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1. GİRİŞ ve AMAÇ

           Çocukluk dönemi döllenme anında başlar ve ergenliğin tamamlanmasına

kadar devam eder. İnsanda bu süreç diğer tüm canlılara kıyasla daha uzundur. Tek

hücre olarak hayata başlayan insan zaman geçtikçe büyür, gelişir ve erişkin bir

duruma gelir. Büyüme; vücut hacminin ve kütlesinin artması, dolayısıyla

organizmadaki hücre sayısının ve büyüklüğünün artması ile ilgilidir. Gelişme,

biyolojik işlevlerin kazanılmasını tanımlayan bir terim olup hücre ve dokuların yapı

ve bileşimindeki değişimler sonucu oluşur.

          Sağlıklı çocuk herhangi bir hastalık belirtisi göstermeksizin takvim yaşına

uygun olarak büyürken psikososyal yönden de sorunsuz bir şekilde olgunlaşır. Her

çocuğun durum değerlendirmesi aynı yaştaki normal çocukların büyüme ve gelişmesi

göz önünde tutularak yapılır. Yaşa göre büyüme durumu fizik muayenenin en önemli

parçasıdır. Büyümenin süratli olduğu sütçocukluğu ve erken çocukluk döneminde

karşılaşılan tüm olumsuzluklar geri dönüşümsüz bozukluklara neden olabilir.

Dolayısıyla bir toplumun çocuk bireylerinin büyüme gelişme durumu o topluluğun

sosyo-ekonomik durumunu yansıtır (Neyzi ve ark).

        Dünya nüfusunun önemli bir bölümünü çocuklar oluşturmaktadır. Bu önemli

kesimin ölüm, hastalık ve sakatlık oranlarını azaltmaya çalışmak, sağlıklarını

korumak, desteklemek, uzun ve üretken bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için

çocuk sağlığının izlenmesi gerekir. Çocuk sağlığının başarılı bir şekilde izlenmesi

aileler, aile hekimleri, pediatristler ve diğer sağlık personellerinin işbirliği ile olur

(Özmert 2003).

       Çocuk sağlığını olumsuz etkileyen her durum, büyüme sürecini de olumsuz

etkileyebileceğinden her çocuk doğumdan sonra düzenli aralıklarla izlenip

değerlendirilmelidir (Bundak ve ark).  Büyümenin izlenmesi, standart büyüme

eğrileri kullanılarak normalden sapmaların erken dönemde saptanması sonucu

çocukta olumsuz bir durum ortaya çıkmadan önlem alınabilmesi için gereklidir.

Büyümenin izleminde kullanılacak yöntem, geçerliliği kanıtlanmış, duyarlılığı

yüksek, kısa sürede sonuç veren ve ekonomik maliyeti düşük olmalıdır. Büyümenin

izleminde kullanılan yöntemlerin tümü antropometrik ölçümlere dayanmaktadır

(Hayran 1990). Kullanılan başlıca antropometrik ölçütler vücut ağırlığı, boy
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uzunluğu, baş çevresi, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, boyun ve bel çevresi, üst

orta kol çevresi, cilt kıvrım kalınlığı ve vücut kitle indeksidir (Türkiye Klinikleri).

      Malnütrisyon; vücut doku ve organ işlevlerinin devamlılığı için gerekli makro ve

mikro besin öğelerinin, yetersiz, dengesiz ya da aşırı alımı sonucu, dokularda yapısal

eksikliklerin ve organlarda işlev bozukluklarının ortaya çıktığı kompleks bir

patolojik durumdur (Colombia Üniversitesi). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

malnütrisyonu; insanın büyümesi, yaşamını sürdürebilmesi ve özel bazı işlevlerini

yerine getirebilmesi için gereksinim duyduğu besin ve enerji alımındaki dengesizlik

olarak tanımlamaktadır (Scheinfeld ve ark, Onis ve ark 1993). Dünya çapında çok

yaygın bir sorun olup gelişmekte veya gelişmiş tüm ülkelerde görülebilmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerin fakir kesimlerinde daha yaygın bir

sorun olarak karşımıza çıkan malnütrisyon en fazla 6 ay- 5 yaş arasındaki çocukları

etkileyerek zarar vermektedir (Saner ve ark). Erken tanı, uygun tedavi ve dikkatli

izlem; malnütrisyondan korunma ve tedavide önemli unsurlardır (Grover ve ark

2009).

     Malnütrisyon tanısı için çoğunlukla antropometrik ve biyokimyasal

değerlendirmeler kullanılmaktadır. Çocukluk yaş grubunda en çok kullanılan

antropometrik göstergeler yaşa göre ağırlık (YGA), yaşa göre boy (YGB) ve boya

göre ağırlık (BGA) olup antropometrik göstergelerin yorumlanmasında en önemli

nokta yaşanılan toplumun normal değerlerine göre kıyaslama yapılmasıdır.

Antropometrik ölçümler değerlendirilirken persentil eğrilerinden ve z skorundan

yararlanılmaktadır. Z skoru bir antropometrik ölçümün içinde yaşanılan toplumun

aynı yaş grubu ve cinsiyetteki sağlıklı çocuklarının ortalama değerlerine göre

standart sapma cinsinden ne kadar uzakta olduğunu göstermektedir (Öztürk ve ark).

       Tüm dünyada çocuk yaş grubunda malnütrisyon değerlendirmesinde Waterlow,

Gomez ve DSÖ sınıflandırmaları güvenilir birer yöntem olarak kullanılmaktadır

(David ve ark). Ancak her üç yöntemin de başarılı bir şekilde kullanılabilmesi için

eğitimli sağlık personeline ihtiyaç bulunmaktadır. Üst orta kol çevresi (ÜOKÇ)

ölçümünün malnütrisyon değerlendirmesinde basit ve pratik alternatif bir yöntem

olarak kullanılabileceği değişik yayınlarda önerilmektedir (Dasgupta ve ark 2010,

Dairo  ve  ark).  ÜOKÇ  ölçümüne  göre  malnütrisyon  değerlendirmesinde  ağır

malnütrisyon için farklı ülkelerde farklı değerler sınır olarak kabul edilmektedir
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(Fernandez ve ark 2010). Çalışmamızda ülkemiz çocuklarında 1-5 yaş arası dönemde

malnütrisyon tanısında ÜOKÇ ölçümünün diğer üç yöntemle olan bağlantısının

araştırılarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
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2. GENEL BİLGİLER

2.1. Malnütrisyon

2.1.1 Tanım:

 Malnütrisyon; doku ve organ fonksiyonlarının devamlılığı için gerekli makro

ve mikrobesinlerin, yetersiz, dengesiz ya da aşırı alımı sonucu, dokularda yapısal

eksikliklerin ve organlarda fonksiyon bozukluklarının meydana geldiği kompleks bir

durumdur (Colombia Üniversitesi). Dünya Sağlık Örgütü malnütrisyonu; “İnsanın

büyümesi, hayatını devam ettirebilmesi ve özel bazı işlevlerini yerine getirebilmesi

için ihtiyaç duyduğu besin ve enerji desteğindeki dengesizlik’’ şeklinde

tanımlamaktadır (Scheinfeld ve ark, Onis ve ark 1993).

          Protein ve/veya enerji eksikliğine bağlı YGA, YGB ve BGA’nın -2 standart

sapmanın (SS) aşağısında olması malnütrisyonu gösterir. Protein ve enerji eksikliği

çoğunlukla birarada görülmektedir. Bazen birinin eksikliği diğerine göre daha

belirgin olabilmektedir. Kwashiorkor, marasmus veya marasmik kwashiorkor

klinikleri bu yüzden oluşmaktadır (Usta ve ark 2007).

          Protein enerji malnütrisyonu; DSÖ’nün tanımına göre “ her birinin besideki

eksiklik dereceleri değişebilmekle birlikte gerek proteinden gerekse kaloriden fakir

bir beslenme biçimi sonucu oluşan, en fazla sütçocukları ile küçük çocuklarda

rastlanan, sık olarak enfeksiyonların da eşlik ettiği bir patolojik sendromlar grubu”

dur (Dünya Sağlık Örgütü).

2.1.2 Tarihçe:

Hipokrat döneminden bu yana sütçocuklarındaki yetersiz ve dengesiz

beslenmeden kaynaklanan hastalıklar bilinmektedir. İlk kez Scriano’nun 1600

yıllarında kullandığı marasmus terimi günümüze kadar gelmiştir. Parrot 1887’de

marasmusun ağır şekillerini ‘atrepsi’ şeklinde tarif etmiştir. Marfan ise hafif

şekillerini 1930’da ‘hipotrepsi’ olarak tanımlamıştır. Czeryn ve Keller 1906’da “un

distrofisi” ve “süt distrofisi” terimlerini kullanmışlardır. 1933 yılında Jamaikalı

çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Cecily Williams, Ga kabilesi çocuklarında

sütten kesilme döneminde gelişebilen bir beslenme bozukluğunu (kwashiorkor) tarif

etmiştir. Bölgesel bir terim olan “Kwashiorkor” , yeni kardeşin doğumu ile bakımsız
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kalan çocuk anlamına gelir. Jelliffe’nin ileri sürdüğü kwashiorkor ve marasmus tipi

malnütrisyonu ve ara formları kapsayan “protein-kalori malnütrisyonu” 1959

yılından itibaren tüm dünyada yaygın olarak kullanılmıştır. Kalori terimi 1970

yılında enerji olarak değiştirilmiş ve 1977 yılında DSÖ tarafından “protein-enerji

malnütrisyonu” olarak tanımlanması uygun görülmüştür (Gomez ve ark. 1995,

Grover ve ark 2009, Beyazova ve ark 2005).

 2.1.3 Sıklık:

  Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük, eğitim ve sağlık hizmetlerinden

yararlanamayan, parçalanmış ailelerin çocuklarında daha sık görülür. Gelişmekte

olan ülkelerin kırsal bölgelerinde toplumun önemli bir bölümü fakir ve tahıl ağırlıklı

beslenme söz konusu olduğundan malnütrisyon sık görülür. Sel, deprem ve kıtlık gibi

afet durumlarında artış gösteren bulaşıcı hastalıkların da etkisi sonucu malnütrsiyon

prevalansında yükselme görülür.

          Kentlerde ve kırsal bölgelerde çalışan annelerin okul öncesi ve okul çağındaki

çocuklarında da öğünlerin düzenli olmayışı, iyi beslenememeleri, bakımlarının ve

izlemlerinin iyi olmayışı gibi nedenlerle beslenme sorunlarına sık olarak

rastlanılmaktadır.

          Malnütrisyon prevalansı, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan farklı toplumlara

göre değişir. Toplumsal prevalansı ve klinik özellikleri yerel ve özel inançlar,

gelenekler, ekonomik durum, sosyal özellikler, emzirme alışkanlıkları ve anne

sütünden kesilme yaşı gibi birçok faktör etkilemektedir (Saner ve ark).

           DSÖ verilerine göre gelişmekte olan ülkelerde malnütrisyonlu çocukların

oranının 1990-2010 yılları arasında %29’dan %18’e gerilediği ve 5 yaş altı ölüm

oranın da %35 azalma olduğu görülmüştür. Tüm dünyada 5 yaş altındaki 500

milyona yakın çocuktan yaklaşık 100 milyonu malnütrisyonlu olup ağır derecede

akut malnütrisyonlu çocuk sayısının 20 milyon kadar olduğu tahmin edilmektedir.

Ağır derecede akut malnütrsiyonlu çocukların büyük bir kısmı güney Asya ve Afrika

bölgesinde yaşamaktadır (Dünya Sağlık Örgütü).

          Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2008 raporuna göre Türkiye’de

5 yaş altı çocukların yüzde 10’u yaşına göre kısa boylu (bodur) olarak izlenmiştir.

Boyuna göre zayıf (kavruk) çocukların oranı yüzde 1’in altında olması çocuklar

arasındaki beslenme sorununun daha çok kronik bir sorun olduğunu göstermektedir.



6

Yaşına göre zayıf (düşük kilolu) olan çocukların yüzdesi ise %3 olarak bulunmuştır

(TNSA 2008).

2.1.4 Etyoloji ve Patogenez:

Protein ve enerji alımının yetersiz olması malnütrisyonun ana nedenidir.

Etyolojide rol oynayan faktörler bölgesel farklılıklar göstermektedir. Çoğu kez

psikososyal, kültürel ve ekonomik unsurlar malnütrisyon oluşumu için altta yatan

nedenleri oluştururlar (Saner ve ark) (Tablo 1).

Tablo 1: Malnütrisyon etyolojisi (Saner ve ark, Kale ve ark 2009):

Temel nedenler Hazırlayıcı nedenler

Beslenme ile ilgili yapılan hatalar

(nicelik ve/veya nitelik olarak)

Prematürite, düşük doğum ağırlığı,

doğum esnasında travma, zeka

geriliği…vb

Kusma ve ishaller Sindirim sisteminin anatomik

bozuklukları

Enfeksiyonlar Dolaşım, solunum, üriner ve sinir sistemi

ile ilgili bozukluklar

Çevresel şartlar: Endokrin sistem ve metabolizma

hastalıkları (diyabet, hipotiroidi vb)

Ailenin sosyoekonomik, kültürel ve

eğitim durumu (yoksulluk,

eğitimsizlik..vb)

Konstitüsyonel bozukluklar (çölyak,

KF..vb)

Anne faktörü (yaş, çalışma durumu,

hastalık)

Maligniteler

Ailede hastalık, çocuk sayısı, aynı evde

yaşayan birey sayısı..vb

Psikosomatik hastalıklar (anoreksiya

nevroza, bulimia…vb)

Batıl inançlar, gelenekler,

alışkanlıklar…vb

Bazı ilaçlar (digoksin, diüretikler gibi…)

Çevre sağlık hizmetlerinin nicelik ve

nitelik olarak yetersizliği..vb

Travma

İştahsızlık Vitamin ve element eksiklikleri (A,E vit,

çinko, demir eksikliği gibi)
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           Malnütrisyonun birçok belirtisi, eksik enerji ve protein alımına adaptasyon

yanıtı olarak gelişmektedir. Yetersiz alım nedeniyle aktivite ve enerji harcanımı

azalır. Enerji gereksinimini karşılamak için önce yağ depoları, yağ depoları

tükenince ise bazal metabolizmanın sürdürülmesi için vücudun yapı taşları olan

proteinler kullanılır (Heird ve ark).

2.1.5 Fizyopatoloji:

          Malnütrisyon vücutta yapısal ve fonksiyonel değişikliklere yol açar. İlk

etkilenen süreç büyüme ve gelişmedir. Kilo alımında duraklama veya yavaşlama

olur. Beslenme yetersizliği veya bozukluğu uzun süre devam ederse lineer büyüme

ve kemik olgunlaşması olumsuz etkilenir.

           Protein alım azlığı plazma aminoasit düzeyinde düşüklüğe neden olur.

Karaciğerde yeterli sentez olmadığından albumin konsantrasyonu da düşer. Sık

enfeksiyon nedeniyle plazmada IgG artmıştır. Plazma transferin düzeyi, retinol

bağlayıcı protein, kolinesteraz, alkalen fosfataz, amilaz ve lipaz azalmıştır. Kan üresi

genellikle düşüktür. Kas kütlesinin azalması dolayısıyla idrarda kreatinin de

azalmıştır. Plazma serbest yağ asidi düzeyleri yüksektir. Kan şekeri çoğunlukla

normal olmakla birlikte hipoglisemiye eğilim vardır.

           Total vücut suyu ve ekstraselüler su göreceli olarak artarken yağ depoları ve

kas dokusu azalmıştır. Potasyum ve magnezyum düzeyleri normalin altındadır.

Sodyum tutulumunun artması sonucu toplam vücut sodyumu artmış olmasına karşın

plazma sodyum düzeyleri genellikle düşük veya normal bulunur. Kanda izlenen

sodyum düşüklüğü ekstraselüler sıvıda artma ile ilişkilidir.

           Serum IGF-1 düzeyleri azalmıştır. Kortizol ve diğer kortikosteroid hormon

düzeyleri normal veya yüksektir. Aldosteron salınımı normal veya artmış olabilir.

Plazma insülin/kortizol oranı düşüktür.

           Kalp debisi genellikle azalmıştır. Sinüs bradikardisi ve hafif tansiyon

düşüklüğü izlenebilir. Glomerül filtrasyon hızı azalmış kalp debisi nedeniyle

düşebilir. Böbreklerin konsantrasyon yeteneği sıklıkla azalmıştır. Çoğunlukla orta

derecede anemi görülebilir (Saner ve ark).
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           Sitokin metabolizmasında değişiklikler, interlökin 1 aktivitesinde ve T hücre

proliferasyonunda azalma, fagositoz, kemotaksis ve hücre içi öldürme yeteneğinde

bozulma sonucu enfeksiyonlara yatkınlık gelişir (Bülbül ve ark).

2.1.6 Klinik:

Malnütrisyonda klinik bulgular, protein ve enerji eksikliğinin derecesine,

süresine, başlangıç yaşına, eşlik eden eser element, vitamin veya mineral eksikliğine

bağlı olarak değişir. Tartı alımında duraklama ve büyüme hızında yavaşlama ilk

bulgudur. Genetik veya endokrinolojik açıdan açıklanamayan boy kısalığı da uzun

süreli beslenme bozukluğunu düşündürmelidir. Kronolojik yaşa göre kemik yaşı

genellikle geri kalmıştır. Antropometrik ölçümler normal sağlıklı çocuklara kıyasla

düşük bulunur. Küçük çocuklarda kronik protein eksikliği, düşük vücut ağırlığı ile

birlikte yağ kitlesinin kas kitlesine kıyasla fazla olması şeklinde belirebilir. Kas

kitlesinde %15-20 azalmaya neden olan hafif protein eksikliği vücut tartısında

belirgin bir azalma yapmayabilir. Apati, anoreksi, hipotoni, deri ve saç değişiklikleri,

deri altı yağ dokusunda azalma tüm malnütrisyon sendromlarında görülebilir.

Kwashiorkor tarzı malnütrisyonda vücutta ödem izlenir (Saner ve ark).

2.1.7 Klinik Malnütrisyon Sendromları:

      DSÖ’nün tanımına göre PEM; her birinin besideki eksiklik dereceleri

değişebilmekle birlikte protein ve/veya kaloriden fakir beslenme sonucu oluşan,

çoğunlukla sütçocukları ile küçük çocuklarda rastlanan ve sıklıkla enfeksiyonların da

eşlik edebildiği klinik sendromlar grubudur (DSÖ). En çok 6ay-5 yaş arasında

görülür. Protein ve enerji eksikliklerinden birinin daha ön planda olmasına göre üç

klinik tipi vardır;  marasmus (enerji eksikliği), kwashiorkor (protein eksikliği) ve

marasmik – kwashiorkor (protein ve enerji eksikliği birlikte) (Kale ve ark 2009)

2.1.7.1 Marasmus

Marasmus, PEM’in en sık olarak rastlanılan klinik şeklidir ve ileri derecede

kalori eksikliğine bağlıdır. Hindistan, Afrika gibi malnütrisyonun sık görüldüğü

bölgelerde PEM olgularının yaklaşık %75’i marasmus şeklindedir. Belirli bir besin

öğesinin eksikliği olmayıp besin maddelerinin tümünün azlığı sonucu ortaya çıkan ve

enerji eksikliğinin ön planda olduğu kronik bir açlık durumu söz konusudur.
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Genellikle anne sütü alamayan, erken dönemde sütten kesilen ve yetersiz ek gıda

alan çocuklarda görülür. En önemli ve çoğunlukla ilk bulgu büyümenin yavaşlaması

ve durmasıdır. Vücut ilk olarak yağ dokularını mobilize ederek enerji açığını

kapatmaya çalışmasına karşın açığın kapatılamaması durumunda kas proteinlerinin

de mobilizasyonu hızlanırken kas dokusu erir. Ağır vakalarda derialtı yağ dokusu

ileri derecede azalmıştır. Tartı kaybı boy kısalığından daha belirgindir.

        Marasmuslu çocuklarda davranış değişiklikleri ( apati, halsizlik, huzursuzluk,

aktivite azalması, vb) görülür. Derileri buruşuk ve ince  (yüzdeki deri altı yağ

dokusunun kaybı nedeniyle, ihtiyar yüz görünümü), saçları ince, kuru ve seyrektir.

Kolayca ağrısız koparılabilir. Abdominal distansiyon görülebilir. Lenf nodları

kolayca ele gelir. Bacaklar kas atrofisinden dolayı incedir. Ödem ve deri altı yağ

dokusu yoktur. Vücut ısısı normalin altında izlenebilir. Sıklıkla kabızlık vardır, ancak

ishal de görülebilir (Bülbül ve ark, Saner ve ark)

2.1.7.2 Kwashiorkor

Biyolojik değeri yüksek proteinlerden fakir, fakat kalori içeriği normale yakın

bir diyetle beslenen çocuklarda oluşan beslenme bozukluğudur. Başlangıcı sinsidir

ve genellikle anne sütü kesimine denk düşen 18 ay-3 yaş arası dönemde sık görülür.

‘Kwashiorkor’ Gana dilinde “yeni kardeşin doğumu ile bakımsız kalan çocuk”

anlamına gelir.

          En önemli bulgusu ödem olmakla birlikte iştahsızlık, çevre ile ilgisizlik,

büyümede gerilik, solukluk, soğukluk, deride soyulma, vitiligo benzeri hipo ve

hiperpigmente lekeler veya ülserler ile dil papillalarında atrofi de eşlik edebilir.

Ödem alt ekstremitelerden (ayaklar ve tibia ön yüzü) başlayıp klinik ağırlaştıkça

yukarıya doğru yayılan ve basmakla çöken özelliktedir. Assit seyrek görülen bir

durumdur; kwashiorkor ödemini renal, hepatik ve kardiak ödemden ayıran önemli bir

bulgudur. Saçlarda renk açılması, kolay kırılma ve dökülme izlenir. Hepatomegali

vardır ve histolojik olarak yağlanma saptanır. Hipoalbuminemi, hipopotasemi, kanda

esansiyel olmayan aminoasitlerde göreceli artma, demir ve folik asit eksikliğine bağlı

gelişen anemi, bazen de protrombin zamanında uzama ve trombositlerin sayıca

azlığına bağlı olarak purpuralar görülebilir. Özellikle pnömoni, septisemi ve

gastroenteritler (şiddetli ve inatçı ishal) gibi enfeksiyonlar sık görülür (Bülbül ve ark,

Saner ve ark).
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2.1.7.3 Marasmik Kwashiorkor

Marasmus ve kwashiorkorun klinik ve biyolojik özelliklerinin birlikte

bulunduğu ödemli ağır bir PEM formudur. Deri bulguları ile beraber veya tek başına

ödem, kaslarda zayıflık, deri altı yağ dokusunda azalma olur. Uzun süre yetersiz

beslenme ile alt ekstremitede ödem belirginleşir (Hasanoğlu ve ark).

Tablo 2: Marasmus ve Kwashiorkor arasındaki farklar (Saner ve ark).

Özellik Marasmus Kwashiorkor

Etyoloji Kalori azlığı Protein azlığı

Başlangıç yaşı 1-2. aydan sonra. Anne sütü kesildikten sonra

En sık görülme yaşı 5-6. aydan sonra 18 ay-3 yaş

Kilo kaybı Çok fazla Az veya yok (ödem nedeniyle)

Boy kısalığı Süreye bağlı az veya çok Yok veya az

Apati + +++

İştahsızlık Az veya çok Çok fazla

Ödem Yok Sık görülür

Yüz görünümü Zayıf (Voltaire yüzü) Aydede yüzü

Hipotoni ++ +

Deri altı yağ dokusu Çok azalmış Normal veya azalmış

Deri değişikliği Normal veya kuru +++

Saç değişikliği + +++

Karaciğer boyutu Normal Büyük

Atrofik barsak mukoza

hücresi

++ ++

Kanda protein Normal veya normale yakın Düşük

Açlık kan glikozu Normal veya düşük Düşük

Kanda lipid ve fraksiyonları Normal Lipid, kolestrol düşük

İmmunolojik bozukluk ++ +++

Hipopotasemi ++ +++

Kanda aminoasitler Normal Nonesansiyel/esansiyel oranı

artmış
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2.1.8 Tanı

Genellikle iyi bir anamnez, beslenme öyküsü, antropometrik ölçümleri içeren

fizik muayene ve laboratuar incelemeleri tanı için yeterlidir (Kale ve ark). Eksojen

besi eksikliği dışında malnütrisyona neden olabilecek konjenital veya edinsel

bozukluklar da araştırılmalıdır (Saner ve ark).

          Öyküde prenatal ve natal özellikler, emzirme süresi, ek gıdalara başlama

zamanı, sütten kesme dönemi, gıdaların nasıl ve ne kadar verildiği, hazırlanışı, altta

yatan veya eşlik eden başka bir hastalık olup olmadığı, kullandığı ilaçlar, ailenin

sosyoekonomik durumu ve aile bireylerinin boy ve ağırlıkları gibi unsurlar ayrıntılı

bir şekilde sorgulanmalıdır. Sonrasında tam bir fizik muayene yapılıp antropometrik

ölçümler alınmalıdır (Özen 2005).

2.1.8.1 Antropometri

Antropometri; insan bedenine ait bazı fiziksel özelliklerin (ağırlık, boy, baş,

bel ve kol çevresi, vücut yağ miktarı, oturma yüksekliği gibi) bilimsel olarak

ölçülmesi ve aralarındaki ilişkilerin saptanması bilimidir. İnsan vücudunun

boyutunun, oranlarının ve kompozisyonunun değerlendirilmesinde kullanılan

evrensel, non-invazif ve ucuz bir tekniktir (DSÖ komitesi). Toplum taramalarında

erken tanı için başvurulacak yöntemlerin geçerliliği kanıtlanmış, duyarlılığı yüksek,

kısa zamanda sonuç veren ve maliyeti düşük bir yöntem olması istenir (Akşit 1991).

Antropometrik ölçümler bu özellikleri taşıyan ve uzunca bir süredir bu amaçla

kullanılan yöntemler olup böylece büyüme ve gelişme izlenmekte, dolaylı olarak

beslenme durumu değerlendirilebilmektedir.

2.1.8.1.1 Antropometri Tarihçesi

Beden ölçümlerini yansıtan ‘’antropometri’’ terimi ilk kez bir Alman hekimi

olan Johann Elsholtz (1623-1688) tarafından ortaya atılmıştır (Taner 1981).

Çocuklarda antropometrik ölçümlerle ilgili ilk düzenli kayıtlar ise bir Fransız kontu

olan Philibert Gueneau de Montbeillar’ın 1759 yılında doğan oğlunun boy uzunluğu

ölçümlerini 19 yaşına kadar altı ayda bir kaydetmesi ile başlamıştır. Bu sonuçlar

1977 yılında Buffon’un Histoire Naturelle başlıklı kitabında yayınlanarak dünyada

ilk longitudinal antropometrik çalışma örneğini oluşturmuştur (Boas 1899). Daha

sonra Franz Boas ‘ın antropometrik ölçümlerle çocuklarda yaşa göre büyüme hızı
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değişimlerine değinmesiyle çağdaş büyüme araştırmalarının temeli atılmıştır (Gould

1981). Çocukların belirli yaşlarda ulaştıkları büyüme düzeyi ve vücut yapısı genetik

özelliğe bağlı olarak toplumsal farklılık göstermektedir (Eveleth ve ark 1990).

Yapılan çalışmalar, genetik özelliklere kıyasla, başta beslenme alışkanlıkları,

enfeksiyon hastalıklarının sıklığı olmak üzere çevresel etmenlerin büyüme üzerine

daha etkin olduğunu ortaya koymaktadır (Bielicki ve ark 1986 Johnson ve ark 1995).

Toplumlarda sosyo-ekonomik iyileşmeler çocuklardaki büyüme eğilimlerini de

etkilemiş olup bu değişime yüzyılın eğilimi adı verilmektedir (Neyzi ve ark).

      Türk toplumunda çocuklarla ilgili antropometrik araştırmalarla ilgili bilinen en

eski çalışma 1917 yılı içinde Bursa’da Nafi Atuf Kansu tarafından 7-20 yaş arasında

125 kız, 156 erkek orta sosyo-ekonomik düzey öğrencilerden alınan boy ve ağırlık

ölçümleridir (Kansu 1917). İkinci çalışma İstanbul’da maarif müdürü Nurettin

Bey’in girişimleri ile 9-18 yaş arasında 4000 üzerinde Türk, 2200 Rum, 1600

Ermeni, 1340 musevi ve 720 Levanten öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiş ve boy,

ağırlık, göğüs çevresi ölçülmüştür (Nurettin ve ark 1926).

        Kapsamlı çalışmaların 1930’lu yıllardan itibaren hızlandığı anlaşılmaktadır.

Alantar 1936-1937 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi’ne başvuran 1 ay-12 yaş

arasında 5142 kız ve 4888 erkek çocukta boy, oturma yüksekliği ve bacak

uzunluklarını ölçerek 1938’de 1. Türk Çocuk Hekimliği Kongresi’nde sunmuştur

(Alantar 1938). Tümay Üsküdar Süt ve Mektep Çocukları Dispanseri’ne başvuran

6774 kız ve 6462 erkek çocukta ağırlık, boy, baş ve göğüs çevresi değerlerini yine

aynı kongrede sunmuştur (Tümay 1938). Hasta çocukların dışlandığı çalışmada

ekonomik bakımdan fakir, orta halli ve zengin gruplar arasındaki farklılıklara dikkat

çekilmiştir. Aynı tarihlerde Kansu yönetiminde, çeşitli araştırıcıların işbirliği ile

yapılan bir çalışmada Ankara’da ve Samsun’da sayıları 180-443 arasında değişen ilk

ve ortaokul öğrencilerinde boy ve ağırlık yanında çok sayıda antropometrik ölçüm

alınmış, ayrıca cilt, göz, saç rengi, burun profili gibi değerlendirmeler yapılmıştır

(Çınar, Gökçül, Kansu, Kınay, Kökten 1939).  İlbars 8-13 yaşları arasında 200

ilkokul çocuğunda antropometri ile vücut yapısı ve spor türleri arasındaki ilişkiyi

irdelemiştir (İlbars 1940). Bu çalışmada okul sıralarının boydan ziyade alt bacak

uzunluğuna göre seçilmesi gerektiği, makroskellerin koşma, atlamada; brakiskellerin

ise çekme işlemlerinde başarılı olduğu vurgulanmıştır. Yalım, İstanbul’un Anadolu

ve Rumeli yakalarında yaşayan 7-18 yaşta 6133 kız ve 7-20 yaşta 6144 erkek
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öğrencide ağırlık ve boy ölçümü yapmış, ülkemizde ilk kez ortalama ve standart

sapma değeri belirlenen antropometrik çalışmayı yayınlamıştır (Yalım 1940).

Çalışmada antropometrik ölçülerde, 11-13 yaş kızların erkeklerden, diğer yaşlarda

ise erkeklerin kızlardan daha önde olduğu vurgulanmıştır. Eckstein hayatın ilk

yılında, 66 erkek ve 59 kız bebekte ağırlık artışlarını izleyerek, düşük doğum ağırlıklı

bebeklerde artışın daha belirgin, erkek bebeklerde ağırlığın kızlardan önde

seyrettiğini bildirmiştir (Eckstein ve ark 1947).

             Antropometrik çalışmalar 1950’li yıllarda ivme kazanmıştır. Bostancı,

Ankara’da 9-16 yaş arası 8323 erkek, 847 kız öğrenci üzerinde yapılmış 35

antropometrik ölçümü ele alan çalışmalarını 4 makale şeklinde yayınlamıştır

(Bostancı 1954, 1955, 1956, 1957). Bu çalışmalarda ölçümlerin teknik anlamda

özenle yapılmasına, her yaş ve cinsten en az 100 denek alınmasına dikkat edilmiştir.

Kızlarda 11-14 yaşta boy değerlerinin erkeklerden önde gittiği, ancak 15 yaşla

birlikte erkeklerin boyunun daha fazla olduğu, gövde uzunluğu ortalamalarının 11-15

yaşta kızlarda daha fazla, diğer yaşlarda erkeklerin önde olduğu belirtilmiştir.

Çalışmada boya ilave olarak oturma yüksekliği, el uzunluğu, üst bacak, alt bacak,

ayak uzunluğu-genişliği, omuz genişliği, pelvis genişliği, toraks genişliği ve

derinliği, göğüs çevresi gibi birçok antropometrik ölçümler de gerçekleştirilmiştir.

Bursa Merinos Fabrikası kreşinde 1953-1959 yılları arasında yapılmış bir çalışmada

2 ay-5 yaş arası çocukların boy-ağırlık ölçümleri alınmıştır (Köksal ve ark 1961).

Boyların 6-9 ay yaşlara kadar uluslararası standartlarla paralel olduğu, daha sonra 3-

10. persentillere gerilediği, vücut ağırlıkların ise normal seyir izlediği

gözlemlenmiştir.

Belirli bir toplumu temsil edecek antropometrik çalışmaların iyi beslenen ve

bakımı iyi olan çocukların verileriyle yapılması gerektiğini savunan Soysal, Gürson

ve Neyzi bu özellikleri taşıyan 0-8 yaş grubu 4973 kız ve 6260 erkek çocukla ilgili

verileri 16. Milli Türk Tıp Kongresi’nde sunmuşlardır (Soysal ve ark 1960).

Çalışmada yaş ve cinsiyete özgü boy uzunluğu, vücut ağırlık ortalamaları, standart

sapma ve persentil değerleri hesaplanmıştır. Araştırıcılar bulunan sayıların Amerika

verilerine yakın olduğunu ve daha önce yayınlanmış Türkiye verilerinden daha

yüksek olduğuna vurgu yapmışlardır.
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             Gelişmekte olan ülkelerde çocukların önemli bir bölümünün uygun çevre

şartlarında yaşamadığı göz önünde bulundurularak referans oluşturacak

antropometrik değerlerin en iyi çevre koşullarında doğan ve büyüyen denek

gruplarından elde edilen verilere dayandırılması gereğini vurgulayan Neyzi ve ark.

Türk çocuklarında yerel büyüme standartlarını elde etmek amacıyla İstanbul’da

yüksek sosyoekonomik düzeyden 0-18 yaş arası sağlıklı çocuklarda ağırlık ve boy

ölçümlerini değerlendirmişlerdir (Neyzi ve ark). Çalışmada ailelerin sosyoekonomik

düzeyleri belirlenmiş ve yalnızca yüksek sosyoekonomik gruptan çocuklar çalışmaya

alınmıştır. 0-8 yaş arası değerler 1950-1960 yılları arasında doğmuş, iki çocuk

hekimi tarafından muayenehanelerinde düzenli izlenmiş varlıklı aile çocuklarının

kayıtlarına, 9-18 yaş arası çocuklara ilişkin değerler 1969-1970 yıllarında okullara

gidilerek alınan kesitsel ölçümlere dayanmaktadır. Çalışmada çocukların kronolojik

yaşlarının doğru olmasına, ölçümlerin standart yöntemlerle ve aynı ekip tarafından

alınmasına özen gösterilmiştir. Boy ve ağırlık ölçümlerinden ortalama ve standart

sapma değerleri hesaplanmış, ayrıca bu ölçümler elle düzeltme (hand fitting), tüm

yaş gruplarına uygulanan 3. ve 4. derecede polinomiyal regresyon ve verilerin 3 yaş

grubuna ayrılmasından sonra her gruba ayrı ayrı uygulanan regresyon olmak üzere 3

ayrı yöntemle incelenmiştir. Bu incelemenin sonuçları, gerek elle düzeltme yöntemi,

gerekse 3 yaş grubuna ayrılarak uygulanan 3. ve 4. dereceden polinomiyal regresyon

analizi ile elde edilen persentil değerlerin gerçek ölçümleri iyi yansıttığını

göstermiştir. Bu istatistik yöntemlerle elde edilmiş persentil büyüme eğrileri, 2000’li

yıllara kadar birçok çocuk hekimi tarafından Türkiye ve Avrupa’da yaşayan Türk

çocuklarının değerlendirilmesinde kullanılmıştır (Aksu ve ark 1980, Fredriks ve ark

2003, Johnston ve ark 1976).  Gerek deneklerin seçimi, gerekse ölçüm ve

değerlendirme yöntemleri açısından ülkemizde DSÖ tarafından bugün de kabul

edilen ölçütlerin dikkate alınmış olduğu ilk çalışmadır (Dünya Sağlık Örgütü 1986).

        Yerel standartlar anlamında Ankara’da Yalaz ve Epir tarafından 548 erkek ve

541 kız çocuğunda boy, ağırlık, baş ve göğüs çevresi ortalama ve standart sapma

değerleri bildirilmiştir (Yalaz ve ark 1983). Baki ve Teziç, Trabzon yöresinde 6-11

yaş grubu 3600 çocukta ağırlık ve boy öçümlerinin, ortalama, standart sapma ve

persentil değerlerini yayımlamışlar ve bu ölçümlerin İstanbul yüksek sosyo-

ekonomik düzey verilerinden daha düşük olduğunu vurgulamışlardır (Baki ve ark

1986). Dindar ve ark. Adana ilinde 6-15 yaş arası 9135 kız ve 9584 erkek okul
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çocuğunda vücut ağırlığı ve boy ölçümlerini kaydetmişlerdir (Dindar ve ark 1989).

Bu çalışmada da DSÖ kriterlerine göre seçilen sosyo-ekonomik durumu iyi aile

çocuklarında bile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İstanbul ve Trabzon

sonuçlarından daha düşük veriler elde edildiği vurgulanmıştır. Yakıncı ve ark.

Malatya ilinde 6,5-14 yaş grubundan 4092 kız ve 4555 erkek çocuktan alınan boy ve

ağırlık değerlerinin ABD ve İstanbul verilerinden daha düşük olduğuna işaret

etmişlerdir (Yakıncı ve ark 1997). Aynı araştırıcılar bir önceki çalışma grubunda yer

alan 1899 (918 kız, 981 erkek) çocuğu 4 yıl sonra tekrar değerlendirmiş ve

toplumdaki sosyo-ekonomik gelişime paralel olarak boy ve vücut ağırlığı

persentillerinde artış olduğunu gözlemlemişlerdir (Yakıncı ve ark 2000). Ankara’da

iki farklı sosyo-ekonomik gruptan 10 yaşında 200 ilkokul öğrencisi üzerinde yapılan

20 antropometrik ölçümde, üst düzey sosyo-ekonomik grupta baş çevresi dışında

diğer ölçümlerin daha önde olduğu, bu farklılığın kızlarda daha az olduğu

gözlenmiştir (Duyar 1990).  Kınık ve ark. Ankara’da 11-19 yaş grubu orta ve düşük

sosyo-kültürel düzeyden 879 erkek çocuğunda boy,  vücut ağırlığı, göğüs çevresi,

omuz genişliği gibi ölçümler yaparak sol el bilek grafisi ile saptanan kemik yaşı ile

paralellik saptamışlardır (Kınık ve ark 1988). Atalar ve ark. Ankara’da 55 okulda

birinci sınıfta okuyan 8707 çocukta boy ölçümlerini değerlendirdiklerinde, boy

kısalığı prevalansını kızlarda %3,7 erkeklerde ise %2,3 olarak saptamışlardır (Atalar

ve ark 1992). Boy kısalığı nedenleri arasında yapısal büyüme gecikmesi %38,8

düşük doğum ağırlığı %19,4 oranında bulunmuştur.

     Berman ve Özok okul sırası ve sandalye ebatlarının standartlarını belirlemeye

yönelik ergonometrik veri elde etmek amacıyla Ankara’da 6-14 yaşta 3583 öğrencide

boy, vücut ağırlığı yanında omuz yüksekliği, kol yukarıda parmak ucu yüksekliği,

oturma yüksekliği gibi 15 ayrı ölçüm ve Ankara dışındaki illerden 69.525 öğrencide

gerçekleştirmiş oldukları boy ve sağ kol maksimum uzanma mesafesi ölçümlerini

bildirmişlerdir (Berman ve ark 1986). Bu çalışmada boy uzunluğu değerleri doğum

yerlerinden etkilenmediği, İstanbul ve Ankara verilerinin altında olduğu görülmüştür.

       Nebigil ve ark. Ankara’da yüksek ve düşük sosyoekonomik yapısına sahip

ailelerin 5-11 yaş aralığındaki 5289 ilkokul çocuklarında boy değerlerinin birbirine

üstünlük farkını ortaya koyamazken vücut ağırlığı açısından düşük sosyoekonomik

grupta daha düşük rakamlar bulmuşlardır (Nebigil ve ark 1997). Aynı araştırıcılar,

çalışmaya alınan çocuklardan yüksek sosyoekonomik düzeyden olanların
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ölçümlerinin gerek ABD gerekse Neyzi standartlarının üzerinde bulunmasını

yüzyılın eğilimi olarak yorumlamışlardır. Akoğlu ve ark. İzmir’in Narlıdere

mahallesinde 663 ilkokul birinci sınıf öğrencisinde boy ve ağırlık ölçümlerini ABD

verileri ile kıyaslamışlardır (Akoğlu ve ark 1999). Bu çalışmada deneklerin

%2,3’ünü düşük ağırlıklı (-2,5 SD), %4,1’ini bodur (-2,5 SD) olarak saptamışlar ve

bu oranların Türkiye’nin diğer yörelerine göre düşük olduğunu vurgulamışlardır.

Doğan  ve  ark.  mübadele  ile  İzmir’e  Bulgaristan’dan  geri  dönen  1-6  yaş arası Türk

çocuklarında boy ve ağırlık ölçümlerini değerlendirmişlerdir (Doğan ve ark 1990).

Bu çalışmada anavatanı Türkiye olan çocuklar ile kıyaslanınca göçmen ailelerin kız

çocuklarında boy uzunlukları benzer, ağırlık değerleri göreceli düşük iken erkeklerde

ağırlık 1-4 yaşlarında düşük, boyların ise tüm yaşlarda düşük olduğu saptanmıştır.

Sivas’ın Ulaş bölgesinde  Sümer  ve  ark.  5-7  yaş aralığında  518  çocukta  boy,  ağırlık

ve baş çevresi ölçümü yaparak bulgularını ABD standartları ile karşılaştırmışlardır

(Sümer ve ark 1994). Bu çocukların %12,8’i yaşına göre zayıf, %30,9’u kısa

bulunmuş, %6,6’sında baş çevresi yaşa göre düşük bulunmuştur. Tümerdem ve ark.

Erzurum yöresinde 6-14 yaş grubu 1107 erkek ve 818 kız çocuklarında boy uzunluk

değerlerinin Ankara Etimesgut ve İstanbul’da düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip

ailelerin çocuklarından bile geride olduğunu bildirmişlerdir (Tümerdem ve ark

1978). Uludağ Üniversitesi Anatomi ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı elemanları

Gemlik ilçesinde 6-12 yaş aralığı 608 erkek ve 599 kız ilkokul çocuğunda boy,

ağırlık, oturma yüksekliği, baş uzunluğu ve baş genişliği ölçümleri yapmışlardır (İkiz

ve ark 1990). Bulgular daha önceki Bursa ve Gemlik çalışmaları ile benzer bulunmuş

ve sosyo-ekonomik düzey farkının etkileri vurgulanmıştır. Erefe ve ark. Ege

bölgesinde yaptıkları araştırmada boy ve ağırlık açısından bölgesel farklılıklara ek

olarak kentsel ve kırsal yerleşim alanlarına göre de farklılıklar oluştuğunu

göstermişlerdir (Erefe ve ark 1982). Sıdal ve ark. 1985-1986 yıllarında İstanbul Tıp

Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD polikliniğine başvuran yaşları 1 ay-6 yaş

arasında 3671 kız ve 5000 erkek çocuktan elde edilen boy ve ağırlık ölçülerinin diğer

bölgelerden yüksek, ancak İstanbul sosyoekonomik düzeyi yüksek gruptan daha

geride olduğunu bildirmişlerdir (Sıdal ve ark 1989).

       Ayhan ve Tümerdem İstanbul’da çocuk yuvalarında ve yetiştirme yurtlarında

kalan 7-13 yaş grubu 360 çocuk üzerinde ölçümler yapmışlardır (Ayhan ve ark

1994). Çalışmada rölatif ağırlık değerlerinin erkeklerde %19,8 kızlarda %16,7



17

oranında, ponderal indeks değerlerinin ise erkeklerde %18,8 kızlarda %22 oranında

düşük olduğu saptanmıştır. Rölatif ağırlık değerlerine göre erkeklerde %15,1 kızlarda

%17,3 oranında obezite bulunmuştur. Gökçay ve ark. 1991-1994 yılları arasında

İstanbul Tıp Fakültesi sağlam çocuk polikliniğine ilk ay içinde başvurmuş, boy ve

ağırlıkları ilk 6 ayda en az 4, 6-12 ay arası en az 2 kez ölçülmüş 1106 bebeği

longitudinal olarak izleyerek ölçümlerini kaydetmişlerdir (Gökçay ve ark 2003).

Yapılan değerlendirmede ölçümlerin 1978 yılında yayımlanmış ve muayenehanede

izlenmiş çocukların verilerinden farklı olmadığı sonucuna varılmıştır. Etiler ve

Dönmez Antalya kent merkezinde sağlık ocaklarında izlenen bebeklerin ağırlık

artışını ve sosyo-ekonomik düzeyle ilişkilerini değerlendirmişlerdir (Etiler ve ark

2000).

       Değişik sosyo-ekonomik gruplardan kent okul çocuklarının büyüme düzeyini ve

büyüme hızını değerlendirmek amacıyla; İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji

ekibi 1987 yılından başlayarak 6 yaş üzeri çocukların büyümesini longitudinal olarak

6 aylık peryodlarla izlemeye başlamıştır. Bu çalışmada puberte öncesi kent

çocuklarının büyüme hızı değerleri İngiliz çocuklarına benzer bulunmuştur (Neyzi ve

ark 1993).

       Büyüme ile ilgili antropometrik çalışmalarda en sık kullanılan veri boy ve vücut

ağırlığıdır. Bazı çalışmalarda bu iki unsurun dışında ölçümlere yer verilmiştir.

Korkmaz 459 erkek, 427 kız çocukta her iki ayakta 22 antropometrik ölçüm yaparak

ayağın biyometrik yapısını araştırmıştır (Korkmaz ve ark 1980). Yenidoğan dönemi

ölçümlerinin diğer dönemlere göre farklı olduğunu, ayak indeksinin giderek

küçüldüğünü, erkeklerde ayağın daha büyük olduğunu ve Türkiye’de üretilen

ayakkabılarda bu ölçümlere uyulması gerektiğini vurgulamıştır. Müftüoğlu ve ark.

100 erişkin ve 100 yenidoğan bebekte yüz ve vücut uzunluğunu değerlendirmişlerdir

(Müftüoğlu ve ark 1987). Yüz/vücut uzunluğu oranını yenidoğanda kızlarda 1/9,7

erkeklerde 1/10, erişkinde kadınlarda 1/12,1 erkeklerde 1/13,8 olarak

belirlemişlerdir. Özkuş ve ark. doğumdan 25 yaşa kadar 50 kız ve 50 erkekte baş

uzunluğu/boy uzunluğu oranını hesaplamışlardır (Özkuş ve ark 1993). Yenidoğanda

her iki cinste ¼ olan bu oran yaşla giderek küçülerek kız ve erkeklerde sırasıyla 25

yaşında 1/7,6 ve 1/7,8 bulunmuştur. Oygucu ve ark. 6-12 yaş arası 608 erkek, 509 kız

öğrencide pelvimetre ile interspinal ve intertrokanteral aralıkları ölçmüşlerdir

(Oygucu ve ark 1992).
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           Ülkemizde kemik olgunlaşması ve pubertal gelişimle ilgili çalışmalar da

yapılmıştır. Neyzi ve Alp kız çocuklarında ilk menstrüasyon yaşı ile boy, ağırlık,

ağırlık/boy oranı, deri altı kıvrım kalınlığı ve kemik yaşı arasındaki ilişkileri

incelemişler, hepsi ile korelasyon olmasına karşılık, en güçlü korelasyon değerlerinin

menarş yaşı ile vücut ağırlığı ve menarş yaşı ile kemik yaşı arasında bulunduğunu

saptamışlardır (Neyzi ve ark 1975).  Onat ve Ertem 7-9 yıl izledikleri 114 kız

çocuğunda menstrüasyon yaşı ile erişilmiş mutlak ağırlık ya da boy ölçümleri

arasında anlamlı bir ilişki bulamadıklarını bildirmişler, ancak menarş sırasındaki boy

uzunluğu, erişilecek boyun yüzdesi olarak hesaplandığında, erken adet gören kızlarda

bu oranın anlamlı olarak düşük olduğunu gözlemişlerdir (Onat ve ark 1995). Onat

başka bir çalışmasında ergenlik sırasındaki kemik olgunlaşması ile sekonder cinsiyet

özellikleri ve büyüme potansiyeli arasındaki bağlantıları irdelemiş, el parmak

kemiklerinde çengellenme başladığı sırada sekonder seks özellikleri daha ileri evrede

olan kızlarda büyüme potansiyelinin daha az olduğunu vurgulamıştır (Onat ve ark

1975). Bu araştırıcı ayrıca longitudinal çalışmasındaki verilerden yararlanarak kız

çocukları için erişkin boy hesaplamaları konusunda farklı yöntemleri değerlendirdiği

çalışmalarında 9-14 yaş aralığında Bayley-Pinneau ve Tanner-Whitehouse

metodlarının güvenilir olduğunu vurgulamaktadır (Onat ve ark 1983)

         Ülkemizde 2000’li yıllardan bu yana antropometrik araştırmaların sayısı ve

içerikleri giderek artış göstermiştir. Çalışmaların büyük çoğunluğunu boy, ağırlık ve

baş çevresi oluşturmaktadır. İstanbul çocukları üzerinde yapılan çalışmalarda 6-18

yaş grubundan sosyoekonomik düzeyleri göreceli olarak iyi olan 1100 erkek ve 1020

kız çocukta yapılan 11664 boy ve 11635 vücut ağırlığı ölçümleri ile doğumdan sonra

15. Günden başlayarak 5 yaşına kadar izlenmiş 2391 erkek ve 2102 kız çocuğunda

yapılan boy, ağırlık ve baş çevresi ölçümleri bir arada değerlendirilerek Türk

çocukları için büyüme referans değerleri hazırlanmış ve sonuçlar 30 yıl önceki

değerlerle karşılaştırılmıştır (Neyzi ve ark 2006). Sonuçlar gerek kız gerekse erkek

çocuklarda boy uzunluğu değerlerinin 2000 ABD standartlarına yakın olduğunu ve

puberte öncesi dönemden başlayarak obezitenin dikkate değer ölçüde artmış

olduğunu göstermiştir (Neyzi ve ark 2006, Gökçay ve ark 2008, Bundak ve ark

2006). Bu çocuk grubundan elde edilen verilerden ayrıca vücut kitle indeksi de

hesaplanarak Türk çocukları referans değerleri olarak yayımlanmıştır (Neyzi ve ark

2008). Kayseri grubunun çalışmalarında da 0-84 ay ve 6-18 yaş grubu çocuklarda



19

boy ve ağırlık persentil değerleri belirlenmiş, ayrıca veriler İstanbul çocuklarının

ölçümleri ile karşılaştırılmıştır (Hatipoğlu ve ark 2009, Altunay ve ark 2011).

Malkoç ve ark. 2000 metre rakımlı Erzurum’da 6-14 yaş grubu 871 erkek ve 767 kız

çocuğunda boy, ağırlık ve vücut kitle indeksi eğrileri hazırlayarak yüksek rakımın

etkilerini araştırdılar (Malkoç ve ark 2011). Bundak ve ark. Türk çocuklarında

puberte ve pubertal büyüme üzerinde çalışmalar yapmışlardır (Bundak ve ark 2007).

           Türkiye’de vücut kitle indeksi (VKİ) ile ilgili çalışmalar son 10 yılda

yayınlanmaya başlamıştır. Ankara bölgesinde 6-16 yaş aralığında 2589 çocukta

vücut kitle indeksinin değerlendirilmesi, Türkiye’de bu konuda yapılmış ilk

çalışmadır (Çamurdan ve ark 2003).

           Türk çocuklarında vücut segmentlerinin antropometrisi ile ilgili bir çalışma

1960’lı yıllarda Neyzi ve arkadaşları tarafından yapılmış, ancak bu çalışma bir

kongre yayını olarak sınırlı kalmıştır (Neyzi ve ark 1983). İlk çalışma Turan ve

arkadaşları tarafından 3-18 yaş aralığında 1302 sağlıklı çocuk üzerinde yapılmış ve

bu çocuklarda boy uzunluğu, kulaç ve alt segment ölçümleri alınmış, bu verilerden

üst/alt segment oranları, kulaç-boy farkları hesaplanmıştır (Turan ve ark 2005).

İkinci çalışma Mazıcıoğlu ve arkadaşları tarafından 6-17 yaş aralığında 2621 erkek

ve 2737 kız çocuğunda yapılmıştır (Mazıcıoğlu ve ark 2009).  Her iki cins için

persentil eğrileri çizilmiş, kulaçtan boy hesabı için formüller üretilmiş ve bu

formüllerin boyun ölçülemediği durumlarda yararlı olacağı vurgulanmıştır.

        Antropometrik araştırmalarda sol üst orta kol çevresi, üst kol yağ alanı, triseps

ve diğer bölgelerden deri kıvrımı kalınlıkları da ölçülmekte veya hesaplanmaktadır.

Bu konuda Türkiye’de ilk çalışmalar İstanbul’da bir çocuk sağlığı merkezine gelen

0-3 yaş arası çocuklarda yürütülmüş ve İngiliz ve İsveç standartlarına kıyasla düşük

değerler elde edilmiştir (Günöz ve ark 1982, Neyzi 1983). Son yıllarda sol üst orta

kol çevresi ve bağlantılı değerlendirmeler için Kayseri bölgesinden 4 çalışma

yayınlanmıştır. İlk çalışmada 6-17 yaş grubu 5553 çocuk ve adolesanda sol üst-orta

kol çevresi, triseps deri kıvrım kalınlığı ve kol yağ alanı referans değerleri

belirlenmiştir (Öztürk ve ark 2009). İkinci çalışma 6-17 yaş grubu 2621 erkek ve

2737 kız çocuğunda kol yağ alanı ile ilgili risk analiz araştırmasıdır ve bu çalışmada

iştah, uyku süresi, hane geliri ve asansör kullanma önemli risk etkenleri olarak

belirlenmiştir (Çiçek ve ark 2009). Üçüncü çalışma abdominal obezite tanımında eşik
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değer olarak kol yağ alanını inceleyen çalışmadır (Çiçek ve ark 2010).  Çalışmada

bel çevresi değerlerinin 90. Persentil değerine uyan kol alanı sınır değerleri

hesaplanmıştır. Dördüncü çalışma ise bel çevresi yanında sol üst orta kol çevresi

ölçümlerinin obezitenin tanımlanmasındaki rolünü araştırmaktadır (Mazıcıoğlu ve

ark 2010). Bu çalışma 6-17 yaş grubu 2621 erkek ve 2737 kız çocuğunda yapılmış ve

obeziteyi gösteren sol üst orta kol çevresi eşik değerleri hesaplanarak, şimdiye kadar

malnütrisyon tanısında kullanılan sol üst orta kol çevresinin obezite tanısında da ek

bir parametre olabileceği vurgulanmıştır (Neyzi ve ark).

2.1.8.1.2 Antropometrinin Tıp Alanında Kullanımı

Antropoloji; insann biyolojik yapısını, bedensel ve kültürel yapısını, sosyal

davranışlarını kendine konu edinen bir bilimdir ve sağlık ile ilişkisi geçmişten

günümüze devam etmektedir. Antropolojinin tıp ile yakından ilişkili dalı medikal

antropolojidir ve insan davranışlarındaki biyolojik ve sosyokültürel boyutların

hastalık ve sağlığı nasıl etkilediğini inceler (Heggenhougen ve ark 1997, Akşit ve ark

1997). Düşük doğum ağırlığı, gelişme geriliği, zayıflık, kısa veya uzun boyluluk ve

obezite boy ve kilo ölçümleri ile saptanabilir. Ölçümler, vücut tipi ve

kompozisyonunun değer olarak ifadesini sağlar. Yetersiz veya çok fazla besin alımı,

yetersiz egzersizi ve hastalığı yansıtır. Çocuğun gelişimi ve boyutları yanında tüm

yaşlarda bireylerin ve toplumun tümüyle sağlık ve refahını yansıtan antropometri,

performans, sağlık ve hayatta kalmayı önceden ortaya koymak için kullanılabilir.

Bebeklikten yaşlılığa kadar uygulanabilir. Bu uygulamalar bireylerin ve toplumun

sağlığını ve sosyal refahını etkileyen halk sağlığı ve klinik kararlar açısından

önemlidir. Antropometri, özellikle çocuklarda sağlık ve beslenme riskinin

değerlendirilmesinde geniş ve başarılı olarak uygulanmaktadır. (Tayfun ve ark 2000).

2.1.8.1.3 En Sık Kullanılan Antropometrik Göstergeler

Antropometrik ölçümler büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesinde ve

vücut kompozisyonunun belirlenmesinde kullanılan ölçümlerdir. Vücut

kompozisyonu ile ilgili ölçümler vücut yağının ve yağsız doku kütlesinin

belirlenmesinde kullanılırlar. Büyümenin değerlendirilmesinde ağırlık, uzunluk ve

çevre ölçümlerinden yararlanılır. Ağırlık olarak vücut ağırlığı hesaplanır. Kullanılan

uzunluk ölçümleri boy, oturma yüksekliği, baş-kalça yüksekliği, alt ekstremite

yüksekliği (subischial boyu), uyluk uzunluğu, baldır yüksekliği, kulaç uzunluğu,
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omuz-dirsek arası uzunluk, dirsek-bilek arası uzunluk, el boyu ve önkol-el

uzunluğudur. Kullanılan çevre ölçümleri ise baş çevresi, boyun çevresi, omuz

çevresi, göğüs çevresi, bel çevresi, abdomen çevresi, kalça çevresi, uyluk çevresi,

baldır çevresi, ayak bileği çevresi, kol çevresi, alt kol çevresi ve bilek çevresidir.

Bunların birbirleriyle ilişkilerini değerlendiren çeşitli indekslerden (ağırlık-boy

oranları, beden kitle indeksi gibi) de yararlanılır. Yaşa göre baş çevresi, yaşa göre

ağırlık, boya göre ağırlık, yaşa göre boy uzunluğu değerlerinden de yararlanılır.

Uzunluk ve çevre ölçümleri büyümenin saptanmasında kullanılan antropometrik

ölçüm yöntemlerdir. Vücut yağının belirlenmesinde vücudun çeşitli bölgelerinden

(triseps, biseps, subskapular, suprailyak, midaksiller, pektoral, abdominal, uyluk,

suprapatella, medial baldır, alt kol) alınan deri kıvrım kalınlığı ölçümlerinden

yararlanılır. Üst – orta kol kas çevresi, üst – orta kol kas alanı gibi indekslerden de

vücut yağı belirlenebilir (Kutluay ve ark 1997, Martin ve ark 1988, Lee ve ark 2003,

Callaway ve ark 1988).

Vücut Ağırlığı

Vücut ağırlığı ölçümü beslenme durumunun bir göstergesi olarak sıklıkla

kullanılır. Protein kitlesinin ve enerji deposunun dolaylı bir göstergesidir. Ağırlık

vücuttaki toplam yağ, protein, su ve kemiklerin toplamıdır (Pekcan 1999). Boy

uzunluğunun tersine, günlük değişimlerden kolaylıkla etkilenir (Gokhale ve ark

2003).

           İki yaşından küçük çocuklarda en fazla 10 grama duyarlı tartılar, iki yaşından

büyük çocuklarda ise 100 grama hassas tartılar kullanılarak ölçülmelidir. Tartıların

günlük olarak kalibre edilmesi gerekmektedir. Ölçümler yapılırken küçük çocukların

giysilerinin tamamen çıkarılmasına dikkat edilmelidir. Daha büyük çocuklar iç

çamaşırları ile tartılabilirler. Çocuk aç iken tartmak daha anlamlıdır (Yalçın 2003).

           Vücut ağırlığı ölçümlerinden çeşitli standartlar oluşturulmuştur. Ağırlığın

boya göre değerlendirilmesi, yetersiz beslenmeye bağlı kısa boyluluk (stunting- boya

göre ağırlık uygun fakat yaşa göre boy kısa) ile zayıflığın (wasting – boya göre

ağırlık çok düşük) birbirinden ayırt edilmesini sağlar. Boya göre ağırlığın

değerlendirilmesinde şişmanlık ve ödem bulunması büyük zorluklar getirir. Vücut

ağırlığının tek başına değerlendirmesinin başka bir dezavantajı boy uzaması

yönünden kötü bir gelişim çizgisi gösteren çocukları normal kabul etmesidir. Bu
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nedenle ağırlık, boy ve yaş değişkenleri değerlendirmede kombine olarak

kullanılmalıdır (Kutluay ve ark 1997).

Boy Uzunluğu

Boy iskelet sisteminin büyüme ve olgunlaşması ile doğrudan ilişkilidir. Boy

uzunluğu, büyümede meydana gelen kısa süreli değişimlerden etkilenmez (Gokhale

ve  ark  2003).  Boy  ölçümü  standart  boy  ölçüm  araçları ile  yapılmalıdır.  İlk  2  yaşta

sırtüstü yatar konumda, daha büyüklerde ayakta dik pozisyonda ölçülür. Sırtüstü

yatar konumda ölçüm, bir kenarında bir mezür ve çocuğun ayaklarına uygulanan

hareketli bir bölümü bulunan özel boy ölçüm masasında yapılır. Bir kişi çocuğu başı

masanın sabit ucuna sıkıca değecek şekilde tutar; ikinci kişi çocuğun dizlerini

ekstansiyonda tutup ayak tabanını hareketli kısma getirir. Ayakta dik pozisyonda

durabilen her çocuk ayakta ölçülür. Ayaklar çıplak olmalı, topuk, kalça ve skapula

bölgesinin ölçüm tahtasına temas etmesine ve topukların bitişik olmasına dikkat

edilmelidir.  Yatar konumda yapılan ölçüm, ayakta yapılan ölçümlerden ortalama 1

cm daha fazladır (Bundak ve ark 2010).

         Büyüme gerilikleri kemiklerin olgunlaşma derecesine göre iki grup altında

toplanır. Birinci grup, genetik (ailesel) boy kısalığının da içinde bulunduğu epifiz

olgunlaşmasında gecikme olmadan kemik diyafizinin kısalığı ile giden boy

kısalıklarıdır. Bu gruba giren boy kısalıklarının tedavisi mümkün olamamaktadır.

İkinci grup, konstitüsyonel büyüme gecikmesi ve doğumsal hipotroidi gibi epifiz

olgunlaşmasında gecikme ile giden boy kısalıklarıdır. Bu grup boy kısalıklarının

tedavi edilebilme potansiyelleri yüksektir. Kemik displazisi, erken puberte veya uzun

yıllar hipotiroidi tedavisi gören çocuklarda kemik yaşı ile boy uzaması arasındaki

uyum iyi değildir. Boy kısalıklarının tanısında kemik yaşının yanı sıra oturma

yüksekliği, üst/alt vücut yarısının birbirine oranı, kulaç uzunluğu, baş çevresi gibi

antropometrik vücut ölçümleri de yardımcı olur (Günöz 2002).

Oturma Yüksekliği

Çocukluk çağında vücut oranlarının belirlenmesi, büyüme gelişmenin

değerlendirilmesinde çok önemlidir. Vücut oranlarını belirleyen başlıca faktörler yaş,

cinsiyet, ırk ve genetik özellikler ile geçirilmiş veya devam eden hastalıklar ve

uygulanan tedavilerdir. Vücut oranlarının en çok kullanıldığı alan boy kısalığının

(orantılı veya orantısız) değerlendirilmesi olup, boy kısalığının etyolojisi hakkında

fikir verir.
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          Kullanılan oranlardan biri de oturma yüksekliğidir. Oturma yüksekliği oturulan

yüzey ile başın tepe noktası arasındaki mesafedir. Gövde, boyun ve başı içine alan

bir ölçümdür. Boy uzunluğundan oturma yüksekliğinin çıkarılması alt ekstremite

uzunluğunu verir. Ölçüm yapılacak çocuk ölçüm aletinin masa gibi sert, düzgün ve

yatay düzeyine bacaklardaki popliteal çukur masanın kenarıyla 90 derece açıyla

temas edecek şekilde dayar ve boy ölçümünde olduğu gibi oturma yüksekliği ölçümü

yapılır (Abalı ve ark 2012).

Baş-Kalça Yüksekliği

Baş-kalça yüksekliği oturamayan kişilerde ve çocuklarda kullanılır. Çocuklarda

ve yetişkinlerde oturma yüksekliğine karşılık gelir. Ölçüm için iki kişi gereklidir.

Yatarken ölçüm yapılır ve infantometre kullanılır. Ölçüm sırasında uyluk 90 derece

bükülür, sürgü kalçaya çekilir. 0,1 cm duyarlılıkta ölçüm yapılır (Martin ve ark

1988).

Alt Ekstremite Yüksekliği

 Kalça eklemi ile yer arası mesafe ölçülür. Birey ayakta ve dik durumda iken

ölçüm yapılır. Eklemin yerinin saptanması zordur. Genelde boy uzunluğu ile oturma

yüksekliği arası farktır. Ayakta durmakta ve oturmakta zorluk çekenlerde yatarken

boy uzunluğundan, baş kalça ölçümü çıkarılarak saptanır (Martin ve ark 1988).

             Uyluk Uzunluğu

 Günlük yaşamda ölçümü zordur. Kalça-diz arası mesafe ölçülür. İki ölçüm

şekli vardır. Bunlardan birinde patellanın proksimal ucu ile inguinal ligamentin orta

noktasından ölçüm yapılır ve mezür kullanılır. Diğerinde ise oturma yüksekliğinden

tibia boyu çıkarılır ve ölçümde antropometre kullanılır (Martin ve ark 1988).

Diz Yüksekliği

Boy uzunluğu ile diz yüksekliği arasında iyi bir uyum olmasından dolayı diz

yüksekliği ayakta ya da dik duramayan kişilerde boy uzunluğunun tahmin

edilmesinde kullanılmaktadır. Ayarlanabilir bir ölçüm çubuğu bulunan ve 90

derecelik bir açı ile hem ayak topuğuna hem de patellanın üst kısmına tutturulan bir

çeşit kaliperle ölçülür. Kişi yatar pozisyonda iken sol bacağı dizden 90 derecelik bir

açı ile bükülür. Kaliper tabana ve patellanın üst bağlantı kısmının yakınına tutturulur.
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Aletin gövde kısmı tibia kemiğine paralel olmalıdır. Tutturulan iki kenardan basınç

uygulanarak iki ölçüm yapılır. Bu ölçümlerde saptanan değerler birbirine yakın (en

çok 0,5 cm farklılık) olmalıdır (Kutluay ve ark 1997).

Baldır Yüksekliği

Ölçüm tekniği doğrudan (direkt) ve dolaylı (indirekt, projeksiyon ölçüm)

olmak üzere ikiye ayrılır. Direkt ölçümde diz eklemi ile medial malleolus başı arası

ölçülür. Birey otururken bacak bacak üstüne atar. Tibianın medial proksimal ucu ile

medial malleolus distal ucu işaretlenir. Antropometre tibiaya paralel tutularak ara

mesafe ölçülür. İndirekt yöntemde de antropometre kullanılır. Tibianın proksimal

yüzeyi ile ayak tabanı arası mesafedir. Tibianın proksimal ucunun yatay lateral yerini

belirlemek için bireye dizini bükmesi söylenir. Böylece femurun epikondil bağlantısı

saptanır, tibia başı bulunur. Daha sonra palpasyonla superior uca ulaşılır. İşaret

konulduktan sonra kişi ayakta dik durur. Bireyin yanında durulur, antropometrenin

tabanı yerde tutulur, bıçak işaretli yere kaydırılır. 0,1 cm duyarlılıkta ölçüm yapılır

(Martin ve ark 1988).

Kulaç Uzunluğu

Kulaç uzunluğu boy uzunluğu ile uyum gösterir. Klinik çalışmalarda boyun

ölçülemediği durumlarda kullanılır.  Adölesanlarda ilerideki gerçek boy uzunluğunu

tahmin etmede de kullanılabilir. Çocuk sırtı duvara dönük ve duvara tam yapışık,

kolları gövde ile 90 derece açı yapacak şekilde tam gerilmiş durumda iken orta

parmak uçlarına işaret konulması ve arasının duvardan esnek olmayan bir mezura ile

ölçümüdür (Abalı ve ark 2012).

Omuz-Dirsek Arası Uzunluk

Ölçüm için gerekli olan araç antropometredir. Ölçüm esnasında giysi uygun

olmalı, omuz ve kollar çıplak olmalıdır. Omuz ve üst kollar serbest bırakılır.

Dirsekten kollar bükülür, yere ve birbirine paralel olacak şekilde hizalanır. Avuç

içleri birbirine bakar. Normal solunuma devam edilir. Akromion-olekranon arası

ölçülür. 0,1 cm duyarlılıkta ölçüm yapılır (Martin ve ark 1988).

Dirsek-Bilek Arası Uzunluk

Dirsek-bilek arası uzunluğun ölçümünde kayan kaliper kullanılır. Ölçüm

esnasında kıyafet uygun olmalıdır. Kişi destek almak üzere duvara dayanabilir.
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Omuz geri itilir. Kollar iki yanda serbest bırakılır. Dirsekten 90 derece bükülür, avuç

içleri birbirine bakacak konumda tutulur. Parmaklar kolun uzantısı olarak gergin

tutulur. Kaliperin sabit ucu olekranonun posterior ucuna yerleştirilir. Kaliperin

kolları dik açı oluşturmalıdır. 0,1 cm duyarlılıkta ölçüm yapılır (Martin ve ark 1988).

El Boyu

El boyu ölçümünde küçük hareketli kaliper kullanılır. Radiusun stiloid kemiği

ile orta parmağın ucuna kadar olan mesafe saptanır. Otururken veya ayakta ölçüm

yapılır. Eller ve kollar uzatılır. Kaliper ele paralel tutulur. 0,1 cm duyarlılıkta ölçüm

yapılır (Martin ve ark 1988).

Önkol-El Uzunluğu

Önkol - el uzunluğu ölçümünde kayan kaliper kullanılır. Olekranon ve orta

parmak ucu arası mesafedir. Ölçüm esnasında kol ve omuzları açıkta bırakacak giysi

tercih edilmelidir. Birey dik durur, topuklar yan yana getirilir. Omuzlar geride,

normal solunumda konumlanılır. Kollar önce yanda tutulur, daha sonra dirsekten 90

derece bükülür. Eller uzatılır, avuçlar birbirine bakar. Kaliper yerleştirilir ve 0,1 cm

duyarlılıkta ölçüm yapılır (Martin ve ark 1988).

Baş Çevresi

Baş çevresi ölçümleri beyin gelişimi ile yakından ilişkilidir. Çünkü, anne

karnındaki dönemde büyümenin gecikmesi ya da yaşamın ilk aylarında ortaya çıkan

kronik malnütrisyon beyin gelişimini bozarak baş çevresinin normalden az olmasına

neden olabilir. Yaşla bağlantılı olarak değerlendirildiğinde ilk iki yaş için protein-

enerji alımı ile ilgili beslenme durumunun değerlendirilmesinde uygun bir indekstir.

Baş çevresi ölçümü, makrosefali veya mikrosefali gibi patolojik durumların

saptanmasında da kullanılabilir. Pediatri pratiğinde ilk 3 yaşta ölçülmesi ve izlenmesi

özellikle vurgulanmaktadır.  Beslenme durumu ve hastalıklar yanında genetik

faktörler de baş çevresini etkileyebilir. Baş çevresinin ölçümü için dar, esnemeyen

fakat bükülebilen bir mezür kullanılır. Ölçüm, mezür arkada başın en çıkıntılı

noktasından, yanda pariyetal bölgeden ve önde glabelladan geçirilerek yapılır

(Kutluay ve ark 1997, Bundak ve ark 2010).
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Boyun Çevresi

Çocukluk yaş grubunda beslenme bozuklukları ve obezitenin

değerlendirilmesinde ağırlık ve boydan üretilen beden kitle indeksi ile bel, üst kol, el

bileği ve boyun çevresi gibi ölçümler de kullanılmaktadır. Boy daha sabit bir

değişken olarak düşünülebildiğinden beslenme bozukluklarının tanı ve izlem

süreçlerinde çevre ölçümleri ve bunların oranları da değerlendirmeye katkı sunar.

        Boyun ile hastalıklar arasındaki üzerinde en çok çalışılan konu obezite ve

obstrüktif uyku apnesidir. Boyunda biriken yağ dokusunun hava yoluna baskı yaptığı

düşünülmektedir. Boyun çevresi fazlalığının obezite ve gelişebilecek kardiyo

metabolik hastalıklar için önemli risk oluşturduğuna ait çalışmalar yapılmıştır.

        Ölçüm; omuzlar her iki tarafta gevşek pozisyonda dururken çenenin alt

bölümünden, larinks inferior alt ucu (adem elması) üzerinden gözler ve yüz yere

paralel bakacak şekilde başa pozisyon verilerek yapılır. Mezür boyun aksına 90

derece dikey tutulur (Mazıcıoğlu 2012).

Göğüs Çevresi

Bebek ve çocuklarda malnütrisyon taramasında, çocuk ve yetişkinlerde vücut

cüssesi indeksi, çocuk ve yaşlılarda maksimum inspirasyon ve maksimum

ekspirasyon ölçümü solunum fonksiyon kapasitesi için indeks oluşturur. Normal

pozisyonda, ayaklar omuz genişliğinde açık iken ölçüm 4. kosta seviyesinden yapılır.

Yanlarda bu 6. kostaya denktir. Yatay olarak, normal ekspirasyonun sonunda ölçüm

yapılır (Callaway ve ark 1988).

Bel Çevresi

Adipoz dokunun yaklaşık %85’i subkutan yağ olarak cilt altında lokalize iken

yaklaşık %15’lik küçük bir miktarı abdomen içinde lokalizedir. “Visseral yağ” terimi

yaygın olarak intraabdominal yağı tanımlamak için kullanılır. Manyetik rezonans

görüntüleme (MR), bilgisayarlı tomografi (BT), dual X-ray absorbsiyometre

(DEXA) subkutan abdominal doku ve intraabdominal adipoz dokunun miktarını

belirlemek için altın standart olarak önerilmiştir (Shen ve ark 2003). Santral

yağlanma ve visseral adipozite artışının riskinin anlaşılmasıyla radyolojik metodlara

alternatif ve onlarla güçlü korelasyon gösteren ölçüm yöntemleri üzerinde

çalışılmaya başlanmıştır. Bunun için zamanla bir takım antropometrik ölçümler

üzerinde durulmuş ve zamanla bel çevresi ölçümü gerek pratik kullanımı ve gerekse

abdominal bölge adipoz dokusu ile kuvvetli ilişkisi bakımından öne çıkmaya
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başlamıştır. Hatta metabolik sendrom tanımlanmasında da önem kazanmış ve esas

tanı kriterleri arasında yerini almıştır. Bel çevresi ölçümü için 14 farklı lokalizasyon

tanımlanmıştır ve tümü de 10. kostadan iliak kristaya kadar uzanan aralıktadır. Genel

olarak ölçümler spesifik anatomik bölgelere göre 5 ana grupta toplanır. Bunlar en alt

kostanın hemen altı, belin en dar noktası, en alt kosta ile iliak krista arasının ortası,

iliak krista hemen üzeri ve umblikus hizasıdır. Literatür tarandığında ölçüm bölgesi

açısından iliak krista ve en alt kosta arasındaki orta nokta %29, umblikus hizası %28,

belin en dar yeri %22 olarak kullanıldığı görülmüştür.

          Ölçüm yaparken açıkta bırakılmış bel çevresinden, hafif ekspirasyonda, rahat

bir şekilde ayakta durur pozisyonda, ayaklar birleştirilmiş ve kollar serbest bırakılmış

şekilde ölçüm yapılmalıdır. Ölçüm bandı kolay esnemeyen bir maddeden yapılmalı

ve 0,1 cm ölçüm aralıklarına sahip olmalı, vücudun uzun eksenine dik, yere paralel

konuşlanmalıdır. Ölçüm esnasında baskı uygulanmamalıdır (Hatipoğlu 2012).

Kalça Çevresi

Kalça çevresi bölgesel adipoz doku miktarını dış pelvis üzerinden verir. Alt

vücut şişmanlığının bir göstergesidir. Bel çevresi ile birlikte subkutan adipoz doku

dağılımının göstergesidir. Kişi dik durur, kollar yanda, ayaklar yan yana tutulur.

Ölçüm yapan kişi bireyin yanında durur. Baskı yapılmadan, yatay düzlemde, 0,1 cm

duyarlılıkta ölçüm yapılır. Kalça çevresi ölçümünde iki çeşit ölçüm tekniği

uygulanmaktadır. İlkinde yere paralel, kalçanın arkada en yüksek çevresinden ölçüm

yapılır. İkincisinde ise yere paralel, kalçanın yandan en yüksek çevresinden ölçüm

yapılır. Genellikle birinci yöntem önerilmektedir (Callaway ve ark 1988).

Uyluk Çevresi

Proksimal, orta ve distal uyluk olmak üzere üç ayrı noktadan uyluk çevresi

ölçümü yapılır. Her üç ölçümden de vücut dansitesinin saptanmasında faydalanılır.

Adipoz doku ile yağsız vücut kitlesinin saptanmasında kullanıldığı gibi hastalık veya

yaralanmalara bağlı kas atrofisinin göstergesi olarak da kullanılır. Proksimal uyluk

çevresinin ölçümünde mezür yatay olarak gluteal oluğun ucundan geçirilir ve ölçüm

yapılır. Orta uyluk çevresinin ölçümünde mezür yatay olarak inguinal kat ile

patellanın proksimal ucu arasına yerleştirilir. Dizin proksimal ucu işaretlenir.

İnguinal katın orta noktası kalçalar büküldüğünde saptanır. Ara mesafe ölçülür ve

orta nokta işaretlenir ve ölçüm yapılır. Distal uyluk çevresinin ölçümünde ise mezür
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femoral epikondillerin proksimal ucuna yerleştirilir ve ölçüm yapılır. Her üçünde de

0,1 cm duyarlılıkta ölçüm yapılır. Yumuşak dokuya baskı yapılmadan deri üzerine

temas sağlanır (Callaway ve ark 1988).

 Baldır Çevresi

Tek başına veya lateral ve/veya medial baldır deri kıvrım kalınlığı ile kesitsel

kas ve adipoz dokuyu saptamak amacıyla kullanılır. Yetişkinlerde vücut bileşiminin

göstergesidir ve yaşlılarda vücut ağırlığını saptama amacıyla da kullanılır. Ölçümde

birey masa üzerine oturtulur. Ölçülecek bacak serbest sallandırılır veya birey

ayaklarını birbirinden 20 cm açık tutar. Mezür yatay konumda tutulur ve maksimum

çevre hedeflenerek 0,1 cm duyarlılıkta ölçüm yapılır (Callaway ve ark 1988).

Ayak Bileği Çevresi

Ayak bileği çevresi ölçümü ayaklar çıplak, birbirinden biraz ayrık iken, düz bir

alanda yapılır. Minimum çevre proksimal malleoliden ölçülür (Callaway ve ark

1988).

El Bilek Çevresi

Bilek çevresi büyümenin önemli bir göstergesidir. Ölçüm yüzyüze yapılır.

Çocuk ayakta durur, kolu dirsekten bükülür, avuç içi yukarı doğru bakar, el kasları

gevşek bırakılır. Mezür radius ve ulnanın styloid çıkıntılarının distal ucuna

yerleştirilir.  Yer  elin  işaret  veya  orta  parmakları ile  palpe  edilir.  Mezür  ön  kol

aksisine dik açı oluşturacak şekilde yerleştirilir ve 0,1 cm duyarlılıkta ölçüm yapılır

(Callaway ve ark 1988).

Alt Kol Çevresi

 Ölçüm esnasında kişi ayakta durur. Kollar iki yanda, gövdeden biraz açıkta,

avuç içleri vücuda doğru bakacak şekilde ölçüm yapılır. Mezür gevşek olarak ön

kolun proksimal kısmına, kola dik açı ile aşağı ve yukarı kaydırılıp maksimum çevre

ölçülür. Ölçüm yapılırken yumuşak dokuya basınç yapılmaz. 0,1 cm duyarlılıkta

ölçüm yapılır (Callaway ve ark 1988).
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Üst Orta Kol Çevresi

Kol yumuşak doku olarak deri altı yağ dokusu ve kas dokusunu içerir. Bu

nedenle bu iki dokudan birinin ya da her ikisinin azalması sonucu kol çevresi daralır.

Üst orta kol çevresi epidemiyolojik çalışmalarda sıklıkla kullanılan bir antropometrik

ölçümdür. Özellikle saha çalışmalarında tercih edilmesinin nedeni ölçümün kolay ve

ucuz olması, özel bir uzmanlık gerektirmemesi ve persentil eğrileri üzerinden

değerlendirmeye gerek olmadan yorumlanabilmesidir. Hem boyuna göre düşük tartılı

(zayıf), hem de yaşına göre boy kısalığı (bodur) olan çocukları saptamada tek başına

ya da diğer antropometrik ölçümlerle birlikte kullanılabilir. Kol çevresi, hayatın ilk

bir yılı içerisinde belirgin şekilde artarken 1–5 yaş arası çocuklarda mutlak bir değer

gibidir, çok az değişir. Çocuklardaki beslenme durumunun değerlendirilmesinde, kol

çevresinin iyi bir belirteç olduğu ileri sürülmüştür. Endüstrileşmenin geri olduğu

ülkelerde deri altı yağ dokusu miktarı genellikle azdır ve kol çevresindeki değişim

kas kitlesindeki değişime paralel gider. Bu nedenle de özellikle protein-enerji

malnütrisyonu ve açlık durumunun belirlenmesinde yarar sağlar.  Bazı

araştırmacılara göre aynen yaşa göre ağırlık standardında olduğu gibi kol çevresi

ölçümü, normal çocukla protein-enerji malnütrisyonlu çocuğu birbirinden kolaylıkla

ayırt edebilir. Üst-orta kol çevresi ölçümleri obezlerde ve egzersiz yapan çocuklarda

yüksektir.  Ölçüm esnasında çocuk dik ayakta durur. Kol dirsekten 90 derece

bükülür, avuç içi yere bakar. Akromion üzerine işaret konulur. Olekranon ile

akromion arası nokta saptanır. Daha sonra kol serbest bırakılır. Mezür kola dik açı

oluşturacak şekilde tutulur ve yumuşak dokuya basınç yapmadan, 0,1 cm duyarlılıkta

ölçüm yapılır (Callaway ve ark 1988, Öztürk 2012).

Cilt Kıvrım Kalınlığı

Şişmanlığın saptanmasında en geçerli yöntem vücuttaki yağ miktarının

saptanmasıdır. Bunun yöntemleri çeşitlidir. Pratikte cilt kıvrım kalınlığı, beden kitle

indeksi ve boy uzunluğuna göre vücut ağırlığı sıklıkla kullanılan yöntemlerdir.

Ölçüm olarak sıklıkla triseps cilt kıvrım kalınlığı (TCKK) ve subskapular cilt kıvrım

kalınlığı (SSCKK) ölçümleri kullanılmaktadır. Kaliper de denilen Harpenden

kıskacına gerek vardır. TCKK ölçmek için sol kol önce dirsekten 90 derece bükülür.

Akromion ve olekranon çıkıntıları arasında kalan orta nokta bulunur ve işaretlenir.

Kol serbest bırakılır. Katman sol elin işaret ve başparmağı ile tutulur. Sağ elle kaliper

ile işaretli yerden ölçüm yapılır. Ölçüm sırasında kişi ayakta dik olarak durur. Küçük
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çocuklarda ölçüm anne kucağında yapılır. SSCKK ölçümünde ise sol skapula

kemiğinin inferior köşesine işaret konulur. Sol elle katman omuriliğe 45 derece açı

ile tutularak ölçüm yapılır. Seyrek olarak kullanılan diğer cilt kıvrım kalınlıkları ise

biseps ve suprailiak cilt kıvrım kalınlıklarıdır (Çiçek 2012).

Vücut Kitle İndeksi (VKİ)

       Şişmanlık veya zayıflık tanımlanması için yaygın ve kolay uygulanabilir

yöntemlere ihtiyaç vardır. Yağ dokusu miktarını kabaca gösteren en basit yöntem

vücut ağırlığıdır. Ancak boyu da dikkate almak gerekmektedir. Boy ve ağırlık ilişkisi

için birçok oranlar geliştirilmiştir. Bugün bu oranlar arasında en çok kabul gören

vücut kitle indeksidir. VKİ, kişinin kilogram olarak ağırlığının, metre olarak boy

uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır ( VKİ= kg/m2 ).  Erişkinlerde  boy

genelde sabit olduğundan VKİ değerleri sabittir. Ancak çocuklarda boy uzaması

olduğu için değer olarak persentiller kullanılır. 5’nci persentilin altında olan

adolesanlar düşük kilolu olarak kabul edilirler. VKİ değerleri 85 ve 95’nci persentilin

üzerinde olan adölesanlar fazla kiloluluğun sınırındadırlar. Böylelikle VKİ obezite ve

malnütrisyon tanımlamasında da kullanılır (Bundak 2012).

Yaşa Göre Ağırlık (YGA)

Yaşa göre ağırlığın düşük olması “düşük kiloluluk “ olarak tanımlanmaktadır.

Bu gösterge hem çocuğun boyundan hem de ağırlığından etkilenmektedir ve bu

özelliği nedeniyle her iki gösterge konusunda da yorum yapılmasına olanak sağlar.

Kısa zaman aralıklarında çok büyük değişiklikler gösterebildiği için büyümenin

izlenmesinde tüm ölçümlere göre çok duyarlıdır. Hem anlık hem de geçmişteki

beslenme durumunu gösterir. Ancak genetik ya da konstitüsyonel büyüme geriliği ve

intrauterin büyüme geriliği olanlarda yanlış değerlendirmeye yol açabileceğinden tek

başına kullanılmamalı, boya göre ağırlık ile birlikte değerlendirilmelidir (Dünya

Sağlık Örgütü 1995, Saner ve ark).

 Yaşa Göre Boy (YGB)

Sosyo-ekonomik durum, çevresel faktörler, kötü yaşam koşulları, uzun süre

yetersiz beslenme ve sık geçirilen enfeksiyonların bir göstergesidir. Bu nedenle anlık

değil geçmişteki genel sağlık durumunun göstergesidir. Yaşa göre boyun düşük

olması “bodurluk” olarak tanımlanmaktadır (Dünya Sağlık Örgütü 1995).
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Boya Göre Ağırlık (BGA)

Boya göre ağırlığın düşük olması “zayıflık” olarak tanımlanmaktadır. Önemli

düzeyde ağırlık kaybı, yakın zamanda açlık veya ağır hastalık nedeniyle medya

gelmektedir. Ayrıca kronik hastalıklar nedeniyle de zayıflık olabilir. Yaştan bağımsız

olduğu için özellikle çocuğun yaşının bilinmediği, düzenli olarak izleminin

yapılamadığı veya ilk kez görüldüğü zaman kullanılabilecek bir ölçüttür (Yalçın

2012).

        2.1.8.1.4 Antropometrik Göstergelerin Yorumlanması

       Antropometrik göstergelerin yorumlanmasında en önemli nokta, büyüme

standartları veya referans popülasyona göre yapılan değerlendirmelerdir. Ulaşılan

büyümenin değerlendirilmesinde persentiller, median yüzdesi ve standart sapma

skoru olmak üzere üç yaklaşım söz konusudur (Yalçın 2012).

Persentil Eğrileri

Büyüme eğrileri çan eğrisi biçimindedir ve normal dağılıma uymaktadır.

Kullanılan başlıca persentiller 3-5, 10, 25, 50, 75, 90 ve 95-97.  persentillerdir.

Çocuğun büyümesi, aynı yaş ve cinsiyetteki akranlarından hazırlanmış standart ya da

referans persentil eğrileri ile karşılaştırılır. Aynı yaş grubunda ve cinsiyette olan

gözlemlerin yüzde kaçına ulaştığına bakılır. Normal dağılım içinde 100 vakadan

üçüncüsünün olduğu yere 3. persentil, 97. sinin olduğu yere 97. persentil denir. Daha

önce büyüme parametreleri bulunmayan çocukta tek bir dönemde alınan ölçümlerin

değerlendirilmesi ile sadece yetersiz beslenme ya da fazla kilolu vakalar tespit

edilebilir. Bu çocuklarda yaşa göre ağırlığın 3. persentilin altında olması, boya göre

ağırlığın ya da yaşa göre baş çevresinin 5. persentilin altında olması araştırmayı

gerektirir (Yalçın 2012).

Median Yüzdesi

Persentil eğrilerinde ideal ağırlıklardan veya boylardan (50. persentil)

faydanılarak standart tablolar oluşturulur. Burada çocuğun antropometrik ölçümü

aynı yaştaki sağlıklı ve büyümesi normal olan 50. persentildeki çocuğun

antropometrik ölçümü ile karşılaştırılarak standart değerler hesaplanır. YGA, BGA

ve deri kıvrım kalınlığında standartın %90’ının üzeri normal kabul edilirken,
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YGB’da %95 kullanılmaktadır. Bu standart değerler malnütrisyon sınıflamalarında

kullanılır (Yalçın 2012).

       Standart Sapma Skoru (SSS, Z skoru)

Verilerin standartlaşmasında en çok kullanılan yöntem standart sapma skoru

(SSS), yani z skorudur. Burada orijinal veriler, ortalaması 0, standart sapması 1 olan

standart (z) değerlerine dönüştürülür. Ortalamanın üzerindeki değerler pozitif,

altındakiler negatiftir. Standart sapma (ss) “1” olduğu için standart değerin

büyüklüğü vakanın ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğunu göstermektedir.

Veriler uygun dağılıma uydukları durumda da ± 1 ss sınırları içerisindeki vakalar

grubun %68,3’ünü, ± 2 ss sınırları içindeki vakalar grubun %95,4’ünü, ± 3 ss

sınırları içerisindeki vakalar grubun %99,7’sini oluşturmaktadır. Vakanın

ortalamadan 2 ss’dan daha uzakta olması, vakada patoloji olma olasılığı

düşündürmesine karşın kesi tanı koydurmaz. Normalden varyasyon olabileceği de

akılda tutularak vakanın araştırılması gerekir (Yalçın 2012).

2.1.9 Sınıflandırma

Malnütrisyonda hastalığın derecesini gösteren çeşitli sınıflamalar yapılmıştır.

Genellikle kabul edilen ağırlık kaybı ve boy azlığına göre yapılan sınıflandırmalardır

(Coşkun ve Özalp 1986).

Gomez Sınıflaması

 Vücut ağırlığı ölçümüne dayanır ve malnütrisyonun derecesini belirlemede

yaygın olarak kullanılmaktadır. Gomez, yaşa göre ağırlığı esas alan ilk sınıflamayı

1956 yılında yayınlamıştır. Daha önce Bengoa tarafından adapte edilmiştir. Gomez

ve Bengoa Meksika’da hastaneye getirilen ciddi malnütrisyonlu çocuklardan elde

ettikleri deneyimlere dayanarak bu sınıflamayı geliştirmişlerdir. Ölçülen ağırlık aynı

yaş ve cinsiyetteki beslenmesi iyi sağlıklı çocukların 50. persentil değeri ile

karşılaştırma yapılarak (yaşa göre ağırlık) değerlendirilir. Malnütrisyon derecesini

belirlemede oldukça yaygın olarak kullanılır (Coşkun ve ark 1986, Gomez ve ark

1997) (Tablo 3).
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Yaşa göre ağırlık yüzdesi= (Çocuğun ağırlığı/Aynı yaştaki 50.persentil değeri) X 100

Tablo 3: Gomez sınıflaması

Yaşa göre ağırlık (medyan değerlerin

yüzdesi)

Malnütrisyon derecesi (beslenme durumu)

90-110 Normal

75-89 Hafif (1. Derece)

60-74 Orta (2. Derece)

<60 Ağır (3. Derece)

Waterlow Sınıflaması

Waterlow sınıflaması toplumlarda malnütrisyon etyolojisini tanımlamada YGA

ölçütünün tek başına yeterli olmadığı görülerek geliştirilmiştir. Boy ölçümünü de

içine aldığı ve kronik malnütrisyonu da gösterdiğinden daha çok kullanılmaktadır.

Bu sınıflamada YGB ve BGA ölçütleri esas alınmıştır (Dündar 2006, Waterlow

1972) (Tablo 4).

YGB yüzdesi= (Çocuğun  boyu/Aynı yaştaki 50. persentil değeri) X 100

BGA yüzdesi= (Çocuğun  ağırlığı/Aynı yaştaki 50. persentil değeri) X 100

Tablo 4: Waterlow  sınıflaması

Normal
Hafif (1.

Derece)

Orta (2.

Derece)

Ağır (3.

Derece)

YGB  (%) >95 90-94 85-89 <85

BGA  (%) 90-110 80-89 70-79 <70

Wellcome Sınıflaması

Bireysel tanıda kullanılmaktadır. Hastaneye getirilen PEM’li çocuğu

sınıflandırmada, mevcut olan PEM’in derecesini ve ciddiyetini tanımlamada

kullanılır. Tanı koymada yardımcıdır ve bireysel kullanım açısından yararlıdır.

Wellcome sistemi ile çocuğun PEM’ini sınıflandırmada, çocuğun YGA ve klinik

bulgu olarak ödem varlığı olmak üzere iki çeşit bilgi kullanılır. Çocuklar bu iki

kritere göre sınıflandırılırlar (Tunçbilek 1988) (Tablo 5).
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Tablo 5: Wellcome sınıflaması

YGA (medyanın yüzdesi) Ödem Var Ödem Yok

60-80 Kwashiorkor Beslenme yetersizliği

<60 Marasmik kwashiorkor Marasmus

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sınıflaması

       Standart sapma skoruna ( z skoru) dayalı sınıflamadır. Z skoru, ölçülen değerin

(ağırlık, boy, VKİ vb) yaş ve cins için medyan değerden standart sapma değeri olarak

ne kadar uzakta olduğunu gösteren bir değerdir. Normal olarak değerlendirilen aralık

-2 SS ve +2 SS arasıdır (Özen 2013) (Tablo 6).

Tablo 6: DSÖ sınıflaması

Orta Ağır

YGA SS skoru -2 ile -3 < -3

YGB SS skoru -2 ile -3 < -3 (bodur)

2.1.10 Laboratuar ve Biyokimyasal İnceleme

Malnütrisyon ve beslenme durumunun değerlendirilmesinde güvenilir olarak

kullanılabilecek, uygulaması kolay, ucuz, duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek,

inflamasyon ve diğer klinik durumlardan (kronik karaciğer-böbrek hastalığı vb)

etkilenmeyen veya az etkilenen bir test henüz yoktur. Laboratuar testleri daha çok

komplikasyonların saptanması, beslenme destek tedavisine yanıtın izlenmesi ve

araştırma amaçlarıyla kullanılmaktadır. En sık kullanılanlar, visseral protein olarak

adlandırılan ve karaciğerde sentezlenen albumin, transferrin ve transthyretin

(prealbumin) dir. Genellikle akut faz yanıtından etkilenirler ve alımın yetersiz

olmasının yanında karaciğer yetersizliği sentezlerini etkiler (Özen 2013).

Albumin

Çoğu yerde çalışılabildiğinden sık kullanılır. Düşük olması birçok hastalıkta

mortaliteyle ilişkili bulunsa da bu durum beslenmenin etkisinden çok hastalığın

etkisini yansıtır. Yarılanma ömrünün uzunluğu (3 hafta), toplam miktarının yüzde

5’inin her gün yenilenmesi ve inflamatuar durumlarda karaciğerin albumin yerine
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akut faz reaktanları sentezine yönelmesi ve artmış kayıp durumları beslenme

durumunun değerlendirilmesinde kullanılmasını sakıncalı kılar. Albumin düzeyleri

kwashiorkorda düşük, marasmusta genellikle normal veya normalin alt sınırındadır.

Cerrahi kayıplar, kan kaybı, stres, protein kaybettirici enteropati ve kronik karaciğer

hastalığı gibi birçok durumdan etkilenir (Özen 2013, Saner ve ark)

Transferrin

 Daha kısa yarı ömrü (7-10 gün) nedeniyle yakın dönemdeki beslenme

durumunu albuminden daha iyi gösterir. Bununla birlikte akut faz yanıtından,

hidrasyon durumundan ve total vücut demiri miktarından etkilenir (Özen 2013).

Transthyretin (Prealbumin)

Albumin prekürsörü değildir. Kısa yarılanma süresinden (2-3 gün) dolayı

yakın dönemdeki beslenme durumunu daha iyi yansıtır. Retinol bağlayan proteinin

taşıyıcısı ve tiroid hormonları için transport proteinidir. Serum düzeyinin <100 mg/L

olması PEM için yüksek risk olduğunu, 100-170 mg/L olması orta derecede risk

olduğunu ve  >170 mg/L risk olmadığını düşündürmekle birlikte, akut faz yanıtı ve

dilüsyondan etkilendiği için bu sınıflandırma genellikle beslenme durumundan çok

hastalığın şiddetini yansıtır. Kronik karaciğer hastalıklarından albumine göre daha az

etkilenmesi karaciğer hastalığı olanlarda beslenmenin izlemi açısından avantaj

sağlar. Beslenme desteği verilen hastaların besin desteklerinin yeterli olup

olmadığının erken dönemde saptanması açısından yararlı olabilir (Özen 2013)

 Hemoglobin

 Vücut hücre kütlesinin azalmasına bağlı olarak gerçek malnütrisyonu olanlarda

ve inflamasyonu olanlarda hemen daima düşüktür. Demir ve vitamin (B12, folik asit)

eksikliği nedeniyle düşük izlenir (Özen 2013)

 Retinol Bağlayıcı Protein

 Çok kısa yarı ömrü (12 saat) nedeniyle beslenme destek tedavisine hızlı yanıtın

(özellikle parenteral beslenmede) bir göstergesi olabilir. Böbrek fonksiyonları ve

vitamin A düzeyinden etkilenir, pahalı bir yöntemdir ve klinik ortamda

kullanılmamaktadır (Özen 2013).
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İdrarda Üre/Kreatinin Oranı

 Sabah aç olarak ilk idrar atıldıktan sonra çocuğa hiçbir sıvı veya içecek

vermeden alınan idrarda saptanan üre ve kreatininin birbirine oranı hesaplanır. Bu

oran çocuğun beslenme durumundan çok yakın zamanda aldığı protein miktarının

yeterli olup olmadığını gösterir. Oranın 10’dan düşük olması yetersiz protein alımına

işaret eder  (Saner ve ark).

İdrarda Sülfür/Kreatinin Oranı

 Bu test üre-kreatinin oranı gibi protein alımını belirleyen bir testtir. Diyetteki

biyolojik değeri yüksek proteini gösterir (Saner ve ark).

Serumdaki Aminoasitlerin Oranı

      Serumdaki aminoasitlerin tek boyutlu kromatografisi ile yapılan ayrımdan sonra

bir  grup  non-esansiyel  aminoasitlerin,  diğer  bir  grup  esansiyel  aminoasitlere

kıyaslanması ile elde edilir. Normal çocuklarda oranın üst sınırı 1,8 dir. Oranın 2,0

üzerinde olması beslenme bozukluğunun bir göstergesidir. Enfeksiyon, stres, doku

hasarı gibi durumlardan etkilendiği için serumdaki amino asitlerin oranının yaygın

kullanımı yoktur (Saner ve ark).

İdrarda Hidroksiprolin İndeksi

Hidroksiprolin (HOP)  indeksi, idrarla çıkarılan HOP’in idrarda bulunan

kreatininin mikromol/mL/kg olarak ifade edilen miktarına oranıdır. Bu indeks 6 ay-5

yaş arasında düşme gösterdiğinden değerlendirmelerde bu durum göz önüne

alınmalıdır. Yaş grubu 1-6 yaş arası normal çocuklarda indeks 2-5 arasında

değişmektedir. Oranın 2’den düşük olması beslenme bozukluğunu gösterir (Saner ve

ark).

İdrar Kreatinin/Boy İndeksi

İdrarla kreatinin atılımı kas kitlesi ile ilişkili olduğundan kas erimesiyle

giden hastalıklarda bu maddenin atılımı azalır. Oranın 0,9 ‘dan az olması kas

kitlesinin azaldığını gösterir. Beslenme bozukluğunun erken evrede tanınmasında

yardımcıdır (Saner ve ark).
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 C-Reaktif Protein (CRP)

             İnflamatuar sürecin ölçütü olarak en sık kullanılan testtir. Albumin ile

birlikte değerlendirildiğinde beslenme durumu hakkında daha iyi bilgi verir (Özen

2013).

      Sitokinler

            Akut travma, hastalık ve kronik inflamasyonlarda yüksektir. Beslenme

durumunu değerlendirirken inflamasyonun olup olmadığını göstermek amacıyla

kullanılabilirler. Özellikle IL-6 ‘nın toplumsal çalışmalarda morbidite/mortalite

açısından önemli bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir (Özen 2013).

 Diğer Parametreler

Tam kan sayımı, eritrosit sedimantasyon hızı, kültürler ( idrar, dışkı ve kan),

kan glikozu, serum elektrolitleri, dışkı tetkikleri (sindirim durumu, amip, giardia,

parazit vb), doku transglutaminaz IgA ve IgG antikorları, serum eser element (çinko,

bakır, kurşun) düzeyleri malnütrisyon tanı ve tedavisinde istenebilecek testlerdir

(Kale ve ark 2009).

2.1.11. Komplikasyonlar

*Elektrolit bozukluğu

        *Hipoglisemi

        *Hipotermi

        *Anemi

        *İmmün yetmezlik ve enfeksiyonlara yatkınlık

        *Devamlı veya tekrarlayan ishal

        *Dehidratasyon

        *Vitamin ve mineral eksiklikleri
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        *Kalp yetmezliği

        *İskelet-kas sistemi, gastrointestinal sistem, sinir sisteminde değişiklikler ve

bozukluklar

        *Deri ve mukoza bozuklukları

        *Karbonhidrat, protein ve lipid metabolizmasında bozukluklar. (Bülbül ve ark)

2.1.12 Tedavi

Tedavi yönünden malnütrisyonlu hastaların kategorilere ayrılması gerekmektedir.

Çok ağır veya komplikasyonlu, hafif-orta derecede komplikasyonsuz vakalar gibi

ayrım yapılmalıdır. Tüm vakalarda ödem, deri lezyonları, dehidratasyon, iştahsızlık,

kusma ve ishal, apati, aşırı zayıflık veya boy kısalığı ve enfeksiyon varlığı

araştırılmalıdır. Tedavide öncelikle hangi hastanın yatırılarak tedavi edilmesi

gerektiğine karar verilmelidir (Saner ve ark).

    DSÖ’ne göre PEM olan çocuk aşağıdaki bulgulardan biri veya bir kaçı varsa

hastaneye yatırılarak izlenmelidir (Bülbül ve ark).

    *Ağızdan yeterli beslenememe

    *Yaygın ödem

    *Ağır dehidratasyon ve elektrolit denge bozukluğu

    *Ağır enfeksiyon

    *Ağır ve yaygın deri/mukoza lezyonları

    *Ağır vitamin eksiklikleri

    *Ağır anemi

    *Yaşın küçük olması (12 ay altı) ve çok kötü sosyo- ekonomik durum.

      Malnütrisyonlu çocuğun hastanedeki tedavisi 3 aşamada değerlendirilir. İlk

aşama başlangıç (stabilizasyon) dönemi ( 2-7 gün) olup şok, anemi, kalp yetmezliği,

sepsis gibi ağır durumların düzeltilmesi, komplikasyonların tedavisi ve beslenmenin
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başlanmasını içerir. İkinci aşama düzelme (rehabilitasyon) dönemi ( 2-6 hafta) olup

besin alımının artarak vücut ağırlığının da artmaya başladığı ve günlük kalori

miktarının giderek arttırıldığı dönemdir; evdeki besin ve beslenme durumuna göre

liste hazırlanır ve aile eğitilir. Son aşama izlem (6-26 hafta) dönemidir; taburculuk ve

evde izlem dönemini kapsar (Bülbül ve ark).

Hafif ve Orta PEM’de Tedavi

         PEM’li vakaların en büyük kısmını oluştururlar. Birçoğu büyüme geriliği

olduğu farkedilmemiş veya yaşına göre tartısı normalin hafif altında olan

çocuklardır, sağlık kuruluşuna başvuracak kadar da hasta değillerdir. Enfeksiyonlar

ve akut gastroenterit bu grupta da sık görülür. Tedavileri hastaneye yatırılmadan,

ayaktan veya yarı ayaktan (çocuk annesi ile birlikte gündüzleri gözlemde tutularak ve

eğitim yapılarak) yapılır. Tedavide amaç, çocuğun yaşına uygun bir diyet almasını

sağlamaya ve enfeksiyonlardan korumaya yöneliktir. Tedavinin temeli yeterli protein

ve kalori içeren besinlerin oluşturduğu bir beslenme programına dayanmaktadır; 2-3

g/kg/gün protein ve 100-150 kcal/kg/gün enerji alımı sağlanmaya çalışılmalıdır.

Diyet düzenlenmesinde çok pahalı olmayan, kolay ulaşılan ve bölgeye özgü

besinlerin tercih edilmesine dikkat edilmelidir. Öğün sayısı günde en az beş olmalı,

enerji alımını arttırmak için öğünlerde yemeklere zeytinyağı veya tereyağı ilave

edilmelidir (Saner ve ark).

          Ağır PEM’de Tedavi

          Hastaneye yatışın gerekli olduğu ağır PEM tedavisinde ilk amaç metabolik

bozukluklar, şok veya komplikasyonların  (dehidratasyon, ağır anemi, enfeksiyon)

yani yaşamı tehdit eden durumların düzeltilmesidir. Dehidratasyon genellikle

hipotonik olup ağır bir potasyum eksikliği ve sıklıkla renal değişiklikler ile

birliktedir. Vücutta anormal toplanmış büyük miktarda sıvı bulunduğu, sıvı

tedavisinde dikkate alınmalıdır. Dolaşım yüklenmesine yol açılmaması için çocuk

içebiliyorsa sıvının oral yoldan, alamıyorsa nazogastrik tüple oral elektrolit

solüsyonları şeklinde verilmesi çok ağır olmayan vakalarda seçilecek yoldur. Çok

ağır ve şokun eşlik ettiği vakalarda parenteral sıvı endikasyonu vardır. Sıvı tedavisi

sürecinde çocuk çok iyi izlenmeli ve ağırlık kontrolleri ile verilen sıvı miktarı
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ayarlanmalıdır. Solüsyon yüksek konsantrasyonda potasyum içermelidir. Anüri veya

oligüri varlığında damar yolundan potasyum verilmez. Ağır durumlarda kan

düzeyleri kontrol edilerek sıvıya potasyum ilave edilir. İlk haftalarda günde 5-6

mEq/kg potasyum verilmelidir. Tüm vakalarda enfeksiyon varlığı araştırılmalı ve

uygun antibiyotik tedavisi verilmelidir. Açık deri lezyonları varsa kültürler alınmalı

ve geniş spektrumlu antibiyotikler başlanmalıdır. Kızamık varsa çok ağır

seyredebileceğinden intravenöz immünglobülin uygulanmalıdır. Tüberküloz

kuşkusunda PPD negatif de olsa tedaviye başlanmalıdır. Tedavinin esası protein

miktarı yüksek ve biyoyararlanımı iyi, yeterli kaloriyi ve bütün esansiyel elemanları

içeren bir diyetin verilmesidir. İlk günlerde iştahsızlık ve kusmaya eğilim sık

lduğundan çocuğu sık aralarla ve küçük miktarlarda beslemek gerekir. Bazen sürekli

veya aralıklı olarak nazogastrik yolla besleme gerekebilir. Anne emziriyorsa anne

sütüne devam edilmesi gerekir. Yaşa uygun ek besinler yavaş yavaş başlatılır. Yapay

beslenenlerde süt formülleri diyet tedavisinin temeli olarak en uygun besinlerdir. İlk

veya ikinci günden itibaren çocuk süt formülü ile beslemeye başlanır. Laktozdan

fakir süt formülleri tercih edilir.

          Yeniden beslenme sendromuna (refeeding sendromu) yol açmamak için büyük

miktarlarda şekerden kaçınılmalıdır. Besindeki laktoz miktarı günde 3-4 g/kg ın

altında tutulur. Asit dışkı ve ishal varsa karbonhidrat alımını daha da kısıtlamak

(tercihen laktozsuz besinler vermek) gerekir. Süte tahammülsüzlük gösteren

vakalarda protein hidrolizat preparatları veya soya sütleri ile iyi sonuç alınır. Anne

sütü alan bebekler bu kuralın dışındadır. Başlangıçta beslenmeye az miktarlarda

(günde 50-100 kcal ve 1 g/kg protein ) başlanır ve çocuğun tahammülü oranında

miktarlar giderek artırılır. Bu dönemde özellikle ödemli hastalarda günlük sıvı alımı

100 mL/kg ‘ı geçmemelidir. İlk günlerde kilo alımı beklenmez. Aksine ödem

dağıldığı için kilo azalabilir. Kilo kaybı beklenen bu dönemde kilo artışının olması

akla “yeniden beslenme sendromu” nu getirir. Diyete adaptasyon 2-3 hafta sürer.

Daha sonra yavaş yavaş günde 150-200 kcal /kg enerji ve 4 g/kg protein sağlayacak

bir diyete geçilir. Fazla protein verilmesi iyileşmeyi hızlandırmaz. Enerji sağlanması

daha zor bir sorundur. Bitkisel yağların sindirimi daha kolay olduğundan sütlere az

miktardan başlayarak giderek artan miktarlarda bitkisel yağ eklenmelidir. Diyet

esansiyel besinleri tam olarak içermelidir. Hastanede yatış boyunca anne çok iyi

eğitilmelidir. Bütün vakalarda diyete ek olarak polivitamin preparatları ve demir
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vermek gerekir. Özellikle A ve D vitaminleri ve demir, tedavinin ilk 3-4 haftasında

yaşa göre gereksinimin iki kat fazlası olarak verilmelidir. Megaloblastik anemi varsa

folik asit tedavisi gerekir. İshal geçirmiş çocuğa tedaviye magnezyum ve çinko

eklenmesi önerilir. E vitamini kwashiorkorun patogenezinde rol oynayan serbest

radikalleri ortadan kaldırmaya yardımcı olması açısından gereklidir (Saner ve ark).

Yeniden Beslenme Sendromu  (Refeeding Sendromu)

       Uzun süreli açlıkta adaptasyon sonucu vücutta hormonal ve metabolik

değişiklikler meydana gelir. Bu süreçte bazal metabolik hız yavaşlar, viseral

proteinler ve organ fonksiyonları korunmaya çalışılırken iskelet kaslarında

katabolizma başlar. Malnütrisyonun aylar boyu sürmesi viseral hücre kitlesinde de

azalmaya yol açar. Yeniden beslemeye başlanması, açlık durumuna karşı geliştirilmiş

olan bu adaptasyon mekanizmalarını alt üst edebilir. Yüksek kalori verilirse ölüme

bile neden olabilecek komplikasyon gelişebilir. Beslemeye başlamanın erken

safhasında bile görülebilir. Metabolik yavaşlamayı sağlayan endokrinolojik

değişiklikler hızla tersine döner, glükoneogenez baskılanır. Serum glikoz düzeyinin

artması glükozüriye ve buna bağlı poliüri ve dehidratasyona yol açabilir.

Hipergliseminin etkisiyle insülin salınımı artar; glikoz, potasyum, magnezyum ve

fosfor hücre içine girer. Bu minerallerin eksikliği diyafragma kasında güçsüzlük,

solunum yetersizliği, miyokard kasılmasının bozulması gibi ciddi nöromüskuler

bozukluklara neden olur. Karbonhidrat metabolizmasında önemli olan tiaminin

tüketilmesi, laktik asidoz, kalp yetersizliği gibi yaşamı tehdit eden sorunlara yol

açabilir. Öte yandan organizma hızla tamir sürecine başlar. Anabolizmanın artması

da minerallerin hücre içine sürüklenmesine ve serum düzeylerinin düşmesine yol

açar. Hücre içi sıvısının artması ile vücut sıvısı kompartmanlarında değişiklikler

meydana gelir.

        Yeniden beslenme sendromunun önlenmesi için kısıtlı sıvı ve sodyum

verilmelidir. Vücut ağırlığı, kanda ve idrarda elektrolitler ve idrar çıkışı dikkatli

izlenmelidir. Onkotik basıncı düşük olan çocuklarda verilen sıvının damarda kalması

için albumin gibi kolloidler; gerektiği kadar ve olabildiğince sabit bir hızda glikoz

verilmelidir. Potasyum eksiği yavaş yavaş yerine konmalıdır. Hipotermi düzeltilmek



42

istenirken aşırı ısıtma enerji tüketimini artıracağı için acele edilmemelidir.

Enfeksiyonlara gecikmeden müdahale edilmelidir (Saner ve ark).

2.1.13 Prognoz

        İyileşme  iki  evrede  olur.  İlk  2-3  hafta  içinde  ödem  ve  diğer  klinik  belirtilerin

çoğu kaybolur, biyokimyasal ve fizyolojik değişiklikler normale yakın seviyelere

gelir. Sonraki evrede çocuk giderek ağırlık kaybını telafi eder ve bütün diğer geri

dönüşlü değişikliklerin tam düzelmesi gerçekleşir. Hastaneye yatırıldıktan 2-3 ay

sonra çocuk genellikle boyuna uygun kiloya erişmiştir. Nütrisyon rehabilitasyon

merkezleri veya benzer olanaklar (ev ziyaretleri ile yakın izlem) söz konusuysa

yalnızca ilk evrede hastanede kalması yeterlidir. En iyi koşullarda bile hastaneye

yatan ağır PEM’li çocuklarda mortalite %10-20 arasındadır. Ağır mental depresyon,

hipotermi, hipoglisemi ve peteşiler kötü prognoz göstergesidir. En önemli ölüm

nedeni elektrolit dengesizliği, ağır dehidratasyon, kalp yetersizliği, enfeksiyonlar ve

sepsistir. İlk günlerde ölüm riski yüksektir. PEM genellikle vücutta geri dönüşlü

değişiklikler yapar ve iyileşme ile tüm fonksiyonlar normalleşir. Fakat fetal dönem

ve postnatal ilk aylarda hücre çoğalması fazla olduğu için merkezi sinir sisteminde

bir takım geri dönüşsüz değişiklikler görülebilir (Saner ve ark).

2.1.14 Önleme ve Korunma

       Çocuğa besin gereksinimlerini karşılayacak şekilde uygun bir diyetin sağlanması

çocuğun aşılanması ve enfeksiyonlardan korunması malnütrisyondan korunmada

önemli yer tutar. Bu durum PEM’in önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu ve ele

alınması gerektiğini gösterir. Sadece tıbbı bir sorun değil, sosyal bir sorun olarak da

karşımıza çıkar. Çevrenin hijyen koşulları, toplumun sağlık bilgisi ve sağlık

uygulamaları, sağlık hizmetlerinin niteliği ve niceliği de PEM epidemiyolojisini

etkileyen faktörlerdir (Saner ve ark).

       Besin üretiminin devamlı desteklenmesi, çevre sağlığı, hijyen koşullarının iyi

olması, topluma verilecek iyi bir sağlık bilgisi, koruyucu sağlık hizmetleri, aile

planlaması ve anne eğitimi malnütrisyon gelişiminden koruyacak en değerli

faktörlerdir (Kale ve ark 2009).
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      Çocuk sağlığının iyileştirilmesi için DSÖ tarafından geliştirilen ve 1980’li

yıllarda uygulamaya giren ‘çocuk sağ kalım programları’ çocukların sağlığına en

fazla katkı yapacak hizmetler olarak kabul edilmiştir. İngilizce baş harflerinin

birleştirilmesi ile GOBI-FFF olarak anılan program şu bölümlerden oluşur  (DSÖ

1998).

       G- Growth monitoring (Büyümenin izlenmesi): Çocuğun ağırlığı düzenli

aralıklarla ölçülmeli ve bu ölçümler kayıt altına alınmalıdır. Normal büyüme

eğrisinden sapma olursa uyarıcı olmalı, zamanında tedbir alınmalıdır.

      O- Oral rehidratasyon: İshallerde oral rehidratasyon sıvılarının kullanımı

yaygınlaştırılmalıdır.

      B- Breastfeeding (Anne sütü ile emzirme): İlk 6 ay anne sütü verilmelidir.

      I- Immünisation (Bağışıklama): Aşılamaya önem verilmelidir

     F- Food supplementation: Ek gıdalara geçiş döneminde yeterli ve uygun

besinlerle beslenmelidir.

     F- Family planning: Aile planlaması yapılmalı, doğum aralıkları düzenlenmelidir.

     F- Female education (Kadının eğitimi): Anneler düzenli bir şekilde eğitilmelidir.
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3. GEREÇ VE YÖNTEM

           Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar

Etik Kurulu’nun 10.06.2014 tarih ve 2014/12 sayılı onayı sonrası Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniklerine (genel pediatri, enfeksiyon hastalıkları,

endokrinoloji, nefroloji, onkoloji, kardiyoloji, alerji ve immünoloji, gastroenteroloji,

hepatoloji ve beslenme) 1 Haziran 2014-  30 Eylül 2014 tarihleri arasında başvuran

1-5 yaş arası (12-60 ay, ortalama 35,01 ± 14,76 ay, median 35 ay) 1500 çocuk (796

erkek, 704 kız,) çalışmaya alındı. Örnekleme grubunun seçiminde basit tesadüfi

(rastgele) örnekleme yöntemi kullanıldı.

           Çalışmaya katılan tüm çocukların ailelerinden (rutin çocuk muayenesinin bir

parçası olarak uygulanmakta olan boy ve tartı ölçümüne ilaveten ÜOKÇ ölçümü

hakkında bilgi verilerek) alınan sözlü ve yazılı onam sonrası çocukların boy, kilo ve

ÜOKÇ’den oluşan antropometrik ölçümleri yapıldı. Tüm antropometrik ölçümler

aynı kişi (alanında deneyimli bir çocuk sağlığı ve hastalıkları asistanı doktor)

tarafından ve aynı ölçüm araçları kullanılarak yapıldı. Boy uzunluğu ölçümü; ayakta

dik durabilen çocuklar için duvara monte edilmiş ve 0,1 cm’ye duyarlı boy ölçer

(Holtain Limited, Crymych, Dyfed, Made in Britain) ile ayakkabısız olarak yapıldı.

Ayakta dik duramayan çocukların boy ölçümünde ise kenarında bir mezür ve

çocuğun ayaklarına uygulanan hareketli bir bölümü bulunan özel boy ölçüm masası

kullanıldı. Vücut ağırlığı ölçümü 100 grama hassas basküllerde (Oncomed Electronic

body scale SC-105 ve Charder model MS3500, made in China) üzerinde ince

kıyafetler olacak şekilde ayakta, ayakta duramayan çocuklarda ise yatırılarak yapıldı.

ÜOKÇ ise esnek olmayan fakat kıvrılabilen bir mezür ile ölçüldü. ÜOKÇ’ni ölçmek

için sol kol dirsekten 90 derece fleksiyona getirildi. Akromion (omuz) ve olekranon

(dirsek)  çıkıntıları arası mesafenin  tam  orta  noktası işaretlendikten  sonra  kol  nötral

pozisyona getirilerek mezür ile bu noktadan kolun çevresi ölçüldü. Neyzi ve

arkadaşlarının 2008 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi’nde yayınlanan

(72) Türk çocuklarında vücut ağırlığı ve boy uzunluğu referans değerleri kullanılarak

YGA, YGB ve BGA yüzdeleri hesaplandı. Boy ve kilo için z skorları (SS skoru)

Neyzi ve arkadaşlarının çalışmalarına dayanan boy ve kilo için ss verileri

kullanılarak saptandı.
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       Gomez,  Waterlow ve DSÖ sınıflamalarına göre malnütrisyon dereceleri

belirlendi. Gomez sınıflamasında YGA yüzdesi;

(Çocuğun  ağırlığı/Aynı yaştaki 50.persentil değeri) X 100

 formülü ile hesaplandı. Yüzde 110 ile 90 arası normal, yüzde 89 ile 75 arası hafif (1.

Derece), yüzde 74 ile 60 arası orta (2. Derece) ve yüzde 60’ın altı ağır (3. Derece)

derecede malnütrisyon olarak değerlendirildi (Tablo 3). Waterlow sınıflamasında

YGB yüzdesi;

(Çocuğun  boyu/Aynı yaştaki 50.persentil değeri) X 100

 formülü ile hesaplandı. Yüzde 95 ve üzeri normal, yüzde 94 ile 90 arası hafif, yüzde

89 ile 85 arası orta ve yüzde 85 ve altı ağır derecede malnütrisyon olarak

değerlendirildi. Waterlow sınıflamasının diğer parametresi olan BGA yüzdesi;

           (Çocuğun ağırlığı/ Çocuğun boyunun 50. persentil değerine denk düşen

ağırlık) X 100

formülü ile hesaplandı. Yüzde 90-110 arası normal, yüzde 89-80 arası hafif, yüzde

79 ile 70 arası orta, yüzde 70 ve altı ağır derecede malnütrisyon olarak kabul edildi

(Tablo  4).  DSÖ  sınıflaması olarak  kilo  ve  boy  z  skorları (SSS)  hesaplandı.  SSS

skorları -2 ile +2 arası normal, -2 ile -3 arası orta derecede, -3 ve daha altı değerler

ise ağır derecede malnütrisyon olarak tanımlandı (Tablo 6).

          ÜOKÇ’nin değerlendirilmesinde malnütrisyon tanısı için 12,5 cm sınır değer

olarak alındı. Ağır malnütrisyon tanısı için ise literatürlerde iki farklı değer

bildirildiğinden 11,5 cm (84) ve 11,0 cm (178,179) olmak üzere iki sınır değer

kullanıldı. Çalışmamızdaki çocukların malnütrisyon tanısı açısından ÜOKÇ kesim

değerleri ayrı ayrı olmak üzere Gomez (YGA), Waterlow (YGB, BGA) ve DSÖ

sınıflamaları için ROC analizi ile belirlendi.

         Malnütrisyon tanısı için ÜOKÇ ölçümünün Gomez (YGA), Waterlow (YGB,

BGA) ve DSÖ sınıflamalarına göre arasında özgüllük, duyarlılık, pozitif ve negatif
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kestirim değerleri saptandı. ÜOKÇ ile diğer üç sınıflama arasındaki ilişkiyi

araştırmak için doğrusal regresyon analizleri yapıldı. İstatistiksel incelemede SPSS

20.0 paket programı kullanıldı. Verilerin frekans ve yüzdesel dağılımları saptandı.

Normallik testi sonucunda, gruplar arasında farklılık incelenirken ikili gruplarda

normal dağılmayan değişkenlerde Mann Whitney U Testi kullanıldı. İkiden fazla

gruplarda ise normal dağılmayan değişkenlerde Bonferroni düzeltmeli Kruskal

Wallis H Testi kullanıldı. Değişkenler arası ilişkiler Ki-Kare testi ile araştırıldı.

Anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 kabul edildi.
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4. BULGULAR

        Çalışmaya alınan 1500 çocuğun 704’ü kız (%46,93), 796’sı (%53,07) erkek idi.

oluşmaktaydı. Yaş ortalaması kızlarda 35,28 ± 14,82 ay (yaş aralığı 12-60 ay,

median 36 ay) ve erkeklerin yaş ortalaması 34,77 ± 14,72 ay (yaş aralığı 12-60 ay,

median 35 ay) olarak bulundu (Tablo 7).

Tablo 7: Yaş grupları ve cinsiyet dağılımı.

Yaş (ay) Kız (n) (%) Erkek (n) (%) Toplam (n)

12 ay - 23 ay 210 (%51,6) 197 (%48,4) 407

24 ay - 35 ay 151 (%43,9) 193 (%56,1) 344

36 ay - 47 ay 161 (%46,8) 183 (%53,2) 344

48 ay - 60 ay 182 (%44,9) 223 (%55,1) 405

            ÜOKÇ ölçüm değerleri kız (ortalama 15,18 ± 1,97 cm, median değer 15

cm, aralık 10 cm-24 cm) ve erkek çocuklarında (ortalama 15,26 ± 1,8 cm, median

15,3 cm, aralık 10,4-21,1 cm) istatiksel olarak benzerdi (p= 0,328). Ancak her iki

cinsiyetin 48-60 ay yaş gruplarındaki ÜOKÇ ortalama değerleri diğer yaş gruplarına

göre yüksek bulundu (p=0,001) (Tablo 8).

 Tablo 8: Üst Orta Kol Çevresi Ölçümlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

YAŞ ÜOKÇ
n Median Min Max p

Kız

12-23 Ay 191 13,9 10,0 17,6

0,001
24-35 Ay 153 15,0 10,0 19,5
36-47 Ay 166 15,4 12,0 19,4
48-60 Ay 194 16,5 12,5 24,0

Erkek

12-23 ay 216 14,5 10,4 20,5

0,00124-36 ay 191 15,3 11,0 19,5
36-48ay 178 15,5 12,0 21,1
48-60ay 211 16,0 12,7 21,0

Toplam

12-23 ay 407 14,0 10,0 20,5

0,00124-36 ay 344 15,2 10,0 19,5
36-48ay 344 15,5 12,0 21,1
48-60ay 405 16,0 12,5 24,0
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Gomez (YGA) malnütrisyon sınıflaması kullanılarak yapılan

değerlendirmede 1500 çocuktan 623’ü normal (%41,53) bulunurken, 438’inde

(%29,20) hafif, 147’sinde (%9,8) orta ve 34’ünde (%2,27) ise ağır derecede

malnütrisyon saptandı. YGA değerleri çocukların 258’inde (%17,20) normalin

üstünde bulundu. Gomez sınıflandırmasında malnütrisyon sıklığının her iki cinsiyette

benzer oldzğu görüldü (p=0,147) (Tablo 9).

Tablo 9: Gomez sınıflamasına göre olguların cinsiyet dağılımı

Kız Erkek Total
n % N % n % Ki-Kare p

YGA

Normal 307 43,61 316 39,70 623 41,53

6,792 0,147

Hafif (1. Derece) 202 28,69 236 29,65 438 29,20
Orta (2. Derece) 56 7,95 91 11,43 147 9,80
Ağır (3. Derece) 14 1,99 20 2,51 34 2,27
Normal üstü 125 17,76 133 16,71 258 17,20
Toplam 704 100,00 796 100,00 1500 100,00

Gomez sınıflamasının malnütrisyon dereceleri ile yaş grupları

karşılaştırıldığında yaş arttıkça tüm malnütrisyon derecelerindeki sıklıklarda azalma

saptandı (p=0,001) (Tablo 10).

Tablo 10: Gomez sınıflamasına göre olguların yaş grubu dağılımı.

Yaş

12-23 Ay 24-35 Ay 36-47 Ay 48-60 Ay Total

Ki-Kare pn % n % N % n % n %

YGA

Normal 147 36,12 155 45,06 135 39,24 186 45,93 623 41,53

70,088 0,001

Hafif (1. Derece) 143 35,14 101 29,36 102 29,65 92 22,72 438 29,20

Orta (2. Derece) 60 14,74 20 5,81 28 8,14 39 9,63 147 9,80

Ağır (3. Derece) 18 4,42 6 1,74 9 2,62 1 0,25 34 2,27

Normal üstü 39 9,58 62 18,02 70 20,35 87 21,48 258 17,20

Toplam 407 100,00 344 100,00 344 100,00 405 100,00 1500 100,00

Çalışmaya alınan tüm çocukların Waterlow malnütrisyon sınıflamasının YGB

parametresi kullanılarak yapılan değerlendirmesinde 1500 çocuktan 958’inin
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(%63,87)  normal, 346’sının (%23,07) hafif, 114’ünün (%7,6) orta  ve 58’inin

(%3,87) ise ağır derecede malnütrisyonlu olduğu görüldü. YGB değeri 24 (%1,6)

çocukta ise normalin üstünde idi. Waterlow’un YGB sınıflamasına göre

malnütrisyon sıklığı her iki cinsiyette benzer bulundu (p=0,202) (Tablo 11).

Tablo 11: Olguların Waterlow (YGB) sınıflamasına göre cinsiyet dağılımı.

Kız Erkek Total
n % N % n % Ki-Kare p

YGBs

Normal 453 64,35 505 63,44 958 63,87

5,956 0,202

Hafif (1. Derece) 167 23,72 179 22,49 346 23,07
Orta (2. Derece) 42 5,97 72 9,05 114 7,60
Ağır (3. Derece) 31 4,40 27 3,39 58 3,87
Normal üstü 11 1,56 13 1,63 24 1,60
Toplam 704 100,00 796 100,00 1500 100,00

           Waterlow sınıflamasının YGB parametresi esas alınarak yapılan malnütrisyon

derecelendirmesinde yaş büyüdükçe malnütrsiyon sıklığının azaldığı görüldü

(p=0,001) (Tablo 12).

Tablo 12: Waterlow (YGB) sınıflamasının yaş gruplarına göre dağılımı.

Yaş

12-23 Ay 24-35 Ay 36-47 Ay 48-60 Ay Total

Ki-Kare pn % n % n % n % n %

YGBs

Normal 218 53,56 230 66,86 231 67,15 279 68,89 958 63,87

43,914 0,001

Hafif (1. Derece) 106 26,04 79 22,97 72 20,93 89 21,98 346 23,07

Orta (2. Derece) 46 11,30 18 5,23 22 6,40 28 6,91 114 7,60

Ağır (3. Derece) 27 6,63 13 3,78 15 4,36 3 0,74 58 3,87

Normal üstü 10 2,46 4 1,16 4 1,16 6 1,48 24 1,60

Toplam 407 100,00 344 100,00 344 100,00 405 100,00 1500 100,00

Çalışmaya alınan tüm çocukların Waterlow malnütrisyon sınıflamasının BGA

parametresi kullanılarak yapılan değerlendirmesinde 1500 çocuktan 851’i (%56,73)

normal bulunurken 306’sında (%20,40) hafif, 76’sında (%5,07) orta ve 13’ünde

(%0,87) ise ağır derecede malnütrisyon saptandı. Çocuklardan 254’ü (%16,93)
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normalin üstünde BGA’a sahipti. Waterlow’un BGA sınıflandırmasına göre

cinsiyetler arasında malnütrsiyon sıklığı benzerdi (p=0,061) (Tablo 13).

Tablo 13: Waterlow (BGA) sınıflamasının cinsiyete göre farklılıkları

Kız Erkek Total
n % N % n % Ki-Kare p

BGAs

Normal 395 56,11 456 57,29 851 56,73

9,017 0,061

Hafif (1. Derece) 146 20,74 160 20,10 306 20,40
Orta (2. Derece) 39 5,54 37 4,65 76 5,07
Ağır (3. Derece) 1 0,14 12 1,51 13 0,87
Normal üstü 123 17,47 131 16,46 254 16,93
Total 704 100,00 796 100,00 1500 100,00

         Waterlow’un BGA sınıflandırması esas alındığında yaş grupları arasında

istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu görülmektedir.(p=0,001) (Tablo 14).

Tablo 14: Waterlow (BGA) sınıflamasının yaş gruplarına göre farklılıkları

Yaş

12-23 Ay 24-35 Ay 36-47 Ay 48-60 Ay Total

Ki-Kare pn % n % n % n % n %

BGAs

Normal 222 54,55 200 58,14 203 59,01 226 55,80 851 56,73

19,502 0,001

Hafif (1. Derece) 77 18,92 51 14,83 72 20,93 106 26,17 306 20,40

Orta (2. Derece) 20 4,91 18 5,23 18 5,23 20 4,94 76 5,07

Ağır (3. Derece) 3 0,74 0 0,00 9 2,62 1 0,25 13 0,87

Normal üstü 85 20,88 75 21,80 42 12,21 52 12,84 254 16,93

Total 407 100,00 344 100,00 344 100,00 405 100,00 1500 100,00

Çalışmaya alınan tüm çocukların DSÖ malnütrisyon sınıflamasının vücut

ağırlığı parametresi kullanılarak yapılan değerlendirmede 1500 çocuktan 1262’si

normal (%84,13) olduğu, 109’u (%7,27) orta, 53’ü ise (%3,53) ağır derecede

malnütrisyon olarak değerlendirildi. Geriye kalan 76 çocuk (%5,07) ise normalin

üstünde kiloya sahipti. DSÖ’nün yaşa göre ağırlık sınıflandırma gruplarındaki hasta

sıklığı her iki cinsiyette benzerdi (p=0,358) (Tablo 15).
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Tablo 15: DSÖ (ağırlık) sınıflamasının cinsiyete göre dağılımı.

Kız Erkek Total
N % n % n % Ki-Kare p

DSÖ(ağırlık)

Normal 601 85,37 661 83,04 1262 84,13

4,373 0,358

Orta 48 6,82 61 7,66 109 7,27
Ağır 18 2,56 35 4,40 53 3,53
Normal üstü 37 5,26 39 4,9 76 5,07
Toplam 704 100,00 796 100,00 1500 100,00

.

       DSÖ sınıflamasının yaşa göre ağırlık parametresi esas alınarak yapılan

malnütrisyon derecelendirmesinde yaş büyüdükçe malnütrisyon sıklığının azaldığı

görüldü (p=0,001) (Tablo 16)

Tablo 16: DSÖ (ağırlık) sınıflamasının yaş gruplarına göre dağılımı

Yaş

12-23 Ay 24-35 Ay 36-47 Ay 48-60 Ay Total

Ki-Kare pn % n % n % n % N %

DSÖ(ağırlık)

Normal 321 78,87 287 83,43 289 84,01 365 90,12 1262 84,13

50,451 0,001

Orta 45 11,06 26 7,56 23 6,69 15 3,70 109 7,27

Ağır 27 6,63 11 3,20 15 4,36 0 0,00 53 3,53

Normal üstü 14 3,44 20 5,82 17 4,94 25 6,17 76 5,07

Toplam 407 100,00 344 100,00 344 100,00 405 100,00 1500 100,00

Çalışmaya alınan tüm çocukların DSÖ malnütrisyon sınıflamasının boy

parametresi kullanılarak yapılan değerlendirmede 1500 çocuktan 1189’u normal

(%79,27), 152’si (%10,13) orta, 119’u ise (%7,93) ağır derecede malnütrisyon olarak

değerlendirildi. Geriye kalan 40 çocuk (%2,67) normalin üstünde boya sahipti.

DSÖ’nün yaşa göre boy sınıflandırma grupları ile cinsiyetler arasında istatistiksel

olarak anlamlı ilişki görüldü.(p=0,012) (Tablo 17)
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Tablo 17: DSÖ (boy) sınıflamasının cinsiyete göre farklılıkları

Kız Erkek Total
n % N % n % Ki-Kare p

SDBOYs

Normal 575 81,68 614 77,14 1189 79,27

12,764 0,012

Orta 64 9,09 88 11,06 152 10,13
Ağır 50 7,10 69 8,67 119 7,93
Normal üstü 15 2,13 25 3,14 40 2,67
Total 704 100,00 796 100,00 1500 100,00

DSÖ sınıflamasının boy parametresi esas alındığında yaş grupları arasında

istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu görülmektedir.(p<0,001) (Tablo 18).

Tablo 18: DSÖ (boy) sınıflamasının yaş gruplarına göre farklılıkları

Yaş

12-23 Ay 24-35 Ay 36-47 Ay 48-60 Ay Total

Ki-Kare pn % n % N % n % n %

SDBOYs

Normal 269 66,09 280 81,40 292 84,88 348 85,93 1189 79,27

62,184 0,001

Orta 55 13,51 36 10,47 26 7,56 35 8,64 152 10,13

Ağır 63 15,48 22 6,40 21 6,10 13 3,21 119 7,93

Normal Üstü 20 4,92 6 1,74 5 1,45 9 2,22 40 2,67

Total 407 100,00 344 100,00 344 100,00 405 100,00 1500 100,00

           Gomez sınıflamasının malnütrisyon dereceleri ile ÜOKÇ ölçümleri

karşılaştırıldığında her iki cinsiyette malnütrisyon dereceleri arttıkça ÜOKÇ

değerlerinin azaldığı saptandı (p=0,001) (Tablo 19)
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Tablo 19: ÜOKÇ ölçümleri ile Gomez sınıflandırmasının karşılaştırılması

YGA
KolÇevresi

pn Median Min Max
Kı

z

Normal 307 15,50 11,00 19,50

0,001

Hafif(1.Derece) 202 14,00 10,00 20,00

Orta(2.Derece) 56 12,95 10,10 15,00

Ağır(3.Derece) 14 11,20 10,00 15,00

Normal Üstü 125 17,00 13,00 24,00

Er
ke

k

Normal 316 15,65 13,00 19,00

0,001

Hafif(1.Derece) 236 14,50 11,50 17,50

Orta(2.Derece) 91 12,90 10,40 17,00

Ağır(3.Derece) 20 12,05 10,50 13,40

Normal Üstü 133 17,50 14,50 21,10

To
pl

am

Normal 623 15,50 11,00 19,50

0,001

Hafif(1.Derece) 438 14,50 10,00 20,00

Orta(2.Derece) 147 12,90 10,10 17,00

Ağır(3.Derece) 34 11,50 10,00 15,00

Normal Üstü 258 17,50 13,00 24,00

            Waterlow sınıflamasının YGB parametresi esas alınarak elde edilen

malnütrisyon dereceleri ile ÜOKÇ ölçümleri karşılaştırıldığında her iki cinsiyette

malnütrisyon derecesi arttıkça ÜOKÇ değerlerinin azaldığı görüldü (p=0,001) (Tablo

20).
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Tablo 20: ÜOKÇ ölçümleri ile Waterlow (YGB) sınıflandırmasının

karşılaştırılması

YGBs
KolÇevresi

n Median Min Max p

Kı
z

Normal 453 15,80 10,00 23,00

0,001Hafif(1.Derece) 167 14,20 10,50 19,50

Orta(2.Derece) 42 14,00 10,80 18,00

Ağır(3.Derece) 31 11,40 10,00 16,50

Normal Üstü 11 16,10 11,00 24,00

Er
ke

k

Normal 505 15,70 10,40 21,10

0,001

Hafif(1.Derece) 179 14,80 10,50 20,00

Orta(2.Derece) 72 13,70 10,40 17,50

Ağır(3.Derece) 27 12,10 11,00 15,20

Normal Üstü 13 17,00 14,00 21,00

To
pl

am

Normal 958 15,70 10,00 23,00

0,001

Hafif(1.Derece) 346 14,50 10,50 20,00

Orta(2.Derece) 114 13,85 10,40 18,00

Ağır(3.Derece) 58 12,05 10,00 16,50

Normal Üstü 24 16,55 11,00 24,00

Waterlow sınıflamasının BGA parametresi esas alınarak elde edilen

malnütrisyon dereceleri ile ÜOKÇ ölçümleri karşılaştırıldığında her iki cinsiyette

malnütrisyon dereceleri arttıkça ÜOKÇ değerlerinin azaldığı görüldü (p=0,001)

(Tablo 21).
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Tablo 21 : ÜOKÇ ölçümleri ile Waterlow (BGA) sınıflandırmasının
karşılaştırılması

BGA KolÇevresi
n Median Min Max p

Kı
z

Normal 395 15,50 10,10 19,50

0,001

Hafif(1.Derece) 146 14,00 10,00 20,00
Orta(2.Derece) 39 13,40 10,00 17,80
Ağır(3.Derece) 1 14,50 14,50 14,50
Normal Üstü 123 16,50 10,40 24,00

Er
ke

k

Normal 456 15,50 11,50 20,00

0,001

Hafif(1.Derece) 160 14,50 10,40 19,00
Orta(2.Derece) 37 14,30 10,40 17,00
Ağır(3.Derece) 12 12,20 10,50 14,00
Normal Üstü 131 17,20 13,50 21,10

To
pl

am

Normal 851 15,50 10,10 20,00 0,001
Hafif(1.Derece) 306 14,10 10,00 20,00
Orta(2.Derece) 76 13,95 10,00 17,80
Ağır(3.Derece) 13 12,20 10,50 14,50
Normal Üstü 254 16,75 10,40 24,00

DSÖ sınıflamasının ağırlık parametresi esas alınarak elde edilen malnütrisyon

dereceleri ile ÜOKÇ ölçümleri karşılaştırıldığında her iki cinsiyette malnütrisyon

dereceleri arttıkça ÜOKÇ değerlerinin azaldığı saptandı (p=0,001) (Tablo 22).
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Tablo 22: ÜOKÇ ölçümleri ile DSÖ (ağırlık) Sınıflandırmasının karşılaştırması

DSÖ Kilo KolÇevresi
n Median Min Max p

Kı
z

Normal 601 15,20 10,00 20,00

0,001

Orta 48 13,00 10,10 15,00
Ağır 18 11,25 10,00 13,80
Kilolu 24 17,80 14,00 22,50
Normal
Üstü 13 20,00 16,00 24,00

Er
ke

k

Normal 661 15,50 11,50 20,00

0,001

Orta 61 13,00 10,40 17,00
Ağır 35 11,90 10,80 13,20
Kilolu 24 18,00 15,00 21,00
Normal
Üstü 15 19,40 18,00 21,10

To
pl

am

Normal 1262 15,40 10,00 20,00

0,001

Orta 109 13,00 10,10 17,00
Ağır 53 11,80 10,00 13,80
Kilolu 48 18,00 14,00 22,50
Normal
Üstü 28 19,45 16,00 24,00

            DSÖ sınıflamasının boy parametresi esas alınarak elde edilen malnütrisyon

dereceleri ile ÜOKÇ ölçümleri karşılaştırıldığında her iki cinsiyette malnütrisyon

dereceleri arttıkça ÜOKÇ değerlerinin azaldığı saptandı (p=0,001) (Tablo 23).
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Tablo 23: ÜOKÇ ölçümleri ile DSÖ (boy) Sınıflandırmasının karşılaştırması

DSÖ boy KolÇevresi p

n Median Minimum Maximum
Kı

z

Normal 575 15,40 10,00 23,00

0,001

Orta 64 14,00 11,00 19,50

Ağır 50 12,55 10,00 18,00

Uzun 6 16,80 15,00 24,00

Normal Üstü 9 16,10 11,00 20,00

Er
ke

k

Normal 614 15,50 10,40 21,10

0,001

Orta 88 14,30 10,40 19,00

Ağır 69 12,90 11,00 16,20

Uzun 21 17,00 13,50 21,00

Normal Üstü 4 15,75 15,50 19,00

To
pl

am

Normal 1189 15,50 10,00 23,00 0,001

Orta 152 14,05 10,40 19,50

Ağır 119 12,70 10,00 18,00

Uzun 27 17,00 13,50 24,00

Normal Üstü 13 15,80 11,00 20,00

ÜOKÇ ölçümünün YGA, YGB, BGA ve DSÖ sınıflamalarıyla ilişkisi

araştırıldı. Ayrıca ÜOKÇ’nin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif kestirim

değerleri belirlendi.

      ÜOKÇ ölçümünün ağır malnütrisyon için kesim noktası 11,0 cm alındığında

Gomez (YGA) sınıflamasıyla karşılaştırıldığında duyarlılığı %17,6 ancak özgüllüğü

%98,9 olarak saptandı. Pozitif kestirim değeri %28,5 ve negatif kestirim değeri ise

%98,1 bulundu (Tablo 24).
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Tablo 24: Ağır malnütrisyon tanısında Gomez ve ÜOKÇ (sınır değer 11,0 cm)

karşılaştırılması

       ÜOKÇ

Ağır Malnütrisyon

           (YGA)    (n)

Ağır Malnütrsiyon

Olmayan (YGA)(n)

      TOPLAM

            (n)

≤ 11,0 cm   (n)              6             15               21

> 11,0 cm    (n)             28           1451             1479

TOPLAM (n)             34           1466             1500

        ÜOKÇ ölçümünün ağır malnütrisyon için kesim noktası 11,5 cm alındığında

Gomez (YGA) sınıflamasıyla karşılaştırıldığında duyarlılığı %52,9 ve özgüllüğü

%98,1 olarak saptandı. Pozitif kestirim değeri %40 ve negatif kestirim değeri ise

%98,9 bulundu (Tablo 25)

Tablo 25: Ağır malnütrisyon tanısında Gomez ve ÜOKÇ (sınır değer 11,5 cm)

karşılaştırılması

          ÜOKÇ

Ağır Malnütrisyon

(YGA)    (n)

Ağır Malnütrsiyon

Olmayan (YGA)(n)

      TOPLAM

            (n)

≤ 11,5 cm   (n)              18               27                45

> 11,5 cm   (n)              16           1439             1455

 TOPLAM (n)              34           1466             1500

        ÜOKÇ ölçümünün ağır malnütrisyon için kesim noktası 11,0 cm alındığında

Waterlow (YGB) sınıflamasıyla karşılaştırıldığında duyarlılığı %15,5 ve özgüllüğü

%99,1 olarak saptandı. Pozitif kestirim değeri %42,8 ve negatif kestirim değer %96,6

idi (Tablo 26).
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Tablo 26: Ağır malnütrisyon tanısında Waterlow (YGB) ve ÜOKÇ (sınır değer

11,0 cm) karşılaştırılması

          ÜOKÇ

Ağır Malnütrisyon

(YGB)    (n)

Ağır Malnütrsiyon

Olmayan (YGB)(n)

      TOPLAM

            (n)

 ≤ 11,0 cm   (n)               9               12                21

> 11,0 cm   (n)              49           1430             1479

TOPLAM (n)              58           1442             1500

        ÜOKÇ ölçümünün ağır malnütrisyon için kesim noktası 11,5 cm alındığında

Waterlow (YGB) sınıflamasıyla karşılaştırıldığında duyarlılığı %36,2 ve özgüllüğü

%98,3 olarak saptandı. Pozitif kestirim değer %46,6 ve negatif kestirim değer %97,4

idi (Tablo 27).

Tablo 27: Ağır malnütrisyon tanısında Waterlow (YGB) ve ÜOKÇ (sınır değer

11,5 cm) karşılaştırılması

          ÜOKÇ

Ağır Malnütrisyon

(YGB)    (n)

Ağır Malnütrsiyon

Olmayan (YGB)(n)

      TOPLAM

            (n)

      ≤ 11,5 cm   (n)               9               12                21

      > 11,5 cm    (n)              49           1430             1479

        TOPLAM (n)              58           1442             1500

        ÜOKÇ ölçümünün ağır malnütrisyon için kesim noktası 11,0 cm alındığında

BGA (Waterlow) sınıflamasıyla karşılaştırıldığında duyarlılığı %7,6 ve özgüllüğü

%98,6 olarak saptandı. Pozitif kestirim değeri %4,7 ve negatif kestirim değeri %99,1

idi (Tablo 28).
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Tablo 28: Ağır malnütrisyon tanısında Waterlow (BGA) ve ÜOKÇ (sınır değer

11,0 cm) karşılaştırılması

          ÜOKÇ

Ağır Malnütrisyon

           (BGA)    (n)

Ağır Malnütrsiyon

Olmayan (BGA)(n)

      TOPLAM

            (n)

      ≤ 11,0 cm    (n)               1               20                21

       >11,0 cm    (n)              12           1467             1479

        TOPLAM (n)              13           1487             1500

         ÜOKÇ ölçümünün ağır malnütrisyon için kesim noktası 11,5 cm alındığında

BGA (Waterlow) sınıflamasıyla karşılaştırıldığında duyarlılığı %23,1 ve özgüllüğü

%97,1 olarak saptandı. Pozitif kestirim değeri %6,6 ve negatif kestirim değeri %99,3

idi (Tablo 29)

Tablo 29: Ağır malnütrisyon tanısında Waterlow (BGA) ve ÜOKÇ (sınır

değer 11,5 cm) karşılaştırılması

          ÜOKÇ

Ağır Malnütrisyon

(BGA)    (n)

Ağır Malnütrsiyon

Olmayan (BGA)(n)

      TOPLAM

            (n)

       ≤ 11,5 cm   (n)               3               42                44

        >11,5 cm   (n)              10           1445             1455

        TOPLAM (n)              13           1487             1500

          ÜOKÇ ölçümünün ağır malnütrisyon için kesim noktası 11,0 cm alındığında

DSÖ (ağırlık) sınıflamasıyla karşılaştırıldığında duyarlılığı %13,2 ve özgüllüğü %99

olarak saptandı. Pozitif kestirim değeri %33,3 ve negatif kestirim değeri %96,8 idi

(Tablo 30).
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Tablo 30: Ağır malnütrisyon tanısında DSÖ (ağırlık) ve ÜOKÇ (sınır değer 11,0

cm) karşılaştırılması

          ÜOKÇ

  Ağır Malnütrisyon

(DSÖ ağırlık) (n)

Ağır Malnütrsiyon

Olmayan(DSÖağırlık)(n)

      TOPLAM

            (n)

   ≤ 11,0 cm    (n)               7               14                21

    >11,0 cm    (n)              46           1433             1479

     TOPLAM (n)              53           1447             1500

         ÜOKÇ ölçümünün ağır malnütrisyon için kesim noktası 11,5 cm alındığında

DSÖ (ağırlık) sınıflamasıyla karşılaştırıldığında duyarlılığı %35,84 ve özgüllüğü

%98,2 olarak saptandı. Pozitif kestirim değeri %42,2 ve negatif kestirim değeri

%97,6 bulundu (Tablo 31).

Tablo 31: Ağır malnütrisyon tanısında DSÖ (ağırlık) ve ÜOKÇ (sınır değer 11,5

cm) karşılaştırılması

          ÜOKÇ

  Ağır Malnütrisyon

(DSÖ ağırlık) (n)

Ağır Malnütrsiyon

Olmayan(DSÖağırlık)(n)

      TOPLAM

            (n)

   ≤ 11,5 cm    (n)               19               26                 45

    >11,5 cm    (n)               34           1421             1455

     TOPLAM (n)               53           1447             1500

        ÜOKÇ ölçümünün ağır malnütrisyon için kesim noktası 11,0 cm alındığında

DSÖ (boy) sınıflamasıyla karşılaştırıldığında duyarlılığı %8,4 ve özgüllüğü %99,2

olarak saptandı. Pozitif kestirim değeri %47,6 ve negatif kestirim değeri %92,6

bulundu (Tablo 32).
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Tablo 32: Ağır malnütrisyon tanısında DSÖ (boy) ve ÜOKÇ (sınır değer 11,0

cm) karşılaştırılması

          ÜOKÇ

  Ağır Malnütrisyon

    (DSÖ boy) (n)

Ağır Malnütrsiyon

Olmayan(DSÖboy)(n)

      TOPLAM

            (n)

    ≤ 11,0 cm    (n)               10               11                21

     >11,0 cm    (n)              109           1370             1479

      TOPLAM (n)              119           1381             1500

        ÜOKÇ ölçümünün ağır malnütrisyon için kesim noktası 11,5 cm alındığında

DSÖ (boy) sınıflamasıyla karşılaştırıldığında duyarlılığı %23,5 ve özgüllüğü %98,7

olarak saptandı. Pozitif kestirim değeri %62,2 ve negatif kestirim değeri %93,7 idi

(Tablo 33).

Tablo 33: Ağır malnütrisyon tanısında DSÖ (boy) ve ÜOKÇ (sınır değer 11,5

cm) karşılaştırılması

          ÜOKÇ

  Ağır Malnütrisyon

    (DSÖ boy) (n)

Ağır Malnütrsiyon

Olmayan(DSÖboy)(n)

      TOPLAM

            (n)

    ≤ 11,5 cm    (n)               28               17                 45

     >11,5 cm    (n)               91           1364             1455

      TOPLAM (n)               119           1381             1500

 Malnütrisyon için üst orta kol çevresi kesim noktası 12,5 cm ve altı değerler

esas alınarak Gomez (YGA) sınıflaması ile yapılan karşılaştırmada duyarlılığı %20,2

ve özgüllüğü %99,7 olarak saptandı. Pozitif kestirim değeri %98,4 ve negatif

kestirim değeri %64 bulundu (Tablo 34).
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Tablo 34: Malnütrisyon tanısında Gomez ve ÜOKÇ (sınır değer 12,5 cm)

karşılaştırılması

          ÜOKÇ

      Malnütrisyon

(YGA)    (n)

Malnütrisyon

Olmayan

(YGA)(n)

      TOPLAM

            (n)

       ≤ 12,5 cm   (n)              125             2               127

      > 12,5 cm    (n)              494           879             1373

        TOPLAM (n)              619           881             1500

      Malnütrisyon için üst orta kol çevresi kesim noktası 12,5 cm ve altı

değerler esas alınarak Waterlow (YGB) sınıflaması ile yapılan karşılaştırmada

duyarlılığı %18,3 ve özgüllüğü %96,7 olarak saptandı. Pozitif kestirim değeri %74,8

ve negatif kestirim değeri %69,1 saptandı (Tablo 35).

Tablo 35: Malnütrisyon tanısında Waterlow (YGB) ve ÜOKÇ (sınır değer 12,5

cm) karşılaştırılması

          ÜOKÇ
      Malnütrisyon

(YGB)    (n)
Malnütrisyon

Olmayan
(YGB)(n)

      TOPLAM
            (n)

       ≤ 12,5 cm   (n)              95             32               127

      > 12,5 cm    (n)              423           950             1373

        TOPLAM (n)              518           982             1500

Malnütrisyon için üst orta kol çevresi kesim noktası 12,5 cm ve altı değerler

esas alınarak Waterlow (BGA) sınıflaması ile yapılan karşılaştırmada duyarlılığı

%20,7 ve özgüllüğü %95,9 olarak saptandı. Pozitif kestirim değeri %64,5 ve negatif

kestirim değeri %77,2 idi (Tablo 36).
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Tablo 36: Malnütrisyon tanısında Waterlow (BGA) ve ÜOKÇ (sınır değer 12,5

cm) karşılaştırılması

          ÜOKÇ

      Malnütrisyon

(BGA)    (n)

Malnütrisyon

Olmayan

(BGA)(n)

      TOPLAM

            (n)

      ≤ 12,5 cm   (n)              82             45               127

      > 12,5 cm    (n)              313           1060             1373

        TOPLAM (n)              395           1105             1500

Malnütrisyon için üst orta kol çevresi kesim noktası 12,5 cm ve altı değerler

esas alınarak DSÖ (ağırlık) sınıflaması ile yapılan karşılaştırmada duyarlılığı %48,7

ve özgüllüğü %96,4 olarak saptandı. Pozitif kestirim değeri %62,2 ve negatif

kestirim değeri %93,9 idi (Tablo 37).

Tablo 37: Malnütrisyon tanısında DSÖ (ağırlık) ve ÜOKÇ (sınır değer 12,5 cm)

karşılaştırılması

          ÜOKÇ

Malnütrisyon

DSÖ(ağırlık)    (n)

Malnütrisyon

Olmayan

DSÖ(ağırlık)(n)

      TOPLAM

            (n)

     ≤ 12,5 cm    (n)              79             48               127

     > 12,5 cm    (n)              83           1290             1373

        TOPLAM (n)              162           1338             1500

Malnütrisyon için üst orta kol çevresi kesim noktası 12,5 cm ve altı değerler

esas alınarak DSÖ (boy) sınıflaması ile yapılan karşılaştırmada duyarlılığı %27,3 ve

özgüllüğü %95,6 olarak saptandı. Pozitif kestirim değeri %58,2 ve negatif kestirim

değeri %85,6 idi (Tablo 38).
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Tablo 38: Malnütrisyon tanısında DSÖ (boy) ve ÜOKÇ (sınır değer 12,5 cm)

karşılaştırılması

          ÜOKÇ

Malnütrisyon

DSÖ(boy)    (n)

Malnütrisyon

Olmayan

DSÖ(boy)(n)

      TOPLAM

            (n)

       ≤ 12,5 cm   (n)              74             53               127

      > 12,5 cm    (n)              197           1176             1373

        TOPLAM (n)              271           1229             1500

       Malnütrisyon için üst orta kol çevresi kesim noktası 12,5 cm ve altı

değerler esas alınarak tüm sınıflamalar (YGA, YGB, BGA ve DSÖ) ile yapılan

karşılaştırmada duyarlılığı %15,4 ve özgüllüğü %99,8 olarak saptandı. Pozitif

kestirim değeri %99,2 ve negatif kestirim değeri %49,7 idi (Tablo 39).

Tablo 39: Malnütrisyon tanısında tüm sınıflamalar ve ÜOKÇ (sınır değer 12,5

cm) karşılaştırılması

          ÜOKÇ

Malnütrisyon

(tüm sınıflama)(n)

Normal

(n)

      TOPLAM

            (n)

       ≤ 12,5 cm   (n)              126                 1               127

      > 12,5 cm    (n)              690 683             1373

        TOPLAM (n)              816 684             1500

         ÜOKÇ’nin YGA, YGB, BGA ve DSÖ sınıflandırmaları ile ilişkisini araştırmak

için regresyon testi yapıldı. Kol çevresi ile en çok uyum gösteren değişken Gomez

(YGA) sınıflaması olarak saptandı (p=0,0001)(Şekil 1). Diğer sınıflamalar ile ile

ilişkisi zayıf bulundu (Şekil 2, 3, 4, 5).
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Şekil 1: ÜOKÇ ve Gomez sınıflaması arası regresyon testi.

Şekil 2: ÜOKÇ ile Waterlow (YGB) sınıflaması arası regresyon testi.
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Şekil 3: ÜOKÇ ile Waterlow (BGA) sınıflaması arası regresyon testi.

Şekil 4: ÜOKÇ ile DSÖ (ağırlık) sınıflaması arası regresyon testi.
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Şekil 5: ÜOKÇ ile DSÖ (boy) sınıflaması arası regresyon testi.

            Gomez (YGA) sınıflaması ile malnütrisyon saptanan çocuklarda ÜOKÇ’nin

kesim değeri 14,95 cm olarak saptandı. Duyarlılığı %74 ve özgüllüğü %77 olarak

saptandı.Pozitif tahmini değer %64 iken negatif tahmini değer %84,6 idi (Şekil 6,

Tablo 40).
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Şekil 6: ÜOKÇ’nin Gomez sınıflaması ile ROC analizi.

Tablo 40: Gomez için saptanan kesim değerinin özgüllük ve duyarlılığı.

ÜOKÇ Gomez (YGA) Malnütrisyon
Mevcut  (n)

Gomez (YGA) Malnütrisyon
Yok  (n)

≤14,95  cm   (n) 396 223

>14,95  cm   (n) 136 745

            Waterlow (YGB) sınıflaması ile malnütrisyon saptanan çocuklarda

ÜOKÇ’nin kesim değeri 14,95 cm olarak saptandı. Duyarlılığı %70,4 ve özgüllüğü

%71,6 olarak saptandı. Pozitif tahmini değer %52,3 iken negatif tahmini değer

%84,6 idi (Şekil 7, Tablo 41).
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Şekil 7: ÜOKÇ’nin Waterlow (YGB) sınıflaması ile ROC analizi.

Tablo 41: Waterlow (YGB) için saptanan kesim değerinin özgüllük ve
duyarlılığı

ÜOKÇ Waterlow(YGB)
Malnütrisyon Mevcut  (n)

Waterlow(YGB)
Malnütrisyon Yok (n)

≤14,95  cm   (n) 324 295

>14,95  cm   (n) 136 745

Waterlow (BGA) sınıflaması ile malnütrisyon saptanan çocuklarda

ÜOKÇ’nin kesim değeri 14,95 cm olarak saptandı. Duyarlılığı %68 ve özgüllüğü

%86,8 olarak saptandı. Pozitif tahmini değer %40 iken negatif tahmini değer %86,8

idi (Şekil 8, Tablo 42).
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Şekil 8: ÜOKÇ’nin Waterlow (BGA) sınıflaması ile ROC analizi.

Tablo 42: Waterlow (BGA) için saptanan kesim değerinin özgüllük ve
duyarlılığı

ÜOKÇ Waterlow(BGA)
Malnütrisyon Mevcut  (n)

Waterlow(BGA)
Malnütrisyon Yok (n)

≤14,95  cm   (n) 324 295

>14,95  cm   (n) 136 745

DSÖ (ağırlık) sınıflaması ile malnütrisyon saptanan çocuklarda ÜOKÇ’nin

kesim değeri 13,95 cm olarak saptandı. Duyarlılığı %82,6 ve özgüllüğü %84,4 olarak

saptandı. Pozitif tahmini değer %33 iken negatif tahmini değer %98,1 idi (Şekil 9,

Tablo 43).
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Şekil 9: ÜOKÇ’nin DSÖ (ağırlık) sınıflaması ile ROC analizi.

Tablo 43: DSÖ (ağırlık) için saptanan kesim değerinin özgüllük ve duyarlılığı

             DSÖ (boy) sınıflaması ile malnütrisyon saptanan çocuklarda ÜOKÇ’nin

kesim değeri 14,55 cm olarak saptandı. Duyarlılığı %76 ve özgüllüğü %71,4 olarak

saptandı. Pozitif tahmini değer %33 iken negatif tahmini değer %94,1 idi (Şekil 10,

Tablo 44).

ÜOKÇ DSÖ (ağırlık)
Malnütrisyon Mevcut  (n)

DSÖ (ağırlık)
Malnütrisyon Yok  (n) TOPLAM

≤13,95  cm   (n) 105 213 318

>13,95  cm   (n) 22 1160 1182

TOPLAM 127 1373 1500
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Şekil 10 : ÜOKÇ’nin DSÖ (boy) sınıflaması ile ROC analizi.

Tablo 44: DSÖ (boy) için saptanan kesim değerinin özgüllük ve duyarlılığı.

Tüm sınıflamalar birlikte değerlendirildiğinde malnütrisyon saptanan

çocuklarda ÜOKÇ’nin kesim değeri 15,15 cm olarak saptandı. Duyarlılığı %75,2 ve

özgüllüğü %75,1 olarak saptandı. Pozitif tahmini değer %74,4 iken negatif tahmini

değer %75,8 idi (Şekil 11, Tablo 45).

ÜOKÇ DSÖ (boy) Malnütrisyon
Mevcut  (n)

DSÖ (boy) Malnütrisyon
Yok  (n) Toplam

≤14,55  cm   (n) 178 362 540

>14,55  cm   (n) 56 904 960

TOPLAM 234 1266 1500
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Şekil 11 : ÜOKÇ’nin tüm sınıflamalar ile ROC analizi.

Tablo 45: Tüm sınıflama için saptanan kesim değerinin özgüllük ve duyarlılığı.

ÜOKÇ Malnütrisyon Mevcut  (n) Malnütrisyon Yok  (n) Toplam

≤15,15  cm   (n) 554 191 745

>15,15  cm   (n) 183 572 755

TOPLAM 737 763 1500
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ

 Malnütrisyon; doku ve organ fonksiyonlarının devamlılığı için gerekli makro

ve mikrobesinlerin, yetersiz, dengesiz veya aşırı alımı sonucu, dokularda yapısal

eksikliklerin ve organlarda fonksiyon bozukluklarının meydana geldiği karmaşık bir

durumdur (Colombia Üniversitesi). Dünya Sağlık Örgütü malnütrisyonu; “İnsanın

büyümesi, yaşamını devam ettirebilmesi ve özel bazı işlevlerini yerine getirebilmesi

için ihtiyaç duyduğu besin ve enerji desteğindeki dengesizlik’’ şeklinde

tanımlamaktadır (Onis ve ark 1993). Gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerin

fakir kesimlerinde bile yaygın bir problem olarak karşımıza çıkar. En fazla zarar

gören yaş grubu 6 ay- 5 yaş arasındaki çocuklardır (Neyzi Pediatri). Tüm dünyada 5

yaş altındaki 500 milyona yakın çocuk içerisinde yaklaşık 100 milyonu

malnütrisyonludur. Ciddi akut malnütrisyonlu çocuk sayısının ise 20 milyon

civarında olduğu tahmin edilmektedir (Dünya Sağlık Örgütü).

          Malnütrsiyon durumunun tanımlanmasında en önemli yöntemlerden biri de hiç

kuşkusuz düzenli antropometrik ölçümlerdir. Antropometrik ölçümler büyümenin

takibi ve değerlendirilmesi, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlık ve beslenme

durumlarını belirlemede en basit ve sık kullanılan ölçümlerdir. Büyüme takibi ile

beslenmenin iyileşmesi, yetersiz beslenme ile ilgili risklerin en aza indirgenmesi ve

büyüme bozuklukları ile ilgili durumların erken tanısı mümkün olur. Toplumsal

düzeyde ise antropometik veriler ile yapılan kesitsel çalışmalar sağlık ve beslenme

durumlarının tanımlanarak program geliştirme ve hayata geçirme gibi bazı amaçları

gerçekleştirmeye yardımcı olur (Pediatric Child Health 2004).

           Antropometrik ölçümlerde kullanılan uzunluk ölçümleri boy, oturma

yüksekliği, baş-kalça yüksekliği, alt ekstremite yüksekliği, uyluk uzunluğu, baldır

yüksekliği, kulaç uzunluğu, omuz-dirsek arası uzunluk, dirsek-bilek arası uzunluk, el

boyu ve önkol-el uzunluğudur. Kullanılan çevre ölçümleri ise baş, boyun, omuz,

göğüs, bel, karın, kalça, uyluk, baldır, ayak bileği, kol, alt kol ve bilek çevresidir.

            Antropometrik ölçümlerden ÜOKÇ epidemiyolojik çalışmalarda sıklıkla

kullanılan bir antropometrik ölçümdür. Özellikle saha çalışmalarında tercih

edilmesinin sebebi ölçümün kolay olması ve özel bir uzmanlık gerektirmemesidir.

Hem boyuna göre düşük tartılı (zayıf), hem de yaşına göre boy kısalığı (kavruk) olan
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çocukları saptamada diğer antropometrik ölçümlerle birlikte kullanılabilir (Öztürk

2012).

             Günümüzde 5 yaş altı çocuklarda ÜOKÇ kesim noktası 125 mm

(malnütrisyon) ve 110 mm (ağır malnütrisyon) kullanılmaktadır (178). DSÖ’nün

büyüme standartlarının yaygınlaşan kullanımı ile ciddi akut malnütrisyon tanısında

ÜOKÇ kesim noktası Afrika ülkelerinden gelen çalışma sonuçlarına göre 115 mm

olarak değiştirilmiştir (Shekhar ve ark 2012).

           Hindistan’da, Madhya Pradesh bölgesinden 0-6 yaş grubu 1879 çocuk ile

yapılan bir çalışmada üst orta kol çevresinin toplumda akut ciddi malnütrisyon

taramasında basit bir yöntem olup olamayacağı sorgulanmıştır. Çalışmada, Afrika

ülkelerinden gelen araştırmalar doğrultusunda ciddi akut malnütrsiyon tanısında üst

orta kol çevresi olarak önerilen 115 mm kesim noktası değerinin kendilerinde düşük

duyarlılık (%17,5) ve düşük pozitif kestirim değerinde (%30,4) çıktığı ve bu ölçüm

değerinin tekrar sorgulanması gerektiği vurgulanmıştır (Dasgupta ve ark 2013).

            Senegal’de 5 yaş altındaki malnütrisyonlu 5751 çocukla, ağır malnütrisyonu

öngörmek için yapılan çalışmada ÜOKÇ ile DSÖ’nün BGA Z skoru

karşılaştırılmıştır. Boya göre ağırlık -3 SS altında ve ÜOKÇ 115 mm altında

olanların ağır malnütrisyon açısından özgüllüğü %99 fakat duyarlılığı %5,9

saptanmıştır. Boya göre ağırlık -3 SS altında veya ÜOKÇ 115 mm altında olanlarda

özgüllük %96,9 fakat duyarlılığı %13,2 saptanmıştır. Çalışmada ÜOKÇ’nin 115

mm’ den düşük ölçümü ve/veya BGA Z skorunun -3 SS’den düşük olmasının birlikte

değerlendirilmesi ağır malnütrisyon tanımlamasında yararlı bir sonuç olmadığı,

yalnızca ÜOKÇ ölçümünün ağır malnütrisyon tanısında daha değerli olduğu

vurgulanmıştır (Briend ve ark 2011).

            Vietnam’da Hanoi bölgesinde 205 çocuk üzerinde yapılan bir çalışmada

çocukların boy ve kilosuyla beraber ÜOKÇ ölçülmüş ve düzenli aralıklarla izleme

alınmıştır. 0-12 aylık çocukların ölçümleri aylık, 12-36 aylık çocukların ölçümleri

her 3 ayda bir, 36-72 aylık çocukların ölçümleri her 6 ayda bir ve 72 ayın üzerinde

olan çocukların ölçümleri ise yıllık olarak takip edilmiştir. Çalışmada çocuklarda

ÜOKÇ artışını izleme amaçlanmıştır. 1-5 yaş arasında ÜOKÇ artışı kızlarda 1,5 cm

erkeklerde 1 cm olarak saptanmıştır. Sadece 6-12 aylık çocuklarda malnütrisyon

tanımlamasında kesim noktası değerin 13,5 cm olmasının yüksek özgüllük ve
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duyarlılık verdiğini, 13-24 aylıklarda 14 cm, 25-36 aylıklarda 14,5 cm ve 37-60

aylıklarda 15 cm kesim noktası değer olarak yüksek özgüllük ve duyarlılık verdiğini

göstermiştir. Çalışmada 5 yaş altı çocuklarda malnütrisyon taraması için ÜOKÇ

kesim değer olarak 13,5 cm’nin kabul edilmemesi, yaşla beraber kesim noktası

değerinin artacağı vurgulanmıştır (Hop ve ark 1998).

            Burkina Faso’da tedavi edici besleme programı yürüten bir merkezde 24792

çocukta yapılan çalışmada merkeze kabul ve taburculuk kriteri olarak ÜOKÇ’nin

BGA z skoruna göre daha etkin olduğu sonucuna varılmıştır (Goossens ve ark 2012).

            Kenya’da 11166 çocukta yapılan bir çalışmada ağır akut malnütrisyon

tanımlaması için gözle görülen ciddi kilo kaybının tanısal performansını ele alınarak

ÜOKÇ’nin DSÖ’nün BGA Z skoru ile karşılaştırıldığında özgüllük ve duyarlılık

açısından daha iyi sonuç verdiği bildirilmiştir. (Mogeni ve ark 2011).

           Nijerya’da 12-59 aylık 319 çocukta yapılan bir çalışmada ÜOKÇ’nin

malnütrisyon için kesim noktası değerinin 13,5 cm alındığında duyarlılığın %20,

özgüllüğün %95,3 olduğu; 15,5 cm alındığında duyarlılığın %80’e yükseldiği buna

karşın özgüllüğün %53,5 düzeyine düştüğü ortaya çıkmış ve duyalılığın arttırılması

için kesim noktası değerinin daha üst değerlere çıkarılması gereği ifade edilmiştir

(Dairo ve ark).

           Hindistan’ın Kolkata bölgesinde 10-19 yaş arası 194 erkek adolesanda yapılan

bir çalışmada VKİ ile ÜOKÇ karşılaştırıldığında ÜOKÇ’nin duyarlılığı %94,6,

özgüllüğü ise %71,2 olarak saptanmıştır. Toplum düzeyinde çok sayıda örneklerle

daha geniş kapsamlı çalışmaların gerektiğinden bahsedilmiştir (Dasgupta ve ark

2010).

           Bir diğer çalışmada İngiltere’de ÜOKÇ ve triseps deri kıvrım kalınlığı ile kol

ve tüm vücut yağ kitlesi karşılaştırılmıştır. Çalışma grubunu sağlıklı 110 çocuk ve

kistik fibrozis tanılı 49 çocuğun oluşturduğu araştırmada ÜOKÇ ve triseps deri

kıvrım kalınlığı ölçüm sonuçlarının tüm vücut yağ kitlesi sonuçları ile korelasyon

düzeyinin iyi olduğu görülmüştür (Chomtho ve ark 2006).

             Angola, Burundi, Malavi, Sierra Leone, Etiyopya, Nijer, Burkina Faso, Çad,

Hindistan ve Afganistan olmak üzere çok merkezli yaşları 6-59 ay arasında değişen

34937 çocukla yapılan bir çalışma DSÖ büyüme standartları ile ÜOKÇ’ni kıyaslamış
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ve kesim noktası değerinin 110 mm’den 115 mm değerine yükseltilmesi gerekliliğini

vurgulamıştır (Fernandez ve ark 2010).

           Antropometrik araştırmalardan biri olan üst orta kol çevresi konusunda

Türkiye’de  çok  az  sayıda  çalışma  vardır.  İlk  çalışmalar  İstanbul’da  İstanbul  Tıp

Fakültesi’ne gelen 0-3 yaş arası çocuklarda yürütülmüş olup çalışma sonucunda

İngiliz ve İsveç standartlarına kıyasla düşük değerler elde edilmiştir (Günöz ve ark

1982, Neyzi 1983).

           Son yıllarda ÜOKÇ ile ilgili ülkemizden Kayseri bölgesinden 2 çalışma

yayınlanmıştır. İlk çalışmada 6-17 yaş grubu 5553 çocuk ve adolesanda sol ÜOKÇ,

triseps deri kıvrım kalınlığı ve kol yağ alanı referans değerleri belirlenmiştir. Üst orta

kol çevresi için 50. persentil erkeklerde 6 yaşta 17 cm ve 17 yaşta 23,6 iken kızlarda

6 yaşta 15,6 cm ve 17 yaşta 20,9 cm bulunmuştur (Öztürk ve ar 2009). İkinci

çalışmada ise bel çevresi yanında sol ÜOKÇ ölçümlerinin obezitenin

tanımlanmasındaki rolü araştırılmıştır. Bu çalışma 6-17 yaş grubu 2621 erkek ve

2737 kız çocuğunda yapılmış ve obeziteyi gösteren sol ÜOKÇ eşik değerleri

hesaplanarak, şimdiye kadar PEM tanısında kullanılan sol ÜOKÇ’nin obezite

tanısında da ek bir parametre olarak kullanılabileceği iddia edilmiştir (Mazıcıoğlu ve

ark 2010).

         Çankırı il merkezinde 12-48 aylık çocukların antropometrik ölçümlerle

beslenme durumlarının değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yürütülmüştür.

Çalışmaya 258 çocuk alınmış, yaş grupları 12-24 ay, 24-36 ay, 36-48 ay olarak

sınıflandırılmıştır. Erkek çocukların ÜOKÇ ortalaması 20 ± 0,14 cm, kızlarınki 20 ±

13cm olarak belirlenmiştir (Yiğit 2006).

        Literatürde ÜOKÇ’nin malnütrisyon tanısında kullanılan Gomez, Waterlow ve

DSÖ sınıflamalarıyla ilişkisi konusunda ülkemiz verilerini gösteren bir çalışmaya

rastlanmamıştır.

        Çalışmamızda  ÜOKÇ  ölçüm  değerleri  kız  (ortalama  15,18  ±  1,97  cm,  median

değer 15 cm, aralık 10 cm-24 cm) ve erkek çocuklarında (ortalama 15,26 ± 1,8 cm,

median 15,3 cm, aralık 10,4-21,1 cm) benzer bulundu. Tüm sınıflamalarda

malnütrisyon dereceleri arttıkça ÜOKÇ ölçüm değerlerinin azaldığı görüldü (Tablo

23).
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        Çalışmamızda ÜOKÇ’nin 1-5 yaş arası çocuklarda ağır malnütrisyon

tanısındaki duyarlılık, özgüllük, pozitif kestirim değer ve negatif kestirim değerleri

açısından diğer malnütrisyon sınıflamaları ile uyumunun kesim noktası değeri 11,5

cm olarak kabul edildiğinde 11,0 cm’ye göre daha iyi sonuçlar verdiği görüldü.

      Duyarlılık ve özgüllük bakımından ÜOKÇ’nin Gomez (YGA) sınıflaması ile

uyumu diğer sınıflamalara göre daha iyi düzeyde olduğu saptandı. ÜOKÇ’nin tüm

sınıflandırma grupları ile negatif kestirim değeri açısından ilişkisinin yüksek düzeyde

olduğu görüldü. Bu durum ÜOKÇ’si gerek 11,0 cm gerekse 11,5 cm üzerinde olan 1-

5 yaş arası çocuklarda ağır malnütrsiyondan uzaklaşabileceğini düşündürmektedir.

ÜOKÇ’nin pozitif kestirim değeri açısından en az ilişkili sınıflamanın Waterlow

(BGA) olduğu dikkat çekti. Ağır malnütrisyon tanısı için ÜOKÇ’nin kesim noktası

gerek 11,0 cm gerekse 11,5 cm olması durumunda özgüllüğünün yüksek olduğu

görüldü. Ağır malnütrisyon saptamadaki ÜOKÇ’nin duyarlılığı yönünden en iyi

uyumun kesim noktası 11,5 cm alındığında Gomez sınıflaması ile olduğu görüldü.

Kesim noktasının 11,0 cm ’den 11,5 cm’ye çıkartıldığı durumda duyarlılığın 3 kat

arttığı dikkati çekti. ÜOKÇ’nin ağır malnütrisyonu saptamadaki duyarlılığı kesim

noktası 11,0 cm’den 11,5 cm’ye yükseltildiğinde Waterlow YGB, Waterlow BGA,

DSÖ YGA ve DSÖ YGB sınıflandırmaları ile uyumunun sırası ile 2.3, 3, 2.71 ve 2,8

kat arttığı görüldü (Tablo 46).
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    Tablo 46: ÜOKÇ’nin ağır malnütrisyon için diğer sınıflandırmalar ile

karşılaştırılması.

Sınıflandırma Üst Orta Kol Çevresi

Ölçüm Duyarlılık Özgüllük PPV NPV

Gomez (YGA) 11,0 cm %17,6 %98,9 %28,5 %98,1

11,5 cm %52,9 %98,1 %40 %98,9

Waterlow

(YGB)

11,0 cm %15,5 %99,1 %42,8 %96,6

11,5 cm %36,2 %98,3 %46,6 %97,4

Waterlow

(BGA)

11,0 cm %7,6 %98,6 %4,7 %99,1

11,5 cm %23,1 %97,1 %6,6 %97,1

DSÖ (YGA) 11,0 cm %13,2 %99 %33,3 %96,8

11,5 cm %35,84 %98,2 %42,2 %97,6

DSÖ (YGB) 11,0 cm %8,4 %99,2 %47,6 %92,6

11,5 cm %23,5 %98,7 %62,2 %93,7

ÜOKÇ’nin kesim noktası 12,5 cm ve altı değerler malnütrisyon tanısı için

kriter kabul edildiğinde duyarlılık açısından en yüksek uyumun DSÖ’nün YGA

sınıflaması ile olduğu; özgüllük açısından tüm sınıflandırma yöntemleri ile

uyumunun iyi olduğu görüldü. Pozitif kestirim değeri açısından en yüksek uyumun

Gomez (YGA) sınıflandırması ile olduğu; negatif kestirim değer açısından uyumun

ise DSÖ’nün YGA ve YGB ile olduğu dikkati çekti (Tablo 47).
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Tablo 47: ÜOKÇ’nin malnütrisyon açısından diğer sınıflamalar ile

karşılaştırılması

ÜOKÇ ile malnütrsiyon tanısı koymada sınır değerin yükseltilmesi ile

duyarlılık ve özgüllüğün arttığına dair daha önce bildirilen çalışmalar dikkate

alınarak çalışmamızda bulunan sonuçlara göre her bir sınıflandırma için ÜOKÇ’nin

kesim noktaları belirlendi. Malnütrisyon tanısında 1-5 yaş arası çocuklarda

ÜOKÇ’nin Gomez ve Waterlow (YGB ve BGA) sınıflandırmları için kesim noktası

14,95 cm, DSÖ YGA için 13,95 cm, DSÖ YGB için 14,55 cm ve tüm sınıflamalar

için ise 15,15 cm olarak belirlendi. Sınıflandırmalar için ÜOKÇ kesim noktası

çalışmamızda saptanan değerlere yükseltildiğinde duyarlılık ve negatif kestirim

değerin arttığı, buna karşın özgüllük ve pozitif kestirim değerin azaldığı dikkati çekti.

Bu durum ülkemizdeki 1-5 yaş arası çocuklarda malnütrisyonlu olguların gözden

kaçırılmaması için ÜOKÇ’nin duyarlılığı açısından çalışmamızda bulunan kesim

noktası değerlerinin kullanılmasının daha uygun olacağını düşündürmektedir (Tablo

48)

ÜOKÇ ≤ 12,5 cm

Sınıflandırma Duyarlılık Özgüllük PPV NPV

Gomez (YGA) %20,2 %99,7 %98,4 %64

Waterlow

(YGB)

%18 %96,7 %74,8 %69,1

Waterlow

(BGA)

%20,7 %95,9 %64,5 %77,2

DSÖ YGA %48,7 %96,4 %62,2 %93,9

DSÖ YGB %27,3 %95,6 %58,2 %85,6
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 Tablo 48: Tüm sınıflamalarda ÜOKÇ’nin kesim noktası, duyarlılık ve

özgüllüğü

Üst Orta Kol Çevresi

Sınıflandırma Kesim

Noktası

Duyarlılık Özgüllük PPV NPV

Gomez (YGA) 14,95 cm %74 %77 %64 %84,6

Waterlow

(YGB)

14,95 cm %70,4 %71,6 %52,3 %84,6

Waterlow

(BGA)

14,95 cm %68 %67,2 %40 %86,8

DSÖ YGA 13,95 cm %82,6 %84,4 %33 %98,1

DSÖ YGB 14,55 cm %76 %71,4 %33 %94,1

Tüm Sınıflama 15,15 cm %75,2 %75,1 %74,4 %75,8

      Çalışmamızda ÜOKÇ’nin diğer üç sınıflandırmalar (Gomez, Waterlow ve DSÖ)

içerisinde en iyi korelasyonu Gomez (YGA) sınıflandırması ile gösterdiği

saptanmıştır (R2 = 0,631) (p=0,001).

         Sonuç olarak malnütrisyon gibi önemli bir halk sağlığı sorununun erken

tanınması önlem ve tedavi açısından çok önemlidir. Çalışmamız, ağır malnütrisyon

tanısı için ÜOKÇ kesim noktası ülke ve bölgelere göre farklılık arzetmekle birlikte

ülkemiz için 11,5 cm değerinin tercih edilmesinin uygun olacağını göstermiştir. Yine

aynı şekilde ÜOKÇ ile malnütrisyon tanısı için kullanılmakta olan 12,5 cm kesim

noktası değeri yerine çalışmamızda bulunan kesim noktası değerlerinin kullanılması

durumunda duyarlılığın artacağı kanısına varılmıştır. ÜOKÇ’nin diğer üç sınıflama

yöntemleri arasında en çok Gomez (YGA) ile uyumlu olduğu görülmüştür.

Malnütrisyon tanısı için tek başına ÜOKÇ ölçümünün yeterli olmayacağı, fizik

muayenede mutlaka diğer antropometrik ölçümlerin de yapılarak Gomez, Waterlow

ve DSÖ sınıflamaları ile birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine

varılmıştır. Ülkemizde 1-5 yaş arası malnütrisyonlu çocuk hastaların gözden

kaçırılarak tanı ve tedavilerinin gecikmemesi için ÜOKÇ malnütrisyon ve ağır

malnütrsiyon sınır değerlerinin belirlenmesine yönelik daha çok sayıda çocuğun

çalışmaya alındığı çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.
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8. ÖZET

Amaç: Çalışmamızda ülkemiz 1-5 yaş arası çocukların malnütrisyon tanısında ÜOKÇ ölçümünün
diğer sınıflamalarla olan ilişkisinin araştırılarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
polikliniklerine 1 Haziran 2014 – 30 Eylül 2014 tarihleri arasında başvuran 1-5 yaş arası 1500 çocuk
çalışmaya alındı. Örnekleme grubunun seçiminde basit tesadüfi (rastgele) örnekleme yöntemi
kullanıldı. Çocukların boy, kilo ve ÜOKÇ’den oluşan antropometrik ölçümleri yapılarak
Gomez,Waterlow ve DSÖ sınıflamalarına göre malnütrisyon dereceleri belirlendi. Malnütrisyon
açısından ÜOKÇ kesim değerleri Gomez, Waterlow ve DSÖ sınıflamaları için ROC analizi ile
bulundu. ÜOKÇ ölçümünün Gomez, Waterlow ve DSÖ sınıflamalarına göre özgüllük, duyarlılık,
pozitif ve negatif kestirim değerleri saptandı.

Bulgular: Çalışmamızda ÜOKÇ’nin duyarlılık ve özgüllük bakımından Gomez sınıflaması ile
uyumunun daha iyi olduğu bulundu. Malnütrisyon tanısında 1-5 yaş arası çocuklarda ÜOKÇ’nin
Gomez ve Waterlow sınıflandırmaları için kesim noktası 14,95 cm; DSÖ YGA için 13,95 cm; DSÖ
YGB  için  14,55  cm;  tüm  sınıflamalar  için  ise  15,15  cm  olarak  belirlendi.  ÜOKÇ’nin  1-5  yaş arası
çocuklarda ağır malnütrisyon tanısındaki duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif kestirim değerleri
açısından diğer malnütrisyon sınıflamaları ile uyumunun kesim noktası değeri 11,5 cm olarak kabul
edildiğinde 11,0 cm’ye göre daha iyi sonuçlar verdiği görüldü.

Tartışma ve Sonuç: ÜOKÇ duyarlılık ve özgüllük bakımından en fazla Gomez sınıflaması ile
uyumludur. Ağır malnütrisyon tanısı için bazı ülkelerde ÜOKÇ kesim noktası olarak 11,0 cm değeri
kullanılmakla birlikte ülkemiz içinde 11,5 cm değerinin tercih edilmesi daha uygundur. ÜOKÇ ile
malnütrisyon tanısı için kullanılmakta olan 12,5 cm kesim noktası değeri yerine çalışmamızda
bulunan 15,15 cm kesim noktası değerinin kullanılması durumunda yöntemin duyarlılığı artabilir.

Anahtar kelimeler: Malnütrisyon; üst orta kol çevresi; malnütrisyon sınıflamaları
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9. SUMMARY

Objective: İn  our  study,  we  aimed  to  assess  the  usability  of  MUAC  measurement  in  malnutrition
diagnosis of children aged between 1 and 5 in our country by studying its relationship with other
classifications.

Material and Method: 1500  children  aged  between  1  and  5  who  applied  to  the  polyclinics  of  the
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Selçuk University between June 01, 2014 and
September 30, 2014 were included in study. Simple random sampling method is used in selecting the
sample group. Antropometric measurements consisting of height, weight and MUAC of children have
been carried out and their malnutrition levels have been determined, according to the Gomez,
Waterlow ve WHO classifications. MUAC cut-off values in respect of malnutrition were found for
Gomez, Waterlow and WHO classifications by the means of ROC analysis. The sensitivity,
specificity, positive predictive value, and negative predictive values of the MUAC were determined
according to the Gomez,Waterlow ve WHO classifications.

Results: It was found in our study that MUAC has better compatibility with Gomez classification in
respect of sensitivity and specificity. In the diagnosis of malnutrition, cut-off point for Gomez and
Waterlow classifications of MUAC between children aged 1 and 5 is determined to be 14,95 cm; for
WHO WAZ (weight  for  age  z  score)  to  be  13,95cm;  for  WHO HAZ (Height  for  age  z  score)  to  be
14,55cm; and for all the classifications to be 15,15 cm. When accepting the cut-off point value of the
compatibility of MUAC with other malnutrition classifications as 11,5 cm in respect of sensitivity,
specificity, positive predictive values, and negative predictive values in severe diagnosis of
malnutrition, it was seen that it produced better results than 11,0 cm.

Conclusion: MUAC is compatible with the Gomez classification in respect of sensitivity and
specificity at most. For the severe diagnosis of malnutrition, 11,0 cm value is used in some countries
as  a  MUAC cut-off  point,  but  preferring  11,5  cm value  is  more  suitable  for  our  country.  In  case  of
using 15,15 cm cut-off value that is included in our study,instead of 12,5 cm cut-off value that was
used for the diagnosis of malnutrition with MUAC, then the sensitivity of method may increase.

Key words: Malnutrition; mid-upper arm circumference; malnutrition classifications
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