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TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION IN CHILDREN LESS
THAN 6 MONTHS, AND SHED LIGHT ON THE MID-UPPER
ARM CIRCUMFERENCE AT THIS GROUP

 أشهر إو�لقاء الضوء على قياسات محيط6 عالج حاالت سوء التغذية الحاد الشديد عند األطفال دون عمر
منتصف العضد عند هذه المجموعة من المرضى
Jaber Mahmod, MD

 جابر محمود.د
ABSTRACT
Objective: To study the effectiveness of the application of modern recommendations of the World Health
Organization (WHO) in treating the cases of severe acute malnutrition in children less than 6 months old, and to
shed light on the measurements of the mid-upper arm circumference (MUAC) at this group.
Methods: The study was conducted at Children's University Hospital in Damascus, a prospective study between
1 April 2015 till 1 April 2016, included 66 children (aged less than 6 months) were diagnosed with severe acute
malnutrition according to the standards of WHO, it was performed to measure MUAC with the application of the
recommendations of the WHO in the treatment of severe acute malnutrition.
Results: It was diagnosed 66 patients of severe acute malnutrition according to the standards of WHO, 26 males
and 40 females, aged between 1.5-6 months, primary severe acute malnutrition was present in 48 patients (72%),
secondary severe acute malnutrition in (28%). The clinical type edematous was noted in 36 patients (55%); nonedematous in (45%). The average duration of hospitalization was 14 days in 50 patients (76%). The average daily
weight gain was 15 g/kg/day; in 45 patients (68%). The healing rate was 53 patients (81%), and death in 5 patients
(7%). We conducted a measurement of the MUAC all studied sample, values were compatible with the Z-score less
than (SD-3) ranging from (80-110 mm).
Conclusions: We have found that the World Health Organization recommendations play a major role in the
management of children less than 6 months who have severe acute malnutrition; especially in shortening the duration
of hospitalization and increased daily weight gain rate. We also found that the values of the MUAC in the study
sample is located between 80-110 mm.

ملخص البحث

2016  نيسان1  وحتى2015  نيسان1 وهي دراسة مستقبلية في الفترة بين
6  أعمارهم أقل من،) أنثى40 ذك اًر و26( ال
ً  طف66  شملت الدراسة،م
أشهر وقد شخص لديهم سوء تغذية حاد شديد وفقاً لمعايير منظمة الصحة
 لديهم مع تطبيق توصياتMUAC تم إجراء قياس
َّ ،WHO العالمية
. في عالج سوء التغذية الحاد الشديدWHO
 حالة سوء تغذية حاد شديد وفقاً لمعايير66 تم تشخيص
َّ :النتائج
 شكلت، أشهر6-1.5  تراوحت أعمارهم بين، أنثى40 ذك اًر و26 ،WHO

 دراسة فعالية تطبيق التوصيات الحديثة لمنظمة الصحة:هدف البحث
العالمية في عالج حاالت سوء التغذية الحاد الشديد عند األطفال بعمر
 إو�لقاء الضوء على قياسات محيط منتصف العضد األيسر، أشهر6 دون
.) عند هذه المجموعة من المرضىMUAC(
، أجريت الدراسة في مستشفى األطفال الجامعي بدمشق:طرق البحث
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وضع الطفل لمرحلة االستقالب والنمو الطبيعي نسبة للعمر 9،إذ أن
تعرض الطفل لسوء التغذية يجعل أجهزة جسمه تبدأ في التوقف عن عملها
الطبيعي ويقل نشاطها وتبطئ من أجل الحفاظ على السعرات الح اررية
المحدودة ،وهذا اإلبطاء يعرف بالتكيف اإلختزالي 10،وأثناء العالج يجب
أن تتعلم األجهزة بالتدريج كيف تؤدي وظائفها كاملة مرة أخرى فالتغيير
السريع قد يربك أجهزة الجسم لذلك يجب أن تكون التغذية ببطء وزيادتها
11
تدريجية.

حاالت سوء التغذية الحاد الشديد البدئي  48حالة (بنسبة  ،)%72والثانوي
 18حالة (بنسبة  ،)%28وقد كان سوء التغذية من النمط الموذم في 36
حالة (بنسبة  ،)%55وغير موذم لدى بقية المرضى ( .)%45بلغت المدة
الوسطية لإلقامة في المستشفى  14يوماً عند  50مريضاً (بنسبة ،)%76
ووسطي كسب الوزن اليومي كان  15غ/كغ/يوم في  45حالة (بنسبة
 .)%68بلغت نسبة الشفاء في نهاية فترة العالج  53( %81مريضاً)،
والوفاة  5حاالت بنسبة  .%7قمنا بإجراء قياس لقيمة  MUACلكل
مرضى العينة المدروسة وقد كانت القيم المتوافقة مع  Z-scoreأقل من
( )SD-3تتراوح بين  110-80ملم.
االستنتاجات :لقد وجدنا أن توصيات منظمة الصحة العالمية تلعب
دو اًر كبي اًر في تدبير األطفال بعمر دون من  6أشهر والذين يعانون من
سوء التغذية الحاد الشديد ،وخاص ًة في تقصير مدة االستشفاء وزيادة
وسطي كسب الوزن اليومي .كما وجدنا أن قيم الـ  MUACلعينة الدراسة
تقع بين  110-80ملم.

تدبير الرضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر بحالة سوء تغذية حاد
شديد :يعرف سوء التغذية الحاد الشديد عند الرضع بعمر  5-0أشهر كما
13،12
يلي:
 نسبة الوزن للطول أقل من  3SD-أو وجود وذمة انطباعية ثنائية الجانب.تم تمييز كسب وزن قليل لديهم والذين ال يستجيبون
إن الرضع الذين َّ
للنصائح والدعم الغذائي IMCI: Integrated Management of
 Childhood Illnessينبغي قبولهم للتقييم اإلضافي والعالج 14،إو�ن
أي رضيع مع عالمات خطورة كما هي معرفة حسب ( )IMCIينبغي
قبوله للعالج اإلسعافي والرعاية 14.تعتبر عالمات الخطورة المرافقة ما
يلي( :الطفل غير قادر على الرضاعة ،يتقيأ كل شيء ،لديه اختالجات،
واهن ،أو فاقد للوعي) 15.كما ينبغي قبول الرضع بعمر أقل من ستة أشهر
بحاالت وجود سوء تغذية حاد شديد مع أي من االختالطات التالية في
16
المستشفى:

المقدمة
يعتبر سوء التغذية الحاد أحد األسباب الشائعة لإلمراضية والوفيات
1
بين األطفال الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات على مستوى العالم،
ولقد تم تأكيد انخفاض نسب حاالت الوفيات في بعض المستشفيات التي
استخدمت أساليب معالجة سوء التغذية الشديد الحاد من  %30إلـ ـ ـ ــى
أقل من  %5حسب إحصائيات منظمة الصحـ ـ ـ ــة العالمي ـ ـ ــة .WHO
3،2واستناداً لمعايير الوزن ،الطول ،العمر ومحيـ ـ ــط منتصف الـ ـ ـ ــعضد
( ،)the mid-upper arm circumference MUACوكذلك وجود
5،4
الوذمة التغذوية المنشأ أو غيابها ،يقسم سوء التغذية إلى أربعة أشكال:
 -1سوء التغذية الحاد.
 -2سوء التغذية المزمن (التقزم).
 -3نقص الوزن.
6
 -4عوز المغذيات الدقيقة.

أَّ -
أي حالة سريرية تترافق باختالط طبي كما هو محدد عند األطفال بعمر
ستة أشهر أو أكثر مع سوء تغذية حاد شديد.
ب -نقص وزن حديث أو فشل في كسب الوزن.
ج -تغذية غير فعالة بعد المراقبة المباشرة مدة  20-15دقيقة وبشكل
مثالي في منطقة معزولة وتحت إشراف طبي.
د -أي وذمة انطباعية ثنائية الجانب.
ال أو للدعم
ه -أي مشكلة طبية أو اجتماعية تحتاج لتقييم أكثر تفصي ً
17،16
المكثف.

ويقسم سوء التغذية الحاد بدوره إلى شديد ومتوسط 7،6،ونظ اًر لكون
8
الطفل المصاب بسوء التغذية الحاد الشديد معرضاً بشدة لخطر الوفاة،
ال لتدبير حاالت سوء التغذية
فإن منظمة الصحة العالمية وضعت بروتوكو ً
الحاد الشديد في مؤتمرها األخير الذي عقد في الباكستان عام 2012
م 9،وتم وضع بعض التعديالت على هذا البرتوكول الحقاً .يشمل تدبير
9،6،4
مرضى سوء التغذية الحاد ثالثة برامج:
 برنامج التغذية التكميلية (Supplementary feeding :)SFPprogram
 برنامج المعالجة الخارجي (Outpatient treatment :)OTPprogram
 المعالجة الداخلية في مراكز االستقرار (Stabilization center :)SCالمعالجة الداخلية في مراكز االستقرار :تهدف المعالجة إلى إعادة

يجب أن يتلقى الرضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر بحالة سوء
تغذية حاد شديد نفس الرعاية الطبية العامة التي يتلقاها الرضع بعمر ستة
أشهر أو أكثر ولديهم سوء تغذية حاد شديد وخاص ًة إعطاء الصادات
واسعة الطيف لعالج اإلنتانات المحتملة 18،والتأكيد على الرضاعة الوالدية
الحصرية من قبل األم أو مقدمة الرعاية البديلة ولمدة ستة أشهر كاملة،
مع تجنب إدخال أي تغذية تكميلية قبل هذا العمر 19.فبالنسبة للرضع مع
سوء تغذية حاد شديد بدون وذمات يجب إعطاؤهم حليب الثدي ،وفي حال
عدم كفاية حليب األم يعطى حليب الرضع الصناعي  F75في المرحلة
األولى والحقاً ( F100المخفف) بحيث يقدم الحليب لوحده أو كتغذية
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إضافية مع حليب الثدي 21،20.مالحظة :يتم تحضير  F100المخفف
بإضافة  %30ماء زيادة عن كمية تحضير  21،F100وفي حال الرضع
مع سوء تغذية حاد شديد ووذمات يجب استخدام  F75كمكمل لحليب
الثدي ،ويجب عدم إعطاء حليب  F100غير المخفف بأي حال (نظ اًر
12
لفرط الحمل على الكلية وخطورة التجفاف مفرط الصوديوم).
وفي بعض الحاالت بحال عدم وجود إمكانية واقعية لإلرضاع الوالدي،
عندها ينبغي إعطاء أغذية مكملة كافية ومناسبة مثل حليب الرضع
الصناعي التجاري ،وعندما تتراجع كل االختالطات الطبية بما فيها
الوذمة ،وتصبح شهية الرضيع جيدة ،مع حدوث زيادة وزن (نسبة الوزن
للطول ≥  2-انحراف معياري حسب جدول  )Z-scoreإما على الرضاعة
الطبيعية الحصرية أو التغذية البديلة يمكن نقل الرضع بعمر أقل من
ستة أشهر والمقبولين في المستشفى إلى الرعاية خارج المستشفى مع
تقديم الدعم لضمان التحضير واالستخدام اآلمن في المنزل بعد التخريج،
باإلضافة لتقييم الحالة الصحية الجسدية والعقلية لألمهات ومقدمات الرعاية
الصحية ،وربطهم بالدعم والمتابعة المجتمعية الالزمة 22.كما ينبغي مراقبة
كسب الوزن لدى الرضع بشكل أسبوعي لرصد التغيرات ،وفي حال لم
32
يزداد وزن الرضيع عندها ينبغي إحالته للرعاية داخل المستشفى.

الشكل  .1يوضح صورة شريط  MUACالمستخدم
عالمياً لمسح سوء التغذية.

تم إجراء دراسة مستقبلية ،استمرت من  1نيسان  2015وحتى  1نيسان
 2016م ،وشملت  66طفالً ،راجعوا المستشفى ألسباب متعددة ،ومن
مختلف المحافظات السورية ،كانت معايير القبول لدينا:
 وجود سوء تغذية بدئي :وجود فشل في كسب الوزن( .الوزن إلىالطول أقل من  ،)SD 3-أو وجود وذمة انطباعية ثنائية الجانب.
 سوء تغذية ثانوي :أي حالة سريرية مختلطة مع سوء تغذية حاد شديد.(آفات قلبية ،عصبية ،صدرية ،تشوهات .)...وكما هو محدد عند األطفال
بعمر ستة أشهر أو أكثر.

ومن الناحية العملية تتوافق قيم  MUACمع  Z-scoreفي تشخيص
حاالت سوء التغذية الحاد الشديد في  %40من الحاالت فقط 25،24.وحتى
تاريخه ال توجد عتبات مشخصة يعتمد عليها في مسوحات سوء التغذية
عند األطفال أٌقل من ستة أشهر أسوًة باألعمار بين  59-6شه ارً 26،وتعمل
منظمة الصحة العالمية في بحوثها المستقبلية إليجاد عتبات قياسية لقيم
 MUACلألعمار أكبر من  59شه اًر وأصغر من  6أشهر 27.يوضح
28
الشكل  1شريط  MUACالموجود في مشفانا والمستخدم عالمياً.

قمنا بإجراء قياس محيط منتصف الذراع العلوي األيسر ()MUAC
لعينة الدراسة في محاولة إليجاد عتبات قياسية لهذه الشريحة العمرية،
ومقارنتها مع عينة شاهد (شريحة مماثلة بالعدد والعمر ألطفال راجعوا
ٍ
بشكايات مختلفة دون وجود سوء
المستشفى في شعبة العيادات العامة
تم تخريج الرضع من المستشفى عندما تحسنت
تغذية حاد شديد) ،ولقد َّ
الشكايات المرضية التي قبلوا بسببها مع زوال االختالطات الطبية بما فيها
الوذمة ،وعندما أصبحت نسبة الوزن للطول ≥ .SD 2-

النتائج

قامت منظمة الصحة العالمية بدعم إنشاء مركز لعالج حاالت سوء
التغذية الحاد الشديد في مستشفى األطفال الجامعي بدمشق في العام
 2015م ،وبدأ المركز منذ ذلك الوقت باستقبال الحاالت وعالجها ،وكذلك
يقوم مستشفى األطفال بتدوين قيم  MUACلكل األطفال المقبولين في
المستشفى في محاول ٍة إليجاد عتبات قياسية تبعاً للعمر.

ال شخص لديهم سوء تغذية حاد شديد وفقاً
شملت الدراسة  66طف ً
لمعايير منظمة الصحة العالمية في تعريف سوء التغذية الحاد الشديد
عند األطفال دون  6أشهر من العمر ( 26ذك اًر و 40أنثى) ،كانت عينة
الدراسة من مختلف المحافظات السورية ،تراوحت األعمار بين 6-1.5
أشهر ،وكانت الغالبية العظمى من المرضى (بنسبة  )%70بعمر 6-3
أشهر ،وقد توزعت أعمارهم وفق الجدول .1

طرق البحث
أجريت الدراسة في مستشفى األطفال الجامعي بدمشق في الشعبة
العامة والعيادة الهضمية ،بهدف دراسة دور التوصيات الحديثة لمنظمة
الصحة العالمية في عالج حاالت سوء التغذية الحاد الشديد عند األطفال
بعمر دون  6أشهر ،وكذلك إلقاء الضوء على قياسات  MUACعند هذه
المجموعة في محاولة إليجاد عتبات لهذه الشريحة العمرية.

N=66
العدد
%

أكبر أو يساوي  1.5شهر
وأًصغر أو يساوي  3أشهر

أكبر تماماً من  3أشهر
وأصغر أو يساوي  6أشهر

20

46

%30

%70

الجدول  .1توزع العينة المدروسة وفقاً للعمر.
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شكلت حاالت سوء التغذية البدئي  48حالة (بنسبة  ،)%72والثانوي
 18حالة (بنسبة  ،)%28ولقد كان سوء التغذية موذماً في  36حالة
(بنسبة  ،)%55وغير موذماً في  30حالة (بنسبة  ،)%45وفق ما
يوضحه الجدول .2
N=66

وجود وذمات

بدون وذمات

سوء تغذية بدئي ( 48حالة)

28

20

سوء تغذية ثانوي ( 18حالة)

8

10

المجموع

36

30

النسبة %

%55

%45

مدة اإلقامة

أسبوع

أسبوعان

 3أسابيع

أكثر من  4أسابيع

العدد 66

10

50

4

2

النسبة%

%15

%76

%6

%3

العدد الكلي 6

2

2

العدد  66حالة

53

6

2

5

النسبة %

%81

%9

%3

%7

الجدول  .6نتيجة العالج في عينة الدراسة.

قمنا بإجراء قياس الـ MUACلكل العينة المدروسة في محاولة إليجاد
عتبات تماثل تلك الموجودة لألعمار بين  59-6شه ارً ،فكانت القيم بين
 110-80ملم في جميع حاالت سوء التغذية المشمولة بالدراسة ،حسب ما
يوضحه الجدول .7
دراستنا ( 66حالة)

أما الحاالت التي استدعت اإلقامة ألكثر من أسبوعين ( 6حاالت)
فكانت في سياق عالج التهاب سحايا في حالتين ،وحالتين لعالج ذات
رئة استنشاقية ،وحالة واحدة لعالج إنتان بولي مختلط مع ( DICاعتالل
وعائي تخثري منتشر ،انتهت بالوفاة ،)...يبين الجدول  4توزع الحاالت
التي استدعت اإلقامة أكثر من أسبوعين.

العمر بين  3-1أشهر

العمر بين  6-4أشهر

قيمة  MUACبـ ملم

110-80

≥ 111

110-80

≥ 111

العدد

20

0

46

0

النسبة %

%30

%0

%70

%0

الجدول  .7توزع قيم  MUACفي دراستنا حسب العمر.

اعتالل تخثري منتشر حماض عضوي
+انتان دم
+انتان بولي
1

نتيجة العالج

الشفاء

التحسن

التخريج على المسؤولية

الوفاة

مالحظة :الفرق بين الشفاء والتحسن أنَّه في الحالتين (نسبة الوزن
للطول ≥  ،(SD 2-ولكن الشفاء يخرج المريض للمنزل دون الحاجة
للمتابعة في عيادة التغذية ،أما التحسن فيقتضي المتابعة في عيادات
المستشفى من أجل متابعة عالج االختالط الثانوي وتجنبا للنكس.

الجدول  .3توزع فترات االستشفاء في عينة الدراسة
(عددها ونسبها المئوية).

السبب

النسبة %

%11

%6

%15

%68

وفي نهاية العالج تحقق الشفاء في  53حالة (بنسبة  ،)%81وحدثت
الوفاة في  5حاالت (بنسبة  ،)%7بينما تم تخريج المرضى على مسؤولية
األهل في حالتين فقط (بنسبة  ،)%3الجدول .6

ولقد رأينا أنه في  50حالة (بنسبة  )%76كانت وسطي مدة اإلقامة في
المستشفى  14يوماً ،بينما احتاجت  6حاالت لمدة استشفاء أكثر من 3
أسابيع نظ اًر لوجود مشكلة ثانوية أو/واختالط استدعي تدبيره أوالً ،الجدول
 3يبين توزع مدة االستشفاء عند المرضى.

التهاب
سحايا

العدد  66حالة

7

4

10

45

الجدول  .5معدالت زيادة الوزن الوسطية في عينة
الدراسة مقدرة بـ غ/كغ/يوم.

الجدول  .2عدد ونسب حاالت وجود الوذمة في حاالت سوء التغذية
البدئي والثانوي.

ذات رئة
استنشاقية

معدل زيادة الوزن بـ:غ/كغ/يوم

دون 5

10-5

15-10

20-15

وعند دراسة قيم  MUACلعينة شاهد من مراجعي شعبة العيادات
ٍ
ألسباب مختلف ٍة
واإلسعاف في مستشفى األطفال والذين راجعوا المستشفى
دون وجود سوء تغذية حاد لديهم ،كانت القيم في معظمها أكبر من 111
مم (بنسبة  ،)%84الجدول .8

1

استدعت إقامة أكثر من أسبوعين
الجدول  .4عدد وتوزع الحاالت التي
ٌ
في المشفى من حيث السبب.
ولقد وجدنا أن وسطي كسب الوزن اليومي كان بين  20-15غ/كغ/يوم
في  45حالة (بنسبة  ،)%68وكان أقل من  5غ/كغ/يوم في  7حاالت
فقط ،أما الزيادة بين 10-5غ/كغ/يوم فوجدت بنسبة  ،%6وفق ما يوضحه
الجدول رقم .5

المناقشة
ال ( 26ذك اًر و 40أنثى) من مختلف المحافظات
شملت دراستنا  66طف ً
السوريـ ـ ــة ،تراوحـ ـ ـ ــت أعمارهم بين  6-1.5أشهر ،والغالبيـ ــة العظمى منهم
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عينة شاهد من المستشفى
 66حالة

العمر بين 3-1
أشهر

قيمة  MUACبـ ملم

110-80

العدد

0

20

النسبة %

%0

%32

العمر بين 6-4
أشهر

دراستنا ( 66حالة)

≥111≥ 110-80 111

دراسة غينيا عام p-value 2010
( 125حالة)

مدة االستشفاء

< أسبوع

≥ أسبوع

< أسبوع

≥ أسبوع

10

36

العدد

10

56

75

50

%16

%52

النسبة %

%15

%85

%60

%40

0.033

الجدول  .8توزع قيم  MUACفي الدراسة الشاهد حسب العمر.

الجدول  .9مقارنة بين دراستنا ودراسة غينيا لعدد ونسب الحاالت التي
استدعت اإلقامة ألكثر من أسبوعين.

( )%70أعمارهم بين  6-3أشهر ،شخص لهم سوء تغذية حاد وفقاً
لمعايير منظمة الصحة العالمية (.)WHO

 2010م حول مدة االستشفاء للرضع أقل من  6أشهر 29،وجدنا فارقاً
إحصائياً جوهرياً وفقاً لقيمة  0.033=pلصالح دارسة غينيا في تقصير
مدة االستشفاء ،حسب ما يوضحه الجدول .9

شكلت حاالت سوء التغذية البدئي  48حالة ( ،)%72ولقد تبين لنا أن
ظروف المعيشة الصعبة الناجمة عن الحرب التي تعانيها بالدنا هي التي
كانت وراء عدم قدرة األهل على تأمين الموارد الغذائية المناسبة للطفل
ولألم على ح ٍد سواء ،األمر الذي أدى الرتفاع نسبة سوء التغذية البدئي،
أما سوء التغذية الثانوي الثانوي فشوهد في  18حالة ( ،)%28ولقد كان
ٍ
بشكل
سوء التغذية هنا ناجماً أو مترافقاً مع مشكلة ثانوية أعاقت النمو
أو بآخر.

ويعزى هذا الفرق لوجود العديد من الحاالت في دراستنا والتي قبلت
للتشخيص والدراسة ،األمر الذي يتطلب بعض الوقت ،ومن ثم البدء
بالمعالجة وفقاً لبرامج  .WHOوذلك كون مستشفى األطفال هو المستشفى
التخصصي األول في سوريا لعالج وتشخيص جميع أمراض األطفال.
وجدنا في هذه الدراسة أن وسطي كسب الوزن اليومي ك ـ ـ ـ ــان 20-15
غ/كغ/يوم في  45حالة (بنسبة  ،)%68وهذا يتطابق مع دراسة سودانية
مدن استخدمت فيها معايير
في عام  2012والتي أجريت في ثالث ٍ
30
 WHOفي عالج األطفال بعمر دون  6أشهر ،ولم نجد فارق إحصائي
جوهري بالمقارنة معها ،الجدول .10

ولقد شاهدنا وجود وذمات تغذوية المنشأ في  36حالة (بنسبة )%55
من عينة الدراسة معظمها ( 28حالة من أصل  36حالة) كانت في سياق
سوء تغذية بدئي ،وهذا يتماشى مع أعراض وموجودات سوء التغذية
البدئي ،إذ أنه يحدث نقص في بروتينات أو ألبومين المصل يؤدي لحدوث
نقص في الضغط الغرواني في الجملة الوعائية الدموية مما يجعل السوائل
ترشح للحيز الخاللي خارج األوعية 7.وفي  8حاالت كانت الوذمات ناجمة
9
عن أذيات قلبية أو انتان دم أو عوز مناعي مرافق (سوء تغذية ثانوي).

دراستنا ( 66حالة)

ولقد الحظنا أنه في  50حالة (بنسبة  )%76كانت وسطي مدة اإلقامة
في المستشفى  14يوماَ ،وفي  10حاالت كانت مدة اإلقامة أسبوع واحد
فقط .وهذه الحاالت العشرة كانت كلها حاالت سوء تغذية بدئي وغير
مختلط ،أما سبب امتداد اإلقامة في المشفى في  50حالة ألسبوعين،
فذلك ناتج عن كون عدد كبير من الحاالت المقبولة كان لديها مشاكل
أخرى (الثانوي في  28حالة)؛ وهذا يتطلب تشخيص وعالج المشكلة
ثم البدء بالتغذية التدريجية ،وأحياناً حدوث عدم تحمل
الثانوية المرافقة َّ
غذائي يفرض علينا مدة إضافية في العالج (كما حصل في  21حالة عند
إدخال الحليب  F100وكان البد عندها من العودة إلى الحليب .)F75
وبِما يتماشى مع توصيات  28.WHOأما الحاالت التي استدعت اإلقامة
أكثر من أسبوعين فغالباً كانت حاالت مختلطة بانتان دم مثبت بالتحاليل
مع توضعات مختلفة حسب ما هو موضح بالجدول  ،4وحيث أن تدبير
ال للشفاء
هذه االنتانات يتطلب فترة زمنية أطول للعالج الوريدي وصو ً
السريري والمخبري .وعند مقارنة دراستنا مع دراسة غينيا المجراة عام

دراسة سودانية ( 347حالة) p-value

معدل كسب
الوزن

20-15
غ/كغ/يوم

أقل من
15
غ/كغ/يوم

20-15
غ/كغ/يوم

أقل من 15
غ/كغ/يوم

العدد

45

21

240

107

النسبة %

%68

%32

%69

%31

0.08

الجدول  .10يبدي مقارنة بين دراستنا ودراسة سودانية في عام  2012م
حول معدل كسب الوزن اليومي.
وهذا يبين أهمية تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية في سرعة
كسب الوزن وتحسين النمو عند األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد
ال ضعيفاً لكسب الوزن
الشديد وخاصة بعمر دون  6أشهر .لقد شاهدنا معد ً
(أقل من  5غ/كغ/يوم) في  7حاالت فقط في دراستنا؛ وعند دراسة هذه
الحاالت السبع وجدنا أنها كانت حاالت ثانوية ألذيات عصبية وقلبية،
وحالتين لداء كيسي ليفي وواحدة لحماض عضوي .وهذا ما يفسر عدم
ٍ
بشكل مثالي ،كون الطفل يدخر الطاقة لمواجهة آثار المشكلة
زيادة الوزن
4،1
الثانوية مما يبطئ نموه بالمقارنة مع أقرانه .في نهاية العالج تحقق
الشفاء في  53حالة (بنسبة  )%81وهي نسبة جيدة متوافقة مع القيم
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المرجعية  Reference valuesللتدبير المجتمعي لسوء التغذية الحاد في
المشافي 7،ووجدنا أن قيمة  0.06=pدون وجود فرق إحصائي حقيقي،
7،5
والجدول  11يوضح القيم المرجعية للرعاية الداخلية.
Alarming
خطرة

Acceptable
مقبولة

>%50

<%75

<%15

>%10

<%30

>%15

<8 g/kg/day

≥8 g/kg/day

>6 weeks

<4 weeks

>%40

%50-70

إليجاد عتبات تماثل تلك الموجودة لألعمار بين  59-6شه ارً ،فكانت
القيم بين  110-80ملم في جميع حاالت سوء التغذية المشمولة بالدراسة،
ويوضح الجدول  12مقارنة بين قيم  MUACلعينة الدراسة مع عينة
شاهد من المستشفى (عينة مماثلة بالعدد والشريحة العمرية) ألطفال في
شعبة العيادات واإلسعاف راجعوا المستشفى بشكايات مرضية ال تستدعي
القبول للمعالجة.

Indicators
المؤشرات
Recovery rate
معدل الشفاء
Death rate
معدل الوفاة
Defaulter rate
معدل التقصير
Weight gain
كسب الوزن
Length of stay
مدة اإلقامة
Coverage
التغطية

دراستنا ( 66حالة)
قيمة MUAC

<  111ملم

≥ 111ملم

<  111ملم

≥ 111ملم

العدد

66

0

10

54

النسبة %

%100

%0

%15

%85

0.001

الجدول  .12مقارنة في قيم  MUACبين دراستنا مع عينة شاهد.
يتبين من الجدول السابق وجود فرق إحصائي جوهري حقيقي في قيم
 MUACبين دراستنا والدراسة الشاهدة (كانت القيم في األغلب تتراوح
بين  118-111ملم) ،وبما أن عينة الدراسة كان لديها  Z-scoreأقل
من ( )3-وفقاً لتعريف سوء التغذية؛ يمكن القول بأن حاالت سوء التغذية
الحاد الشديد توافقت لدينا مع قيم  MUACأقل من  111ملم .ومن هنا
نستطيع القول أن الرضع الذين لديهم شكايات سوء تغذية حاد شديد في
دراستنا كانت قيم الـ  MUACلديهم أقل من  111ملم .وربما هذا يحتاج
إلى مزي ٍد من الدراسات واألبحاث بغية الوصول لعتبات قياسية تحدد
معايير  MUACالموجه لسوء التغذية الحاد الشديد أسوة باألطفال بعمر
بين  59-6شه ارً.

الجدول  .11القيم المرجعية للرعاية الداخلية لمرضى سوء التغذية الحاد
ال عن المرجعين  5و.7
نق ً
قمنا أيضاً بتحويل  6حاالت (تحسن) للمتابعة في عيادة التغذية،
لكون هذه الحاالت تحتاج لمتابعة عالج االختالط الثانوي (الذي قبلت
ِ
بسببه في المشفى) في العيادات التخصصية في المستشفى .أما الوفاة
فقد حصلت لدينا في  5حاالت فقط (بنسبة  ،)%7وهذا ينسجم أيضاً مع
القيم المرجعية للرعاية الداخلية في المشافي 19،إذ َّ
أن قيمة  0.07=pدون
وجود فرق إحصائي حقيقي ،علماً َّ
أن جميع حاالت الوفاة كانت ناجم ًة عن
إنتان دم مثبت بالزرع مع وجود  DICمرافق وجميعها أيضاً من حاالت
سوء التغذية الثانوي ،أما بالنسبة للتخريج على مسؤولية األهل فكان ذلك
في حالتين فقط بنسبة  ،%3وذلك ألسباب تتعلق بذوي األطفال أنفسهم.

االستنتاجات
لقد وجدنا أن توصيات منظمة الصحة العالمية تلعب دو اًر كبي اًر في
تدبير األطفال دون  6أشهر من العمر والذين يعانون من سوء التغذية
الحاد الشديد ،وخاص ًة في تقصر مدة االستشفاء وزيادة وسطي كسب
الوزن اليومي .كما وجدنا أن قيم الـ  MUACلعينة الدراسة تقع بين

ولقد قمنا بإجراء قياس الـ MUACلكل العينة المدروسة في محاولة
Malnourished children and supplementary feeding
during the war emergency in Guinea-Bissau in 19981999. Am J Clin Nutr 2004;80:1036-42.
Cilberto M, Mitra A, Alvarez JO, et al. Comparison of
home-based therapy with ready-to-use therapeutic food
with standard therapy in the treatment of malnourished
Malawian children: a controlled, clinical effectiveness
trial. Am J Clin Nutr 2005;81:864-70.
Alam N, Hamadani JD, Dewan N, et al. Efficacy and
)safety of a modified oral rehydration solution (ReSoMaL
in the treatment of severely malnourished children with
watery diarrhea. J Pediatr 2009;143:614-9.
Prudhon C, Yakoob MY, Sudfeld C, et al. WHO, UNICEF

عينة شاهد ( 66حالة)

p-value

 110-80ملم.
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