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El Kwashiorkor . 
 Informació addicional pel professorat 

 

El Kwashiorkor. 

El Kwashiorkor és una malaltia dels nens deguda a l’absència de nutrients, 
com les proteïnes en la dieta. El nom de Kwashiorkor deriva d’una de les 
llengües Kwa de la costa de Ghana i significa "el que es desplaça" referint-se a 
la situació dels nens que han estat alletats i que abandonen la lactància una 
vegada que ha nascut un nou germà. Quan un nen neix, rep certs aminoàcids 
vitals per al creixement procedent de la llet materna. Quan es reemplaça  la 
llet per una dieta amb un elevat contingut en fècula i glúcids, i deficient en 
proteïnes, com és habitual en diferents parts del món on el principal 
component de la dieta consisteix en midons, els nens poden desenvolupar 
kwashiorkor. Els símptomes de Kwashiorkor inclouen abdomen bombat, 
coloració vermellosa del cabell i despigmentació de la pell. El abdomen 
bombat és a causa d'ascitis o retenció de líquids en la cavitat abdominal per 
absència de proteïnes en la sang, afavoreix el flux d’aigua cap al abdomen. 
Generalment, la malaltia pot ser tractada afegint al menjar aliments 
energètics i proteïnes, no obstant això la mortalitat pot arribar al 60% i pot 
haver seqüeles a llarg termini com nens amb talla curta, i en casos severs, 
desenvolupament de retard mental. 
Existeixen diverses explicacions per al desenvolupament del Kwashiorkor que 
no deixen de ser controvertides. S’accepta que la deficiència de proteïnes, en 
combinació amb la falta d’energia i micronutrients en la dieta, és molt 
important però no són els únics factors. El trastorn és molt semblat a la 
deficiència de nutrients indispensables com el ferro, l’àcid fólic, l'iode, el 
seleni, la vitamina C, especialment quan es combinen amb l’absència 
d’antioxidants, com el glutatió, albúmina, vitamina E i àcids grassos 
poliinsaturats. La deficiència de nutrients i antioxidants exposen a l’estrès i a 
la major susceptibilitat de patir infeccions. 
 

El valor biològic de les proteïnes: 
Dels vint aminoàcids que formen part de les proteïnes, vuit són considerats 
essencials (imprescindibles) per a l’organisme i han de ser ingerits a través de 
la dieta perquè no es poden obtenir de cap altra forma. Els seus noms són 
isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptòfan i 
valina, i serveixen per a establir la qualitat de les proteïnes. Així, la que 
conté la quantitat suficient de cada un dels aminoàcids essencials s’anomena 
proteïna d’alt valor biològic o proteïna completa. Fa referència a la capacitat 
que té la proteïna per a formar-ne altres de noves en l’individuo que les 
ingereix. Quan la proteïna és deficient en un o més aminoàcids essencials 
s’anomena proteïna incompleta o de baix valor biològic. Segons l'Organització 
Mundial de la Salut, la proteïna de més qualitat és la de l’ou i a partir 
d’aquesta es determina el valor biològic de les proteïnes de la resta 
d’aliments.  
El nostre organisme necessita cada dia una quantitat determinada de 
proteïnes d’alt valor biològic per a cobrir les nombroses i complexes funcions 
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que exerceixen aquests nutrients. L’organisme no pot sintetitzar proteïnes 
humanes si hi ha deficiència d’un aminoàcid essencial.  
S’ingereixen proteïnes d’alt valor biològic amb aliments d’origen animal com 
ara ous, carns, peixos i lactis, i vegetals com la soja. Les proteïnes dels 
cereals, els llegums, els fruits secs i les llavors (sèsam, pipes de gira-sol) són 
deficitàries en algun aminoàcid essencial, motiu pel qual són considerades 
incompletes. Els llegums i els fruits secs són deficitaris en metionina i els 
cereals i les llavors ho són en lisina. Ara bé, com que l’aminoàcid deficient sol 
ser diferent en les proteïnes dels diversos vegetals, si aquests aliments es 
combinen amb encert, o si es consumeixen en una quantitat suficient al llarg 
del dia -i no necessàriament en el dinar-, l’organisme obté tots els aminoàcids 
essencials que necessita per a fabricar proteïnes humanes 
 

Respostes a les preguntes: 

 
1. A partir de l’anàlisi de la taula es pot comprovar com la ingestió de 
proteïnes a través dels aliments en un nen europeu és més gran que en un nen 
africà. A més el percentatge de proteïnes d’origen animal que s’ingereixen 
també és més gran en el nen europeu que en l’africà. 
 
2. Com a conseqüència del fet anterior el creixement del nen europeu també 
és superior al del nen africà i a més en aquest darrer cas, si els nens pateixen 
el kwashiorkor,  perden pes  entre els 18 i 21 mesos, edat en que poden patir 
aquesta malaltia. 
 
3. A partir del moment en que el nen deixa de prendre llet i s’alimenta 
bàsicament de  cereals, apareix la malaltia. Aquest fet permet suposar que, si 
be la nova alimentació no és deficitària en calories sí ho deu ser en 
aminoàcids indispensables i això provoca probablement trastorns en el 
creixement  
 
4. La llet és una substància rica en proteïnes d’alt valor biològic, a diferència 
dels cereals o altres vegetals que en són pobres. Quan el nen que pateix el 
kwashiorkor, s’alimenta de nou amb llet, s’observa una clara recuperació del 
seu pes ja que incorpora en la seva dieta aminoàcids essencials a través de les 
proteïnes de la llet. Aquest fet permet validar la hipòtesi anterior. 
 
5. a) en el cas d’un nen europeu esperem que la concentració de proteïnes de 
la sang dels capil�lars  sigui més gran que en el cas dels nens africans amb una 
dieta pobre en proteïnes 
 
b) un cop els teixits hagin retirat de la sang totes les proteïnes que 
necessiten, és d’esperar que la concentració d’aquestes, tant a la sang com al 
líquid intersticial, sigui molt baixa 
 
c) La baixa concentració de proteïnes en el líquid intersticial i la sang en 
comparació a la dels teixits determinarà un pas net d’aigua cap als teixits 
(procés osmòtic) cosa que causarà l’edema característic dels nens que 
pateixen la malaltia (veure il�lustració) 


