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همانطوریکه در نوش�تارهای گذشته به 
اطالع شما عزیزان همراه رسانیده شده 
افزای�ش نهایی قد فرزندانتان در درجه 
نخست از طرف ژنهای انتقالی شما پدر 
و م�ادر و بط�ور ثانویه ژنهای انتقال داده 
ش�ده از دودمان پدری و مادری تعیین 
می گ�ردد ول�ی در بیان کامل ظرفیتهای 
به ارث رس�یده، عوامل محیطی مساعد 
کنن�ده و بازدارن�ده ای وج�ود دارن�د. 
می توان قبل از بس�ته ش�دن صفحات 
رش�د ثم�ره زندگیتان با ح�ذف عوامل 
بازدارن�ده و بکارگیری عوامل مس�اعد 
کنن�ده ک�ه نامبرده خواهند ش�د به روند 
رشد قدی در حد ظرفیت کامل ژنتیکی 
مس�اعدت نمایید. در این شماره سعی 
نم�و ده ای�م به اهمی�ت تغذیه صحیح و 
اصول�ی در روند افزای�ش قد بپردازیم. 
اهمیت خواب بموقع و کافی نیز کمتر از 
تغذیه نبوده و بهتر اس�ت عزیزانمان را 
ب�ه رعای�ت الگوی منظم زندگی )اعم از 
خ�واب کاف�ی و تغذیه س�الم( از همان 

کودکی عادت بدهیم.

بررسی کفایت هورمون رشـد

ل��ذت جوی��ی و پاس��خ گوی��ی فرزندت��ان تنها به 
گرسنگی های سلولی و پنهانی منجر می گردد که 
ازجمله بدترین نوع س��وئ تغذیه و عامل و زمینه 
س��از بیماری  های متعدد و کندی یا توقف افزایش 
ق��د  گردد. رعای��ت 3 اصل طالی��ی توصیه  های 
تغذی��ه در قب��ال اف��راد در ح��ال رش��د از اهمیت 

بیشتری برخوردار می باشد که عبارتند از:
1-تغذیه مناسب با سن، جنس، قد و وزن

2- تغذی��ه متع��ادل که در بردارنده س��ه درش��ت 
مغذی با نس��بت های معین ش��ده و کلیه 50 ریز 
مغذی و تعداد کثیری آنتی اکس��یدان و فیبر های 

محلول و نامحلول
3-تنوع غذایی برای تحقق بخش��یدن به دو اصل 
دیگ��ر چون هیچ گ��روه غذایی در بردارنده تمامی 
نیاز ه��ای ک��ودکان و نوجوان��ان در ح��ال رش��د 
نمی باشد. در برنامه تغذیه روزمره هفتگی می باید 
ب��ه ح��د الزم از مناب��ع کربوهیدرات  های مرکب، 
پروتئین  ه��ای حیوانی و نباتی و روغن  های دارای 
اس��ید های چرب اش��باع ش��ده و اش��باع نشده با 
 MUFA ،ت��ا 7% کل چربیها SFA( نس��بت  های
بین 10 تا 15 درصد و PUFA تا 10 درصد( جهت 
تأمین کلس��یم کافی باید از منابع حاوی کلسیم از 
قبی��ل ش��یر و فرآورده  ه��ای ش��یر- س��بزیجات 
س��بزرنگ و آبزیان و خانواده کلم اس��تفاده گردد 
چرا که کلس��یم نه تنها امکان رش��د استخوانها را 
فراه��م می س��ازد بلک��ه از پوک��ی اس��تخوان نیز 
ممانعت بعمل می آورد. گنجانیدن 500 میلی گرم 
نیاس��ین در جی��ره روزان��ه تأثیر افزای��ش دهنده 

هورمون رشد را فراهم می سازد.
نکت��ه: ویتامی��ن D3 کاف��ی از طری��ق گنجانیدن 
آبزیان مخصوصًا س��اردین و کلیکا که با استخوان 
می��ل گردن��د و آلفاآلف��ا و قارچه��ا و بهره گیری از 
تابش مس��تقیم آفتاب بر روی پوس��ت بدن فراهم 
می ش��ود. وجود میزان کافی ویتامین D3 در ذخایر 
بدنی کودکان و نوجوانان از عوامل افزایش دهنده 
رش��د طولی اس��تخوانها برش��مرده می شود و در 
تقویت و حجم گیری عضالت بدنی می گذارد. به 
اثبات رس��یده ش��ده که کمبود ویتامین گذارد. به 
اثبات رسیده شده که کمبود ویتامین D3 در بانوان 
در س��نین کودک��ی و نوجوان��ی و جوان��ی از 
فاکتور ه��ای بازدارن��ده افزایش رش��د قدی تلقی 

می گردد.

در صورتی که فرزندان شما تمایلی به میل کردن 
ماه��ی از خ��ود نش��ان نمی دهن��د بهتر اس��ت از 
روغن  های ماهی فاقد جیوه اس��تفاده شود چرا که 
ترکیب��ات موج��ود در روغ��ن ماه��ی مخصوصًا 
اسید های چرب امگاتری اثرات بسیار چشمگیری 
در س��المتی آنه��ا بجا می گ��ذارد. گنجانین منابع 
پروتئینی کم چرب مثل گوشت   های لخم قرمز یا 
گوشت های س��فید آبزیان و ماکیان بدون پوست 
ی��ا پنیر –تخم مرغ-حبوبات مخصوصًا لوبیا های 
مختلف-توف��و- دانه ها و مغزه��ا در جهت تأمین 
نیاز های رشد قدی و ساختاری و تأمین اسید های 
آمین��ه ض��روری ب��ه ان��دازه کاف��ی ی��ا تلفی��ق 
پروتئین های حیوانی و گیاهی و حبوبات و غالت 

–س��یب زمین��ی و تخ��م مرغ ضم��ن حفظ توان 
جسمی و دفاعی در رشد و بالندگی دوران کودکی 
و نوجوانی و جوانی از اهمیت وییه ای برخوردارند. 
از این رو اکیداً توصیه می ش��ود حداقل یک یا دو 
وع��ده از وعده  ه��ای اصلی یا می��ان وعده روزانه 
ک��ودکان و نوجوان��ان در بردارن��ده ای��ن مناب��ع 

پروتئینی با ارزش باشد.
روی: یک��ی از فلزات تأثیر گذار در روند دس��تیابی 
به افزایش قد بر ش��مرده می ش��ود که کمبود این 
م��اده معدنی یکی از عوام��ل بازدارنده افزایش قد 
تلق��ی می ش��ود. معمواًل منابع ح��اوی پروتئین در 
بردارنده روی هم به حس��اب می اید. عادت دادن 
خردساالن و کودکان به میل کردن ماهی، میگو،  
مغ��ز تخمه کدو، ب��ادام زمینی، تخم مرغ،  نخود و 
سایر حبوبات، قارچ، کلم بروکلی، غالات کامل یا 
پ��رک ش��ده، ش��یر و لبنیات،  ش��کالت تلخ و در 
صورت لزوم مکمل روی جهت تأمین کمبود های 

احتمالی حتمًا استفاده شود.

نقش تغذیه در فراهم منودن نیاز های میلیاردها سلول
به درشت و ریز مغذی  های پنجاه گانه:
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 وعده  های اصلی
           و میان وعده

ک��ودکان و نوجوان��ان و جوان��ان احتیاج مبرمی به 
نظم در س��ه وعده اصلی و میان وعده ها دارند که 
بای��د در فاصله معینی، غذا ه��ای متنوع و متعادلی 
مص��رف نماین��د و چ��ون بع��د از میل ک��ردن غذا 
انس��ولین تا چندین س��اعت از گ��ردش خون آنها 
س��ترده می شود این فاصله زمان مناسبی را جهت 
تولید هورمون رش��د و اثرگذاری آن در روی تمام 

بافتهارا فراهم می کند. البته با حذف هله هوله ها و 
نوش��ابه ها و کاهش زمان عدم تحرک و نشس��تن 
جلو برنامه  های تلویزیونی و بازی با موبایل آنها را 
به جس��ت و خیز و فعالیت در هوای ازاد تش��ویق 
کنی��د. افزای��ش وزن و چاقی های خزنده آنها را به 
بلوغ زودرس و یا عدم تحرک بیش��تر و احس��اس 
خ��ود ک��م بینی و تمای��ل به درون گرایی س��وق 
می دهد. الزم به تاکید اس��ت اس��ت که بهیچ وجه 
دراین دوران رژیم  های الغری اس��تفاده نشودچرا 
که عدم تأمین نیاز بدن موجب عدم دسترس��ی به 

حداکثر ظرفیت  های ارثی انتقال داده شده از طرف 
دودمان  ه��ای زنتیک��ی می گ��ردد. بج��ای رژیم 
الغ��ری، خ��وردن س��بزیجات ف��راوان و افزایش 
س��اعت خواب بموقع بعد از غروب افتاب و کنترل 
افزای��ش وزن هفتگ��ی و فراهم نمودن افزایش قد 
ب��دون تغییر وزن وس��یله ایس��ت ک��ه در قبال هر 
سانتی متر افزایش قد بدون تغییر وزن یک کیلو از 
چربی  ه��ای اضاف��ی را بمصرف تولی��د انرژی در 
جه��ت تأمی��ن نیاز های نامبرده ش��ده می نماید و 

تناسب وزن باقد و قد با سن را تعدیل می نماید.

 توصیه  های تأثیر گذار و قابل اجرا
اجازه داده نشود که جهت دستیابی به رشد  ق��دی و اندامه��ا و س��ر و گردن و دس��ت و 1
پاهایتان کشیده شوند چون نه تنها هیچ تاثیری در 
افزای��ش ق��د و طول اندام ها ندارن��د بلکه خطرات 
زیادی از آس��یب دیدن س��تون مهره ها و مفاصل 
مهم و کتفا توام با درد های جانکاه و طوالنی مدت 

پدیدار می شوند.
مه��ار رش��د ف��رد می ش��ود از امکان��ات و 2 هرگونه استرس و اضطراب عامل کندی و 
سرگرمی ها و فعالیت  های برطرف کننده اضطراب 

و استرس استفتده شود.
رختخواب و تشک نامناسب ایجاد کننده درد  و ناراحتی که منجر به بیداری  های بی رویه و 3

بدخوابی می شود هرچه زودتر باید جایگزین شود.
ورزش  های س��نگین مثل وزن��ه برداری-  بدنسازی-کشتی-فوتبال و یا حمل بار های 4
سنگین تأثیر منفی در افزایش رشد قدی دارند اگر 

تعدیل و تنوعی در آنها صورت پذیرد.
ش��بانه قد فرد 2.5 س��انت بلندت��ر از اندازه 5 توجه داش��ته باش��ید صبح ها بعد از خواب 
گیری قد در طول روز یا بعد از ظهر می باش��د. چرا 
که در حالتن خواب ش��بانه چندین ساعت بدن شما 
یطور افقی قرار دارد و فاصله س��تون مهره ها از هم 
بیش��تر اس��ت ولی وقتی چندین س��اعت بصورت 
عمودی قرار می گیرید فشار وارده منجر به کاهش 
فاصل��ه مهره ه��ا گردی��ده و قد کاه��ش می یابد. 
بنابرای��ن ق��د خودتان را همواره در س��اعت معینی 

بعداز ظهرها کنترل نمایید.
رش��د و بلوغ به تفکر مثبت وادارید و هرچه 6 ک��ودکان و نوجوانان و جوانان در پروس��ه 
ممکن اس��ت با دادن آرامش خیال اس��ترس آنها را 
تخلی��ه و اعتم��اد بنفس آنه��ا را در هر زمین های 
تقوی��ت نمایید. این ارتباط صمیمانه و تنگاتنگ نه 
تنها در رش��د و بالندگی آنها بس��یار مؤثر است بلکه 
آنه��ا را درتمام زمینه  ه��ای زندگی موفق و کارآمد 

بار می آورد.

تقویت سیستم دفاعی بدن 
            موجبات افزایش قد را نیز فراهم می سازد

تعدادی از بیماری  های دوران خردسالی و کودکی می توانند روند رشد و افزایش قد را مهار نمایند. تعدادی 
از این بیماری ها را می توان با واکسیناس��یون های بجا و بموقع و تجدید و یادآوری های بعدی جلوگیری 
نمودو س��ایر بیماری  های فاقد واکس��ن را نیز با گنجانیدن بعضی از ویتامینها و مواد معدنی که به سیس��تم 
ایمنی بدن مدد می رس��انند از ابتال به این بیماریها جلوگیری و یا احتمال بروز آنها را به حداقل رس��انید از 
جمله این عوامل می توان به ویتامین c که منابع غنی آنها را در مرکبات مختبف )پرتقال- لیموشیرین-

نارنگی-گریپ فروت( یا س��بزیجات تازه و فلفل  های دلم های به رنگ  های الوان و گوجه فرنگی و توت 
فرنگی و کیوی بدست آورد.

 از جمله عوامل تقویت کننده و بازس��ازی و ترمیم سیس��تم ایمنی، خواب کافی و بموقع بعد از غروب 
آفتاب تلقی می شود.

 حذف یا کاهش شدید استفاده از غذا های فرآوری شده و فرآورده هایی که از روغن های جامد حیوانی 
و نباتی تهیه می شوند و حاوی مواد نگهدارنده، طعم دهنده و رنگ دهنده می باشند.

 گس��تره وس��یعی از مواد غذایی ارزش��مندی وجود دارند که بهره گیری از آنها نه تنها یکی از س��ه اصل 
طالی��ی تغذی��ه )اصل تنوع( را محقق می س��ازد بلکه در چهارچوب رعایت تن��وع غذایی گنجانیدن مواد 
غذایی نام برده شده به تقویت وبازسازی و کاهش بار شدید سیستم ایمنی و آماده ساختن آن برای دفاع 

جانانه در قبال عوامل بیماری را فراهم می سازد.
ال��ف( خان��واده توت ه��ای مختلف و میوه ج��ات فصلی و محلی رنگارنگ و س��بزیجات گوناگون برگی-
ساقه ای و ریش های با طعم و رنگ و رایحه متفاوت چه بصورت دور چین با سایر غذاها چه خام و بخارپز

ب( منابع پروتئین حیوانی، آبزیان و ماکیان و گوشت های قرمز یا جایگزین آنها تخم مرغ- پنیر- کشک- 
ماست –دوغ و پروتئین  های گیاهی که از منابع غالت و حبوبات و دانه ها و مغزها و انواع آجیل  های تازه و 
تلفی��ق آنه��ا با یکدیگ��ر بمنظور افزایش ارزش بیولوژیکی پروتئین آنه��ا و افزایش تراکم مواد مغذی آنها 

جهت تأمین نیاز های سلولی و جلوگیری از گرسنگی  های پنهانی و سلولی بسیار تأثیر گذار می باشد.
ج( مایعات مخصوصاً آب عامل حفظ حیات و طاوت و تازگی بافت های بدن و رسانیدن مواد مغذی و ریز 
مغذی ها به تک تک سلولها، بافت ها و ارگان های مختلف و جمع آوری و انتقال مواد زایدو هدایت آنها به 
ارگان های دفعی بوده و اصواًل قسمت مهمی از ساختار بدن را نیز آب تشکیل می دهد )85% در نوزادان و 
60% در بزرگترها( لذا در روز بین 6 تا 8 لیوان آب نوشیده شود تا عملکرد هضم و جذب و دفع و بازسازی 
س��لولها دچار کاس��تی و کندی نش��ود. هیچ مایعی حتی آب میوه جات و سبزیجات تازه جایگزین آب تلقی 
نمی ش��وند. تحرک و فعالیت  های متناس��ب و متعادل از ابزار کمک به روند رش��د و حفظ س��المتی تلقی 
می شود تا زمانی که روند رشد قدی ادامه دارد و صفحات رشد هنوز بسته نشده اندانواع فعالیت  های بدنی 
س��بک و متع��ادل تأثی��ر غیر قابل تردیدی در س��اخت و س��از و ترمیم و رش��د ک��ودکان و نوجوانان دارد. 
ورزش  های مناس��ب عبارتند از ش��نا-دوچرخه س��واری- پیاده روی-دو س��بک-یوگا. ورزش هایی مثل 
بدمینتون-والیبال- بس��کتبال در حدی که منجر به خس��تگی و کوفتگی نش��ود در سالمتی جسم و روح و 
دس��تیابی ب��ه روند رش��د ق��دی در چهارچوب حداکثر ظرفیت های به ارث رس��یده از طری��ق پدر و مادر و 
دودمان  های آنها بسیار تأثیر گذار می باشد و اگر این فعالی های بدنی توام گردند با تغذیه مناسب و متعادل 
و متنوع و خواب زود هنگام کافی بعد از غروب آفتاب، تمام امکانات الزم برای دس��تیابی به رش��د قدی و 

عضالنی و نمو فراهم می گردد.
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