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 چكيده

و هدف و يا ناتواني در ميزان رشد مورد نظر در طول زمان اطالق) FTT( اختالل رشد:زمينه به رشد فيزيكي ناكافي

از. مي شود  و يك مشكل چنـد وجهـي اسـت است مطرح ايراندر بهداشت غذايي مشكالت اختالل رشد كودكان بعنوان يكي

و غيرارگانيك در بروز آن دخيل مي باش وي اين مطالعه با هـدف شناسـا.دنكه عوامل ارگانيك ي عوامـل خطـر سـاز عمـده

گردر دخيل .فت رشد كودكان زير دو سال كه آسيب پذيرترين گروه سني براي اختالالت رشد مي باشند انجام

و60( كودك 120و بر روي شاهدي است-مورداز نوع مطالعه:روش كار تحت پوشش شبكه) شاهد60 مورد

كه منحني رشد آنها زير شامل كودكاني بودندردامو. انجام گرفت1381-82بهداشتي درماني شهرستان نمين در سال 

و يا منحني رشد  سيصدك سوم قرار داشت مآنان از گروه شاهد.نحني ماژور را در مدت كوتاهي داشتر نزولي از دو

ايو مادر، مشخصات دموگرافيك پدر.كودكان زير دو سال با منحني رشد نرمال انتخاب گرديدبين و مشخصات تغذيه

شد)و دور سر قد،وزن(يك آنتروپومتر  تحت SPSSاطالعات بدست آمده توسط نرم افزار. كودك اندازه گيري

و تحليل قرار گرفتANOVAو مجذور كاي هاي آماريبرنامه . مورد تجزيه

و:يافته ها ، تعداد دفعات ابتال به اسهال نتايج اين مطالعه نشان داد كه در گروه مورد تعداد دفعات عفونت تنفسي

از كودكان ولي در گروه شاهد تعداد،)p>50/0(استفراغ نسبت به گروه شاهد از نظر آماري بيشتر بود  كه6كمتر  ماه

 بيشتر كودكان مبتال به نارسايي،)p>50/0( تغذيه انحصاري با شير مادر داشتند از نظر آماري بيشتر از گروه مورد بود

كم،رشد باالتري تحصيالت سطح مادران گروه شاهد.)p>50/0( نسبت به گروه شاهد داشتند تري وزن هنگام تولد

د  همچنين)p>50/0(ر صورتيكه بي سوادي مادر در گروه مورد نسبت به شاهد بيشتر بود نسبت به گروه مورد داشتند

درو خانه دار بودنرتعداد افراد خانوا  هيچ اختالف معني داري.)p>50/0( گروه مورد بيشتر از گروه شاهد بود مادر

ب موو شير مادرابين تعداد دفعات تغذيه .درد مطالعه مشاهده نگردي رتبه تولد فرزندان در دو گروه

، سواد:نتيجه گيري ، وزن تولد كم ، نتايج اين بررسي نشان داد كه برخي از عوامل خطر ساز مانند عفونت تنفسي

به،آگاهي مادر و استفراغ نسبت و تعداد دفعات ابتال به اسهال  تعداد دفعات تغذيه عواملي چون تغذيه انحصاري با شير مادر

.داشته است اختالل رشد كودكاندري بيشتر تولد تاثيرو رتبهبا شير مادر

 عوامل خطرساز،كودكان زير دو سال، سوء تغذيه، اختالل رشد: هاي كليدي واژه

&�+-�� ,+ �� (� -��. &���	! -�� ��� ,/�!� (+ -0! ���	� �+�-�

 1��� 
-�.�-�2	3�4�-� "-�.�) /�5 1��� 6�78 %���9� �
� )#���( �
:+;� <=�)>)

���?��(-�� ���-�� -�.�@<A�B &��-��	��)C

ـ دانشگاه علوم پزشكي اردبيل:مؤلف مسئول-1 استاديار اطفال دانشكده پزشكي

 پزشك عمومي-2

ـ دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-3  مربي تغذيه دانشكده پزشكي

ـ دانشگاه علوم-4  پزشكي اردبيل مربي آموزش بهداشت دانشكده پزشكي

ـ دانشگاه علوم پزشكي ردبيل-5  استاديار اطفال دانشكده پزشكي

ـ دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-6  كارشناس بهداشت محيط



و همكاران.... بررسي عوامل خطر ساز 15 دكترمنوچهر براك

 مقدمه

 به رشد ناكافي فيزيكي يا ناتوانيFTT(1(اختالل رشد

در حفظ ميزان رشد مورد نظر در طول زمان اطالق

ـ بعنوان يكي از مشكالت بهداشت FTT.ميشود تغذيهي

يك مشكل چند وجهيو باشد اي در كشور مطرح مي

عاست .در بروز آن دخيل مي باشدوامل متعدد كه

و بهداشت به،متخصصان تغذيه و عدم دسترسي  فقر

، بروز بيماري، كافييغذا  مراقبت،عادتهاي غلط غذايي

ميوناكافي  محيط ناسالم را از عوامل عمده بروز آن

در كشور ما علت عمده سوء تغذيه در بيشتر.]1[دانند

ب ، مناطق كمبود مواد غذايي در دسترس نيست، لكه فقر

و  و مادر، آگاهي ، تحصيالت پايين پدر در آمد ناكافي

رفتار مادر نسبت به تغذيه خانواده اش، وضعيت اشتغال، 

و ميزان بهره گيري از خدمات  وقت وزمان ناكافي مادر

بهداشتي در بروز مسئله سوء تغذيه نقش تعيين كننده اي 

و سطح تحصيالت مادر، به دليل. دارند  وضعيت كودك

و رفتار وي در زمينه روشهاي تاثيري كه بر آگاهي

و حتي الگوي باروري وي مي  مناسب تغذيه خانواده

در.]2[گذارد ارتباط تنگاتنگ دارد  مطالعات در كشورهاي

و حال توسعه نشان مي دهد ارتباطي بين سوء تغذيه

.]3[ وجود دارد FTTفقربا 

اخير بررسي كشوري انجام شده در طي سالهاي

در كودكان زير پنج سال شهري  FTT نشان مي دهد كه 

.ي برخوردار استيو روستايي همچنان از شيوع باال

پن%4/15كه بطوري  سال دچار كوتاه قديج كودكان زير

، و%9/10تغذيه اي و شديد  مبتال به كم وزني متوسط

با توجه به پيامدهاي.]1[ مبتال به الغري هستند9/4%

و ابتال  FTTبارزيان و مير  از جمله افزايش احتمالي مرگ

و نهايتاً كاهش به بيماريها، كاهش قدرت يادگيري

و با توجه به اينكه در كشور  و جسمي توانمندي هاي ذهني

ما هنوز مطالعات معدودي در مورد عوامل خطر ساز 

 بنابراين، كودكان ايراني وجود داردFTTعمده دخيل در 

 بديهي است.ضوع اهميت پيدا مي كندبررسي اين مو

شناسايي عوامل خطر ساز دخيل در سوء تغذيه بخصوص

شناسايي وضعيت تغذيه كودكان مهمترين اقدامات براي 

 
1. Failare To Thrive 

مييح بهترين روش ارارط كه. باشده خدمات ازآنجا

و متوسط كمبود وزن براي  كاهش ميزان درجات شديد

د و وزن متناسب براي قد ، قد براي سن ر كودكان سن

ميـاز جمله اهداف بهداشتي و مشخص تغذيه اي باشد

و عوامل موثر نمودن سطح اين شاخص در بر آنها ها

جامعه مورد مطالعه بعنوان اطالعات پايه جهت برنامه 

]1[ صي برخوردار استخاريزي بهداشتي از اهميت 

با هدف شناسايي عوامل خطر مطالعه حاضر بنابراين

ر كودكان كمتر از دو سال شهرستاندFTTساز بروز 

.نمين انجام شد

و  ها روش مواد

دري شاهد-اين مطالعه يك بررسي مورد است كه

 دوسال2 كودك زير 120در 1381-82طي سال 

زير دو از كليه كودكان. شهرستان نمين انجام گرفت

 بصورت مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درمانيسال 

و FTT كودك60تصادفي  كودك60 بعنوان مورد

 به كودكي FTT. شاهد انتخاب گرديدبعنوان سالم

و يا داشت زير صدك سوم اطالق شد كه نمودار رشد

در مدت زمان كوتاه از دو منحني رشد نمودار رشد

. نزول كرده بود ماژور

با استفاده از پرسشنامه تنظيم شده مشخصات

و مادر، مشخصات كودك  جنس ،سن(دموگرافيك پدر

، ،رتبه تولد، و روز هنگام تولد قد، وزن و) دور سر

و موارد ابتالي كودك به بيماريهاي مشخصات تغذيه اي

ط شدبيعفوني يا شناخته شده از. جمع آوري اطالعات

و نيز   شفاهي از پرسشپرونده بهداشتي شير خوار

مادر كودكان جمع آوري شد همچنين شاخصهاي

سر وزن(آنتروپومتريك و دور و)، قد  توسط ترازو

اندازه گيري وزن. نوار متري اندازه گيري شد

و قبل از هر  شيرخواران با حداقل لباس صورت گرفت

 اطالعات.گرديدتنظيم ترازو با وزنه شاهدتوزين، بار 

و شاهد توسط نرم مربوط به دو گروه مورد

مجذور كايو برنامه هاي آماري SPSSافزار

و تحليل قرار گرفتموANOVAو .رد تجزيه



، زمستان 16 1382مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل سال سوم، شماره دهم

 يافته ها

عفبا FTTبين نتايج اين بررسي نشان داد نتو دفعات

و استفراغ ارتباط آماري معني دار، تنفسي اسهال

 در گروه مورد در).2و1جدول()p>50/0(اردوجودد

و در گروه شاهد3/58%  شيرخواران تغذيه با شير مادر

و اين با شير ماد تغذيه7/86% ر تغذيه اصلي شان بود

در،)p>05/0( اختالف از نظر آماري معني دار بود

صورتيكه در مقايسه بين دو گروه تعداد دفعات تغذيه

با) تغذيه با شير مادر(اصلي  و نيز تعداد تغذيه كمكي

FTTتفاوت آماري معني داري مشاهده نگرديد .

و4( در خانواده هاي پر جمعيت اختالل رشد  نفره

وبيشتر ديد) بيشتر در گروه مورد بعد خانواره شد

 از اختالف معني داري برخوردار بود نسبت به گروه شاهد 

)05/0<p()همچنين)3جدول ،FTT كه  در كودكاني

مادرانشان خانه دار بودند از شيوع باالتري برخوردار

.)p>05/0(بودكه اين اختالف ازنظرآماري معني دار بود 

در.1جدول  گروه مطالعهدوتوزيع فراواني دفعات عفونت تنفسي

Df= (1,118)                              F=(19.428)                          p=0.000 

 
ش در  طبي از نظردهگروه مورد بيماري شناخته

 بين وزن)p>05/0(آماري بيشتر از گروه شاهد بود

ارتباط FTTباو سطح تحصيالت مادرانتولد كودك

 بطوريكه كمترين)p>05/0(اشتد وجود معني داري

آنها در كودكاني ديده شد كه مادران FTT مورد

تولد وزن در صورتيكه بين. دانشگاهي داشتندتحصيالت 

معFTTو شيرخواران  ي داري مشاهدهن رابطه آماري

.نگرديد

تعداد اعضاي) نفر20(%3/33در گروه مورد در

درنفر4 زيررخانوا و بعد) نفر40(%7/66بوده است

در.و بيشتر بود4خانوار  ) نفر42(%70در گروه شاهد

در4 زيررتعداد اعضاي خانوا و 18(%30 بوده است

.و باالتر بوده است4بعد خانوار) نفر

و استفراغ در گروه مورد بيش از دفعات اسهال

وو در مجموع بين بودگروه شاهد  دفعات اسهال

ارتباط معني دار اختالل رشد شير خوار با استفراغ 

).2جدول()p>05/0(شتآماري وجود دا

و استفراغ توزيع فراواني.2جدول  گروهدودر دفعات اسهال

كل شاهد مورد  مطالعهگروه
و دفعات اسهال

 استفراغ 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

034 7/56473/78815/67

123/361087/6

246/63579/5

310 7/16--103/8

377/1147/6111/9بيشتر از

35/2--35 مزمن

 100 120 60100 100 60 كل

Df = (1,118)                       F=(13.473)   )��/�p<(

سابقه عفونت) نفر29(%3/48ر گروه موردد

 در گروه شاهددر حاليكه اين ميزان تنفسي داشتند 

. بود) نفر10(7/16%

سابقه عفونت تنفسي در گروه مورد بيشتر ازگروه

و در مجموع بين سابقه عفونت تنفس بايشاهد بود

FTT 05/0( ارتباط معني دارآماري وجود داشت<p(.

 مطالعه گروهدودررتوزيع فراواني تعدادافراد خانوا.3جدول

كل شاهد مورد گروه مطالعه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد تعداد افراد خانواده

203/334270627/51 نفر4زير

و بيشتر4 407/661830583/48 نفر

 100 120 60100 60100 كل

Df = (1,118)                         F=(18.352) )٠٥/٠<p(

دفعات عفونت تنفسي در گروه مورد بيشتر از

و در مجموع  بين دفعات عفونت گروه شاهد بود

 ارتباط معني دار آماري وجود داردFTTو تنفسي

)05/0<p()1جدول. (

كل شاهد مورد  مطالعهگروه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد دفعات تنفسي

0317/51496/81807/66

13553/887/6

216/13543/3

383/1317/195/7

107/1617/1111/9 بار3بيش از

77/1117/187/6 مزمن

 100 120 60100 60100 كل



و همكاران.... بررسي عوامل خطر ساز 17 دكترمنوچهر براك

 بحث

و FTT نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه بين

و استفراغ دفعات عفونت تنفسي، با،اسهال  تغذيه اصلي

و وزن هنگام تولد كودكان مع شير مادر ي دارينارتباط

.د داردوجواز نظر آماري

نتايج تحقيقي كه تحت عنوان سيماي تغذيه كودكان

كشور منتشر شده نشان داد كه كودكان كشور از بدو 

 در حاليكه، ماهگي از رشد مطلوبي برخوردارند5تولد تا 

مي% 80  كودكان بعد از اين سنين دچار افت رشد

و 1375مطالعه اي كه در سال.]2[ندوش  توسط شهركي

سنكهشد نشان دادهمكاران انجام  كودكان، با افزايش

.]3[بيشتري به درجات مختلف سوء تغذيه مبتال مي شوند

تا15سن در بر اساس مطالعه حاضر  ماهگي6 روزگي

و مهمترين عامل  كم وزني هنگام تولد FTTشايعترين

سني سابقه وزن كم هنگام محدوده تمام كودكان اين.بود

و شايعترين عام ل وزن كم تولد حاملگي دو تولد داشتند

ويقلو به6اليباFTTي بود و ابتال  ماهگي نوع تغذيه

در) عوامل ارگانيك( بيماريها  FTTبيشترين نقش را

.داشتند

بر اساس مطالعات صورت گرفته در كشورهاي در

 FTTحال توسعه نقش عوامل غير ارگانيك بيشتر در 

آمريكا در حاليكه در كشورهاي غربي مثل. دخيل است

عوامل ارگانيك بيشتر از عوامل غير ارگانيك در ايجاد 

FTTو در مطالعه حاضر]4[ نقش دارند  عوامل ارگانيك

.دخالت داشتند FTT به يك اندازه در ايجاد غير ارگانيك

و در راس،شايعترين علت ارگانيك  بيماريهاي عفوني

 در FTTدر مطالعه حاضر. آنها عفونتهاي تنفسي بود

و پر جمعيت بيشتر ديده شد ولي در خانو اده هاي شلوغ

 انجام 1376و همكاران در سال وحيدي مطالعه اي كه

باددادن  ارتباط معني  FTT بين تعداد فرزندان خانواده

هكه با مطالعه]5[ داري مشاهده نكردند مخواني حاضر

.ندارد

دحاضر مطالعه  گروه مورد تعداد مادرانرنشان داد

با%90( بيشتر از گروه شاهدبودخانه دار در مقايسه

و همكاران در سال %) 75 در اين رابطه مطالعه وحيدي

و اشتغال مادر FTT در كرمان نشان داد كه بين 1373

دو. وجود داردي دارينارتباط آماري مع در مقايسه

از،گروه  مادران گروه شاهد نسبت به گروه مورد

ب مطالعه.االتري برخوردار بودندسطح تحصيالت

و همكاران در مورد وضع تغذيه شير خوراران  وحيدي

كه24-1  افزايشبا ماهه شهر كرمان نشان داد

در]6[تحصيالت مادر سوء تغذيه كاهش مي يابد و

ا  ميزان تحصيالت نيز 1374انپور در سالحسمطالعه

ردار از اهميت بااليي برخوFTTمادر در پيشگيري از

. كه با مطالعه حاضر همخواني دارد]7[ بود

 در بين بچه  FTTنشان داده شده است كه

كلمعمول مي باشدLBW1هاي و هر در مطالعه

 وضعيت باليني نوزادان  FTTهمكاران نشان داده شدكه

 كه مطالعه]8[باشد با وزن تولد كم هنگام تولد مي

 به با توجه. همخواني داردياد شده حاضر با مطالعه

اينكه كم وزني در هنگام تولد يك سيكل معيوب تغذيه

اي است كه سوء تغذيه دوره هاي بعد زندگي را تحت 

.]1[تاثير قرار مي دهد

در گروه شاهد تغذيه انحصاري با شير مادر بيشتر

تغذيه).%3/58 در مقابل%7/86(از گروه مورد بود 

و غير قابل جايگزين  است كه با شير مادر امر طبيعي

و و رشد عقلي و رشد كودك را تامين ميكند سالمت

و  و كيفيت در دوران بعد از تولد هوش انسان با كميت

 بنابراين،]1[تغذيه با شير مادر ارتباط مستقيمي دارد

 كمتر بودن تغذيه انحصاري با شير مادر در گروه مورد

را تحت تاثير اختالل رشد احتماالً توانسته است وضعيت

.ر دهدقرا

در تگزاس در مطالعه اي كه انجمن اطفال دانشگاه

 به اين نتيجه رسيد كه شيرخواران انجام داد1990سال 

FTT خطر بيشتري براي داشتن بيماريهاي واگير دارند 

ا.]9[ شدحسدر مطالعه و همكاران هم نشان داده انپور

ي در وزن گيري كودكانيكه ابتال به اسهال از اهميت باال

كه در اين مطالعه نيز]7[ر دو سال برخوردار استزي

و استفراغ ارتباط معني دار  بين سابقه ابتال به اسهال

و  و تعداد دفعات ابتال به اسهال آماري وجود داشت

استفراغ در گروه مورد نسبت به گروه شاهد بيشتر 
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، زمستان 18 1382مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل سال سوم، شماره دهم

و استفراغ احتماالً از طريق اثر چونيعوامل. بود  اسهال

و عفونت توانستههم افزايي سوء  است اختالل رشد تغذيه

. كودكان را تحت تاثير قرار دهد

نتايج اين تحقيق نشان داد كه برخي از عوامل خطر

عدم،آگاهي مادرعدم ساز مثل وزن كم هنگام تولد،

و  ، ابتال به عفونت هاي تنفسي تغذيه انحصاري با شير مادر

و استفراغ توا است نسته تعداد دفعات ابتال به اسهال

نارسايي رشد كودكان مورد را نسبت به گروه شاهد 

در صورتيكه برخي از عوامل خطر. تحت تاثير قرار دهد

تعداد دفعات تغذيه با شير مادرو ساز مثل رتبه تولد

 اختالل رشد كودكان را تحت تاثير،كمتر توانسته است

، ترويج،قرار دهد  بنابراين افزايش سطح دانش مادران

و مراقبت سالمتي كودكان تغذي ه انحصاري با شير مادر

تواند از اختالل رشد كودكان زير دو سال پيشگيري مي

.كند

و قدرداني  تشكر

نويسندگان مقاله بر خود الزم مي دانند از زحمات

و از پرسنل  مديريت محترم شبكه بهداشتي درماني نمين

ط رح ما محترم اين شبكه كه در جمع آوري داده هاي اين

و قدرداني نمايند .را ياري دادند تشكر
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