
د كتر سید ضیاءالد ین مظهری
متخصص تغذیه و رژیم د رمانی

نائب رئیس انجمن علمی پیشگیری و د رمان چاقی
dr_z_mazhari@yahoo.com

درانتهای ش�ماره قبلی به توصیه هایی تأثیر گذار و قابل اجرا از قبیل کاهش اس�ترس، انجام ورزش های مناس�ب، 
خ�واب کاف�ی و بموق�ع و ایج�اد تفک�ر مثب�ت در نوجوانان در روند رش�د ق�دی آنها مطلب را تم�ام نمودیم. در این 
ش�ماره نیز در ادامه مطالب راجع به رش�د قدی نوجوانان، تاثیرانرژی از منابع متنوع و همچنین فصول س�ال بر 
رش�د قدی را بررس�ی نموده و در نهایت باهم مروری خواهیم داش�ت به پرونده یکی از مراجعین که متاس�فانه بعد 
از یکس�ال تزریق هورمون رش�د، بدون گرفتن نتیجه مناس�ب، با مراجعه به کلینیک تغذیه و رعایت دس�تورهای 

غذایی و اصالح سبک زندگی به نتیجه مطلوب و دلخواه بدون هیچ عارضه ای دست یافتند.

راه حل افزایش قد
غذا است نه هورمون!

تا زمانی که صفحات رشد بسته نشده و افزایش قد توام با تراکم 
اسللکلت و در هللم تنیدگللی و انسللجام عضللات افزایش می 
یابدافراد در حال رشللد اعم از دخترخانم ها یا آقاپسللران عاوه بر 
انللرژی جهللت فعالیت های ارادی و غیر اردی حیات بخش خود، 
بایللد مللواد مغذی و انرژی افزوده تری در قبال جهش های رشللد 
آنهللا فراهم شللده و کمبودهای احتمالی ریللز مغذی های پنجاه 
گانلله بللا تنوع غذایی یا مکمل هایی از مواد معدنی و اسللیدهای 

آمینه و بعضی از ویتامین ها جبران گردد.
 در صللورت عللدم تأمین کامل موارد ذکر شللده مخصوصاً عدم 
پوشش انرژی فعالیت های ارادی و غیر اردی و رشدی، از ذخایر 
بدن برداشت گردیده و نه فقط بطور کامل ظرفیت های ژنتیکی 
موروثللی بلله بیان کامللل فرمانهای خود قادر نمی شللوند، بلکه 
کاسللتی های موجود و درهم انباشللتگی این کمبودها به کاهش 
توان دفاعی نیز منجر شده و زمینه ابتا به بیماری های عفونی و 
غیر عفونی و بیماری های فصلی را بیشتر فراهم نموده و دوران 
درمللان را نیز طوالنی تر می سللازد و تنوع ابتللا به بیماری های 

مختلف را هر بار بیشتر از دفعات قبل می نماید. 
اشتها و میل افراد با سیر بیماری از بین رفته و میل و رغبت آنها 
بلله خللوردن موادغذایللی کاهش یافته و در نتیجلله بروز این دور 
باطل از یکسو انرژی دریافتی نقصان پیدا کرده و از طرف دیگر 
عوامللل و سللنگ بنللای سللاختاری و تقویت و تأمیللن نیازهای 
سیسللتم ایمنی بطور کامل فراهم نمی شللودکه بصورت عمیقی 

به کندی رشد و بالندگی مبتایان منجر می شود.

در تاریللخ 95/8/19 مادر محترمی با کودک 
9 سللال و چهار ماهه خود جهت مشللاوره و 
علت یابی عدم رشد قدی مورد انتظار بعد از 
تزریللق هورمللون بمدت یکسللال )فقط 4 
سللانتی متر( مراجعه و برای ایشللان پرونده 
تشللکیل شللد. از یافته های ذهنی و عینی و 
تللن سللنجیهای بعمللل آمللده مللوارد زیر 
جمع بنللدی و مللورد ارزیابی و جهت تدوین 
راهکارهای سللرعت بخشیدن به روند رشد 

قدی مورد استفاده قرار داده شد.
1( در روز مراجعلله زهللرا خانم 9 سللال و 4 
ماهلله 139 سللانتی متر قللد و 41 کیلو وزن 

داشتند.
2( در سللاعت ده شللب به رختخواب رفته و 
در طللول روز 3-4 سللاعت بلله تماشللای 

تلویزیون مشغول می شوند.
3( یادآمللد 24 سللاعته خللورد و خللوراک 

ایشان:
صبحانه: نان و پنیر-خامه-عسل-نیمرو

وسط روز: میوه-کیک-بیسگویت
ناهار: برنج با انواع خورش

شام: غذاهای معمول و قبل از خواب میوه و 
شیر

باوجللود میللل کللردن غللذا و تنقللات در 
وعده هللای سلله گانه اصلللی و میان وعده 

عادت به ریزه خواری نیز داشتند.
4( یافته هللای آزمایشللگاهی کم خونی فقر 

D3 آهن و کمبود نیاسین و
5( سللوابق خانوادگی قد پدر 166 سللانت و 
قد مادر 156 قد هنگام تولد 49 سللانت وزن 

هنگام تولد 2.750
بللا توجلله به موارد گفته شللده یللک برنامه 
متناسللب و متعادل و متنوع تدوین و جهت 
اجللرا در طول سلله مللاه آینده بللا توصیه و 
آموزشللهای مورد نیاز به پدر و مادر بصورت 
کیفی و شللفاهی داده شد. در مراجعه بعدی 
)سه ماه بعد( عاوه بر کاسته شدن دو کیلو 

از وزن، 1.7 سانت افزایش قد حاصل شد.
الزم بذکر اسللت که از تاریخ مراجعه ضمن 
مکملیللاری و رفللع کمبودهللای موجود به 

قطع تزریق هورمون رشد تاکید شده بود. 
در سه مراجعه بعدی با فاصله زمانی حداقل 
سلله ماهه دسترسللی به قد 146 و در آخرین 
مراجعلله افزایللش قد بلله 149 بالغ گردید و 
انتظللار می رود با اداملله اجرای توصیه های 
کتبی و شللفاهی ارائه گردیده از مرز تعیین 
شده قد پدر و مادریشان که 155 حدس زده 
شللده بللود فراتللر رشللد نماینللد کلله در 
گزارش های بعدی باطاع رسللانیده خواهد 

شد.

نقش تأمین انرژی مورد نیاز روزمره
در حد متناسب و از منابع متنوع

پژوهش ه�ا و آماره�ای ارائ�ه ش�ده به این نتیجه رس�یده اس�ت كه افزای�ش قد در فصل 
تابس�تان در ه�ر ماه�ی بیش�تر از فصل زمس�تان می باش�د و علت این موض�وع را ارتباط 
داده اند به گرما و نور و تغییر فصل تابس�تان نس�بت به فصل زمس�تان و این نوس�ان روند 

رشد تا سن 19 سالگی در هر فصلی تفاوت های معنی داری را نشان می دهد. 
از این رو تعطیلی مدارس نباید عامل شب بیداری و روزخوابی و افت فعالیت های بدنی و 
ح�ذف وعده ه�ای اصل�ی و میان وعده ش�ود. گروهی از دانش پژوه�ان اعالم نموده اند قد 
احتمالی كودكان از میانگین قد پدر بعالوه مادر تقس�یم برد و بعالوه 7.5 برای پس�ران و 
منه�ای ش�ش و نی�م ب�رای دختران حاصل می ش�ود ك�ه امکان دارد تح�ت تأثیر ژن های 
تاثیرگ�ذار دودمان ه�ای قبلی و ش�رایط محیطی پراكندگی آماری بعالوه و منهای هش�ت 

ونیم سانتی را نسبت به محاسبه فوق نمایان سازد.

تأثیر فصول بر سرعت افزایش قد و رشد بدن
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بازخوانی پرونده خانم 
زه��را –میم در ط��ول 14 ماه با 

بهبود سبک زندگی و تغذیه
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