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كودك



What is Malnutrition?What is Malnutrition?
In children, malnutrition is synonymous with
growth failure.
Growth failure is still refer to as 'PEM’ but it is
now recognized that poor growth in children
results not only from a deficiency of protein
and energy but also from an inadequate intake
of vital minerals (such as iron, zinc and iodine)
and vitamins (such as vitamin A and D), and
often essential fatty acids as well.



انرژی- تغذيه پروتئينسوء1.
ماراسموس•
کواشيورکور•
کواشيورکور–ماراسميک •

کمبود ريز مغذی ھا 2.
آھنفقر •
کمبود يد•
Aکمبود ويتامين •
Cکمبود ويتامين •
B1کمبود ويتامين •
نياسينيتامينکمبود و•
Dکمبود ويتامين •



55شيوع سوء تغذيه در كودكان زير شيوع سوء تغذيه در كودكان زير 
کشورھای در حال توسعه در سال کشورھای در حال توسعه در سال سال سال 

20112011
314تغذيه ایميليون كودك دچار كوتاھي قد

)Stunting (ھستند.
258 ميليون كودك مبتال به كم وزني

)Underweight (ھستند.
67 ميليون كودك مبتال به الغري)Wasting (

.ھستند





چگونه توجيه كنيم؟چگونه توجيه كنيم؟رارا) ) كوتاه قديكوتاه قدي((تفاوت بين استانها از نظر شيوع سوءتغذيهتفاوت بين استانها از نظر شيوع سوءتغذيه
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تحصيالت وآموزش

سو تغذيه

عوامل سياسي و أيدئو لوژيك

علل زمينه ساز

علل مستقيم

سازماندهي منابع انساني واقتصادي

كافي به  دسترسي نا
غذا

دسترسي نداشتن به 
خدمات بهداشتي و 

محيط سالم

كافي غذاي نا بيماري

مراقبت نا مناسب 
كودكان از زنان و 

منابع با لقوه
ساختار اقتصادي

علل اصلي

عواقب



Malnutrition:Malnutrition:
Underlying causesUnderlying causes

 Insufficient access to food
 poor health services
 the lack of safe water and sanitation
 inadequate child and maternal care

شایع PEMدر ھنگام بحران تغذیه ای شکل حاد 
بوده و تعداد زیادی  از کودکان، نوجوانان و 
.بالغین به طور  سریع وزن از دست می دھند



عوامل زمينه ساز و مؤثر براي كاهش كم عوامل زمينه ساز و مؤثر براي كاهش كم 
وزني در كشورهاي در حال توسعهوزني در كشورهاي در حال توسعه

دسترسي بھ غذا

43.01%

11.61 26.1%

19.27%



Intergenerational cycle ofIntergenerational cycle of
growth failuregrowth failure



سيكل معيوب سؤ تغذيهسيكل معيوب سؤ تغذيه
تولد با وزن كم

كودك قد كوتاه

زنان سؤتغذيه اينوجوان كوتاه قد
افزايش وزن ناكافي دربارداري

سؤتغذيه بزرگساالن

افزايش مرگ و مير

كاهش ظرفيت جسمي و مغزي

افزايش مرگ ومير مادرانكاهش توان جسمي

كاهش توان مراقبت ازكودكان



Summing up malnutrition'sSumming up malnutrition's
shameshame

Higher child mortality
Impaired brain growth and development
{  IQ can be loss about -10 due to IDD, -9 due to IDA, -5 due to LBW, -5-11
due to stunting, and –8 due to bottle-feed.}

Higher maternal health risks
{ IDA leads to 20% of MMR, vit. A can be reduce MMR by 44%}

Lifelong physical disabilities
Compromised immunity
Greater risk of chronic disease



Inadequate dietaryInadequate dietary
intake/disease cycleintake/disease cycle

<>



Maternal height and CaesareanMaternal height and Caesarean
delivery (Guatemaladelivery (Guatemala 19841984--19861986))



علل مرگ كودكان در كشورهاي در حال توسعهعلل مرگ كودكان در كشورهاي در حال توسعه
19921992

( Malnutrition= silent emergency)( Malnutrition= silent emergency)

19%

24%

7%6%

32%

12%

ماالریا
سرخك
Neonatal
سایر

سوء  تغذیھ
49%



Malnutrition and ChildMalnutrition and Child
Mortality (Mortality (19981998))



Sources:
For cause-specific mortality: EIP/WHO using 1999 data.
For deaths associated with malnutrition: Caulfield LE, Black RE.  Malnutrition and the global
burden of disease:  underweight and cause-specific mortality.  Paper in preparation;
NOT FOR CITATION.

Diarrhoea
12%

Other
29%

Pneumonia
20%

Malaria
8%

Measles
5%HIV/AIDS

4%

Perinatal
22%

Deaths
associated with
undernutrition

60%

Major causes of death
among children under five, global, 2000



Measles deaths and vitamin AMeasles deaths and vitamin A
supplementationsupplementation







Poverty and malnutrition in LatinPoverty and malnutrition in Latin
America and the CaribbeanAmerica and the Caribbean



Better Nutrition ThroughBetter Nutrition Through
Triple ATriple A



انرژیانرژی--عالئم و نشانھ ھای بالینی اصلی سوء تغذیھ پروتئین عالئم و نشانھ ھای بالینی اصلی سوء تغذیھ پروتئین 

گروه جمعیتی
عالیم و نشانھ ھای بالینی

ظاھر می شودگاھی ھمیشھ وجود دارد

کودکان 

گرسنگی الغریماراسموس 
سیمای چروکیده 

بی قراری، کم اشتھایی : تغییرات مغزیادمکواشیورکور
پوستھ پوستھ، درماتوزیس : تغییرات پوستی

کم پشت ، شل، راست شدن مو

ھر کدام از عالیم و نشانھ ھای باالادم+ الغریکواشیورکور+ماراسمیک 

الغری و ضعفبالغین 
ادم

بی قراری و کم اشتھایی- تغییرات مغزی 



ید
تيامين روي

B6 ویتامین

D ویتامین

Cآھن ویتامین

ریبوفالوین

فسفر

E ویتامین

منیزیم

A ویتامین

ريزمغذيهاکمبود 

سلنيومفوالتنياسين منگنز



رویکردھای پیشگیری از بروز کمبود ریزمغذیھا رویکردھای پیشگیری از بروز کمبود ریزمغذیھا 

 افزایش مصرف میوه وسبزی
 تغییر ترکیب سبد غذایی از طریق تشویق مردم بھ تولید

.محلی درباغچھ ھای محل سکونت
 مصرف غذاھای غنی شده مانند غالت تقویت شده با

...کمپلکس، نمک ید دار، BوAآھن یا ویتامین ھای 
 تھیھ مکمل برای ساکنان مناطقی کھ کمبودی از قبل در

.آنھا شناختھ می شود



خونیخونیکمکم

کاھشکاھش: : تعريفتعريفddحجمحجمddگلبولھایگلبولھایddياياقرمزقرمزddکاھشکاھشdd
ddدردرddکهکهddمقاديریمقاديریازازddکمترکمترddبهبهddھموگلوبینھموگلوبینغلظتغلظت

..داردداردddوجودوجودddسالمسالمddافرادافراد
ھرھرddچندچندddباباddھموگلوبینھموگلوبینکاھشکاھشddموجودموجودddدردر

ddخونخونddاکسیژناکسیژنحملحملddظرفیتظرفیتخون،خون،ddجريانجريان
مشاھدهمشاھدهddبالینیبالینیاختاللاختاللdd،،يابديابدمیمیddکاھشکاھش
حدودحدودddبهبهHbHbddمقدارمقدارddکهکهddزمانیزمانیddتاتاddشودشودddنمینمی

77 - -88ddبرسدبرسد..



کمکمبابافیزيولوژيکفیزيولوژيکسازگاریسازگاری
خونیخونی

افزايشافزايشddبرونبرونddدهدهddقلبیقلبی
افزايشافزايشddبرداشتبرداشتddاکسیژناکسیژنبافتیبافتی
جريانجريانانتقالانتقالddخونخونddبهبهddبافتھابافتھاddووddارگانھایارگانھای

حیاتیحیاتی
بروزبروزddآھستهآھستهddووddمزمنمزمنddکمکمddشديدشديدخونیخونی،، d d

..کندکندddنمینمیايجادايجادچندانیچندانیddبالینیبالینیعالئمعالئم
عالئمعالئمddکمکمddضعف،ضعف،: : شديدشديدخونیخونیddتنفستنفسdd،تند،تندdd

d d تند،تند،ddنبضنبضdd،،فعالیتفعالیتھنگامھنگامddنفسنفسddتنگیتنگی
CHFCHFقلب،قلب،ddگشادیگشادی



ھماتولوژيکھماتولوژيکنرمالنرمالمقاديرمقادير
MCV (%)ھماتوکريت (g/dl)ھموگلوبین سن

طیف میانگین طیف میانگین

110 45-65 55 13.7-20.1 16.8 نافبند

42-66 50 13-20 16.5 ھفته2

31-41 36 9.5-14.5 12 ماه3

70-74 33-42 37 10.5-14 12 6تاماه6
سال

76-80 34-40 38 11-16 13 سال12-7

80 37-47 42 12-16 14 زنبالغ

80 42-52 47 14-18 16 مردبالغ



کم خونی فقر آھن
Hbسنتزبرایکافیآھنفقدانازناشی•
.استکودکیونوزادیدورهخونیبیماریترینشایع•
دراغلبوبرندمیرنجبیماریاینازجمعیت%30حدود•

.کنندمیزندگیتوسعھحالدرکشورھای
آھن1mgحدودروزانھکودکی،درآھنمثبتتعادلحفظبرای•

.شودبدنجذبسالگی15تاباید
5حدودبالغفردیکبدندروگرم0.5حدودنوزادیکبدندر•

.داردوجودآھنگرم
10حدودروزانھبایدپسشود،میجذبغذاآھن%10حدود•

.شودبدنجذبکافیاندازهبھتاشودمصرفآھنگرممیلي
.شودمیجذبگاوشیرازبھتربرابر3-2مادرشیرآھن•
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آھنآھنفقرفقرخونیخونیکمکم

آنجاييآنجاييازازddکهکهdd33--22دردرddماهماهddاولاولddبعدبعدddازازdd،تولد،تولد d d
d d زيادیزيادیآھنآھنdd،،يابديابدمیمیddکاھشکاھشHbHbddباالیباالیddغلظتغلظت

66dd- - 99دردرddخونیخونیddکمکمddبروزبروزddامکانامکانddووddماندهماندهddبجابجا
..نداردنداردddوجودوجودddزندگیزندگیddاولاولddماهماه

ترينترينشايعشايعddسنسنddبروزبروزddکمکمddخونیخونیddفقرفقرddآھنآھنddدردرdd
..استاستddماھهماھه2424ddتاتاddماھهماھه99dd،،ترمترمفولفولddکودکانکودکان

خونريزیخونريزیddبهبهddعنوانعنوانddايناينعلتعلتddنوعنوعddکمکمddخونیخونیdd
ddدردرddبخصوصبخصوصddباشدباشدddنظرنظرddمدمدddبايدبايدھموارهھمواره
proteinprotein--losinglosingمانندمانندبیشتربیشترسنسنddباباddddکودکانکودکان

enteropathyenteropathy



آھنآھنفقرفقرخونیخونیکمکم

مھمترينمھمترين،،پريدگیپريدگیرنگرنگsignsignddکمکمddخونیخونیddاستاستddddوو
ازازddخونیخونیddکمکمddغربالگریغربالگریddانجامانجامddبهبهWHOWHOddتوصیهتوصیه
..استاستddدستدستddکفکفddپريدگیپريدگیرنگرنگddطريقطريق

دردرddکمکمddخونیخونیddخفیفخفیفھایھایddتاتاddمتوسطمتوسط
ddووddکنندکنندddمیمیddعملعملddبخوبیبخوبیddجبرانیجبرانیddمکانیسمھایمکانیسمھای

PagophagiaPagophagiaووddقراریقراریddبیبی: : عالئمعالئمddتنھاتنھا
دردرHbHb<<55 : :بیبیdd،قراری،قراریddاشتھايياشتھاييبیبی،،ddنبضنبضdd،تند،تند

قلبیقلبیddمرمرمرمر



hypochromic erythrocytes-Microcytic
Iron deficiency (Iron deficiency anemia)

Fe absorption
in animal food – in hem

Fe2+   easily absorbable
in plant food – inorganic

Fe3+   presupposes low pH in the
stomach for solubilization

جذب آھن بر اساس نیاز، آھن موجود در روده ھا تنظیم 
.می شود

از دست دادن خون، افزایش نیاز و : علت کمبود آھن
سوء  جذب

10/6/2014 32



اختالالت ناشي از كمبود يد

Iodine deficiency disorders
(IDD)



مغزیسلولھایرشد

يدکمبود يدکفايت
منفردعاملترينشايعيدکمبود

.استپیشگیریقابلذھنیماندگیعقب



Iodine Deficiency Lowers IQ (Iodine Deficiency Lowers IQ (1010--1515%)%)
and Productivityand Productivity
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گواتر ناشي از كمبود يدگواتر ناشي از كمبود يد



::هورمونهای غده تيروئيد هورمونهای غده تيروئيد 

TT33 & T& T44
))ضروری در متابوليسم سلولها و رشد بدنضروری در متابوليسم سلولها و رشد بدن((

CALCITONINECALCITONINE
))ضروری در تنظيم کلسيم و فسفر بدنضروری در تنظيم کلسيم و فسفر بدن( ( 



تنظيم فعاليت و ترشح غده تيروئيدتنظيم فعاليت و ترشح غده تيروئيد
TRHTRH

TSHTSH

TT33 & T& T44

ھیپوتاالموس

ھیپوفیز

تیروئید
منفیفیدبک



مکانيسمهای تنظيمی درون تيروئيد در صورت مکانيسمهای تنظيمی درون تيروئيد در صورت 
کاهش دريافت يدکاهش دريافت يد

..افزايش جذب يد به درون تيروئيدافزايش جذب يد به درون تيروئيد1.1.
TT44يک ملکول يد از يک ملکول يد از TT33زيرا زيرا . . TT44نسبت به نسبت به TT33افزايش توليد افزايش توليد 2.2.

TT44استاست..
TSHTSHتيروئيد به اثر تيروئيد به اثر 3.3.

..را به روش بهتری مصرف کندرا به روش بهتری مصرف کند



::عملکرد هورمونهای تيروئيدعملکرد هورمونهای تيروئيد
افزايش متابوليسم پايه  و متابوليسم قندها، پروتئينها و چربيهاافزايش متابوليسم پايه  و متابوليسم قندها، پروتئينها و چربيها
 افزايش افزايشoxidativeoxidative phosphorylationphosphorylationدر ميتوکندريهادر ميتوکندريها
افزايش ترموژنزافزايش ترموژنز
 افزايش قند خون از طريق تحريک افزايش قند خون از طريق تحريکgluconeogenesisgluconeogenesis&&glycogenolysisglycogenolysis


تحريک سنتز اغلب پروتئينها، هورمونها و ٓانزيمهاتحريک سنتز اغلب پروتئينها، هورمونها و ٓانزيمها..
تحريک مصرف گلوکوز و توليد اسيدهای چرب در کبدتحريک مصرف گلوکوز و توليد اسيدهای چرب در کبد..



ميزان يد مورد نياز بدنميزان يد مورد نياز بدن

50)زیر یكسال(شیرخواران

سال6تا 2 90كودكان

كودكان سن مدرسھ
)سال12تا 7(

120

150بالغين

200زنان باردار و شيرده

جمعيتي میزان ید مورد نیاز گروه
)میكرو گرم در روز(بدن



::تناسب شدت کمبود يد با تغييرات تيروئيدتناسب شدت کمبود يد با تغييرات تيروئيد

 کمبود يد خفيف کمبود يد خفيف             :             :--

--سنتز کمترسنتز کمترTT44و بيشترو بيشترTT33

-- 2525TT44 سرم کم و سرم کم وTSHTSHباالباال

کمبود يدکمبود يد--TT44 & &TT33 کم و کم وTSHTSHباالباال





::اختالالت ناشی از کمبود يد اختالالت ناشی از کمبود يد 


سقط، مرده زايــي، ناهنجاريهای مادرزادی، مرگ و مير باالی نوزادی، کمکاری تيروئيد، سقط، مرده زايــي، ناهنجاريهای مادرزادی، مرگ و مير باالی نوزادی، کمکاری تيروئيد، 

::

 بالغين بالغين::



ید

تا مين كننده تمام زندگي



::بر اساس تخمين سازمان بهداشت جهانيبر اساس تخمين سازمان بهداشت جهاني

كشور دنيا در معرض خطر اختالالت ناشي از كمبود يد كشور دنيا در معرض خطر اختالالت ناشي از كمبود يد 130130ميليارد نفر از ميليارد نفر از 6/16/1
هستندهستند

كمبود يد را دارندكمبود يد را دارندجمعيت دنيا اختالالت ناشي ازجمعيت دنيا اختالالت ناشي از%) %) 1313((ميليون نفرميليون نفر740740

كشور دنيا استكشور دنيا است110110اختالالت ناشي از كمبود يد معضل بهداشتي اختالالت ناشي از كمبود يد معضل بهداشتي 



جمعيت مبتال به كمبود يدجمعيت مبتال به كمبود يد

1600000000
اختالالت ذهني



جمعيت مبتال به كمبود يدجمعيت مبتال به كمبود يد

اختالالت ذهني
1600000000

گواتر
655000000



جمعيت مبتال به كمبود يدجمعيت مبتال به كمبود يد

1600000000
اختالالت ذھني

گواتر
655000000

آسیب مغزي
26000000



13681368شيوع گواتر ناشي از كمبود يد درسال شيوع گواتر ناشي از كمبود يد درسال 

ا%)75تا (شیوع بسیار باال

%)45تا ( شیوع باال

%)20تا(شیوع متوسط
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IODINE DEFICIENCY DISORDERS
IN EMR (2000)

فلسطین

بحرین

)9/19تا 5شیوع گواتر(خفیف IDD

)9/29تا 20شیوع گواتر(متوسط IDD
)30شیوع گواتر بیش از (شدید IDD

اطالعات در دسترس نیست

IDDتحت كنترل است

وضعیت شیوع گواتر در كشورھاي منطقھ

2005سال 



::كلینیكيكلینیكيشاخص ھايشاخص ھاي
اولتراسونوگرافياولتراسونوگرافي, , لمسلمس((گواترگواترسايزسايز((
كرتینیسمكرتینیسم

::بیوشیمیاييبیوشیمیاييشاخص ھايشاخص ھاي
ادرارادراريديدسطحسطح
خونيخونيعناصرعناصر))TSH, TTSH, T44((



طبقه بندی درجه های گواترطبقه بندی درجه های گواتر
شرحشرح درجهدرجه

..گواتر وجود نداردگواتر وجود ندارد 00

.. 11aa

.. 1b1b

.. 22

..متری ديده ميشودمتری ديده ميشود66غده تيروئيد از فاصله بيشتر از غده تيروئيد از فاصله بيشتر از  33



اساساساسبربرگواترگواتردرجهدرجهطبقه بنديطبقه بندي
WHOWHOتوصیهتوصیه

درجهدرجه تیروئیدتیروئید

00 گواترگواتروجودوجودعدمعدم

11
وليوليلمسلمسقابلقابلگواترگواتر

دردرمشاھدهمشاھدهغیرقابلغیرقابل
گردنگردننرمالنرمالوضعیتوضعیت

22 وولمسلمسقابلقابلگواترگواتر
مشاھدهمشاھده



برنامه کنترل اختالالت ناشي ازکمبود يدبرنامه کنترل اختالالت ناشي ازکمبود يد



ھدفھدفddکليکلي
ddناشيناشيddاختالالتاختالالتddوکنترلوکنترلddپیشگیريپیشگیريddاستمراراستمرار
يديدddازکمبودازکمبود

اھدافاھدافddاختصاصياختصاصي
ddنمکنمکddومصرفومصرفddدسترسيدسترسيddمیزانمیزانddوارتقاوارتقاddحفظحفظ

خانوارھاخانوارھا% % 9090ازازddيدداردربیشيدداردربیش
ddمیکروگرممیکروگرم1010- - 3030يدادراردرطیفيدادراردرطیفddمیزانمیزانddحفظحفظ

لیترلیترddدردسيدردسي
ddکیفیتکیفیتddيدداربايددارباddنمکنمکddوتوزيعوتوزيعddوارتقاتولیدوارتقاتولیدddحفظحفظ

مطلوبمطلوب



استراتژي هاي كنترل كمبود يداستراتژي هاي كنترل كمبود يد

ميکروگرم در روز ميکروگرم در روز 100100- - 300300قرص قرص ((استفاده از قرص هاي يدات پتاسيم  استفاده از قرص هاي يدات پتاسيم  ::كمل ياري كمل ياري مم
))تزريقي يا خوراكي تزريقي يا خوراكي ((،محلول لو گل ، روغن يده ،محلول لو گل ، روغن يده ))يا يک ميليگرم در هفتهيا يک ميليگرم در هفته

افزودن يد به نان ، نمك ، شير، چاي ،شکر،ٓاب،غذاي كودكافزودن يد به نان ، نمك ، شير، چاي ،شکر،ٓاب،غذاي كودك::ني سازي ني سازي غغ
مصرف بيشترغذاهاي دريايــي،جلبك ها و مصرف كمتر مصرف بيشترغذاهاي دريايــي،جلبك ها و مصرف كمتر ::غيير در عادات غذايــيغيير در عادات غذايــيتت

مواد گواترزامواد گواترزا
توسعه سيستم توسعه سيستم ::فعاليت هاي يهداشت عموميفعاليت هاي يهداشت عموميPHCPHC



Iodine DeficiencyIodine Deficiency -- The SolutionThe Solution

Universal Salt Iodization




