و شاخصهای تن سنجی
ندا بهنام آرا ،1آرش رشیدی ،2محمد حسن افتخاری ،3یداله محرابی
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 .1شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور ،تهران ،ایران
 .3دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 .4دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
نشریه پایش
تاریخ پذیرش مقاله1396/7/19 :
سال شانزدهم ،شماره ششم ،آذر ـ دی  1396صص 715-724
[نشر الکترونیك پیش از انتشار 27 -آبان ]96

چكیده
مقدمه :کمبود ویتامین  Aیك مشکل سالمت همگانی در کشورهای متعدد در دنیا است .هدف این مطالعه ارزیابی وضعیت ویتامین ،A
در کودکان  1-6ساله شهرستان داراب و ارتباط آن با برخی عوامل اجتماعی -اقتصادی و شاخصهای تن سنجی بود.
مواد و روش کار :در این مطالعه مقطعی -توصیفی که قسمتی از طرح تعیین شیوع سوئ تغذیه کودکان زیر  6سال استان فارس بود
تعداد  510کودک  1-6ساله شهرستان داراب به روش نمونه گیری چند مرحله ای -خوشه ای انتخاب شدند .ویژگیهای جمعیتی و
مشخصات اجتماعی و اقتصادی از طریق پرسشنامه و با مصاحبه حضوری ارزیابی شدند .اطالعات قد و وزن کودکان بر اساس Z-Score
محاسبه شد .برای ارزیابی وضعیت دریافت ویتامین  Aاز پرسشنامه بسامد خوراک مرکز بینالمللی هلن کلر استفاده گردید .آزمون کای-دو
و رگرسیون لجستیك با تعدیل برای سن و جنسیت ،استفاده شد.
یافته ها :شغل پدر با کمبود منابع ویتامین

ارتباط معنی دار داشت .)p>0/05( .ارتباط مالکیت و درآمد خانوار با دفعات دریافت

ویتامین  Aارتباط معنی دار آماری نداشت .درجات خفیف سوء تغذیه در کودکان بیشتر شایع بود .تمام شاخصهای تن سنجی با کمبود
دریافت منابع حیوانی ویتامین  Aارتباط معنی دار داشت ()p>0/05
بحث و نتیجه گیری :کمبود ویتامین  Aبه عنوان یك مسئله بهداشتی در شهرستان داراب مطرح نیست .بررسی ارتباط شاخصهای تن
سنجی با دریافت منابع حیوانی ویتامین  Aنشان داد بیتوجهی به تغذیه کودکان در مصرف منابع حیوانی با سوء تغذیه کودکان ارتباط
معنی دار دارد.
کلیدواژه :ویتامین  ،Aپرسشنامه هلن کلر  ،عوامل اجتماعی – اقتصادی ،الغری ،کوتاه قدی  ،کم وزنی
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بررسی دریافت غذایی ویتامین  Aدر کودکان  1-6ساله و رابطه آن با برخی عوامل اجتماعی -اقتصادی

ویتامین  Aیکی از ریزمغذیهای مهـم در سـالمت انـدامهـای بـدن
است .کمبود ویتامین[  Aیکی از مهمترین دالیل شیوع شب کـوری
در کودکان و دلیل مهم مـر و میـر ناشـی از عفونـت بـه ویـژه در
کودکان و زنان باردار در خانواده های بـا درآمـد پـایین تـا متوسـ
است [ .]1کمبود ویتامین  Aخطر مر و میر کودکـان را از طریـق
ابتال آنان به بسیاری از بیماری های عفونی افزایش می دهد .متأسفانه
این افزایش خطر ،زمانی رخ می دهد کـه کـودک مبـتال بـه کمبـود
ویتامین  ،Aدارای هیچ گونه عالیم بالینی نیسـت .مهـمتـرین دلیـل
کمبود ویتامین  Aدریافت ناکافی ویتامین  Aدر طوالنی مدت است
که منجر به ذخیره پایین ویتامین  Aدر بدن و ناکارایی در نیازهـای
فیزیولوژیك بدن به عنوان مثـال رشـد بـافتی ،متابولیسـم نرمـال و
مقاومت در عفونت میشود[ .]2معموالً کمبود ویتامین  Aبه عوامل
اجتماعی و اقتصادی وابسته اسـت و در جـوامعی بیشـتر اسـت کـه
دریافت ناکافی غذا وجود دارد[ .]3هدف اصلی بررسی وضـعیت ایـن
ویتامین مشخص کردن شدت ،گسترش و توزیع کمبود ویتامین A
در جمیعت است .بیشتر تحقیقات ،شیوع کمبـود آن را در کودکـان
سنین پیش دبستانی و زنان باردار و شیرده بررسی میکند .اگرچـه
شیوع کمبود آن در سنین پیش دبسـتانی گسـترده تـر اسـت و بـه
عالوه دریافت غذایی ویتامین  Aدر کودکان در اکثر جوامع کمتـر از
حد استاندارد اسـت[.]4در مطالعـه  Ngowiدر فیلیپـین ،کمبـود
ویتامین  Aبا درآمد پایین جامعه ارتباط معنـی دار داشـت .در ایـن
مطالعــه ارزیــابی ریســك خطــر کمبــود ویتــامین  Aبــا اســتفاده از
پرسشـنامه [Helen Keler International- HKIدر کودکـان
نشان داده است که در منطقه شـهری کودکـان بیشـتر ویتـامین A
خود را از منابع حیوانی دریافت می کنند .این در حالی است کـه در
این مطالعـه در منـاطق روسـتایی ویتـامین  Aدریـافتی عمـدتا از
طریق منابع گیاهی تامین گردیده اسـت [ .]5در مطالعـه ای کـه در
تانزانیا در سال  2010به منظور تعیین عوامل اقتصـادی–اجتمـاعی
پیشـگوییکننـده کمبـود ویتـامین  Aدر دو منطقـه بـا بیشـترین و
کمترین شیوع کمبود صورت گرفته است ،نتـای حـاکی از آن بـوده
است که مهـم تـرین عوامـل تعیـینکننـده کمبـود ویتـامین  Aدر
جامعه عدم تغذیه انحصاری با شیر مادر تا شش ماهگی اسـت .بـین
دو جامعه مورد بررسی از نظر وضـعیت اقتصـادی تفـاوت معنـی دار
وجود نداشـت [ .]6کمبـود ویتـامین  Aدر بـنگالدش یـك مشـکل
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سالمت است .در بنگالدش شرای اقتصادی -اجتماعی با کمبود این
ویتامین ارتباط معنی دار نداشته ،در حـالی کـه قیمـت محصـوالت
فصلی و فراهمی محصوالت باغچهای بیشترین ارتبـاط را بـا کمبـود
ویتامین Aداشته است[ .]7درمطالعه انجام شده توس عمرسعید در
کشور اتیوپی بسامد مصرف غذا از منابع حیوانی ویتـامین یـاد شـده
طبق استاندارد پرسشنامه هلن کلر(حداقل 4بار در هفته)  3/4بار در
هفته و کمتر از استاندارد بوده است .بعالوه منابع گیاهی ویتامین A
عمدتا تامین کننده ویتامین  Aکودکان بـوده اسـت [.]8در مطالعـه
که در  2007در تهران با سرپرستی رسـتمی و همکـاران بـا عنـوان
بررسی شیوع کمبود تحت بالینی ویتامین  Aدر شـهر تهـران انجـام
شد ،نتای نشان داد کمبود ویتامین  Aدر سیستان و بلوچسـتان بـا
 %20خشکی ملتحمه و خشکی قرینه بیشترین آمار کمبود ویتامین
 Aرا داشته اسـت و در تهـران  %35کودکـان پسـر و  %21کودکـان
دختر غلظت رتینـول پـایین سـرم را نشـان دادنـد [ .]9در مطالعـه
دیگری در ایران با عنوان بررسی وضـعیت ویتـامین  Aدر کودکـان
 12-71ماهـــه در منـــاطق شـــهری و روســـتایی اســـتان ایـــالم
درزمستان 73انجام گرفت ،نتـای بـا اسـتفاده از پرسشـنامه بسـامد
خوراک  HKIحاکی از آن بود که وضـعیت مصـرف ویتـامین  Aبـه
صورت متوس تعداد بـار مصـرف منـابع حیـوانی و مجمـوع منـابع
گیاهی و حیوانی کمتر از حداقل میزان مطلوب [به ترتیب ]2/8،5/3
بود[ .]10در ایران وضعیت ویتامین  Aدر سطح ملی تنهـا در طـرح
پژوهشی در وضعیت ریزمغذی های ایران سنجیده می شود [.]11در
ایــن مطالعــه بررســی وضــعیت دریافــت ویتـامین  Aبــا اســتفاده از
پرسشنامه هلن کلر در کودکان یك تا شش سال بررسی ،و با عوامل
اجتماعی-اقتصادی و شاخصهای تن سنجی مقایسه شد .از آنجـایی
که پیشگیری از کمبود ویتـامین  Aبخـش مهمـی از راهبـرد کلـی،
جهت بهبود وضع تغذیه و بهداشت کودکان است ،شناخت جمعیـت
آسیب پذیر و منـاطقی کـه دچـار کمبـود ویتـامین  Aهسـتند یـا
احتمال کمبود در آنها موجود است اهمیـت دارد .بـه منظـور انجـام
اقدامات اساسی در راستای برطرف سازی این کمبود ،این مطالعه در
شهرستان داراب انجام شد که این منطقه یکـی از شهرسـتان هـای
استان فارس است که در جنوب با استان هرمزگان همسایه اسـت و
استان هرمزگان از نظر کمبود ویتامین Aجزء مناطقی است کـه در
تقسیم بندی  WHOبا  %4/9شب کوری در منطقـه شـهری ،جـزء
مناطق با کمبود شدید تقسیم بندی می شود.

آرش رشیدی و

بررسی دریافت غذایی ویتامین ...

در این مطالعه مقطعی -توصیفی ،جامعه هـدف کودکـان  1-6سـاله
شهرستان داراب در منـاطق شـهری و روسـتایی در پـاییز  92بـود.
شهرستان داراب در جنوب شرقی استان فارس واقـع اسـت و دارای
جمعیت  477هزار نفری میباشد .انـدازه نمونـه بـا در نظـر گـرفتن
کمبود ویتامین [ Aکمتر یا برابر  4روز برای متوس تکـرر مصـرف
منابع حیـوانی غنـی از ویتـامین  Aیـا کمتـر یـا برابـر  6روز بـرای
متوس تکرر مصرف کل منابع حیوانی و گیاهی ویتـامین  Aدر 50
درصد از کودکان ساکن شهرستان داراب و با در نظر گـرفتن سـطح
اطمینان  )z=1.96( %95و اشـتباه بـرآورد  0/05تعـداد  384نفـر
تعیین شد .از طرفی با توجه به این که نمونهگیری به صورت طبقـه
ای -خوشهای انجام شد با احتساب ضریب اثر طرح برابر  1.2تعـداد
نمونه  460نفر به دست آمد.

جزایری و همکاران اعتبارسنجی شده اسـت[ .]10پرسشـنامه تکـرر
مصرف برای تعیین اینکه کمبود ویتامین  Aیـك مشـکل بهداشـتی
عمومی در هر یك از نواحی مورد بررسی و بـاالخره در کـل منطقـه
است تجزیه و تحلیل گردید .کمبود ویتامین  Aبه وسـیله دو معیـار
سنجیده میشود:
مصرف منابع حیوانی ویتامین  Aکمتـر یـا برابـر  4روز در هفتـه یـا
مصرف کل منابع حیوانی و گیاهی ویتامین  Aکمتـر یـا برابـر  6روز
در هفته .اگـر حـداقل  % 70نـواحی مـورد بررسـی مشـکل کمبـود
ویتــامین  Aداشــته باشــد جامعــه در معــرا خطــر قــرار دارد.
شاخصهای توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار ،میانـه و جـداول
فراوانی برای متغیرهای مورد بررسی محاسبه و گـزارش شـد .شـرط
نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمـون کولمـوگروف – اسـمیرنوف
بررسی شد .متغیرهای تن سنجی با استفاده از  Z-Scoreدر برنامـه
نرم افزاری  Anthroبه صورت قد برای سن ،وزن برای سـن و نیـز
وزن برای قد محاسبه شد و کل دادهها وارد نرم افـزار  spss19شـد.
برای تعیین ارتباط کمبود ویتامین  Aبا متغیرهای مـورد بررسـی از
آزمون مجذور کای و آزمون دقیق فیشر استفاده شد .برای شناسایی
عوامل پیش گویی کننده از رگرسیون لجستیك با  CI:%95اسـتفاده

Z12  p1  p  1.962  0.501  0.5
2
n

 384
d2
0.052

با توجه به جمعیت هـر منطقـه  %70شـهری و  %30روسـتایی [بـر
اساس سرشماری سال  1390کل کشور] نمونهها به همـین نسـبت
بین شهر و روسـتا تقسـیم شـدند و در نهایـت تعـداد  362کـودک
شــهری و  148کــودک روســتایی و جمعـاً  510کــودک  1-6ســاله
انتخاب و بررسی شدند .برای انتخاب خوشههـا ،از سـر خوشـههـای
استفاده شده در طرح تعیین شیوع سوء تغذیه کودکان زیـر  6سـال
شهرستان های استان فارس در سال 1391توسـ مرکـز تحقیقـات
عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،در دانشـگاه علـوم پزشـکی فـارس
استفاده شد .اطالعات تن سنجی کودکان با استفاده از شاخصهـای
معمول برای تعیین وضعیت تغذیه کودکان کـه شـامل تناسـب وزن
برای قد (الغری) ،تناسب قد برای سـن (کوتـاه قـدی تغذیـه ای) و
تناسب وزن برای سن (کم وزنی) است با مقایسه با جداول استاندارد
سازمان سالمت جهان و بر اساس Z-Scoreبه دست آمد[.]13
ویژگی های جمعیتی شامل جایگاه شغلی و تحصیالت والـدین ،بعـد
خانوار ،سن و جنس کودک ،تعداد فرزندان زیر  6سـال و همچنـین
وضعیت منزل از نظر سـطح زیربنـا ،نحـوه تملـك منـزل مسـکونی،
قومیت و مذهب در پرسشنامه در نظر گرفته شد .شایان ذکـر اسـت
شاغل رده باال به دلیل تعداد کم در محاسبات آماری در نظر گرفتـه
نشد .گزینهها پس از وارد کردن و اطمینان از صحت آن وارد برنامه
 SPSS19شد .اطالعات دموگرافیك و اطالعات تن سنجی به گونهای
تکمیل گردید که در پرسش شونده حس ناخوشایند و بی احترامـی

شد.
در این مطالعه  52/5درصد جمعیت پسـر و  47/5درصـد جمعیـت
دختر بودهاند .نمودار  1وضعیت اجتماعی خانوارهـای مـورد بررسـی
شامل وضعیت تحصیل و شغل والدین را نشان میدهد 87/6 .درصد
مادران شـهری و  93/9درصـد مـادران منطقـه روسـتایی خانـه دار
هستند .این نمودار نشان مـی دهـد کـه  3/9درصـد مـادران و 3/3
درصد پدران بی سواد هستند .در مادران کودکان شهری تحصـیالت
در مقطع دیپلم و در مادران کودکان روستایی تحصـیالت در مقطـع
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به وجود نیاورد .برای ارزیابی وضعیت دریافـت ویتـامین  ،Aمصـرف
غذاهای غنی از ویتامین  Aدر کودکان  1-6سـاله بـر اسـاس روش
گفته شده در پرسشنامه بسامد خـوراک اعتبارسـنجی شـده توسـ
مرکز بینالمللی هلن کلر [ ]HKIبه وسیله کارشناس تغذیه تکمیـل
گردید .این پرسشـنامه شـامل  28مـاده غـذایی مشـتمل بـر منـابع
حیوانی و گیاهی ویتامین  Aاست کـه اقـالم آن بـا عـادات مصـرف
غذایی منطقه مطابقت داده شد .روغن نباتی جایگزین روغـن پـالم و
پنیر دانمارکی جایگزین پنیر سوییسی ،همچنین نـارنگی جـایگزین
انبه گردید .این پرسشنامه در ارزیابی سـال  1373در ایـران توسـ

راهنمایی بیشترین فراوانـی را داشـت.در زمینـه میـزان تحصـیالت،
پدران روستایی در مقطع راهنمایی و پدران کودکان شـهری مقطـع
دیپلم بیشترین فراوانی را به خود اختصـا داد .پـدران در منطقـه
شهری بیشتر شغل آزاد داشته و در روستا بیشتر پدران کارگر بودند.
متوس بعد خانوارهای مورد بررسی  )1/2(3/9فرد در خانواده ،بـوده
است .از بین عوامل اجتماعی مـورد بررسـی ،شـغل پـدر بـا کمبـود
غذایی منابع ویتـامین  Aاز نظـر آمـاری ارتبـاط معنـی دار داشـت
( .)p<0/05در جدول 1و  2مدل نهایی رگرسیون لجستیك جهـت
برآورد نسبت شانس عوامل اجتماعی موثر بر کمبود منابع حیوانی و
کل منابع ویتامین  Aآمده است .بر این اساس ،شـانس برخـورداری
مناسب از منابع حیوانی ویتامین  Aدر کودکـانی کـه پـدران آنهـا
شاغل هستند  1/3برابر کودکانی است که پدرانشان بیکار اسـت .بـر
اساس پرسشنامه هلن کلر متوسـ دفعـات مصـرف مجمـوع منـابع
حیوانی و کل منابع ویتامین  Aمطابق اسـتاندارد مشـخص شـده در
پرسشنامه به ترتیـب  )0/1(5/36و  )3/4(11/1بـار در هفتـه اسـت.
عواملی که در قالب عوامـل اقتصـادی در ایـن مطالعـه بررسـی شـد
شامل متوس میانگین درآمد خانوار و مالکیت واحد مسکونی خانوار

کمبود کل منابع ویتامین  Aارتباط معنی دار نداشت)p<0/05( .

جدول  1عوامل اجتماعی موثر بر کمبود منابع حیوانی ویتامین  Aبا استفاده از مدل رگرسیون لجستیک
یك متغیره
نسبت بخت خام

P-value

(1/00)ref
0/89

0/59

چند متغیره
نسبت بخت تعدیل شده

P-value

(1/00) ref
1/30

0/31

(1/00) ref
0/50

0/17

تحصیالت مادر
بی سواد یا کم سواد
دیپلم به باال
شغل مادر
خانه دار
شاغل

(1/00) ref
0/40

0/50

(1/00) ref
3/496

0/21

(1/00) ref
1/76

0/46

تحصیالت پدر
بی سواد یا کم سواد
دیپلم به باال

(1/00) ref
1/044

0/51

(1/00) ref
1/34

0/05

شغل پدر
بیکار
شاغل
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بود .نتای به تفکیـك کمبـود منـابع حیـوانی و کمبـود کـل منـابع
ویتامین  Aنشان مـیدهـد بـین شـاخصهـای اقتصـادی و کمبـود
ویتــامین  Aهــیچ ارتبــاط معنــی دار وجــود نــدارد [.]p<0/05
شاخصهای سوء تغذیه کوتاه قدی و کـموزنـی و الغـری بـا کمبـود
دریافت منابع حیوانی ویتامین  Aدر کودکان  1-6سـاله شهرسـتان
داراب ارتباط معنـی دار داشـت(به ترتیـب، P=0/004 ، P=0/01 8
 ) P=0/032نتای بررسی اثر همزمان متغیرهای مستقل بـر کمبـود
دریافت منابع ویتامین  Aاز طریق رگرسیون لجستیك نشان داد که
احتمال اینکه کودکـان کوتـاه قـد کمبـود دریافـت منـابع حیـوانی
ویتامین  Aداشته باشند  1/5برابر کودکـانی اسـت کـه کوتـاه قـد
نیستند و احتمال اینکـه کودکـان کـم وزن کمبـود دریافـت منـابع
حیوانی ویتـامین  Aداشـته باشـند  2/3برابـر کودکـانی اسـت کـه
کموزن نیستند .بـه عـالوه احتمـال قـرار گـرفتن کودکـان الغـر در
گروهی که کمبود دریافت منابع حیوانی ویتامین  Aدارند  1/3برابـر
کودکان غیر الغر است .هیچ یـك از شـاخص هـای تـن سـنجی بـا
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جدول  :2عوامل اجتماعی موثر بر کمبود کل منابع ویتامین  Aبا استفاده از مدل رگرسیون لجستیک
یك متغیره

(1/00) ref
0/74

0/33

خانه دار
شاغل

(1/00) ref
0/35

0/16

بی سواد یا کم سواد
دیپلم به باال

(1/00) ref
0/49

0/40

(1/00) ref
0/73

0/68

نسبت بخت تعدیل شده

P-value

(1/00) ref
1/09

0/81

(1/00) ref
0/46

0/31

(1/00) ref
0/51

0/59

(1/00) ref
0/53

0/09

تحصیالت مادر
بی سواد یا کم سواد
دیپلم به باال
شغل مادر

تحصیالت پدر

شغل پدر
بیکار
شاغل

جدول  :3مدل نهایی رگرسیون لجستیک برای بررسی همزمان متغیرهای تن سنجی بر کمبود منابع حیوانی ویتامین A
یك متغیره
کوتاه قدی
ندارد
دارد
کم وزنی
ندارد
دارد
الغری
ندارد
دارد

نسبت بخت خام

P-value

چند متغیره
نسبت بخت تعدیل شده

P-value

(1/00)ref
2/10

0/001

(1/00)ref
1/43

0/018

(1/00)ref
3/03

0/001

(1/00)ref
2/30

0/004

(1/00)ref
1/95

0/005

(1/00)ref
1/31

0/032

جدول  :4مدل نهایی رگرسیون لجستیک برای بررسی همزمان متغیرهای تن سنجی بر کمبود کل منابع ویتامین A
یك متغیره
نسبت بخت خام

P-value

چند متغیره
نسبت بخت تعدیل شده

P-value

کوتاه قدی
ندارد
دارد
کم وزنی
ندارد
دارد

(1/00)ref
1/86

0/40

(1/00)ref
2/29

0/10

(1/00)ref
0/86

0/66

(1/00)ref
0/56

0/16

الغری
ندارد
دارد

(1/00)ref
0/96

0/90

(1/00)ref
1/10

0/81
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نسبت بخت خام

P-value

چند متغیره

نمودار  :1فراوانی نسبی شغل و تحصیالت والدین کودکان 1-6ساله شهرستان داراب

بحث و نتيجهگيري

یافته های این مطالعه نشان داد با وجودی که متوس مصرف منابع
ویتامین  Aدر حد کفایت بر اساس پرسشنامه هلـن کلـر اسـت امـا
کمبود منابع حیوانی ویتامین  Aبـا سـوء تغذیـه ارتبـاط معنـی دار
داشته است .در مطالعه جزایری و همکاران متوسـ مصـرف منـابع
حیوانی ویتامین  2/8 ،Aبار در هفته و کل منابع ویتامین  3/6بار در
هفته گزارش شد[ .]10در صورتی که در این مطالعه متوس مصرف
منابع حیـوانی  5/3بـار در هفتـه و کـل منـابع  11/3بـار در هفتـه
گزارش شده است .در مطالعات مشابه که در کشورهای فقیر دنیـا از
نظر دریافت منابع غذایی ویتامین  Aانجام شده ،نشان داده است که
متوس مصرف منابع گیاهی و حیوانی ویتـامین  Aدر هفتـه بسـیار
پایینتر از نتای این مطالعه بوده اسـت .بـه عنـوان مثـال در کشـور
اتیوپی متوس مصرف منابع حیوانی ویتامین  1/4 Aبار در هفتـه و
در مورد کل منابع  3/03بار در هفتـه بـوده اسـت[ .]8همچنـین در
مطالعه ای که در بنگالدش توس  Sommerانجـام شـد متوسـ
مصرف منابع حیوانی و کل منابع ویتامین  Aبه ترتیـب  )0/3(1/3و
 )1/2(3/9در هفته بود [ .]7با توجه به اینکه حد اسـتاندارد مصـرف
منابع حیوانی و کل منابع ویتامین  Aطبق پرسشنامه هلـن کلـر بـه
ترتیب  4و  6بار در هفته میباشـد مصـرف ویتـامین  Aدر مطالعـه
کنونی ما نسبت به مطالعات مشابه بـاالتر و در حـد اسـتاندارد بـوده
است که این مسئله شـاید بـه دلیـل موقعیـت حاصـلخیزی منطقـه
داراب بوده است.
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در مطالعه جزایری و همکاران میزان سوء تغذیه بر اسـاس شـاخص
کم وزنی  12در صد و بـر اسـاس شـاخص کوتـاه قـدی  19درصـد
گزارش شد و این مطالعه نسبت به مطالعه جزایری کـه تنهـا نمونـه
مشابه این مطالعه در ایران است در شاخص کم وزنی  28/1درصد و
در شاخص کوتاه قدی که نشان دهنده سوء تغذیـه درازمـدت اسـت
 31/4بــود .مطالعــات دیگــر انجــام گرفتــه در ایــران در ارزیــابی
شاخص های سوء تغذیه کودکان ،این شـاخص را  11-12درصـد در
شاخص الغـری 11 -13 ،درصـد در شـاخص کـم وزنـی و 10-17
درصد در شاخص کوتاه قدی گزارش کرده اسـت[ .]14شـایان ذکـر
است نمونه های مورد بررسی در این مطالعه کودکان باالی یك سال
می باشد که البته میزان باالتری از سوء تغذیه را نسبت به آمار سـوء
تغذیه در ایران نشان میدهد .شدت سوء تغذیه در شهرسـتان داراب
در حدی است که کودکـان ایـن شهرسـتان تحـت حمایـت مـالی-
تغذیه ای کمیته امـداد امـام خمینـی شهرسـتان داراب هسـتند .در
مطالعه حاضر شاخص کـم وزنـی ،شـاخص کوتـاه قـدی و شـاخص
الغری با کمبود دریافت منابع حیوانی ویتامین  Aارتباط معنـی دار
داشــت[ ] P> 0/05امــا کمبــود دریافــت کــل منــابع ویتــامین بــا
شاخصهای تن سنجی ارتباط معنی دار آمـاری نشـان نـداد[0/05
> .]pشــیوع ســوء تغذیــه در هندوســتان نســبت بــه بــنگالدش در
شاخص الغری بیشتر است که عامـل آن مسـایل اقتصـادی ارزیـابی
شد .در حـالی کـه در مطالعـاتی کـه در ایـران انجـام گرفتـه عامـل
اقتصادی عامل تمایز بین مصرف مواد غذایی در اقشار آسـیب پـذیر
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به ویژه کودکان نبوده است [ .]14در مطالعـه ادوارد و مرسـدس در
هندوستان معلوم شد کـه عوامـل ایجـاد کننـده کوتـاه قـدی عـدم
دریافت انرژی کـافی اسـت و نـه دریافـت ریزمغـذی هـا .همچنـین
مطالعه ادوارد نشان داد که دسترسی به غذا ،سـواد مـادران و تولیـد
ناخالص ملی ( )GNPبا شـاخص کوتـاه قـدی همبسـتگی داشـت و
دسترسی به مواد مغذی و سواد مادران و واکسیناسیون بـا شـاخص
الغــری ارتبــاط معنــی دار داشــت[ .]15در مطالعــه حاضــر بــین
شاخصهای تن سنجی و عوامل مورد بررسی از جمله تعداد کودکان
زیر شش سال ،رتبه تولد کودک و جنس کـودک ارتبـاط معنـی دار
مشاهده نشد ،ولی نکته قابل توجه در این مطالعه تفاوت بـین سـوء
تغذیه در شهر و روستا است به طوری کـه در مطالعـه حاضـر سـوء
تغذیه در منطقه شهری بیشتر است اما در سایر مطالعات انجام شده
در کل دنیا سوء تغذیه در مناطق روستایی بیشـتر بـوده اسـت[]16
تفاوت این مطالعه با سایر مطالعات انجام شده شاید بـه دلیـل روش
نمونه گیری باشد .به طوری که در یـك خوشـه انتخـابی در روسـتا
تقریباً تمام جمعیت کودکان  12-72ماهه روستا را شامل شـد ولـی
در خوشه های شهری شاید به دلیل ان که تمام کودکـان مبـتال بـه
سوءتغذیه از خانواده های فقیـر نیسـتند و بخشـی از سـوءتغذیه بـه
اصول غذایی نادرست خانوادهها بر میگردد شیوع سوء تغذیه بـاالتر
است .در مطالعه حاضر دریافت منابع حیوانی ویتامین  Aدر شـهر و
روستا مشابه و در حد مطلوب تعیین شده در پرسشنامه بود برعکس
مطالعه عمر سعید که بیشترین فراوانـی در مصـرف منـابع حیـوانی
ویتامین  Aکره با فراوانی  0/36بار در هفته و در مورد منابع گیـاهی
ویتامین  Aسیب زمینـی و انبـه در منـاطق روسـتایی و شـهری بـه
ترتیــب بــا فراوانــی  )0/6(1/6و  )0/03(0/53بــود [ .]8در منــاطق
شهری و روستایی شهرستان داراب منابع گیاهی ویتـامین  Aنقـش
مهمتری در تأمین ویتامین  Aکوکان دارد .در مطالعات  Fawziنیـز
منــابع گیــاهی ویتــامین  Aنقــش بیشــتری در تــأمین ویتــامین A
کودکان داشت [ .]17در مطالعه جزایـری یـك اسـتثناء در مصـرف
تخم مرغ در کودکان وجود داشت که تعادل مصرف منابع ویتامین A
را به سمت منابع حیوانی سوق میدهـد .از بـین عوامـل اقتصـادی،
میانگین درآمد خانوار ،مـورد بررسـی قـرار گرفـت و بـین درآمـد و
کمبود ویتامین  Aارتباط معنی دار آماری وجود نداشـت کـه البتـه
علت آن کم گزارش دهی خانوادهها میتواند باشد و مالکیت شخصی
نیز عامل موثر در افزایش دریافت منـابع ویتـامین  Aنبـود .از بـین
مطالعات بررسی شده در بنگالدش نیز شرای اقتصـادی -اجتمـاعی

با کمبود ویتامین  Aارتباط نداشته است [ .]21در پاکستان نیـز از

میزان درآمد خانوار نیز روی شاخصهای رشد بـی تـأثیر بـود [.]18
در مطالعه رامش در سال  1388در ایران با عنوان عوامل اجتماعی-
اقتصادی موثر با ناامنی غـذایی خـانوار ،شـغل و سـواد پـدر ،مقـدار
ویتامین  Aدریافتی روزانه ،در کودکان مبتال به سوء تغذیه و طبیعی
تفـاوت آمــاری معنــی دار نشــان داد ]19[ .امــا در فیلیپـین کمبــود
ویتــامین  Aارتبــاط معن ـی داری بــا درآمــد پــایین خ ـانوار داشــته
است[ .]5در مطالعه ای که در اتیوپی توس عمر سعید و همکـاران
انجام شد حجم خانوار و مساحت زیرساخت محل سکونت با دریافت
ویتامین  Aارتباط معنی دار داشت در صورتی که در مطالعه حاضـر
این ارتباط دیده نشد [ .]8در منطقه داراب [مطالعه حاضر] با وجود
اینکه طبق اطالعات دموگرافیك جمع آوری شـده در سـطح پـایین
اقتصادی قرار دارند با این وجود مصرف منابع غذایی ویتـامین  Aبـا
عوامل اقتصادی مرتب نبود .در اندونزی در ارزیابی کمبود ویتـامین
 Aو ارتباط آن با عوامل اجتماعی اقتصادی نشان داد که متغیرهـای
محیطی در کودکان پسر نسبت به دختر بیشتر تأثیرگذار بوده اسـت
[ .]21در کشور نپال ریسك فاکتورهای اجتماعی –اقتصـادی بـرای
شاخص کوتاه قدی ،مادران بی در آمد بودند .کوتاه قـدی بـا کمبـود
دریافت غذا در خانواده ارتباط معنی دار داشت و مادر به عنوان تـك
سرپرست کودک با کمبود دریافت غذایی در کـودک ارتبـاط معنـی
دار داشت [ .]2در مطالعه حاضر مقایسه خانوارهای تـك سرپرسـت
به خصو زن سرپرست به دلیل تعداد کم قابـل مقایسـه از لحـا
آماری نبود و میزان درآمد هم عامل موثر در ارتباط سـوء تغذیـه بـا
عامل اقتصادی نیست چون مردم میـزان واقعـی درآمـد خـود را بـه
دلیل همزمانی مطالعه ما با جمع آوری اطالعات اقتصادی خـانوار در
طرح ساماندهی یارانه گزارش نکردند .بررسی حاضـر نشـان داد کـه
کمبود ویتامین  Aبا وجود کمبود منطقه ای ،به عنوان یك مسـئله
بهداشتی – تغذیه ای در شهرستان داراب مطرح نیست؛ به هر حـال
قضاوت قطعی نیاز به اندازه گیری بیوشیمیایی دارد که از هدف ایـن
مطالعه خارج بود .با توجه بـه اینکـه وضـعیت اجتمـاعی-اقتصـادی
خانوار یکی از مهمترین عوامل موثر بر روی شاخصهای تن سـنجی
کودکان و دریافت غذایی ایشان است بنابراین با سیاستگذاریهـا و
برنامـه ریـزیهـای مناسـب در زمینـه ارتقـای وضـعیت اقتصـادی-
اجتماعی خانوادهها و در نظـر گـرفتن تسـهیالتی بـرای خانوارهـای
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عوامل اجتماعی موثر در رشد کودکان ،سواد والدین و حجم خانوار و
شغل والدین روی شاخص هـای تـن سـنجی اثـر نداشـت .از طرفـی

دارای کودک زیر شش سال نظیر برنامه مکمل یاری و غنـی سـازی
مواد غذایی از طریق همکاری با صنایع غذایی میتوان شیوع VAD
را در خانوارهـای در معـرا خطــر کـاهش داد .از نقــاط قـوت ایــن
مطالعه می توان به ارزیابی نیمه کمی مصرف ویتامین  Aبـر اسـاس
پرسشنامه هلن کلر که روشی کمهزینه ،سریع ،ساده و با پرسنل کم
است ،اشاره کرد .ابزارهای استاندارد جهت بررسـی وضـعیت کمبـود
ویتامین  Aاز قبیل معاینات بالینی ،آزمایشات بیوشیمیایی پرهزینه
و از نظر اجرا در سطح جامعه دشوار اسـت .روش تکـرر مصـرف بـه
روش  HKIمیتواند جهت پیش بینـی اینکـه کمبـود ویتـامین A
یك مشکل بهداشتی عمومی در یك جامعه است یا خیـر بکـار رود.
همچنین در مناطقی که سایر شاخصهای ارزیابی پـایین اسـت بـه
راحتی میتواند گویای کمبود ویتامین  Aدر آن جامعه باشد .عمـده
مشکل این پژوهش تعدد پرسشنامههـا و پاسـخ عمـده مشـکل ایـن
پژوهش تعدد پرسشنامهها و پاسخ دهی ناقص پرسشنامهها بـود کـه
به طور مسلم باعـ از دسـت دهـی تعـدادی از حجـم نمونـه شـد.
محدودیت زمانی در تکمیل پرسشنامه هـا از دیگـر محـدودیتهـای
مطالعه حاضر است ،به طوری که جمع آوری اطالعـات مـیبایـد در
ماههای فصل زمستان که دسترسی به منابع ویتامین  Aکمتر اسـت
باشد و همین عامل باع محدودیت زمانی در جمع آوری اطالعـات
می شود .جمع آوری اطالعـات پرسشـنامه همزمـان بـا جمـع آوری
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بدین وسیله از همکاری مسئولین مرکـز بهداشـت شهرسـتان داراب
جناب آقای دکتر یزدان پناه ،کارشناس آمار این شهرسـتان خـانم و
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Objective (s): The World Health Organization (WHO) estimates that 250 million children under the age of five suffer from
vitamin A deficiency and 2.8 to 3 million children under the age of 5 suffer from clinical symptoms of vitamin A deficiency.
Since the malnutrition of children is related to their diet, the purpose of this study was to evaluate the status of vitamin A in
children aged 1-6 years in Darab city and its relationship with some socioeconomic factors and anthropometric indices using a
specific vitamin A questionnaire.
Methods: In this cross-sectional study, which was part of a project to determine the prevalence of malnutrition in children
under 6 years old in Fars province Fars province, 510 one to six years old children were selected by multi-stage cluster
sampling in Darab. Demographic and socio-economic characteristics were evaluated through questionnaires and interviews.
Children height and weight were calculated based on Z score. To evaluate the status of receiving vitamin A, the Helen Clare
International Center for Dietary Frequency Questionnaire was used. Chi-square test and logistic regression were adjusted for
age and sex were used.
Results: father's occupation [OR=1.1; CI %95 [0.980-1.46], P=0.05] differed significantly in two groups [no efficient or
efficient vitamin A].Contact between Property and income with vitamin A deficiency means no statistic different. [p>0.05].
Mild degrees of malnutrition in children is more common and there is significant difference between under weighting and
stunting and wasting parameters with vitamin A deficiency in animal source [p<0/05]. According to HKI questionnaire, this
society has no lack of exposure.
Conclusion: Vitamin A deficiency is not a matter of health issue in Darab. It rather correlates with deficiency in animal
vitamin A intake that might be proxy of poor socioeconomic status.
Key Words: vitamin A, HKI Questionnaire, socio-economic factor, stunting, waiting, under weighing
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