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 هورم�ون س�وماتوتروپین somatotropin به 
هم�راه 6 هورم�ون دیگر از غده هیپوفیز )غده 
کوچک�ی به درش�تی هس�ته گی�اس( تولید و 
ترشح می گردد  و از طریق این هفت هورمون 
مترشحه خود با وجود کوچکی کارهای بسیار 
مهم و حیاتی بدن را مدیریت می کند. ساختار 
هورمون رش�د زنجیره ای از 191 اس�ید آمینه 
اس�ت  که از طریق گردش خون به بخش�های 
مختل�ف و متع�دد م�ی رود و در ای�ن مکانها به 
گیرنده ه�ای خارج�ی س�لول های آنها متصل 
می ش�ود. درباف�ت چربی، س�لول های ذخیره 
کننده چربی را وادار می س�ازد که قس�متی از 
ذخای�ر خ�ود را آزاد کن�د. در کبد تحریکاتی را 
آغاز می نماید که س�لول های کبدی، هورمون 
فاکتور رشد شبه انسولین  یا سوماتومدین را 
بسازد که عملکرد آن تحریک رشد استخوانها 
و غضروف ه�ا و عض�ات تش�کیل دهن�ده کل 
بدن می باشد. از این رو میزان سوماتوتروپین 
)STH( در دوران کودکی و پیش بلوغ و پروسه 
بل�وغ ب�ه حداکثر میزان تراکم خود می رس�د و 
س�پس بتدری�ج در ط�ول زم�ان و گذش�ت 

سالهای زندگی از مقدار آن کاسته می شود.

تا سال 1985 سوماتوتروپین را جهت کاربرد های 
درمانی از هیپوفیز مرده ها اس��تخراج می کردند و 
با بروز و شیوع بیماری ایدز HIV و احتمال انتقال 
بیم��اری کروتز فلد جاکوب )زوال عقل غیر قابل 
درم��ان(  ای��ن روش منس��وخ و دانش��مندان ب��ا 
روش ه��ا ابداعی خود بدون محدودیت و ترس از 
انتق��ال بیماری های نام برده ش��ده به تولید انبوه 
س��وماتوتروپین نایل گردیدند )با انتقال اطالعات 
ژنتیکی تولید هورمون به باکتری ها(  تا در جهت 
درم��ان کمبوده��ای احتمالی هورمون رش��د در 

افراد بکار برده شود تا سطح هورمون را به سطح 
طبیع��ی آن ب��ا در نظ��ر گرفتن س��ن و جنس فرد 
مبتال برس��اند. ولی به کارگیری این روش درمان 
در همه و صالحیت هنر پزش��کی نمی باش��د ولو 
متخص��ص غدد باش��د چرا که تش��خیص لزوم 
تزریق و عدم تجاوز از حد مجاز که با کوچکترین 
دس��تگاه محاسبات و تزریق فراتر از حد مشخص 
ش��ده، ه��م علم و دانش می طلب��د و هم تجربه و 
مه��ارت ک��ه با تزری��ق بی مورد یا ع��دم توانایی 
کنترل میزان مش��خص ش��ده ع��وارض جانبی 

ماندگار و بسیار زیانباری رخ می دهد. خوشبختانه 
اکثری��ت متخصصین غدد کارآزموده و محقق تا 
اطمین��ان کاف��ی از ل��زوم حتمی تزریق نداش��ته 
باشند ریس��ک عوارض تزریق بی مورد هورمون 
رش��د را به بیماران خود تحمیل نمی نمایند. بطور 
قط��ع و یقی��ن راهه��ای غی��ر تهاجمی بس��یار 
بی خطرت��ری )روش های طبیعی( وجود دارند که 
س��طح کاهش کاذب نش��ان داده شده یا واقعی را 
ب��ه س��طح طبیعی هدایت نمایند ک��ه در ادامه به 

آنها می پردازیم.

چگونگی تهیه و تولید هورمون رشد

نقش حیاتی و کارکردمهم هورمون رشد
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عوارض جانبی استفاده نابجا از 
هورمون رشد

 1-زمینه س��از ب��روز تونل کارپال در مچ دس��ت
2- ب��روز ع��دم تحمل به گلوکز و فراهم ش��دن 
زمینه مبتال به دیابت 3- افزایش حجم س��ینه ها 
حتی در مردان، 4-بروز خیز یا ادم 5- زمینه ساز 
بیماریه��ای قلب��ی و عروقی 6- بزرگتر ش��دن 
ان��دازه ارگانه��ای داخل��ی 7- بزرگ تر ش��دن 
اس��تخوان بین��ی 8- جلو آمدن و بزرگ ش��دن 
 چان��ه 9- بزرگ ت��ر ش��دن گوش��ها و پیش��انی

10- منج��ر به ب��روز عارضه اکرومگالی )بزرگی 
غی��ر عادی بخش ه��ای انتهایی بدن مانند بینی 
– آرواره، انگش��تان دس��ت و پا و غیره( عالوه بر 
موارد نام برده ش��ده در مواردی تزریق هورمون 
رش��د می توان��د عالیم و ع��وارض دیگری را نیز 
نمای��ان س��ازد بط��ور نمون��ه در مح��ل تزریق 
هورمون ،گزگز و قرمزی ایجاد گردد یا عالئمی 
را در مج��اری ادرار، گلو، مع��ده و روده ها پدیدار 
می س��ازد از دیگ��ر عالئ��م ناخواس��ته التهاب و 
عفونت گوش، سردرد، انقباض عضالت، درد در 
تمامی بدن، خس خس س��ینه ش��بیه آس��م و در 

موارد بسیار نادر، ایجاد فشار مغزی

مروری کوتاه بر عوامل تاثیرگذار بر رشد قدی
همانطور که در نوش��تارهای قبلی تش��ریح گردیده اس��ت دس��تیابی به باال بلندی و افزایش قد هر کس به 
میزان 60 تا 80 درصد ، از زمینه ارث انتقال داده شده از پدر و مادر و دودمان پدری و مادری تاثیر می پذیرد 
و ح��دود 20 ت��ا 40 درص��د باقیمانده نیز به عوامل محیطی مرتبط اس��ت. مفهوم عوامل تاثیر گذار محیطی 
شامل نوع و کیفیت  تغذیه در هزار روز اول بعد از آغاز حیات در درون رحم مادر) به مدت 270 روز( ، ذخایر 
قبلی مادر یا تغذیه دوران بارداری و 2 س��ال اول زندگی )یعنی 730 روز( اس��ت که برنامه  ریش��ه ای تمام 
دوران زندگی را ترس��یم می نماید. بعد از تغذیه، س��المتی جس��می، فعالیت های بدنی و زمان و مدت خواب 
ش��بانه ش��ما، تاثیر می گذارد تا روند رش��د قدی ش��ما تا زمانی که صفحات رش��د هنوز بس��ته نشده، پله پله 
ظرفیت های به ارث رس��یده را به دس��ت آورید. بعد از توجه به هزار روز سرنوشت س��از آغاز حیات، وضعیت 
وزن مادر در آغاز تا پایان دوران بارداری و تصمیم  مادر به تغذیه کودک بعد از تولد با شیر خودیا شیر کمکی 

و رفتار پدر و مادر و اطرافیان نزدیک به کودک در روند رشد بسیار موثر و تاثیرگذار خواهند بود.

درصد احتامل ابتال به کمبود هورمون رشد
بین یک در چهار هزار تا یک در ده هزار کودک ،یک نفر ممکن 
اس��ت با کمبود سطح هورمون رشد یا سرماتوتروپین مواجه شود 
که عالیم مشخصه  این کمبود بسیار مختلف و متعدد می باشد و 
در ارتباط مس��تقیم با س��ن می باش��د. در کودکان خردس��ال به 
ص��ورت اختالل در رش��د ق��دی نمایان می گ��ردد. کودکانی که 
بطور مادرزادی با کمبود هورمون رش��د مواجه گردیده اند در سن 
ش��ش ماهگ��ی تا دوازدهمی��ن ماه بعد از تول��د تظاهرات خود را 
نمایان می سازند. معموال تا سال دوم زندگی رشد به طور طبیعی 
طی می گردد در کمبودهای جزیی و ناچیز هورمون رش��د، بچه 
مبتال الغر بوده و در کمبود های ش��دید هورمونی رش��د یک قشر 
ضخیمی از چربی زیر پوس��ت نمایان می ش��ود. در این کودکان 
رش��د و تکامل دندان ها نیز در ارتباط با س��ن تاخیر نشان می دهد. 
عالی��م ب��ارز دیگ��ر در ک��ودکان، پایین بودن س��طح قندخون 
می باشد و چنانچه با افزایش میزان بیل روبین توام باشد می تواند 
مربوط  به کمبود مادرزادی هورمون رشد باشد. چنین مبتالیانی 
از خ��وردن و آش��امیدن نی��ز س��رباز می زنند. برعک��س کمبود 
هورمون رش��د در بزرگس��االن ، به صورت بد اخالقی، افت توان 
جس��می و کیفی��ت زندگ��ی و تحلیل عض��الت و کاهش تراکم 
اس��تخوان نمودار می گردد. افزایش میزان چربی خون و احتمال 
ابتال به بیماریهای قلبی و عروقی از دیگر عالیم کمبود هورمون 

رشد است.

علل کمبود هورمون رشد
متاس��فانه کمبود میزان س��طح هورمون  رش��د در بزرگساالن در اغلب موارد دلیل خاصی 
ندارد. این کمبود ها ممکن است بطور مادرزادی یا بصورت اکتسابی رخ داده باشد – دلیل 
وج��ود آن ممک��ن اس��ت به موارد ارثی یا ابتال ب��ه عفونت های مختلف یا بیماریهای خود 
ایمنی - اختالالت عروقی – جراحات وارده، تومور یا پیامدهای ناش��ی از ش��یمی درمانی 
باشد. در مواردی هم ممکن است انجام جراحی در نقاط حساس هیپوفیز  سطح هورمون 
رش��د را کاهش بدهد. موازات همه موارد بیان ش��ده، فش��ار س��نگین روحی و عصبی و 
حساس��یت ش��دید در قبال رویداد های مختلف ،در میزان تولید هورمون رش��د تاثیرگذار 
می باشند. البته ناگفته نماند گاهی نیز بطور مستقل بدون وجود موارد فوق به صورت تکی 

و مستقیم، می تواند رخ بدهد.
در ش��ماره آینده به چگونگی بررس��ی و تش��خیص کمبودهای احتمالی هورمون رش��د 

می پردازیم.

15شماره184


