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sung thực phẩm từ trước khi mang thai đến thời 

điểm thai 32 tuần. Đối tượng và phương pháp: 

Nghiên cứu can thiệp ngẫu nhiên có đối chứng 

138 phụ nữ 18-30 tuổi chưa từng mang thai sống 

tại Cẩm Khê, Phú Thọ được phân ngẫu nhiên vào 

2 nhóm; Nhóm can thiệp được bổ sung thực 

phẩm giàu sắt, kẽm, vitamin A, vitamin B12 và 

folate sẵn có tại địa phương 5 ngày/tuần từ trước 

khi mang thai đến khi sinh con; nhóm chứng: 

không bổ sung thực phẩm. Hiệu quả can thiệp 

được đánh giá bằng các chỉ số: Vit.A, Retinol-

Binding Protein (RBP) tại các thời điểm trước 

khi mang thai, thai 16 tuần và thai 32 tuần. Kết 
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quả: Tại thời điểm thai 32 tuần (T32), tỷ lệ phụ 

nữ có nồng độ Vit.A thấp ở nhóm can thiệp 

(3,3%) thấp hơn so với nhóm chứng (18,0%) với 

p<0,01. Nồng độ RBP tại T32 của nhóm can thiệp 

(1,52 μmol/L) cao hơn so với trước can thiệp (1,1 

μmol/L) với p<0,0001. Kết luận: Bổ sung thực 

phẩm tự nhiên từ trước khi mang thai cho tới thời 

điểm thai 32 tuần đã cải thiện tình trạng Vit.A. 

Từ khóa: Vitamin A, Retinol-Binding 

Protein, thiếu vitamin A, bổ sung thực phẩm, phụ 

nữ có thai, Phú Thọ. 

 

SUMMARY 

EVALUATION IN CHANGE 

CONCENTRATION OF VITAMIN A & 

RETINOL-BINDING PROTEIN OF 

WOMEN SUPPLIED WITH BASIC 

FOOD BEFORE AND DURING 

PREGNANCY 

Objective: To evaluate the improvement of 

vitamin A status of women supplied with basic 

food from before to 32 weeks pregnancy. 

Subjects and Methods: Randomized controlled 

study. 138 women who have not been pregnant 

of 18-30 years old living in Cam Khe, Phu Tho 

were randomly assigned into two groups; 

Intervention group: were supplemented with 

foods rich in iron, zinc, vitamin A, vitamin B12, 

and folate available locally for 5 days per week 

from prenatal to postnatal; Control group: do not 

have food supplementation. The efficacy of the 

intervention was evaluated by the concentration 

of Vitamin A and Retinol-Binding Protein at 

different times: before pregnancy, 16 weeks, and 

32 weeks pregnancy. Results: At the gestation of 

32 weeks, the prevalence of women who had low 

vitamin A concentration in the intervention 

group was 3.3% which was lower than that of the 

control group (18,0%) with p<0.01. Moreover, 

the mean RBP concentration at 32 weeks in the 

intervention group was 1,52 μmol/L which was 

higher than that prior to supplementation (1,1 

μmol/L) with p<0.001. Conclusion: Natural food 

supplementation before to 32 weeks pregnancy 

has improved nutritional vitamin A status. 

Key words: Vitamin A, retinol-binding 

protein, vitamin A deficient, food 

supplementation, pregnant women. 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Theo WHO, hàng năm có trên 7 triệu 

phụ nữ có thai bị thiếu Vit.A tiền lâm sàng 

(Vit.A huyết thanh < 0,7 mmol/L) gây nên tử 

vong của 1,2 đên 3 triệu trẻ em [1]. Thiếu 

Vit.A ở người mẹ có thể gây chậm phát triển 

của thai nhi, giảm khả năng miễn dịch, dễ bị 

mắc các bệnh nhiễm trùng và tăng nguy cơ 

tử vong [2]. Tại Việt Nam, kết quả điều tra 

toàn quốc năm 2015 cho thấy, tỷ lệ thiếu 

VitA tiền lâm sàng ở trẻ em là 13% trong đó 

cao nhất ở nhóm trẻ < 12 tháng tuổi chiếm 

tới 22%, nguyên nhân có thể là do hàm 

lượng vitamin A trong sữa mẹ thấp (<1,05 

µmol/L) là 34,8% đã ảnh hưởng đến tình 

trạng vitamin A của trẻ, đặc biệt là đối với 

trẻ < 6 tháng tuổi [3,4].  

Dinh dưỡng của bà mẹ kém cả trước và 

trong khi mang thai là nguyên nhân cơ bản 

gây nên tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, 

việc tăng cường dự trữ của người mẹ trước 

khi có thai giúp đảm bảo đáp ứng nhu cầu 

của thai nhi trong thời kỳ mang thai [5].  

Thực phẩm là nguồn cung cấp các chất 

dinh dưỡng cần thiết cho con người. Đặc biệt 

thực phẩm có nguồn gốc động vật là nguồn 

cung cấp các chất dinh dưỡng có giá trị sinh 

học cao như sắt, kẽm, vitamin A, vitamin 

B12… những chất này rất quan trọng với sức 

khỏe sinh sản và sự phát triển của thai nhi. 

Mặc dù các chất dinh dưỡng trong thực 

phẩm đóng vai trò rất quan trọng cho phụ nữ 

khi có thai, nhưng số nghiên cứu thử nghiệm 
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bổ sung thực phẩm tự nhiên để cải thiện tình 

trạng vi chất của mẹ và kết quả thai nghén 

còn ít [5]. Do vậy, nhóm tác giả tiến hành 

nghiên cứu can thiệp bổ sung thực phẩm giàu 

dinh dưỡng sẵn có tại địa phương cho phụ nữ 

từ trước khi mang thai cho tới khi sinh tại 

huyện Cẩm Khê Phú Thọ, nhằm cải thiện 

tình trạng Vit.A trên nhóm đối tượng này. 

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu  

Tiêu chuẩn lựa chọn  

- Phụ nữ tuổi từ 18 đến 30. Mới đăng ký 

kết hôn và dự định có con ngay. Hiện tại 

không mang thai. Sinh sống tại 29 xã của 

huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. 

Tiêu chuẩn loại trừ 

- Phụ nữ đã có con. Phụ nữ đang mang 

thai. 

- Phụ nữ có dự định đi làm ăn xa nhà hoặc 

phụ nữ hiện có chồng đi làm xa trong thời 

gian dài hoặc không sống cùng với chồng. 

- Phụ nữ có vấn đề về sức khỏe tâm thần, 

giảm sút trí nhớ. 

Thời gian nghiên cứu:   

Triển khai nghiên cứu tại cộng đồng, từ 

tháng 1 năm 2012 đến tháng 9 năm 2015 

Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu 

so sánh sự khác biệt giữa hai nhóm trong 

nghiên cứu có đánh giá nhiều lần theo thời 

gian [6]. 

 
Trong đó: n: là số thời điểm đánh giá, n = 

3; ρ là tương quan giả định giữa các lần đo 

lặp lại, ước tính 0,87; σ: phương sai giả 

định chung giữa hai nhóm, σ= 0,07 dựa vào 

nghiên cứu trước [7]; (μ1 – μ2) = 0,04 là kỳ 

vọng sự khác biệt trung bình giữa hai 

nhóm. Với độ tin cậy 95% và lực mẫu là 

0,80; ta có =1.96 và = 0,84. 

Thay vào công thức, cỡ mẫu tính được là 

44 đối tượng, cộng thêm 20% bỏ cuộc cỡ 

mẫu tính được cho một nhóm là 53. Thực tế 

nghiên cứu đã triển khai với cỡ mẫu của mỗi 

nhóm là 69. Tổng số phụ nữ đã tham gia của 

2 nhóm là 138 đối tượng.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu:  

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu 

can thiệp có đối chứng. 

Trong nghiên cứu can thiệp, đối tượng 

được chia ngẫu nhiên vào một trong hai 

nhóm: 

• Nhóm 1 can thiệp: Nhóm phụ nữ 

được bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng từ 

khi đăng ký tham gia nghiên cứu cho đến khi 

sinh con. 

• Nhóm chứng: Nhóm phụ nữ không 

được ăn bổ sung thực phẩm. 

Thực phẩm sử dụng trong can thiệp là 

những thực phẩm sẵn có tại địa phương gồm 

thịt lợn, gan lợn, tiết lợn, tôm, trứng vịt lộn 

và rau theo mùa được xây dựng thành 10 

thực đơn quay vòng. Mỗi thực đơn trung 

bình cung cấp khoảng 15 (mg) sắt, 5 (mg) 

kẽm, 600 (g) vitamin A, 9 (g) Vitamin B12 

và 400 (μg) folate. Năng lượng của khẩu 

phần bổ sung không vượt quá 200 

Kcal/ngày. Đối tượng được ăn thực phẩm bổ 

sung hàng ngày trừ cuối tuần và các ngày lễ 

tết. Đối tượng ăn thực phẩm bổ sung tại các 

điểm quy định của mỗi xã, không ăn ở nhà. 

Người tổ chức ăn giám sát, cân lại thực phẩm 

không ăn hết và ghi vào sổ theo dõi ăn hàng 

ngày. Đối tượng không đến ăn 10 ngày liên 

tiếp hoặc ăn 1 năm mà không có thai bị loại 

khỏi nghiên cứu. 

Thu thập thông tin, nhân trắc, khẩu 

phần: phỏng vấn thông tin dựa vào bộ câu 

hỏi thiết kế sẵn. Đo cân nặng, chiều cao. 

Dụng cụ đo được trang bị mới và giống nhau 
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ở các xã. Sử dụng kỹ thuật hỏi ghi khẩu phần 

ăn 24 giờ qua trong 2 ngày không liên tiếp 

tại 3 thời điểm ban đầu khi chưa có thai (T0), 

thai 16 tuần (T16), thai 32 tuần (T32). 

Thu thập mẫu máu: Mẫu máu được thu 

thập tại 3 thời điểm: T0; T16 và T32. Máu tĩnh 

mạch được lấy vào buổi sáng khi đói, cho 

vào ống không có chất chống đông. Ly tâm 

ống máu ở 3000 vòng trong 10 phút, tách lấy 

huyết thanh chia vào các ống eppendof. Bảo 

quản mẫu ở - 200C, tại trung tâm Y tế huyện 

trong 2 tuần. Sau 2 tuần, mẫu được vận 

chuyển về Viện Dinh dưỡng và bảo quản ở -

800C cho đến khi phân tích.  

Định lượng các chỉ số hóa sinh:  

Vitamin A huyết thanh: được định lượng 

dựa trên phương pháp sắc ký lỏng khối phổ 

(LC MS) tại phòng thí nghiệm của Bevital –

Na Uy. Retinol-binding protein (RBP): được 

định lượng dựa trên phương pháp ELISA tại 

Viện Dinh dưỡng Quốc Gia.  

Tiêu chuẩn đánh giá tình trạng vitamin 

A:  

- Vit.A thấp khi nồng độ Vit.A trong 

huyết thanh < 1,05 (µmol/L). 

- Thiếu Vit.A khi nồng độ Vit.A huyết 

thanh < 0,7 (µmol/L) hoặc nồng độ RBP < 

0,7 (µmol/L). 

2.3. Phân tích số liệu: Sử dụng phần 

mềm STATA 14.2 MP để phân tích  

 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1 .Thông tin chung của đối tượng tại 

thời điểm ban đầu 

Tại thời điểm tham gia nghiên cứu có đủ 

138 đối tượng. Tới thời điểm T32 có 122 đối 

tượng thu thập được đầy đủ chỉ tiêu nghiên 

cứu. Độ tuổi trung bình của đối tham gia 

nghiên cứu là  (21,6 ± 2,9) tuổi với BMI 

trung bình là (19,9 ± 1,9). Trung bình nồng 

độ Vit.A và RBP tương ứng là (1,65 ± 0,47) 

μmol/L và (1,12 ± 0,40) µmol/L. Năng lượng 

trung bình trong khẩu phần của đối tượng 

khoảng 1773 (1562; 1980) kcal với trên 80% 

đối tượng không đáp ứng đủ khuyến nghị 

(NCKN). Khẩu phần Vit.A của đối tượng 

trung bình khoảng 482,5 (283,9; 688,2) µg 

với trên 69% đối tượng không đáp ứng đủ 

NCKN Vit.A. Không thấy sự khác biệt về 

các chỉ số tuổi; BMI; thành phần các chất 

dinh dưỡng và các chỉ số hóa sinh giữa 2 

nhóm tại thời điểm ban đầu, với p>0,05 

trong tất cả các trường hợp. 

3.2 Hiệu quả bổ sung thực phẩm lên 

tình trạng Vit.A của phụ nữ trong thai kỳ 

Nồng độ Vit.A và RBP của hai nhóm 

nghiên cứu trước và trong thai kỳ được trình 

bày trong bảng 1 

Bảng 1: So sánh nồng độ Vitamin A và RBP của 2 nhóm trong thai kỳ 

 Nhóm can thiệp Nhóm chứng 

 Trung bình ± SD 

Vit.A 

(μmol/L) 

T0 (n=69) 1,59 ± 0,38a 1,68 ± 0,77b 

T16 (n=61) 1,71 ± 0,31a,b 1,75 ± 0,71c 

T32 (n=61) 1,54 ± 0,34b 1,51 ± 0,55b,c 

RBP 

(μmol/L) 

T0 (n=69) 1,10 ± 0,37b,d 1,16 ± 0,48 

T16 (n=61) 1,27 ± 0,44b,c 1,27 ± 0,60 

T32 (n=61) 1,52 ± 0,67c,d 1,34 ± 0,48 
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Số liệu được trình bày: (trung bình ± SD). 

Sử dụng t-test để so sánh giá trị giữa hai 

nhóm ở cùng thời điểm nghiên cứu hoặc t-

test ghép cặp để so sánh giá trị giữa các thời 

điểm) trong cùng một nhóm (T0 với T16; T0 

với T32 hoặc T16 với T32. Với a,b,c,d là giá trị 

của “p” khi so sánh trong cùng một nhóm,  a 

là: p < 0,05; b là: p < 0,01; c là:  p < 0,001 và  
d

 là: p < 0,0001. 

Ở nhóm can thiệp, nồng độ Vit.A tại thời 

điểm thai 16 tuần là 1,71 µmol/L cao hơn so 

với lúc chưa có thai (1,59 µmol/L) với 

p<0,05. Khi thai 32 tuần, nồng độ Vit.A ở 

nhóm can thiệp và nhóm chứng lần lượt là: 

1,54 µmol/L và 1,51 µmol/L đều thấp hơn có 

YNTK so với nồng độ Vit.A khi thai 16 tuần 

tương ứng ở nhóm can thiệp (1,71 µmol/L) 

và nhóm chứng (1,75 µmol/L). Không thấy 

sự khác biệt về nồng độ Vit.A ở thời điểm 

thai 32 tuần so với trước khi có thai ở nhóm 

can thiệp (p>0,05) trong khi ở nhóm chứng, 

nồng độ Vit.A trung bình khi thai 32 tuần 

(1,51 µmol/L) thấp hơn so với trước khi có 

thai (1,68 µmol/L) với p<001. 

Nồng độ RBP của nhóm can thiệp ở T16 là 

1,27 µmol/L và ở T32 là 1,52 µmol/L đều cao 

hơn so với trước khi có thai (1,10 µmol/L) 

tương ứng với p<0,01 và p<0,0001. Nồng độ 

RBP ở thời điểm T32 của nhóm can thiệp 

(1,52 µmol/L) cao hơn so với thời điểm T16 

(1,27 µmol/L) với p<0,001; Ở nhóm chứng, 

không thấy sự khác biệt về nồng độ RBP 

giữa các thời điểm nghiên cứu: T0 với T16; T0 

với T32 và T16 với T32. 

Không có sự khác biệt có YNTK về nồng 

độ Vit.A, RBP, giữa nhóm can thiệp với 

nhóm chứng tại cùng thời điểm nghiên cứu. 

 

 
Hình 1. So sánh tỷ lệ % phụ nữ có nồng độ Vit.A thấp giữa nhóm can thiệp 

 với nhóm chứng trong thai kỳ 

Hình 1 cho thấy, ở thời điểm thai 32 tuần tỷ lệ % phụ nữ có nồng độ Vit.A thấp ở nhóm 

can thiệp là 3,3% thấp hơn có YNTK so với tỷ lệ này ở nhóm chứng (18,0%) với p<0,01. 

Không thấy sự khác biệt có YNTK về tỷ lệ % phụ nữ có nồng độ Vit.A thấp giữa 2 nhóm tại 

thời điểm trước khi có thai và khi thai được 16 tuần. 
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Bảng 2. Hiệu quả bổ sung thực phẩm lên chênh lệch nồng độ các chỉ số đánh giá tình 

trạng vitamin A của phụ nữ được can thiệp sớm 

 

 

Nhóm can thiệp 

(n = 61) 

Nhóm chứng 

(n = 61) 

 Median (p25; p75) 

Vit.A 

(µmol/L) 

T16 – T0 0,13 (-0,05; 0,36) 0,07 (-0,14; 0,29) 

T32 – T16 -0,16 (-0,35; 0) -0,16 (-0,46; 0,02) 

T32 – T0 -0,05 (-0,36; 0,19) -0,19 (-0,41; 0,18) 

RBP 

(µmol/L) 

T16 – T0 0,15(-0.03; 0,37) 0,08 (-0,09; 0,30) 

T32 – T16 0.20 (0.08; 0.53)* 0.10 (-0.15; 0.35)* 

T32 – T0 0.28 (0,16; 0,63)** 0,12 (0,02; 0,41)** 

Số liệu được trình bày: median (p25; p75).  

 

Sử dụng Wilcoxon rank sum-test để so 

sánh giá trị giữa hai nhóm. *p<0,05; ** 

p<0,01. 

Trung vị của chênh lệnh nồng độ RBP 

giữa (T32-T16) và giữa (T32-T0) ở nhóm can 

thiệp lần lượt là: 0.20 μmol/L và 0.28 

μmol/L cao hơn có YNTK so với nhóm 

chứng tương ứng là 0.10 μmol/L và 0,12 

μmol/L. Không thấy sự khác biệt có YNTK 

về chênh lệch nồng độ Vit.A, giữa nhóm can 

thiệp với nhóm chứng tại các giai đoạn 

nghiên cứu (T16-T0); (T32-T16) và (T32-T0). 

 

IV. BÀN LUẬN 

Theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị 

(NCKN) dành cho người Việt Nam, nhu cầu 

Vit.A khuyến nghị cho phụ nữ khi có thai ở 

hai quý đầu không thay đổi so với trước khi 

có thai khoảng 670 µg/ngày và NCKN Vit.A 

chỉ tăng vào 3 tháng cuối của thai kỳ là 750 

µg/ngày [8]. Đó là lý do mà ở thời điểm thai 

16 tuần không cho thấy có sự giảm nồng độ 

Vit.A huyết thanh ở cả 2 nhóm nghiên cứu 

và hàm lượng này giảm vào cuối thai kỳ ở 

T32. Dù không có sự khác biệt về trung bình 

nồng độ các chỉ số đánh giá tình trạng Vit.A 

giữa 2 nhóm tại cùng thời điểm nghiên cứu, 

nhưng so sánh giữa các thời điểm trong cùng 

1 nhóm đã cho thấy hiệu quả của can thiệp 

bổ sung thực phẩm. Ở nhóm can thiệp nồng 

độ Vit.A tại T16 (1,71 µmol/L) cao hơn có 

YNTK so với lúc chưa có thai (1,59 

µmol/L), trong khi không thấy sự khác biệt 

có YNTK về nồng độ Vit.A giữa 2 thời điểm 

này ở nhóm chứng. Hiệu quả can thiệp còn 

được thể hiện thông qua so sánh hàm lượng 

Vit.A huyết thanh ở cuối thai kỳ so với trước 

khi có thai: ở nhóm can thiệp không thấy sự 

khác biệt nồng độ Vit.A ở T32 (1,54 µmol/L) 

so với T0 (1,59 µmol/L), trong khi nồng độ 

Vit.A ở T32 của nhóm chứng (1,51 µmol/L) 

thấp hơn có YNTK so với trước khi có thai 

(1,68 µmol/L) với p<0,01.  

Những hiểu biết quan trọng về vai trò sinh 

học của RBP đã được thu thập bằng các 

nghiên cứu thực nghiệm trên động vật và 

trên người cho thấy, RBP rất quan trọng 

trong việc huy động retinol từ kho dự trữ 

trong gan ở những giai đoạn có chế độ ăn 

uống không đầy đủ. RBP là protein vận 

chuyển Vit.A chủ yếu trong huyết tương, 

hơn nữa RBP có một số lợi thế so với Vit.A 

trong các nghiên cứu trên cộng đồng do nó 

không bị mất khi tiếp xúc với ánh sáng và 
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nhiệt độ cao. Kết quả trong nghiên cứu này 

cho thấy, ở nhóm can thiệp trung bình nồng 

độ RBP của nhóm can thiệp ở T16 là 1,27 

µmol/L và ở T32 là 1,52 µmol/L đều cao hơn 

so với trước khi có thai (1,10 µmol/L) tương 

ứng với p<0,01 và p<0,0001. Trong khi ở 

nhóm chứng, không thấy sự khác biệt về 

nồng độ RBP giữa các thời điểm nghiên cứu.  

Việc sử dụng thực phẩm tự nhiên đặc biệt 

thực phẩm có nguồn gốc động vật với hàm 

lượng protein cao rất dễ hấp thu lượng vi 

chất vào cơ thể, tuy nhiên với 1 lượng hấp 

thu nhỏ hàng ngày đòi hỏi việc bổ sung phải 

thường xuyên lâu dài mới mang lại hiệu quả. 

Kết quả đã minh chứng rõ ở cuối thai kỳ với 

tỷ lệ % phụ nữ có nồng độ Vit.A thấp ở 

nhóm can thiệp là 3,3% thấp hơn so với 

nhóm chứng (18,0%) với p<0,01.   

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trên 69% 

phụ nữ trước khi có thai có khẩu phần Vit.A 

thấp hơn nhu cầu khuyến nghị. Do vậy việc 

bổ sung thực phẩm có nguồn gốc động vật 

giàu protein và Vit.A cho phụ nữ từ trước khi 

có thai là rất an toàn và hết sức cần thiết để 

chuẩn bị nguồn vi chất dinh dưỡng đáp ứng 

nhu cầu trong suốt thai kỳ. 

 

V. KẾT LUẬN 

Bổ sung thực phẩm tự nhiên từ trước khi 

mang thai cho tới thời điểm thai 32 tuần đã 

cải thiện tình trạng Vit.A  
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