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مقدمه

، تاخیر یا توقـف در  FTTاختالل رشد موسوم به 

سال 5رشد کودك است که عموما در کودکان زیر 
شود و عدم رسیدگی بـه ایـن اخـتالل    مشاهده می

تري همچون افزایش مرگ باعث بروز عوارض جدي

هـاي مـرتبط، کـاهش    و میر، افزایش سایر بیماري
یادگیري و ناتوانی و معلولیـت ذهنـی، عـاطفی یـا     

). به طور کلی دو دلیـل عمـده   1(شودجسمی می

موثر هسـتند کـه عبارتنـد از دالیـل     FTTدر بروز 
ارگانیک مانند وجود یک بیمـاري حـاد یـا مـزمن     

(عفونت) که در جذب یـا متابولیسـم مـواد مغـذي     

کنـد و یـا نیـاز بـه انـرژي دریـافتی را       تداخل مـی 
دهد و دالیل غیرارگانیـک ماننـد عـدم    یش میافزا

دریافت غذاي کافی،کـاهش اشـتها، عـدم داشـتن     

هـاي صـحیح غـذا    دانش کافی مادر در مورد شیوه

). 1-3(دادن به کودك و وضعیت اشـتغال والـدین   

تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهـد  
که عواملی مانند دریافت ناکافی مواد مغذي و رژیم 

نامناسب کودك، بیمـاري هـاي عفـونی بـه     غذایی

ویژه تب و اسهال که در کودکان به دفعـات اتفـاق   
می باشـند  FTTمی افتد از مهم ترین عوامل بروز 

و در اغلب مطالعـات عامـل اسـهال بـیش از سـایر      

). در 4-6عوامل باعث بروز افـت وزن شـده اسـت (   
این مطالعه مانند بسیاري از مطالعات اخـتالل وزن  

نوان شاخص اخـتالل رشـد کودکـان در نظـر     به ع

گرفته شده و از این معیار بـراي سـنجش اخـتالل    
شود. گرچه بررسی عوامـل دیگـر   رشد استفاده می

مانند میزان تحصیالت پدر و مادر، وضعیت اشتغال 
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چکیده
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آنها، میزان درآمد خانواده و تعداد فرزنـدان، انجـام   

ــادر از    ــومی م ــش عم ــرر و دان ــاي مک ــت ه مراقب
مراقبت مناسب از فرزند نیز حائز اهمیـت  چگونگی

).1باشد (می

اختالل رشد، یک مشکل جهانی است و بر اساس 
) بـیش از  WHOگزارش سازمان جهانی بهداشت (

ســال دچــار  اخــتالل رشــد 2% کودکــان زیــر 30

% آنهـا کـاهش رشـد    80باشند که از این تعداد می
). بـا  7(باشـند % آنها کم وزن مـی 20قدي دارند و 

توجه به مطالعات انجام شده، شیوع اخـتالل رشـد   

در کشــورهاي جهــان ســوم بیشــتر از ســایر نقــاط 
جهان است و در اکثر این کشـورها رشـد فیزیکـی    

کودکان و نوزادان پایین تر از استاندارد بین المللی 

می باشد. آخرین مطالعه اي که در ایـن زمینـه در   
ت ) صـورت گرفـ  1377کشور ایران (آبان ماه سال 

5% از کودکـان زیـر   8/12نشان دهنده آن بود که 

% دچـار کـم وزنـی    7/13سال دچار کوتـاه قـدي،   
% آنها مبتال به الغـري مـی   8/4متوسط و شدید و 

باشند. میزان کم وزنی از بدو تولد با باالرفتن سن، 

سالگی بـه اوج  2افزایش می یابد به طوري که در 
بـه  % مـی رسـد. بـا توجـه    8/13خود یعنی میزان 

شیوع باالي اختالل رشـد و عـوارض نـاگوار آن در    

آینده کودکان انجام تحقیقات و مداخالت سودمند 
).4(بیشتري در این زمینه نیاز است

بسیاري از داده ها به ویژه در زمینه علوم انسانی 

و بیولـوژیکی داراي ســاختار خوشـه اي یــا سلســه   
ث مراتبی هستند. به طور مثال، مطالعات روي توار

در حیوانات و انسان با سلسله مراتب طبیعی سـر و  

کار دارد. بدین صورت که فرزندان در گـروه بنـدي   
خانواده ها قرار می گیرند. فرزندان یک خـانواده از  

نظر مشخصات فیزیکی و روحی نسبت به همـدیگر  

شباهت بیشتري دارند تا افراد دیگر جامعه. یکی از 
لسـله مراتبـی   موارد حایز اهمیـت در داده هـاي س  

وجود همبستگی بین مشاهدات و در نتیجه برقـرار  

-10نبودن فرض استقالل در مجموعه داده است (
8 .(

مطالعات طولی نیز که امروزه به طور گسترده در 

زمینه هاي مختلـف پزشـکی، روانشناسـی و علـوم     
رفتاري در حال توسعه می باشند از این نوع بوده و 

اده هـاي تکـراري و   فرض استقالل مشاهدات در د

طولی برقرار نیست. از مشخصه هاي بارز مطالعـات  

هـاي  طولی، اندازه گیري هاي مکرر براي آزمـودنی 
مختلف در طول زمان است و می توان تغییـرات و  

اثر زمان را براي هر آزمـودنی، از اثرهـاي گروهـی    

). با توجه بـه وجـود همبسـتگی    11-14جدا کرد (
روش هـاي رگرسـیون   بین مشـاهدات اسـتفاده از   

متــداول کــه فــرض اســتقالل مشــاهدات در آنهــا  

ضروري است، باعث ایجاد برآوردهایی اریب با دقت 
پایین می شود. بنابراین براي تحلیـل اینگونـه داده   

ها باید از مدل هـایی اسـتفاده شـود کـه سـاختار      

سلسله مراتبی و همبستگی بین داده ها را در مدل 
ند سـطحی تعمیمـی   ). مدل چ15-20لحاظ کند (

از مدل هاي خطی تعمیم یافته می باشد که در آن 

عالوه بر مدل بندي متغیر پاسخ ضرایب رگرسیونی 
نیز مدل بندي می شود. این روش، روشی کـارا در  

مدل سازي داده هایی با ساختار آشیانه اي و طولی 

بوده و هدف آن مدل بندي متغیر وابسته براسـاس  
گو (مسـتقل) در بیشـتر از   تابعی از متغیرهاي پیش

یک سطح است. مدل چندسطحی با اسامی دیگري 

نظیر مدل هاي خطی سلسله مراتبی، و مدل هـاي  
). 21-25با اثرات تصادفی نیز شناخته می شود (

ــه صــورت طــولی   در مطالعــه حاضــر داده هــا ب

آوري شده و ویژگی مهـم ایـن نـوع داده هـا     جمع
کـودك  مستقل نبودن و همبستگی مشاهدات یک

در طول زمان است که استفاده از مدل هاي آماري 

معمولی (مانند مدل رگرسیون خطـی) را نـاممکن   
می سازد. از سـوي دیگـر بـا معلـوم بـودن عوامـل       

شناخته شده موثر بر اخـتالل رشـد امکـان پـیش     

بینی آن به طور دقیق وجود نـدارد زیـرا مقاومـت    
یکـی،  کودکان در برابر بیماري ها و اثـر عوامـل ژنت  

محیطی و خـانوادگی بـر بـروز ایـن اخـتالل مـوثر       

هستند. 
با توجه به موارد مذکور، هدف اصلی ایـن مقالـه   

بررسی اختالل رشد کودکان زیر پنج سال بود کـه  

در این راستا از مدل رگرسیون چندسـطحی بـراي   
تحلیل داده هاي طولی استفاده شد. 

کارروش

سـال 2زیـر  هاي این مطالعه طولی کودکانداده

مراجعه کننده به مراکز بهداشت تهران هستند کـه  
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ــه 1200تعــداد  ــا اســتفاده از روش نمون کــودك ب

ــه  ــه اي دومرحل ــري خوش ــه  گی ــه ب ــا توج اي و ب
معیارهاي ورود به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي 

نمونه گزارش شـده، در مرحلـه اول   1200انتخاب 

هداشـت  مرکـز بهداشـت از میـان مراکـز ب    5تعداد 
سطح شهر تهران انتخاب شد و سـپس در مرحلـه   

هــا متناســب بــا حجــم دوم نمونــه گیــري، نمونــه

ــین مراکــز توزیــع شــدند.   مراجعــات هــر مرکــز ب
معیارهاي ورود کودکان به این مطالعه عبارتنـد از:  

سـال هنگـام انجـام مطالعـه، کامـل      2داشتن سن 

بودن پرونده بهداشتی کودکان و ثبت تمـام مـوارد   
م در پرونده، تولد به موقع کودك، عدم داشـتن  الز

هاي خاص در بـدو تولـد و مراجعـه مـنظم     بیماري

جهت انجام آزمایش ها. منظور از مراجعه نـامنظم،  
عدم مراجعه به صورت دو دوره متوالی یا بیشتر در 

نظر گرفته شده است. 

هـا  در مطالعـات طـولی داده  مدل چندسطحی:
با دو سطح هستند به داراي ساختار سلسله مراتبی

گیري، واحـدهاي  هاي تکرار اندازهطوري که زمان

سطح اول و افراد، واحدهاي سـطح دوم را تشـکیل   
ها شرط استقالل بین دهند. در این گونه دادهمی

هاي مشاهدات برقرار نیست و از این رو باید از مدل

مناسبی استفاده شود که وابستگی بین مشـاهدات  
نظر بگیرند. مدل آمیخته خطی چندسـطحی  را در 

که با نام مدل سلسله مراتبی یا مدل تعمیم یافتـه  

هـاي  شود یکـی از کـاراترین روش  نیز خوانده می
هاي طولی اسـت کـه طـی چنـد دهـه      تحلیل داده

اخیر مورد توجه محققان بسیاري قرار گرفته است 

)19-17( .
در مدل آمیخته خطی چندسطحی فرض بر ایـن  

) و بـه  فـرد یکسـان در طـول زمـان (    است که 

گیـري  ) مورد اندازهبار (تعداد 
نشـان دهنـده مقـدار    اند. بنـابراین  قرار گرفته

بـوده و  در زمان گیري شده به ازاي فرد اندازه

یـل ذآمیخته خطی چندسـطحی بـه صـورت    مدل 
باشد:می

= [ + + + +

+ ]

+[ + + + ]

ــه در آن  و ، ، ، ، کـــ

ــیونی و   ــرایب رگرسـ ــش و ، ضـ بخـ
تصادفی مدل هستند و همان طور که مشاهده می

شود مدل آمیخته فـوق شـامل دو بخـش ثابـت و     

).20،21تصادفی است (
ها، مدل بندي چندسـطحی و  براي توصیف داده

9,1,3نسخه SASبررسی اختالل رشد از نرم افزار 

05/0تـر از  استفاده شده است. مقادیر احتمـال کم 
اند.به عنوان معنادار آماري در نظر گرفته شده

هایافته

نفر) نمونه را 664درصد (3/55در مطالعه حاضر 

نفــر) را پســران  536درصــد (7/44دختــران و 

انحـراف معیـار) سـن    ±تشکیل داده اند. میانگین (
1/62بـود،  0/27±5/5مادران در زمان تولد برابـر  

و نفر) از مادران آنها خانـه دار بودنـد  745درصد (

نفر) آنها تحصیالتی پایین تر از 538درصد (8/44
سطح دیپلم داشتند ولی با توجه به نتـایج آزمـون   

بین میزان تحصیالت مادر خی دو، رابطه معناداري 

). میـانگین =327/0pو اختالل رشد وجود نـدارد ( 
ــان    ±( ــد کودک ــام تول ــار) وزن هنگ ــراف معی انح

251درصد (9/20گرم بود که 18/448±4/3198

گـرم) بـه دنیـا    2500نفر) آنها کم وزن (کمتـر از  
24نفـر) تـا   768درصـد ( 64آمده بودند. تقریبـا  

مرتبه اندازه گیري18ماهگی طی 24توزیع فراوانی دفعات بروز اختالل رشد کودکان تا -1جدول

درصدتعداددفعات بروز اختالل رشد

43236ندارد

46839یک مرتبه

22819دو مرتبه

665/5سه مرتبه

65/0چهار مرتبه و بیشتر
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ماهگی حداقل در یک دوره زمـانی دچـار اخـتالل    

کـودك  468رشد شده بودند. به ایـن ترتیـب کـه    
%) دو مرتبـه،  19کـودك ( 228%) یک مرتبه، 39(

%) 5/0کـودك ( 6%) سه مرتبـه و  5/5کودك (66

بودنـد  چهار مرتبه و بیشتر دچار اختالل رشد شده
نشان داده شده است. توزیع فراوانی 1و در جدول

هـاي گونـاگون   کودکان به تفکیک ابتال به بیمـاري 

نشان داده شده است.2نیز در جدول
طبق نتایج مدل چندسـطحی بـراي بررسـی اثـر     

عوامل موثر بر اختالل رشد و اثر زمان و همچنـین  

تصـادفی مـدل)،   اثر عوامل فردي و ژنتیکی (مولفه 
عوامل ابتال بـه اسـهال، عفونـت، دنـدان درآوردن،     

سرماخوردگی، تغذیه، قطع شـیر مـادر و ابـتال بـه     

سایر بیماري ها با اخـتالل رشـد رابطـه معنـاداري     
) و عامل تب رابطه معناداري بـا  p>001/0داشته (

اثـر بررسـی   بروز اختالل رشد ندارد. بـراي تعیـین   

نشده و تصادفی عوامل فردي مربوط به هر کـودك  
و همچنین اثـر زمـان در بـروز اخـتالل رشـد، بـه       

بررسی از بررسی مولفه هاي تصادفی مدل استفاده 

شود. نتایج نهایی مـدل چندسـطحی و بـرآورد    می

ارائه شده 3نسبت بخت هریک از عوامل درجدول
است. 

تصـادفی) مربـوط بـه    هاي واریانس (بخش مولفه

عرض از مبدا و زمان هردو معنادار به دست آمدنـد  
). معنادار بودن بخش تصادفی مربوط بـه  3(جدول

عرض از مبدا نشان دهنده آن اسـت کـه کودکـان    

مورد بررسی مقادیر اولیـه متفـاوتی داشـته انـد و     
ویژگی هاي فـردي یـا ژنتیکـی کودکـان در بـروز      

رت دیگر دو کودکی اختالل رشد موثر است. به عبا

که داراي شرایط مشابه تغذیه اي و ابتال به بیماري 
هاي مختلف هسـتند، رفتـار متفـاوتی در کـاهش     

دارند. معنادار بودن بخش تصادفی مربـوط بـه   وزن

زمان یا شیب مدل نیز نشان دهنده آن اسـت کـه   
ابتال به اختالل رشـد در کودکـان در طـول زمـان     

. با توجه بـه مقـادیر   ماه) متفاوت است18مطالعه (

ها نسبت بخت، ابتال به اسهال، ابتال به سایر بیماري
و عامل تغذیه بیشترین سهم را در ابتال کودکان به 

اختالل رشد داشتند.

سال مبتال به اختالل رشد به تفکیک ابتال به بیماري هاي مختلف2توزیع فراوانی کودکان زیر -2جدول

اختالل رشد دارداختالل رشد نداردابتال به بیماري

درصد (تعداد)درصد (تعداد)

)1070(%1/89)1174(%8/97اسهال ندارد

)130(%9/10)26(%2/2اسهال دارد

)1190(%2/99)1198(%8/99ت نداردعفون

)10(%8/0)2(%2/0عفونت دارد

)1135(%6/94)1192(%3/99عدم ابتال به سایر بیماري ها

)65(%4/5)8(%7/0ابتال به سایر بیماري ها

زیر دو سالبررسی اثر عوامل مختلف بر روي اختالل رشد کودکاندرمدل چندسطحی برآورد پارامترهاي-3جدول 

نسبت بختخطاي معیاربرآوردمتغیر

764/0102/014/2ابتال به اسهال

331/0037/039/1عفونت (ادراري و تنفسی)

430/0010/053/1دندان درآوردن

478/0008/061/1سرماخوردگی

522/0020/068/1تغذیه

413/0022/051/1قطع شیر مادر

680/0028/097/1سایر بیماریها

-009/0003/0اثر تصادفی عرض از مبدا

-001/00003/0اثر تصادفی زمان

-174/0001/0خطاي مدل

.معنادار هستند001/0تمام عوامل ذکر شده در جدول با مقدار احتمال کمتر از *
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بحث و نتیجه گیري

با توجه به تحلیل انجام شـده در مطالعـه حاضـر    
که با استفاده از مـدل رگرسـیون چندسـطحی بـه     

پرداخته شد، FTTرساز و بررسی رابطه عوامل خط

عامل قطع شیر مادر و عفونت ادراري و تنفسـی از  
مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر بـروز اخـتالل رشـد    

بودند. استین بکر و همکاران نیـز در یـک مطالعـه    

کیفی به مطالعه بیماري ها، تغذیه و رشد کودکـان  
ماه پرداخته اند و براي بررسی رابطه بـین  18تا 5

مدل رگرسیون با اثرات تصادفی اسـتفاده  عوامل از 

کردند. در این مطالعه متغیر وابسته میزان تغییرات 
وزن کودك است. در این مطالعه درصـد روزهـایی   

که کودکان دچار تب و اسـهال شـدند بـه ترتیـب     

% بوده است. 8% و 11برابر 
با توجه به نتایج به دسـت آمـده تـب، اسـهال و     

میزان انرژي دریـافتی توسـط کـودك بـه صـورت      

معناداري با تغییرات وزن رابطه داشته و همچنـین  
درصد روزهایی کـه کودکـان دچـار اسـهال و تـب      

بودند رابطه مثبتی با میزان انرژي جذب شـده بـه   

ازاي هریک کیلوگرم داشت. اثرات فصلی، ژنتیکـی  
ثر متغیرهاي اندازه گیري نشده نیر در بخـش  و یا ا

تصادفی مدل مورد بررسی قرار گرفتند. بـه عـالوه   

سن، جنسیت و اثر متقابل دوبه دو بین عوامل نیـز  
در حضور اثرات اصلی، معنادار نبودند. طبق بررسی 

انجام شـده، حـذف تـب از مـدل در حضـور سـایر       

عوامل، نسبت به حدف اسـهال از مـدل در حضـور    
ــزایش وزن  ســای ــاثیر بیشــتري روي اف ــل، ت ر عوام

داشت. در نهایت نتایج به دست آمده از مدل نشان 

دهنده آن بود که بهبود تغذیه کودکان نسـبت بـه   
حــذف اســهال و تــب، تــاثیر بیشــتري در کــاهش 

اختالل رشـد دارد و بنـابراین سـرمایه گـذاري در     

زمینه بهبود تغذیه اثر مثبـت بیشـتري در کـاهش    
FTT 12(دارد.(

در بسیاري از مطالعـات اظهـار شـده اسـت کـه      

بیماریهاي عفونی عامل شروع افت وزن در کودکان 
در این راستا راولنـد  ).26-28خردسال می باشند (

و تورس در مطالعات خود نشان دادند کـه عوامـل   

ابتال به اسهال، عفونت هاي تنفسی و ادراري و ابتال 
هستند  که به تب مهم ترین عوامل خطر افت وزن

از این میان ابتال به اسهال بیشترین اثـر را داشـته   

). گرچه کلسـترن و اسـمیت نتیجـه    40-42است (

گیري کردند که اثر عفونت هاي تنفسـی و ادراري  
اثر بارزتري در کاهش وزن و بروز اختالل رشـد در  

).29،30کودکان خردسال دارند (

نـد  زائري و همکاران نیز در مقاله خود نشـان داد 
که عوامل قطع شیر مادر و ابتال به اسـهال از مهـم   

ترین عوامل تاثیرگذار بر بـروز اخـتالل رشـد مـی     

باشند، گرچه در مقاله حاضر عامل دندان درآوردن 
کودك یکی از عوامل تاثیرگذار با نسبت بخت بـاال  

می باشد ولی در مقاله زائري و همکاران این عامل 

).2از اهمیت کمتري برخوردار است(
یونیسف در طبقه بندي علل سوء تغذیه، دریافت 

ناکافی مواد مغذي و بیماریها را بـه عنـوان عوامـل    

موثر که تاثیري سریع بر وضعیت تغذیـه کودکـان   
دارند معرفی کـرده اسـت. بـه عـالوه یونیسـف در      

گزارش هاي خود اعالم داشـته اسـت کـه شـواهد     

ه اپیدمیولوژیکی نشان می دهند که اولین پاسخ بـ 
ــان     ــا در کودک ــت ه ــه اي و عفون ــکالت تغذی مش

). گرچه 31،32خردسال از دست دادن وزن است (

دویلییرز در مطالعه خود نشـان داد کـه مشـکالت    
تغذیه اي و بیمـاري هـا اثـر مسـتقیمی در ایجـاد      

). احسانی پـور  33اختالل رشد و افت وزن ندارند (

نیز در مطالعه خود در همین زمینه نشـان داد کـه   
سـال از  2ال به اسهال در افت وزن کودکان زیر ابت

اهمیت باالیی برخوردار است. به عالوه نشـان داده  

شد که با باال رفتن سطح تحصیالت مـادر، میـزان   
مـی یابـد   سال کـاهش 2افت وزن در کودکان زیر 

)34(.

ــطح    ــین س ــاري ب ــه آم ــر رابط ــه حاض در مطالع
زیر تحصیالت مادر و بروز اختالل رشد در کودکان 

سال مشـاهده نشـد در حـالی کـه در برخـی از      2

مطالعات داخل کشور نشـان داده شـده اسـت کـه     
ارتباطی بین میزان تحصیالت مادر و بروز افت وزن 

سال وجـود دارد و بـا بـاال    2کودك در سنین زیر 

رفتن سطح تحصیالت مادر، افت وزن کـاهش مـی   
یابد. در مورد تاثیر میزان تحصیالت مادر روي افت

وزن کودکان، وحیدي و همکاران  نیـز در مطالعـه   

خود کاهش افت وزن با افزایش میـزان تحصـیالت   
).35را نشان دادند (مادر

بشنر و همکاران نیز که در مقاله خود به بررسـی  
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سالمت و ملزومـات آن در کودکـان پرداختـه انـد،     

بیان نموده اند که در کشـورهاي در حـال توسـعه    
د بــروز بیمــاري هــا، تــاثیر عوامــل ارگانیــک ماننــ

دارنـــد در حالیکـــه در FTTبیشـــتري در بـــروز 

کشورهاي توسعه یافتـه و کشـورهاي غربـی مثـل     
آمریکا، عوامل غیرارگانیک مانند تـاثیر محیطـی و   

روانی سهم بیشتري در بـروز اخـتالل رشـد دارنـد     

). مطالعه اي در رابطه با سوءتغذیه و اثرات آن 36(
انجمـن اطفـال دانشـگاه    روي سالمت کودکـان در  

انجام شده است که رایت و 1990تگزاس در سال 

همکاران در این مقاله به این نتیجـه رسـیدند کـه    
بیشتر در معرض ابتال به FTTشیرخواران مبتال به 

).37بیماري هاي واگیردار هستند (

همان طور که در ایـن مطالعـه نشـان داده شـد،     
یر مادر یکی از پس از عامل ابتال به اسهال، قطع ش

عوامل خطرساز در افت وزن کودك است. بـا قطـع   

شیر مادر، تغذیه کودك بـا مـواد غـذایی مکمـل و     
همچنین مواد غذایی جایگزین شیر مادر آغاز مـی  

شود و اگر مواد غذایی جایگزین نامناسب بوده و یا 

استفاده از مواد غذایی مکمل در زمان مناسبی آغاز 
وقـوع کـاهش وزن خواهـد    نشود، تاثیر بسزایی در

داشت. در مطالعات دیگر نیز رابطه معناداري بـین  

قطع شیر مادر و شروع تغذیـه تکمیلـی و اخـتالل    
رشد نشان داده شده و مورد تایید قرار گرفته است 

). همان طـور کـه در مطالعـه حاضـر     38-40، 18(

نشان داده شـد، ابـتال بـه اسـهال و عفونـت هـاي       
ــاثیر  ــروز تنفســی و ادراري ت ــاداري در ب FTTمعن

داشــتند و همچنــین مشــخص گردیــد کــه تعــداد 

دفعات ابتال به اسهال و عفونت در طول یـک سـال   
مــاهگی) کودکــان بیشــتر 12اول زنــدگی (بعــد از 

اتفاق می افتد، که این یافته در مطالعات دیگر نیـز  

مورد تایید قرار گرفته و نشان داده شده اسـت کـه   
د بررسی، ابتال به اسهال از بین چندین بیماري مور

ــاز در   ــل خطــر س ــت از عوام ــوده و FTTو عفون ب

همچنین اثر عفونت تنفسی بیشتر از اسهال اسـت  
)16،39.(

عالوه بر تمام موارد ذکر شده، در مقاله حاضر به 

علت حضـور بخـش تصـادفی در مـدل رگرسـیون      
طولی، تاثیر عوامل فردي و ژنتیکی کودکان نیز در 

مورد بررسی قرار گرفته است که بروز اختالل رشد

با توجه به معناداري بخش تصادفی می توان نتیجه 

گرفــت کــه عــالوه بــر تمــامی عوامــل ارگانیــک و 
، مشخصـات فـردي هـر    FTTغیرارگانیک موثر بـر  

کودك نیز می تواند در بـروز اخـتالل رشـد مـوثر     

باشد. به این معنا که ممکن است کـودکی بـر اثـر    
ر افـت وزن شـود ولـی کـودك     ابتال به اسهال دچا

دیگري با ابتال به همین بیماري بـه علـت شـرایط    

متفاوت فردي دچار افت وزن نشـود. بررسـی ایـن    
موضوع، که البته کمتر در مطالعات مختلـف مـورد   

ارزیابی قرار گرفته است، می تواند تاثیر چشمگیري 

در تفسیرها و نتیجه گیري ها داشته باشد.
ه یافته هـاي ایـن مطالعـه    به طور کلی با توجه ب

می توان نتیجه گرفت که ابـتال بـه بیمـاري هـایی     

همچون اسهال، عفونت و سرماخوردگی و همچنین 
عوامل تغذیه اي ماننـد قطـع شـیر مـادر و تغذیـه      

کودك در بروز اختالل رشد مـوثر هسـتند و البتـه    

باالرفتن سطح آگاهی مـادران از چگـونگی تـامین    
لت کلی نیز مـی توانـد   سالمت کودکان خود در حا

در کاهش بروز اختالل رشد موثر باشـد. بـه عـالوه    

عوامل ناشناخته و برخی عوامل محیطی و ژنتیکی 
هم بر روي بروز اختالل رشد در کودکان خردسال 

موثر هستند و این باعث می شـود کـه در شـرایط    

ظاهري یکسان کودکان به صورت متفـاوتی دچـار   
بروز اختالل رشد شوند.

دیر و تشکرتق

حاصل بخشی از طرح تحقیقاتی تحـت  مقالهاین

به کارگیري مدل چندسـطحی در تعیـین   «عنوان: 

عوامل موثر بر اختالل رشد کودکـان زیـر دو سـال    
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Abstract

Background: Failure to thrive (FTT) is delay or suspension during a child growth and not

dealing with this disorder may lead to more serious consequences like increased mortality,

emerging other relevant diseases, reduced learning capabilities, and mental, emotional, or

physical disabilities. This study aimed to identify and investigate factors associated to

occurrence of FTT.

Methods: The population of this longitudinal study included children below 2 years old

visiting the Health Center of Tehran, from which 1200 infants using two-stage cluster

sampling method were selected according to the input criteria. After gathering data on the

first two years of these infants’ life, factors associated to FTT using SAS software and

multilevel model were analyzed.

Results: Factors associated to diarrhea, infection, teething, nourishment, weaning, and other

diseases had significant role in causing FTT from which the cause of diarrhea was the most

likely factor. In addition, the model’s random section became significant.

Conclusion: As is clear from the results, both organic and inorganic factors contribute to

occurrence of this disorder. Given the significant random effects, the known causes and

factors alone are not enough for prediction of FTT among infants. Genetic and environmental

factors may play a role in FTT outbreak as well.
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