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Malnütrisyon çocuklarda kardiyomiyopati, kalp yetersizliği, kardiyak aritmi ve bazı olgularda ani ölüm vb. kalp ve
damar hastalıklarına yol açabilmektedir (1–4). Bunun yanı
sıra başta bağışıklık sistemi olmak üzere pek çok sistem
üzerinde de etkisi vardır. Malnütrisyon sadece çocukluk
döneminde değil, erişkin dönemde de kalp ve damar sağlığını etkilemekte; koroner arter hastalığı, yüksek tansiyon ve şeker hastalığına neden olabilmektedir.

mın ilk 6 ayında tek başına anne sütü verilmesi; 6 aydan
sonra uygun tamamlayıcı beslenmeye geçilmesi; 2 yaşın
sonuna kadar anne sütünün sürdürülmesi malnütrisyonun
önlenmesinde temel etmenlerdir. Malnütrisyonun erken
tanısında çocukların yaşlarına uygun aralıklarla izlenmesi
ve büyümenin değerlendirilmesinin büyük önemi vardır.
Böylece malnütrisyona neden olabilecek akut ve kronik
hastalıkların erken tanı ve tedavisi de mümkün olacaktır.

Gebelikte beslenme yetersizliği fetusu etkilemekte ‘gebelik yaşına göre küçük’ bebeklerin doğmasına neden olmaktadır. Bu bebeklerde doğuştan kalp anomalileri daha
sık görülmekte ve ileri yaşamlarında yüksek tansiyon ve
diğer kalp ve damar hastalıkları riski artmaktadır (5, 6).

Çocuklarda sağlıklı beslenme her yaşta önemli olmakla
birlikte, özellikle ilk 3 yaştaki (1000 gün) beslenmenin
hastalık ve ölüm riskini etkilediği ve ileri yaşam sağlığını
belirlediği bilinen bir gerçektir (9).

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde malnütrisyon
önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’in 2018 yılında yayınladığı raporlarda; dünyada her dört çocuktan birinin
malnütrisyondan etkilendiği ve 5 yaş altı ölümlerin yaklaşık yarısının malnütrisyon ve ilişkili hastalıklar nedeni
ile olduğu bildirilmiştir (7, 8). Ekonomik, sosyokültürel ve
coğrafik pek çok etmene bağlı olarak gelişen malnütrisyonun önlenmesi, erken tanı ve tedavisi için Dünya Sağlık
Örgütü, UNICEF vb. kuruluşlar ve yerel yönetimler çok
sayıda çalışmalar yürütmektedir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak malnütrisyonu önlemede, erken tanı
ve tedavisinde bizlere de önemli görevler düşmektedir. Bu
görevler arasında annelerin çocuk beslenmesi konusunda eğitilmesi; çocukların ayrıntılı beslenme öykülerinin
alınması; evdeki yoksulluk, uyaran/şefkat yoksunluğu, ya
da yeme yedirme ilişkisindeki risklerin erken farkedilmesi
yer almaktadır. İdeal beslenme olarak tanımlanan: yaşa-

Bu sayımızda yer alan Dr. Osman Akdeniz ve arkadaşlarının yaptığı ‘Malnütrisyonlu çocuklarda kardiyak değerlendirme‘ başlıklı araştırmada malnütrisyonlu çocuklarda
ekokardiyografik ve elektrokardiyografik değerlendirme
ile sol ventrikül kasılmasında azalma ve ventriküler aritmilere yol açabilen repolarizasyon bozuklukları gösterilmiştir. Malnütrisyona dikkat çeken çalışmaları nedeni ile
yazarlarımıza teşekkür ederiz.
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