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راهحل افزایش قد
غذا است نه هورمون!

دكتر سیدضیاءالدین مظهری
متخصص تغذیه و رژیم درمانی
نائبرئیس انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی
dr_z_mazhari@yahoo.com

تأثیر فصول بر سرعت افزایش قد و رشد بدن
پژوهشه�ا و آماره�ای ارائ�ه ش�ده به این نتیجه رس�یده اس�ت که افزای�ش قد در فصل
تابس�تان در ه�ر ماه�ی بیش�تر از فصل زمس�تان میباش�د و علت این موض�وع را ارتباط
دادهاند به گرما و نور و تغییر فصل تابس�تان نس�بت به فصل زمس�تان و این نوس�ان روند
رشد تا سن  19سالگی در هر فصلی تفاوتهای معنی داری را نشان میدهد.

درانتهای ش�ماره قبلی به توصیههایی تأثیر گذار و قابل اجرا از قبیل کاهش اس�ترس ،انجام ورزشهای مناس�ب،

از این رو تعطیلی مدارس نباید عامل شب بیداری و روزخوابی و افت فعالیتهای بدنی و

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

ح�ذف وعدهه�ای اصل�ی و میان وعده ش�ود .گروهی از دانشپژوه�ان اعالم نموده اند قد

ش�ماره نیز در ادامه مطالب راجع به رش�د قدی نوجوانان ،تاثیرانرژی از منابع متنوع و همچنین فصول س�ال بر

احتمالی کودکان از میانگین قد پدر بعالوه مادر تقس�یم برد و بعالوه  7.5برای پس�ران و

رش�د قدی را بررس�ی نموده و در نهایت باهم مروری خواهیم داش�ت به پرونده یکی از مراجعین که متاس�فانه بعد

منه�ای ش�ش و نی�م ب�رای دختران حاصل میش�ود ک�ه امکان دارد تح�ت تأثیر ژنهای

از یکس�ال تزریق هورمون رش�د ،بدون گرفتن نتیجه مناس�ب ،با مراجعه به کلینیک تغذیه و رعایت دس�تورهای

تاثیرگ�ذار دودمانه�ای قبلی و ش�رایط محیطی پراکندگی آماری بعالوه و منهای هش�ت

غذایی و اصالح سبک زندگی به نتیجه مطلوب و دلخواه بدون هیچ عارضهای دست یافتند.
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نقش تأمین انرژی مورد نیاز روزمره
در حد متناسب و از منابع متنوع

تا زمانی که صفحات رشد بسته نشده و افزایش قد توام با تراکم
اس��کلت و در ه��م تنیدگ��ی و انس��جام عض�لات افزایش می
یابدافراد در حال رش��د اعم از دخترخانمها یا آقاپس��ران عالوه بر
ان��رژی جه��ت فعالیتهای ارادی و غیر اردی حیات بخش خود،
بای��د م��واد مغذی و انرژی افزودهتری در قبال جهشهای رش��د
آنه��ا فراهم ش��ده و کمبودهای احتمالی ری��ز مغذیهای پنجاه
گان��ه ب��ا تنوع غذایی یا مکملهایی از مواد معدنی و اس��یدهای
آمینه و بعضی از ویتامینها جبران گردد.
در ص��ورت ع��دم تأمین کامل موارد ذکر ش��ده مخصوص ًا عدم
پوشش انرژی فعالیت های ارادی و غیر اردی و رشدی ،از ذخایر
بدن برداشت گردیده و نه فقط بطور کامل ظرفیتهای ژنتیکی
موروث��ی ب��ه بیان کام��ل فرمانهای خود قادر نمیش��وند ،بلکه
کاس��تیهای موجود و درهم انباش��تگی این کمبودها به کاهش
توان دفاعی نیز منجر شده و زمینه ابتال به بیماریهای عفونی و
غیر عفونی و بیماریهای فصلی را بیشتر فراهم نموده و دوران
درم��ان را نیز طوالنیتر میس��ازد و تنوع ابت�لا به بیماریهای
مختلف را هر بار بیشتر از دفعات قبل مینماید.
اشتها و میل افراد با سیر بیماری از بین رفته و میل و رغبت آنها
ب��ه خ��وردن موادغذای��ی کاهش یافته و در نتیج��ه بروز این دور
باطل از یکسو انرژی دریافتی نقصان پیدا کرده و از طرف دیگر
عوام��ل و س��نگ بن��ای س��اختاری و تقویت و تأمی��ن نیازهای
سیس��تم ایمنی بطور کامل فراهم نمی ش��ودکه بصورت عمیقی
به کندی رشد و بالندگی مبتالیان منجر میشود.
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ونیم سانتی را نسبت به محاسبه فوق نمایان سازد.
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بازخوانی پرونده خانم
زه��را –میم در ط��ول  14ماه با
بهبود سبک زندگی و تغذیه
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در تاری��خ  95/8/19مادر محترمی با کودک
 9س��ال و چهار ماهه خود جهت مش��اوره و
علت یابی عدم رشد قدی مورد انتظار بعد از
تزری��ق هورم��ون بمدت یکس��ال (فقط 4
س��انتی متر) مراجعه و برای ایش��ان پرونده
تش��کیل ش��د .از یافتههای ذهنی و عینی و
ت��ن س��نجیهای بعم��ل آم��ده م��وارد زیر
جمعبن��دی و م��ورد ارزیابی و جهت تدوین
راهکارهای س��رعت بخشیدن به روند رشد
قدی مورد استفاده قرار داده شد.
 )1در روز مراجع��ه زه��را خانم  9س��ال و 4
ماه��ه  139س��انتی متر ق��د و  41کیلو وزن
داشتند.
 )2در س��اعت ده ش��ب به رختخواب رفته و
در ط��ول روز  4-3س��اعت ب��ه تماش��ای
تلویزیون مشغول میشوند.
 )3یادآم��د  24س��اعته خ��ورد و خ��وراک
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
باوج��ود می��ل ک��ردن غ��ذا و تنق�لات در
وعدهه��ای س��ه گانه اصل��ی و میان وعده

عادت به ریزه خواری نیز داشتند.
 )4یافتهه��ای آزمایش��گاهی کم خونی فقر
آهن و کمبود نیاسین و D3
 )5س��وابق خانوادگی قد پدر  166س��انت و
قد مادر  156قد هنگام تولد  49س��انت وزن
هنگام تولد 2.750
ب��ا توج��ه به موارد گفته ش��ده ی��ک برنامه
متناس��ب و متعادل و متنوع تدوین و جهت
اج��را در طول س��ه م��اه آینده ب��ا توصیه و
آموزش��های مورد نیاز به پدر و مادر بصورت
کیفی و ش��فاهی داده شد .در مراجعه بعدی
(سه ماه بعد) عالوه بر کاسته شدن دو کیلو
از وزن 1.7 ،سانت افزایش قد حاصل شد.
الزم بذکر اس��ت که از تاریخ مراجعه ضمن
مکملی��اری و رف��ع کمبوده��ای موجود به
قطع تزریق هورمون رشد تاکید شده بود.
در سه مراجعه بعدی با فاصله زمانی حداقل
س��ه ماهه دسترس��ی به قد  146و در آخرین
مراجع��ه افزای��ش قد ب��ه  149بالغ گردید و
انتظ��ار میرود با ادام��ه اجرای توصیههای
کتبی و ش��فاهی ارائه گردیده از مرز تعیین
شده قد پدر و مادریشان که  155حدس زده
ش��ده ب��ود فرات��ر رش��د نماین��د ک��ه در
گزارشهای بعدی باطالع رس��انیده خواهد
شد.

13

