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کمبود هورمون رش�د یکی از نادرترین 
بیماریها می باشد که منجر به عدم رشد 
و بالندگ�ی ف�رد مبت�ا م�ی  ش�ود. 
س�وماتوتروپین نه تنها در دس�تیابی به 
ظرفیت ه�ای ب�ه ارث رس�یده قد افراد 
نق�ش غی�ر قاب�ل تردی�دی دارد بلک�ه 
عه�ده دار وظای�ف متعدد دیگری نیز در  
بدن  نیزمی باشد. بطور مثال در بافتهای 
و  چربی ه�ا  و  اس�تخوانی، عض�ات 
متابولیس�م  قنده�ا و غی�ره تاثیرگ�ذار 
می باش�د. بر مبنای نتایج پژوهش های 
انجام ش�ده در بین 4000 تا 10/000 
ک�ودک ی�ک نف�ر احتم�ال ابتا ب�ه این 
کمبود بطور انحصاری دارد یعنی بغیر از 
ای�ن هورم�ون هی�چ ی�ک از س�ایر 
هورمون ه�ای دیگ�ر آنها کم و کس�ری 

ندارد.

بررسی کفایت 
هورمون رشــد

نح��وه ترش��ح و انتقال هورمون 
رشد

اثر این هورمون در رش��د بدن با دخالت پروتئین 
واس��طی بن��ام فاکتور رش��د ش��بیه انس��ولین یا 
)IGF-1( رخ می ده��د ک��ه عام��ل مهم��ی در 
افزای��ش تولی��د و س��اخت پروتئین ه��ا – تکثیر 
سلول ها و بلوغ آنهااست. عالوه بر این متابولیسم 
کربوهیدراته��ا و چربی ه��ای ب��دن تح��ت تاثیر 
فاکت��ور رش��د ش��بیه انس��ولین ق��رار گرفت��ه و 
چربی های ذخیره شده در سلول های بافت چربی 
جهت رهائی و تجزیه ش��دن آماده ش��ده و اثرات 
کاهندگی س��طح قندخون توسط انسولین تقلیل 
می یابد در نتیجه س��طح میزان قندخون افزایش 

پیدا می کند.

پیامدهای کمبود هورمون رشد
الف( کمبود هورمون رشد در خردساالن

بازترین و چش��مگیرترین تاثیر هورمون رش��د در کودکان عدم رش��د کافی قد آنها می باش��د. اگر این 
کمبود مادرزادی  باش��د آثار بالینی آن بین 12-6 ماهگی بعد از تولد به ظهور می رس��د. عقب ماندگی 
رش��د در کودکان مبتال به کمبود هورمون رش��د در تمام بافتها و ارگانها بطور یکنواخت و متناس��ب با 
یکدیگر رخ می دهد. اگر کاهش س��طح هورمون رش��د خفیف باش��د بچه های مبتال الغر ولی دارای 
قشر چربی زیر جلدی ضخیمی می باشند.در این کودکان رویش و تکامل دندان های آنها نیز با تاخیر 
رخ می دهد ولی بارزترین عالمت کمبود هورمون رشد در خردساالن پایین بودن سطح قند خون آنها 
می باش��د. برخ��الف س��ایر بیماری های کاهنده قند خون در کودکانی که ب��ه طور مادرزادی هورمون 
رش��د ندارند وزن و قد نوزادان تفاوت چش��م گیری ندارد. الزم به یادآوری اس��ت که کاهش س��طح قند 
خون پایدار و ماندگار دلیل قابل قبول کمبود یا فقدان هورمون رش��د تلقی می ش��ود. البته ممکن اس��ت 
در ای��ن ک��ودکان افزایش میزان بیلی روبین نیز مش��اهده گردد. تاثیر فقدان هورمون رش��د مادرزادی 

حالت عمومی مبتالیان را چنان تغییر می دهد که رغبتی به خوردن و نوشیدن نشان نمی دهند. 
ب( فقدان یا کمبود هورمون رشد در بزرگساالن 

در بزرگس��االن فق��دان هورم��ون رش��د به صورت پریش��ان حالی و بدعنقی نمای��ان می گردد. در این 
مبتالیان حالت عمومی و کیفیت زندگی شان رضایت بخش نبوده و با کاهش توان جسمی و بی حالی 
مش��خص می ش��ود، حجم عضالت و استخوان های آنها مرتبا کاهش پیدا می کند، میزان سطح چربی 
خ��ون و احتم��ال ابت��ال ب��ه بیماری های قلبی و عروقی افزایش پیدا نموده ولی گاهی نیز ممکن اس��ت 

فقدان هورمون رشد در بزرگساالن عوارض بالینی مشخص مشاهده نشود. 

شماره185 14



عوام��ل و فاکتوره��ای تاثیرگذار در فق��دان هورمون 
رشد 

به طور دقیق علت فقدان یا کمبود هورمون رش��د مش��خص نیس��ت چه در قبال 
فقدان هورمون رش��د مادرزادی یا اکتس��ابی. ولی آنچه که در این مورد احتمال داده 
می ش��ود عبارتن��د از عوامل موروث��ی و ژنتیکی و یا التهاب��ات هیپوفیز )تحت تاثیر 
بیم��اری  های خ��ود ایمنی( اختالالت عروقی، تروما، توموره��ا یا درمان هایی نظیر 
اش��عه تراپی و ش��یمی تراپی ی��ا جراحی ه��ای انجام ش��ده در محدوده های نزدیک 
هیپوفیز و اما موضوع دیگری که مطرح می باش��د، تاثیر فش��ارهای شدید عصبی در 
قبال اختالالت روند رش��د و تولید ترش��ح هورمون رشد می باشد . در چنین مواردی 
عامل اصلی به طور بارز فقدان هورمون رش��د تلقی می ش��ود و هیچگونه اختالالت 

هورمونی دیگری مشاهده نمی شود. 

نحوه تشخیص فقدان هورمون رشد
در قبال کودکان کنترل های ادواری و سیس��تماتیک که هر از چند گاهی از طرف 
متخص��ص و کارشناس��ان ی��ا مراکز بهداش��تی م��ادر کودک از بعد تن س��نجی ها 
)افزایش وزن و قد محیط دور س��ر( تعیین و در منحنی های رش��د و جداول مربوطه 
وارد می گ��ردد و پرس��نتایل آنه��ا مش��خص می ش��ود ب��ه طور عینی روند رش��د را 
مش��خص می کند که در فرم طبیعی قرار دارد یا از محدوده قابل قبول خارج ش��ده 
اس��ت. البته علل و فاکتورهای متعددی در روند کاهش رش��د تاثیرگذار می باش��ند 
ول��ی در قب��ال کمب��ود ی��ا فق��دان هورمون رش��د، متخصص غ��دد صاحب نظر و 
تعیین کنن��ده اس��ت که به طور سیس��تماتیک قدم به ق��دم از داده های ذهنی و تن 
س��نجی های انجام ش��ده و معاینات بالینی، رادیوگرافی ها و آزمایش��ات خون و 
آزمایش��ات اختصاصی تحریک ترش��ح هورمون رش��د و انجام آزمایش��ات ژنتیکی 

نتیجه گیری نموده و دستورات الزم را صادر می فرمایند.

حداکرث ظرفیت رشد قدی
همانطوریکه در صفحات و نوش��تارهای گذشته به 
اطالع ش��ما عزیزان همراه رس��انیده شده افزایش 
نهای��ی ق��د فرزندانتان در درجه نخس��ت از طرف 
ژنهای انتقالی شما پدر و مادر و بطور ثانویه ژنهای 
انتق��ال داده ش��ده   م��ی گردد ول��ی در بیان کامل 
ظرفیتهای به ارث رس��یده عوامل محیطی مساعد 
کنن��ده و بازدارن��ده ای وجود دارند. می توان قبل از 
بسته شدن صفحات رشد ثمره زندگیتان، با حذف 
عوامل بازدارنده و بکارگیری عوامل مساعد کننده 
که نامبرده خواهند ش��د به روند رش��د قدی در حد 
ظرفیت کامل ژنتیکی مس��اعدت نمایید.اجازه می 
خواه��م قب��ل از پرداختن به م��وارد قبلی به اینکه 
چگون��ه م��ی توانید اث��رات ژنه��ای انتقالی خود و 

دودمانتان را پیشگویی کنید را بیان نمایم:
مجموع��ه ق��د پدر و مادر بعالوه 13 تقس��یم بر دو 
برای آقا پس��ران و مجموعه قد پدر و مادر منهای 
دو تقس��یم بر دو برای دختر خانمها محاس��به می 
گردد که ممکن اس��ت عدد محاسبه شده بعالوه یا 

منهای ده افزایش یا کاهش نشان دهد.

چگونگی برطرف کردن عوامل بازدارنده رشد قدی
1- گرچ��ه  کافئی��ن و م��واد حاوی آن عملکرد هورمون رش��د را مهار نمی کند ولی اس��تفاده زیاد از این 
ماده به هر شکل و صورتی باعث می شود که فرزندان تان نتوانند بطور مرتب و عمیق و کافی بخوابند.

2- کش��یدن س��یگار و پیپ و قلیان بطور مس��تقیم یا بطور غیر مس��تقیم توس��ط پدر و مادر و اطرافیان 
نزدیک در دس��تیابی به افزایش قد مورد انتظار با مقایس��ه با س��ایر کودکان که از پدر و مادر غیر س��یگاری 

بهره مند می باشند تاثیر می گذارد.
3- اس��تفاده از اس��تروئیدهای آنابولیک که در اغلب باش��گاههای ورزش��ی جهت دستیابی نوجوانان به 
اندام غیر معمولی و افزایش توان ورزش��ی یا جهت درمانهای بلند مدت مرس��وم اس��ت باعث مهار رش��د 
اس��تخوانهای بدن ش��ده و بموازات این رخداد کودکان و نوجوانان کم س��ن و س��ال دچار کمبود تولید 
اس��پرم و بزرگ ش��دن س��ینه های خود قرار می گیرند که توام می ش��ود با افزایش پرفش��اری خون و 
افزایش ریس��ک س��کته قلبی. حتی بررس��ی ها نش��ان داده که کودکان مبتال به آس��م که به اجبار از 
اس��تروئید اس��تفاده می کنند در نهایت 1.5 س��انتی متر کمتر از کودکان و نوجوانان هم س��ن وس��ال خود 

رشد قدی پیدا می کنند.
4- کودکان و نوجوانان در حال رش��د ش��ما بزرگواران نیازمند 8/5 تا 11 س��اعت خواب می باشند. در طی 
خ��واب عمی��ق بع��د از غ��روب آفتاب می باش��د ک��ه به قد و قامت آنها افزوده ش��ده و بازس��ازی و ترمیم 
بافت های بدن صورت می پذیرد. از این رو الزم اس��ت آرامش را در محیط خواب آنها برقرار و از هرگونه 
سر و صدا در طول خواب آنها جلوگیری و از تابش نورهای مستقیم و غیر مستقیم نیز پرهیز نمایید. اگر 
فرزند و یا فرزندان در حال رشد شما خواب راحتی ندارند یک دوش آب گرم یا لیوانی چای گل بابونه یا 
لیوانی ش��یر با س��یب یا آب کاهو و آب س��یب به نس��بت 2 به 1 خواب عمیق و راحت را امکان پذیرتر 

می نماید.

15شماره185


