiệm ngẫu nhiên
khác ở một vùng của Nepal có tỉ
lệ mắc bệnh thiếu máu do thiếu
sắt cao đã chỉ ra rằng con của
những bà mẹ được bổ sung sắt,
axít folic, và vitamin A thể hiện
tốt hơn con của những bà mẹ chỉ
được bổ sung Vitamin A trong
những bài kiểm tra trí thông
minh phi ngôn ngữ, khả năng
hành động độc lập và khả năng
vận động lúc trẻ 7 đến 9 tuổi.69

Việc bổ sung sắt cho trẻ sơ sinh
ở các nước có thu nhập trung
bình và thấp, nơi tỷ lệ thiếu sắt
luôn ở mức cao, luôn đem đến
kết quả khả quan trong việc cải
thiện sự tăng trưởng và phát
triển của trẻ vào cuối giai đoạn
can thiệp. Những thử nghiệm
này khác với các thử nghiệm
điều trị ở chỗ chúng được tiến
hành với tất cả các trẻ em dù trẻ
có bị thiếu sắt hoặc thiếu máu
hay không và liều lượng sắt được
bổ sung thường thấp hơn. Trong
số năm thử nghiệm đó, tất cả
đều cho thấy tác dụng của việc
bổ sung sắt đối với sự phát triển
khả năng vận động của trẻ, ba
thử nghiệm giúp trẻ phát triển
cảm xúc xã hội tốt hơn và hai
thử nghiệm giúp trẻ phát triển
nhận thức/khả năng ngôn ngữ
tốt hơn.66 Những kết quả trước
mắt này cho thấy việc bổ sung
sắt cho những người có nguy cơ
thiếu sắt có thể mang lại hiệu
quả tích cực lâu dài; tuy nhiên
hiện chưa có báo cáo về tác động
dài hạn trong những nghiên cứu
này.

Nhìn chung, các bằng chứng đều
chỉ ra rằng thiếu máu do thiếu
sắt trong những năm đầu đời là
một yếu tố nguy cơ lớn làm giảm
khả năng phát triển nhận thức,
vận động và cảm xúc xã hội của

trẻ. Để tránh những hậu quả này,
chúng ta cần phải phòng chống
thiếu sắt trước khi nó trở nên
nghiêm trọng và trở thành một
căn bệnh mạn tính, bắt đầu bằng
cách bổ sung đủ sắt cho bà mẹ
mang thai và trì hoãn việc kẹp
rốn cho trẻ lúc sinh.71 Các yếu tố
khác tạo thành một chiến lược
hiệu quả bao gồm: ngăn chặn
tình trạng sinh non, cho trẻ ăn
thức ăn bổ sung giàu sắt và bảo
đảm có các can thiệp sau sinh
giúp khuyến khích sự tương tác
giữa mẹ và con cũng như
khuyến khích những cơ hội học
tập trong giai đoạn đầu đời.72

I-ốt

I-ốt là vi chất cần thiết cho việc
tổng hợp nội tiết tuyến giáp mà
nội tiết này lại cần thiết cho quá
trình phát triển hệ thần kinh
trung ương. Thiếu i-ốt nặng
trước và trong khi mang thai có
thể khiến cho cơ thể bà mẹ
không sản sinh đủ nội tiết tuyến
giáp và khiến cho trẻ bị mắc
chứng đần độn. Chứng đần độn
chính là một rối loạn, biểu hiện
ở chậm phát triển tâm thần, tật
câm điếc, dị tật vùng mặt, và suy
dinh dưỡng thấp còi nặng.
Chứng đần độn có thể được
ngăn ngừa bằng cách bổ sung
đầy đủ i-ốt cho bà mẹ trước khi
mang thai.73

Các bằng chứng hiện có cho thấy
thiếu i-ốt trong thời gian dài có
tác động xấu đến trí thông minh
của trẻ ngay cả khi trẻ không có
biểu hiện đần độn rõ ràng. Một
phân tích tổng hợp chỉ ra rằng
những trẻ sống ở vùng có đầy đủ
i-ốt có điểm IQ cao hơn tới 13,5
điểm so với những trẻ sống ở
vùng thiếu i-ốt.74 Một phân tích
khác mới đây tổng hợp các kết

Trẻ được cung cấp đủ
chất dinh dưỡng khi
còn trong bụng mẹ sẽ
có đủ năng lượng, pro-
tein, axit béo và các vi
chất dinh dưỡng cần
thiết để phát triển não
bộ trong giai đoạn
quyết định này, giúp
đặt nền tảng cho hoạt
động của não bộ trong
suốt cuộc đời trẻ.
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quả nghiên cứu ở Trung Quốc
cho thấy độ chênh lệch là 12,5
điểm IQ.75

Giai đoạn mang thai là khoảng
thời gian mà sự phát triển thần
kinh của trẻ sẽ dễ dàng bị ảnh
hưởng nếu thiếu i-ốt. Kết quả
của các thử nghiệm có đối chứng
trong đó bà mẹ ở những vùng
hay xảy ra tình trạng thiếu i-ốt sẽ
được tiêm i-ốt hoặc giả dược
trước hoặc trong khi mang thai
cho thấy những lợi ích của việc
bổ sung i-ốt đối với sự phát triển
nhận thức của trẻ sơ sinh ở Cộng
hòa Dân chủ Congo76 và khả
năng vận động của trẻ từ 10 đến
11 tuổi ở Papua New Guinea.77

Trong một khu vực có tình trạng
thiếu i-ốt ở Trung Quốc, những
trẻ từ 4 đến 7 tuổi là con của
những bà mẹ được bổ sung i-ốt
trong khi mang thai thể hiện tốt
hơn những trẻ chỉ được bổ sung
i-ốt từ khi 2 tuổi trong một bài
kiểm tra tâm thần vận động.78

Như vậy, việc cung cấp đầy đủ i-
ốt cho cơ thể rõ ràng rất cần
thiết cho sự phát triển bình
thường của não bộ. Phòng
chống thiếu i-ốt, đặc biệt cho bà
mẹ mang thai là cách thiết thực
giúp trẻ em trên toàn thế giới
phát triển khỏe mạnh về trí tuệ.

Kẽm

Kẽm là vi chất cần thiết cho
nhiều quá trình sinh học ảnh
hưởng đến sự phát triển não bộ,
bao gồm quá trình tổng hợp
ADN và ARN, quá trình chuyển
hóa protein, chất bột đường và
chất béo. Kẽm là i-on có nhiều
thứ 4 trong não, góp phần tạo
thành cấu trúc và chức năng của
não thông qua việc kết nối các
protein.79 Mặc dù các thử

nghiệm trên động vật đã chỉ ra
rằng tình trạng thiếu kẽm ở mẹ
và con làm giảm khả năng hoạt
động, khả năng tập trung, học
hỏi và giảm trí nhớ,80 cho tới nay
vẫn chưa có bằng chứng thử
nghiệm ở người cho thấy lợi ích
của việc bổ sung kẽm trong khi
mang thai và những năm đầu
đời tới sự phát triển nhận thức
của trẻ. 

Các thử nghiệm ngẫu nhiên về
bổ sung kẽm cho bà mẹ mang
thai ở Mỹ, Peru và Bangladesh
đã cho thấy so với giả dược, kẽm
không có tác động81, 82 hoặc
thậm chí có tác động hơi tiêu
cực83 đến khả năng vận động và
nhận thức của trẻ từ 13 tháng tới
5 tuổi.

Tương tự, việc bổ sung kẽm cho
trẻ nhỏ vẫn chưa được chứng
minh là có tác dụng cải thiện
phát triển nhận thức của trẻ.
Khả năng phát triển nhận thức
và/hoặc vận động của trẻ  đã
được đánh giá trong tám thử
nghiệm ngẫu nhiên có đối
chứng trong đó trẻ nhỏ dưới 2
tuổi đã được bổ sung kẽm trong
vòng ít nhất 6 tháng. Trong ba
thử nghiệm, trẻ được bổ sung
kẽm cùng hoặc không cùng với
sắt hay các vi chất dinh dưỡng
khác84-86 và trong một thử
nghiệm, trẻ được bổ sung kẽm
cùng hoặc không cùng với được
kích thích tâm lý. Chỉ có một thử
nghiệm cho thấy lợi ích của kẽm
đối với sự phát triển tâm thần
của trẻ và lợi ích này chỉ biểu
hiện ở nhóm trẻ được kích thích
tâm lý. Trong nhóm trẻ không
được kích thích, không có sự
khác biệt nào giữa kẽm và giả
dược.87 Một thử nghiệm còn chỉ
ra tác động hơi tiêu cực của việc
bổ sung kẽm đến sự phát triển

tâm thần của trẻ so với giả
dược.88

Trong tám thử nghiệm này, tác
động tích cực đến sự phát triển
khả năng vận động của trẻ được
biểu hiện phổ biến hơn. Bốn thử
nghiệm cho thấy bổ sung kẽm
giúp tăng khả năng phát triển
vận động,85, 87, 89, 90 mặc dù có một
thử nghiệm cho thấy kẽm chỉ có
tác dụng khi được bổ sung cùng
với sắt.85 Trong nghiên cứu sau
này, việc bổ sung sắt kết hợp với
kẽm và với các vi chất dinh
dưỡng khác thay vì bổ sung
riêng sắt hoặc kẽm có lợi cho sự
phát triển khả năng vận động
của trẻ so với giả dược (chỉ chứa
vitamin B2). Hai thử nghiệm
khác ở Ấn Độ và Guatemala đã
chỉ ra rằng bổ sung kẽm cho trẻ
dưới 2 tuổi giúp tăng mức độ
hoạt động của trẻ.91, 92 Các bằng
chứng hiện có cho thấy dường
như việc bổ sung kẽm trong quá
trình mang thai không giúp tăng
khả năng phát triển nhận thức
và vận động trong những năm
đầu đời của trẻ. Bổ sung kẽm
trong những năm đầu đời sẽ có
lợi cho sự phát triển khả năng
vận động và mức độ hoạt động
của trẻ nhưng dường như không
tác động đến khả năng nhận
thức của trẻ khi còn nhỏ. Tuy
nhiên, nếu các nhóm tham gia
thử nghiệm này tiếp tục được
quan sát trong thời gian dài, có
thể các tác động tích cực về sau
này sẽ được tìm thấy. Những tác
động này khó phát hiện hơn
trong những năm đầu đời do
phạm vi phát triển nhận thức
bình thường trong giai đoạn này
khá rộng khiến cho kết quả thu
được trong 2 năm đầu đời khó
dự đoán được khả năng và thành
tích của trẻ sau này.93
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Insight
Sự phát triển của trẻ trong những năm đầu đời

Vitamin B1

Cũng giống như kẽm, vitamin B1

là vi chất cần thiết cho sự phát
triển và chức năng não bộ theo
nhiều cơ chế khác nhau, bao
gồm vai trò trong chuyển hóa
chất bột đường (giúp cung cấp
năng lượng cho não), cấu trúc và
chức năng màng tế bào, và sự tạo
thành và chức năng của xi-nap.94

Rối loạn do thiếu vitamin B1

thường được biểu hiện ở các
triệu chứng thần kinh. Tình
trạng thiếu vitamin B1 ở trẻ nhỏ
hầu như không xảy ra ở các
nước phát triển do thức ăn đã
được bổ sung vitamin B1. Các
bằng chứng gần đây cho thấy tỉ
lệ thiếu vitamin B1 ở một số
nước có thu nhập thấp là tương
đối cao. Phân tích mẫu máu của
778 trẻ sơ sinh không có dấu
hiệu lâm sàng của tình trạng
thiếu vitamin B1 được nhập viện
ở Lào trong suốt 1 năm cho thấy
13,4% trong số đó có dấu hiệu
sinh hóa của việc thiếu vitamin
B1.95 

Một nghiên cứu gần đây ở 
Israel cho thấy những trẻ từ 5
đến 7 tuổi đã được cho uống sữa
công thức thiếu vitamin B1 khi
còn nhỏ có biểu hiện giảm khả
năng ngôn ngữ.96 Vào đầu năm
2003, khi các bác sĩ phát hiện ra
một nhà sản xuất đã vô tình
ngừng bổ sung vitamin B1 vào
sữa công thức cho trẻ sơ sinh của
hãng, họ đã theo dõi những trẻ
được cho uống loại sữa này như
những bệnh nhân có nguy cơ
cao và giám sát quá trình phát
triển của trẻ. Năm năm sau,
những trẻ này có biểu hiện khả
năng ngôn ngữ kém hơn so với
nhóm trẻ đối chứng dù chúng
không có bất kỳ triệu chứng
thần kinh nào khi còn nhỏ.96

Như vậy, các nghiên cứu trên đã

chỉ ra rằng tình trạng thiếu vita-
min B1 cũng như tác động của
nó đến sự phát triển não bộ có
thể gây ảnh hưởng xấu đến rất
nhiều trẻ mà không hề được
phát hiện.

Đa vi chất dinh dưỡng

Những người thiếu một vi chất
dinh dưỡng thường có nguy cơ
thiếu nhiều vi chất khác. Việc bổ
sung từng vi chất đơn lẻ không
có ích cho sự phát triển nhận
thức và khả năng vận động nếu
cơ thể vẫn còn thiếu hụt các vi
chất dinh dưỡng khác. Do đó, bổ
sung đa vi chất dinh dưỡng sẽ tốt
hơn bổ sung một loại vi chất đơn
lẻ. Một số vi chất dinh dưỡng
còn đóng vai trò quan trọng
trong quá trình chuyển hóa các
axit béo thiết yếu thành DHA và
do đó sẽ tác động đến sự phát
triển thông qua cơ chế này.97

Ba thử nghiệm ngẫu nhiên đã
chỉ ra tác động của việc bổ sung
đa vi chất dinh dưỡng trong quá
trình mang thai đến sự phát
triển của trẻ lúc 6 đến 18 tháng
tuổi, bao gồm tác động đến sự
phát triển nhận thức ở Trung
Quốc67, và tác động đến sự phát
triển khả năng vận động ở
Bangladesh và Tanzania.98,99

Trong thử nghiệm thứ 4, trẻ từ 7
đến 9 tuổi ở Nepal là con của
những bà mẹ được bổ sung 15 vi
chất dinh dưỡng trong thời kỳ
mang thai đã đạt điểm cao hơn
trong bài kiểm tra về khả năng
hoạt động độc lập so với con của
những bà mẹ chỉ được bổ sung
vitamin A.69 Tuy nhiên, lợi ích
của việc bổ sung đa vi chất này
chỉ thể hiện ở 1 trong số 6 bài
kiểm tra về khả năng vận động
và nhận thức. Như đã được mô
tả ở trên, con của những bà mẹ
được cung cấp sắt, axit folic và
vitamin A đạt điểm cao hơn con

của những bà mẹ chỉ nhận được 
vitamin A ở 5 trong số 6 bài
kiểm tra về nhận thức và vận
động. Do đó, tác dụng về lâu dài
của việc bổ sung đa vi chất dinh
dưỡng đến nhận thức của trẻ
vẫn chưa rõ ràng.

Các nghiên cứu bổ sung đa vi
chất dinh dưỡng cho trẻ nhỏ cho
thấy một số lợi ích tức thì ngay
sau khi bổ sung. Ba thử nghiệm
ngẫu nhiên ở Ghana, Trung
Quốc, và Nam Phi đã chỉ ra lợi
ích đối với việc phát triển khả
năng vận động khi trẻ từ 12 đến
18 tháng tuổi59, 60, 100 và một thử
nghiệm cũng cho thấy lợi ích đối
với chỉ số phát triển tổng thể của
trẻ.60 Ở Mexico, trẻ sơ sinh từ 8
đến 12 tháng tuổi được bổ sung
đa vi chất dinh dưỡng trong 4
tháng sẽ hiếu động hơn trẻ
không được bổ sung.101 Tuy
nhiên, một thử nghiệm ngẫu
nhiên ở Bangladesh không cho
thấy tác dụng đối với sự phát
triển tâm thần hay khả năng vận
động ở trẻ được bổ sung 16 vi
chất dinh dưỡng so với trẻ chỉ
được bổ sung 1 hoặc 2 vi chất.85

Các kết quả dài hạn của những
thử nghiệm này vẫn chưa được
báo cáo.

Kết luận và tác động chương
trình

Trẻ được cung cấp đủ chất dinh
dưỡng khi còn trong bụng mẹ và
trong những năm đầu đời sẽ có
đủ năng lượng, protein, axít béo
và các vi chất dinh dưỡng cần
thiết để phát triển não bộ trong
giai đoạn quyết định này, giúp
đặt nền tảng cho hoạt động của
não bộ trong suốt cuộc đời trẻ.
Những trẻ này thường tương tác
tốt hơn với người chăm sóc và
môi trường sống để thu được
những trải nghiệm cần thiết
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giúp cho não bộ phát triển tối
ưu.

Trẻ không được chăm sóc dinh
dưỡng đầy đủ sẽ có nguy cơ
không đạt được tiềm năng phát
triển về nhận thức, vận động, và
cảm xúc xã hội. Sự phát triển các
khả năng này gắn liền với thành
tích học tập cũng như khả năng
kinh tế sau này của trẻ. Do đó,
việc ngăn chặn hoặc cải thiện sự
thiếu hụt dinh dưỡng ngay từ
khi trẻ còn nhỏ có tính chất
quyết định cho việc thúc đẩy
phát triển kinh tế ở các nước thu
nhập trung bình và thấp và rút
ngắn khoảng cách chênh lệch
giàu nghèo ở các nước có thu
nhập cao.

Các bằng chứng cho thấy rõ
ràng rằng các tình trạng sau đây
là các yếu tố nguy cơ chủ yếu
dẫn đến kém phát triển nhận
thức, khả năng vận động và cảm
xúc xã hội ở trẻ. Việc ngăn chặn
những tình trạng này cần phải
được coi như một ưu tiên y tế
toàn cầu.

• Suy dinh dưỡng cấp tính
nặng (cân nặng thấp so với
chiều cao)

• Suy dinh dưỡng mạn tính
(suy dinh dưỡng bào thai và
tăng trưởng chậm hay suy
dinh dưỡng thấp còi)

• Thiếu máu do thiếu sắt

• Thiếu i-ốt

Những can thiệp dưới đây là ví
dụ về các chiến lược có hiệu quả
trong việc ngăn chặn hoặc cải
thiện một số tình trạng nói trên:

• Bổ sung i-ốt vào muối để
ngăn ngừa thiếu i-ốt102

• Bổ sung sắt bằng các sản
phẩm bổ sung tại nhà như

bột vi chất dinh dưỡng để
ngăn ngừa thiếu máu do
thiếu sắt70

• Các chương trình giáo dục
trong đó nhấn mạnh việc cho
trẻ ăn thức ăn giàu dinh
dưỡng có nguồn gốc động vật
kết hợp bổ sung thực phẩm
tại những nơi có an ninh
lương thực không đảm bảo103

Bên cạnh đó, các chiến lược hiệu
quả giúp thúc đẩy thực hành
nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn
trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho
trẻ bú mẹ (cùng với thực hành
cho trẻ ăn bổ sung đầy đủ) sẽ
giúp cải thiện khả năng phát
triển nhận thức của trẻ.18

Dưới đây là những can thiệp đầy
hứa hẹn nhằm ngăn chặn tình
trạng kém phát triển. Tuy nhiên,
cần có thêm những nghiên cứu
lớn hơn ở các nước có thu nhập
trung bình và thấp để đánh giá
tác động dài hạn của những can
thiệp này.

• Bổ sung sắt và axít folic
và/hoặc đa vi chất dinh dưỡng
trong thời kỳ mang thai

• Bổ sung vi chất dinh dưỡng
(kết hợp với sắt) trong những
năm đầu đời 

• Bổ sung các axit béo thiết yếu
trong thời kỳ mang thai và
những năm đầu đời

• Bổ sung thực phẩm được
tăng cường vi chất trong
thời kỳ mang thai và những
năm đầu đời

Các chiến lược cải thiện môi
trường sống tại gia đình và chất
lượng tương tác giữa trẻ và
người chăm sóc cũng được
khuyến nghị áp dụng để bổ sung
và tăng cường hiệu quả của các
can thiệp dinh dưỡng cũng như

để điều chỉnh tác động tiêu cực
từ các điều kiện môi trường bất
lợi (ví dụ như nghèo đói và học
vấn của bà mẹ thấp) vốn thường
xuyên tồn tại song hành tại
những khu vực thiếu dinh
dưỡng phổ biến.

Tất cả trẻ em đều cần có cơ hội
được phát triển toàn diện.
Những can thiệp lồng ghép
hướng tới nhiều yếu tố nguy cơ,
trong đó có vấn đề dinh dưỡng,
là rất cần thiết để giảm thiểu sự
bất bình đẳng và thúc đẩy phát
triển nhận thức, vận động, và
cảm xúc xã hội cho những trẻ
em có hoàn cảnh khó khăn trên
toàn thế giới.

Chúng tôi xin chân thành 
cảm ơn những góp ý xây dựng
tài liệu của bà Maureen Black, 

bà Laura Caufield, 
bà Sandra Huffman, 

bà Patricia Kariger và 
bà Ellen Piwoz.



Hiếm khi các nghiên cứu về tác
động của dinh dưỡng đến sự
phát triển của con người được
tiến hành thông qua đo lường
cấu trúc và chức năng thần kinh.
Thực tế là hầu hết các nghiên
cứu thường sử dụng các bài
kiểm tra dựa trên sự thể hiện của
trẻ để đánh giá khả năng nhận
thức, vận động và cảm xúc xã
hội của trẻ. Thể hiện của trẻ
trong các bài kiểm tra được liên
hệ với sự phát triển và chức năng
não bộ theo một số cách nhất
định. Ở người lớn, các kĩ thuật
thần kinh và tạo ảnh thần kinh
cho phép đưa ra kết luận về các
vùng của não cần thiết cho việc
thực hiện các chức năng nhận
thức riêng biệt. Những nghiên
cứu kiểu này xác định các vùng
của não tác động đến khả năng
kiểm soát vận động, điều khiển
cảm xúc, khả năng nhận thức
chung, cũng như chức năng
nhận thức riêng biệt khác.107 Tuy
nhiên, sự phát triển của các hệ
thống não bộ riêng biệt và khả
năng nhận thức chung của trẻ
trong thời kì sơ sinh và khi còn
nhỏ vẫn chưa được làm rõ. Các
nhà khoa học nghiên cứu về sự
phát triển hệ thần kinh có những
quan điểm rất khác nhau về cơ
sở thần kinh của những thay đổi
hành vi của trẻ trong những năm
đầu đời.

Phát triển nhận thức là sự phát
triển khả năng tri giác, trí nhớ,
ngôn ngữ, khái niệm, khả năng
nhận biết không gian, giải quyết
vấn đề, suy luận và các kĩ năng

nhận thức khác. Ở trẻ sơ sinh,
sự phát triển nhận thức thông
thường được đánh giá bằng
Thang điểm Bayley về phát
triển trẻ em-(BSID II), Thang
đo sự phát triển tâm thần109

hoặc “Thang đo sự phát triển
nhận thức và ngôn ngữ” đã sửa
đổi lần thứ 3 (Bayley III).110

Những bài kiểm tra này giúp
đánh giá xem liệu đứa trẻ có thể
hiện được những kĩ năng như
tìm một vật được giấu ở đằng
sau một mảnh vải/quần áo, xác
định đồ vật, và phản ứng trước
tên gọi của mình.

Các biện pháp đánh giá khả
năng xử lý thông tin như Test
Fagan để đánh giá trí thông
minh của trẻ111 cũng được sử
dụng trong nghiên cứu dinh
dưỡng. Trong bài test này, trẻ sơ
sinh được cho nhìn một cặp
hình ảnh giống nhau trong một
khoảng thời gian nhất định. Sau
đó, trẻ được cho nhìn một cặp
hình ảnh có hình ảnh đã nhìn
trước đó và một hình ảnh mới.
Người quan sát sẽ ghi lại khoảng
thời gian trẻ nhìn vào mỗi hình
ảnh. Do trẻ thường có xu hướng
thể hiện hứng thú với hình ảnh
mới nhiều hơn nên việc trẻ nhìn
hình ảnh mới lâu hơn cho thấy
trẻ ghi nhớ và giữ thông tin của
hình ảnh đã nhìn trước đó.
Người ta thấy rằng kết quả bài
test này trong năm đầu đời của
trẻ có thể giúp dự đoán được chỉ
số IQ của trẻ khi lớn hơn (từ 3
đến 8 tuổi).112

Đối với trẻ ở độ tuổi mẫu giáo
(từ 3-5 tuổi), Thang đánh giá trí
thông minh Wechsler dùng cho
trẻ mẫu giáo và tiểu học113

thường được sử dụng để đánh
giá khả năng nhận thức của trẻ.
Đối với trẻ ở tuổi đến trường,
Thang đánh giá trí thông minh
Wechsler dùng cho trẻ em
(Wechsler Intelligience Scale for
Children, WISC)114, Bài trắc
nghiệm về sử dụng vốn từ để
mô tả hình ảnh (Peabody 
Picture Vocabulary Test,
PPVT)115 và Ma trận tiến bộ của
Raven.116 Theo thang WISC, trẻ
được yêu cầu thực hiện các
nhiệm vụ như định nghĩa các từ,
sao chép các hình mẫu sử dụng
các khối màu và nhắc lại một dãy
số. Trong mỗi câu của bài trắc
nghiệm PPVT, trẻ được xem bốn
bức tranh và được yêu cầu xác
định xem từ mà người kiểm tra
nói ra tương ứng với bức tranh
nào. Trong Ma trận tiến bộ của
Raven, trẻ được yêu cầu hoàn
thiện một chuỗi các biểu đồ sử
dụng phép loại suy với một
chuỗi biểu đồ đã được cho sẵn. 

Phát triển vận động là sự phát
triển kĩ năng điều khiển và phối
hợp giữa các nhóm cơ của cơ
thể. Phát triển vận động thô là sự
phát triển kĩ năng điều khiển các
nhóm cơ lớn của cơ thể như
cánh tay và chân. Phát triển vận
động tinh là sự phát triển kĩ năng
điều khiển các nhóm cơ nhỏ của
cơ thể như bàn tay và các ngón
tay. Các bài test thường được sử
dụng để đánh giá sự phát triển
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Phụ lục 1

Phương pháp đánh giá khả năng nhận thức, vận động và cảm xúc xã hội, và chất lượng của
môi trường sống tại gia đình
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vận động là Các cột mốc phát
triển vận động của trẻ theo
WHO117, Thang đo vận động
Bayley III, và Thang đo sự phát
triển tâm thần của trẻ 
Griffiths bao gồm Thang đo vận
động (vận động thô) và Thang
đo sự phối hợp tay/mắt (vận
động tinh).118 Nội dung đánh giá
phát triển vận động thô bao gồm
các kĩ năng như đi và đứng,
trong khi nội dung đánh giá phát
triển vận động tinh bao gồm các
kĩ năng như bắt vòng đang đung
đưa và sử dụng đầu ngón tay để
giữ một vật tròn nhỏ. Các bài test
thường được dùng cho trẻ mẫu
giáo và trẻ ở độ tuổi đi học là Bộ
công cụ đánh giá khả năng vận
động của trẻ (Movement Asess-
ment Battery for Children,
MABC) và test Purdue Peg-
board. Bài test MABC kiểm tra
độ khéo léo của tay, khả năng
chơi bóng, và khả năng cân bằng
tĩnh và động. Bài test Purdue
Pegboard đánh giá tốc độ và sự
khéo léo của trẻ khi đặt các chốt
vào các lỗ nhỏ trên bảng.

Sự phát triển cảm xúc xã hội là
sự phát triển khả năng điều
chỉnh cảm xúc và khả năng giao

tiếp xã hội, nghĩa là, hiệu quả
tương tác với những người xung
quanh. Ở trẻ sơ sinh, các bài test
thường được sử dụng là Thang
đo mức độ hành vi BSID-II109

hoặc Thang đo Cảm xúc-Xã hội
Bayley III. Thang đo mức độ
hành vi bao gồm ba phần: (1)
Phần định hướng/sự tham gia
đánh giá mức độ chú ý, tò mò, và
thái độ của trẻ đối với các vật
kiểm tra, (2) Phần điều chỉnh
cảm xúc đánh giá mức độ ảnh
hưởng và biểu hiện cảm xúc của
trẻ đối với sự thành công và thất
bại trong bài đánh giá và (3)
Phần chất lượng vận động đánh
giá chất lượng các cử động, bao
gồm phong thái và cách điều
khiển. Thang đo Cảm xúc-Xã
hội Bayley III đánh giá sáu khía
cạnh: (1) sự tự điều chỉnh bản
thân và hứng thú đối với thế
giới, (2) sự tham gia vào các mối
quan hệ, (3) việc sử dụng các
cảm xúc trong cử chỉ tương tác
có mục đích, (4) sử dụng các dấu
hiệu cảm xúc tương tác để giao
tiếp và giải quyết vấn đề, (5) sử
dụng các ký hiệu để thể hiện ý
định hoặc cảm nhận và bày tỏ
các nhu cầu ngoài các nhu cầu
cơ bản và (6) tạo cầu nối logic

giữa cảm xúc và ý tưởng. Bảng
kiểm hành vi của trẻ119 thường
sử dụng đối với trẻ trước mẫu
giáo và trẻ ở độ tuổi đi học. Tám
điểm được rút ra từ bảng kiểm
này là: mức độ thu mình, các vấn
đề về thể xác, sự lo lắng/thất
vọng, các vấn đề xã hội, các vấn
đề về suy nghĩ, các vấn đề về
tập trung, hành vi phạm tội, và
hành vi gây hấn.

Để đo số lượng và chất lượng
của các kích thích trẻ nhận được
từ môi trường, các nhà nghiên
cứu thường sử dụng Bảng kiểm
Quan sát tại nhà để đánh giá
môi trường (Home Observation
for the Measurement of the 
Environment, HOME).120 Mới
đây, UNICEF đã xây dựng một
bộ câu hỏi đánh giá môi trường
riêng cho Điều tra cụm nhiều
chỉ số của mình, trong đó đòi
hỏi thời gian và chuyên môn để
thực hiện ít hơn so với Bảng
kiểm HOME. Bộ câu hỏi này
bao gồm các câu hỏi liên quan
đến các hoạt động mà các thành
viên trong nhà làm cùng với trẻ
và sự có mặt của các vật dụng
dành cho việc học tập ở nhà.
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Phụ lục 2. Thử nghiệm ngẫu nhiên về việc bổ sung thức ăn có vi chất dinh dưỡng và/hoặc
protein và năng lượng cân bằng cho bà mẹ và/hoặc trẻ và tác động của nó đến sự phát triển
não bộ của trẻ

Địa điểm Can thiệp Độ tuổi 
can thiệp

Độ tuổi 
đánh giá

Kết quả

New York Nhóm can thiệp 1: Bổ sung đồ uống có
hàm lượng protein cao, nhiều calo với
hàm lượng các vi chất dinh dưỡng
được tăng cường

Nhóm can thiệp 2: Bổ sung đồ uống
hàm lượng protein và calo trung bình
và hàm lượng các vi chất dinh dưỡng
đúng tiêu chuẩn 

Bổ sung cho
bà mẹ trong
suốt thời kỳ

mang thai cho
đến khi sinh

12 tháng tuổi Không tác động  đến các chỉ số tâm thần và
vận động theo Thang điểm Bayley về phát triển
trẻ em (BSID) khi trẻ 12 tháng tuổi nhưng con
của các bà mẹ được bổ sung đồ uống có hàm
lượng protein cao và nhiều calo đạt điểm cao
hơn ở hai phương pháp xử lý thông tin (sự
quen thuộc và không quen thuộc về thị giác)
và ở một trong 5 chỉ số đo mức độ hoạt động
(độ dài của các lần hoạt động) 

Đài Loan Nhóm can thiệp 1: Bổ sung đồ uống có
hàm lượng protein cao và nhiều calo,
có chứa vi chất dinh dưỡng 

Nhóm can thiệp 2: Bổ sung đồ uống
không có protein và ít calo có chứa vi
chất dinh dưỡng

Bổ sung cho
bà mẹ trong
suốt thời kỳ
mang thai và
cho con bú

8 tháng tuổi

5 tuổi

Tác động đến các chỉ số vận động, không tác
động đến các chỉ số tâm thần theo Thang điểm
BSID. 
Không tác động đến chỉ số IQ, hay tuổi tâm
thần (khả năng tâm thần được biểu hiện ở các
độ tuổi so với nhóm tham chiếu chuẩn)

Guatemala Nhóm can thiệp 1: Bổ sung đồ uống có
hàm lượng protein cao và nhiều calo
có chứa vi chất dinh dưỡng 

Nhóm can thiệp 2: Bổ sung đồ uống
không có protein và ít calo có chứa vi
chất dinh dưỡng

Bổ sung cho
bà mẹ và trẻ,

trong suốt
thời kỳ mang
thai cho đến
khi trẻ 7 tuổi

11-18 tuổi 

22-29 tuổi (nữ) 
26-42 tuổi

(nam) 

Tác động đến các bài kiểm tra số học, kiến
thức, từ vựng, khả năng đọc.
Tác động đến điểm đọc và chỉ số IQ
Đồ uống có hàm lượng protein cao và nhiều
calo giúp tăng 46% mức lương trung bình

Colombia Nhóm can thiệp: Gia đình được cung
cấp thực phẩm (ví dụ: dầu ăn, sữa khô,
và bánh mì) 

Nhóm chứng: Gia đình không được
cung cấp thực phẩm

Trong suốt
thời kỳ mang
thai cho đến
khi trẻ 3 tuổi

3 tuổi
5-8 tuổi

Tác động đến Chỉ số phát triển của  Griffith
Tác động đến khả năng đọc nhưng không tác
động đến khả năng số học và nhận thức

Indonesia Nhóm can thiệp: Trẻ gửi ở nhà trẻ
được cho ăn bữa phụ có chứa protein
và calo

Nhóm chứng: Trẻ gửi ở nhà trẻ không
được cho ăn bữa phụ

Trẻ từ 6-20
tháng tuổi khi

bắt đầu 3
tháng can

thiệp

9-23 tháng tuổi

8-9 tuổi

Tác động đến chỉ số vận động nhưng không tác
động đến chỉ số tâm thần theo Thang điểm
BSID
Tác động đến trí nhớ khi làm việc nhưng
không tác động đến thời gian phản ứng, khả
năng hồi tưởng, cảm xúc, từ vựng và số học

Indonesia Nhóm can thiệp 1: Bổ sung sữa có
nhiều protein và calo cùng với 1 viên
vi chất dinh dưỡng

Nhóm can thiệp 2: Bổ sung sữa ít 
protein và calo cùng với 1 viên vi chất
dinh dưỡng 

Nhóm chứng: Bổ sung sữa ít protein và
calo cùng với giả dược

Trẻ 12-18
tháng khi bắt
đầu 12 tháng

can thiệp

24-30 tháng
tuổi

Tác động đến một vài chỉ số đo sự phát triển
vận động và mức hoạt động ở 2 nhóm can
thiệp so với nhóm chứng. Sữa nhiều protein và
calo tác động đến một trong vài chỉ số đo sự
phát triển nhận thức

Jamaica Nhóm can thiệp 1: Trẻ suy dinh dưỡng
thấp còi được bổ sung sữa có nhiều
protein và calo hoặc trải qua kích thích
tâm lý xã hội hoặc cả 2 

Nhóm chứng: Trẻ không bị suy dinh
dưỡng thấp còi

Trẻ từ 9-24
tháng khi bắt

đầu 2 năm can
thiệp

33-48 tháng
tuổi

7-8 tuổi

11-12 tuổi 

17-18 tuổi

Việc bổ sung tác động đến Chỉ số phát triển
Griffith, các chỉ số vận động và biểu hiện
Việc bổ sung không tác động đến điểm số của
các bài kiểm tra nhận thức
Việc bổ sung không tác động đến điểm số của
các bài kiểm tra nhận thức
Việc bổ sung không tác động đến khả năng
nhận biết và sức khỏe  tâm thần
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