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• Sắt

• Kẽm

• Đồng

• Mn: Mangan

• Se: Selen

• Mo: Molybdenum

• Cr: Crom

• F: Floride

• I: Iod

• Co: Cobalt

• A: Retinol

• B1: Thiamin

• B2: Riboflvavin

• B3: Niacin (PP)

• B5: Acid Pantothenic

• B6: Pyridoxine

• B8: Biotin (H)

• B9: Acid Folic

• B12: Cobalamin

• C: Acid Ascorbic

• D: Cholecaalciferol

• E: Alpha Tocoferol

• K: Phyloquinone

VI CHẤT DINH DƯỠNG

Vitamin Yếu tố vi lượng



VI CHẤT DINH DƯỠNG

• Vitamin là những chất hữu cơ mà cơ thể
không tự tổng hợp được, một số là đồng yếu
tố (Cofactors) của nhiều loại enzyme

• Yếu tố vi lượng là những kim loại, hiện diện
trong cơ thể với một lượng rất ít. Chúng cũng
là những cofactors của nhiều loại enzyme và
tạo nên tính toàn vẹn của nhiều loại enzyme.



VITAMIN TRONG DUY TRÌ CHỨC NĂNG TẾ BÀO

Vitamin tan trong nước Chức năng

Vitamin nhóm B Coenzyme hay thành phần coenzyme cho nhiều con đường và

quá trình chuyển hóa, gồm:

- Tế bào hồng cầu

- Chuyển hóa chất sinh năng lượng (B1, B3/ PP, B5, B6, B12, 

biotin, acid folic)

- Tổng hợpADN

- Duy trì chức năng thần kinh (B12)

- Nhiều phản ứng giảm oxi hóa (B2)

Vitamin C Tổng hợp collagen và chức năng bạch cầu

Vanek VW, et al. Nutr Clin Pract 2012; 27: 440- 91 



VITAMIN TRONG DUY TRÌ CHỨC NĂNG TẾ BÀO

Vitamin tan 

trong béo
Chức năng

A Cần cho thị giác, tăng trưởng, mô mềm, da, miễn dịch…

D Duy trì nồng độ canxi, phospho nội và ngoại bào

E Chủ yếu chống oxi hóa

K Cần cho tổng hợp protein cho quá trình đông máu, cấu trúc

xương

Vanek VW, et al. Nutr Clin Pract 2012; 27: 440- 91 



❖ Phần lớn tham gia vào tạo cấu trúc men, đồng yếu tố (cofactor):

• Chức năng miễn dịch

• Điều hòa hoạt động gen, chuyển hóa tế bào

• Chức năng nội tiết

• Hoạt động chống oxi hóa

Strachan S. Trace Element. Point of View: Nutrition. Current  Anaesthesia & CC. 2010



❖Tham gia mọi hoạt động chức năng cơ thể:

• Tạo máu (Fe, Cu)

• Phát triển, tái tạo cấu trúc tế bào (Zn, Cu)

• Chuyển hóa (năng lượng, các chất; phân ly, tổng hợp) (Zn, Cr, Mangan)

• Nội tiết (Se, I)

• Miễn dịch (Zn, Fe, Cu, Se)

• Chống oxi hóa (Zn, Cu, Se, Mg)

7

Strachan S. Trace Element. Point of View: Nutrition. Current  Anaesthesia & CC. 2010

*Trace element in human nutrition and health. WHO. 1996



• Chuyển hóa năng lượng (glucid, 
lipid, protid)

• Giúp tổng hợp chất (đồng hóa)

• Miễn dịch

• Điều hòa chuyển hóa, viêm, nội
tiết

• Chống oxi hóa

• …..

• Cofactor của enzyme chuyển hóa CHO, béo, 
protein

• Sản suất immunoglobulin, macrophage, 
neutrophil, lympho bào

• Biểu hiện gen

• Hạn chế gốc tự do

• Điều hòa diễn tiến của bệnh cấp

• Phòng bệnh mạn tính

CHỨC NĂNG CỦA VI CHẤT DD



NHU CẦU KHUYẾN NGHỊ VITAMIN

Sriram K. JPEN. 2009



Selen Đồng Kẽm Chrom Iod Molyden. Mn

WHO 40mcg 1mg* 4,2-14 25-

33mcg*

150mcg 0,1-0,3mg Chưa có

Ngưỡng

liều gây

độc

(WHO)*

400mcg 12mg 40mg 250mcg 2000mcg 0,14mg/kg/ 

ngày

Strachan S. Trace Element. Point of View: Nutrition. Current  Anaesthesia & CC. 2010

*Trace element in human nutrition and health. WHO. 1996
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THIẾU VI CHẤT DD

Đối tượng

• Thiếu vit.B1: Nghiện
rượu, nôn ói kéo dài, 
chán ăn thần kinh, nhịn
đói do ăn kiêng, ăn kém
kéo dài tại nhà

• Thiếu vit. C/ 
antooxidant: Thiếu DD, 
ăn không cân đối

• Thiếu kẽm: trẻ em thiếu
DD, phụ nữ mang thai,,.

Bệnh nhân nặng

• DDTM thiếu bổ sung vi chất

• Nhiễm toan lactic không giải

thích được

• Cung cấp DD thiếu kéo dài, 

SDD 

• Lọc máu

• Stress oxi hóa

• Đáp ứng viêm

• Mất bất thường: Vết thương, 

rò tiêu hóa, bỏng…

Hậu quả

• BL thần kinh cơ, yếu cơ

• Bệnh não Wernicke

• Suy tim, nhịp nhanh

• Phù vùng thấp

• Nhiễm toan lactic

• Phá hủy tế bào

• Tổn thương mô

• Miễn dịch kém





Micronutrients in critically ill patients with severe acute kidney 
injury – a prospective study

In patients receiving continuous renal replacement therapy (CRRT), the concentrations

of the same nutrients in the effluent were also determined. CRRT patients (n = 31) had

lower plasma concentrations of citrulline, glutamic acid and carnitine at 24 hrs after

enrolment and significantly lower plasma glutamic acid concentrations (74.4 versus

98.2 μmol/L) at day 6 compared to non-CRRT patients (n = 24). All amino acids, trace

elements, vitamin C and folate were detectable in effluent fluid. In >30% of

CRRT and non-CRRT patients, the plasma nutrient concentrations of zinc, iron,

selenium, vitamin D3, vitamin C, trytophan, taurine, histidine and hydroxyproline

were below the reference range throughout the 6-day period. In conclusion, altered

micronutrient status is common in patients with severe AKI regardless of treatment

with CRRT.
Osterman M. Scientific Reprts 2020



• Forty-four critically ill patients (24 with septic shock, 17 non-septic, 3 uncategorised) were recruited from the
Christchurch Hospital Intensive Care Unit. We measured concentrations of plasma vitamin C and a proinflammatory
biomarker (C-reactive protein) daily over 4 days and calculated patients’ daily vitamin C intake from the enteral or total
parenteral nutrition they received. We compared plasma vitamin C and C-reactive protein concentrations between septic
shock and non-septic patients over 4 days using a mixed effects statistical model, and we compared the vitamin C status of
the critically ill patients with known vitamin C bioavailability data using a
four-parameter log-logistic response model.

• Results:

• Overall, the critically ill patients exhibited hypovitaminosis C (i.e., < 23 ?mol/L), with a mean plasma vitamin C
concentration of 17.8 ± 8.7 ?mol/L; of these, one-third had vitamin C deficiency (i.e., < 11 ?mol/L). Patients with
hypovitaminosis C had elevated inflammation (C-reactive protein levels; P < 0.05). The patients with septic shock had
lower vitamin C concentrations and higher C-reactive protein concentrations than the non-septic patients (P < 0.05).
Nearly 40% of the septic shock patients were deficient in vitamin C, compared with 25% of the non-septic patients. These
low vitamin C levels were apparent despite receiving recommended intakes via enteral and/or parenteral nutritional
therapy (mean 125 mg/d).

• Conclusions:

• Critically ill patients have low vitamin C concentrations despite receiving standard ICU nutrition. Septic shock patients
have significantly depleted vitamin C levels compared with non-septic patients, likely resulting from increased metabolism
due to the enhanced inflammatory response observed in septic shoc



BẰNG CHỨNG VÀ KHUYẾN CÁO TRONG 
BỔ SUNG VI CHẤT DINH DƯỠNG Ở BN NẶNG



BỔ SUNG VIT.D LIỀU CAO Ở BN HỒI SỨC

Amrein K. JAMA 2014



Amrein K. JAMA 2014





KHÔNG TÁC DỤNG LÊN TỈ LỆ TỬ VONG





LACTATE VÀ THIAMIN 



BỔ SUNG ĐA 
SINH TỐ







ANTIOXIDANT VÀ TỈ LỆ TỬ VONG



Pharmaconutrition in ICU: Challenges
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Bổ sung có lợi
Bổ sung có thể

gây hại

Bổ sung không có

ích mà còn gây

hại

Thiếu hụtThích nghi Tái phân bố

Nồng độ vitamin và yếu tố vi lượng/máu thấp
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