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رهنمودهای کلی  برای افزایش قد

تمری��ن و ع��ادت دادن ک��ودک به 
نگهداری بدن بص��ورت عمودی و 
راست قامتی یعنی نگهداری سر در راستای 
س��تون فقرات و عدم خمیدگی و کج و کوله 
کردن ش��انه ها و پشت کمر و کشیدن شکم 
بط��ور متن��اوب به حفره ش��کم و انقباض و 
انبس��اط عض��ات ارادی در ه��ر موقعیتی، 
اس��تحکام و صاب��ت اس��کلت و تقوی��ت 

عضات بدن را موجب می گردد.
با تنوع بخش��یدن به تغذیه روزمره و 
گنجانی��دن م��واد غذای��ی ح��اوی 
ویتامین D و کلسیم و روی بجای هله هوله 
و م��واد غذایی سرش��ار از کربوهیدرات های 
تصفیه ش��ده از راهکارهای رشد و بالندگی و 
حفظ س��امتی و نش��اط و س��رزندگی تلقی 

می شود.
فعالیت ه��ای کشش��ی از جمله باال 
بردن دست ها به باالی سر و کشش 
دادن عمودی بدن تا آخرین حد امکان در هر 

زمانی از روز که فرصت داشته و تکرار آن.
 از افزای��ش وزن و چاق��ی در دوران 
کودک��ی و نوجوان��ی و عدم تحرک 

ونشس��تن س��اعت های متوال��ی در جل��و 
تلویزیون و یا کامپیوتر یا تبلت و تلفن همراه 
و بازیه��ای کامپیوت��ری جلوگیری و بجای 
هم��ه آنها به ب��ازی و فعالیت های روزانه در 
ه��وای آزاد در ح��دی ک��ه خیلی خس��ته و 
عصبی نشده و دچار گرسنگی های غیر قابل 

کنترل نشوند، ترغیب شوند.
 خواب کافی و عمیق زود هنگام بعد 
از غروب آفتاب بعلت افزایش ترشح 
 هورم��ون رش��د در رش��د ق��دی مؤث��ر

 می باشد.
 اگر کودکانی در سنین 5 و 6 سالگی 
به رشد قدی نرسیده باشند عجله ای 

به تزریق هورمون رشد نداشته باشید.
 قبل از این تزریق به سوابق خورد و خواب و 
فعالیت های بدنی و نتیجه آزمایشات روتین، 
کنترل پارامترها و زیس��ت شیمیایی مایعات 
ب��دن مراجعه نم��وده و کمبودهای احتمالی 
ویتامین D3 - روی-تعدیل نسبت کلسیم و 
فس��فر، رفع کمبودهای احتمالی فقر آهن را 
جبران نمایندتا واماندگی رش��د قدی نسبت 

به سن جبران گردد.

 یافته های تن س��نجی نامبرده در روز مراجعه 
)بعد از دو س��ال تزریق هورمون رشد( قد 144.4 
و وزن 37 کیلوگ��رم )ق��د پدر 175 و قد مادر 152 
س��انتی متر( که ظرفیت احتمالی به ارث رسیده 

از طرف پدر و مادر 157 سانت می باشد.
 در س��اعت 23 جهت خ��واب آماده و بمدت 8 
س��اعت در ش��ب و یک ساعت در روز می خوابند. 
در ط��ول روز بم��دت 3 س��اعت ص��رف وق��ت 
تماشای تلویزیون، کامپیوتر و.. و هفته ای 2 تا 3 
روز بمدت 3 س��اعت به ورزش می پرداختند. یاد 
آمد 24 ساعت شامل صبحانه )نان، پنیر، خامه و 
مربا( نیمروز )ش��یر یا می��وه فصل، ناهار )برنج و 
خورش با ماس��ت(، عصرانه )میوه(، شام 0)خیلی 
ک��م(، در ط��ول روز هنگام تماش��ای تلویزیون 
)مص��رف پفک و ش��کات(، مایع��ات مصرفی 

)شیرکم، نوشابه متوسط( ذکر شده بود.
 یافته ه��ای آزمایش��گاهی در ی��ک ماه قبل از 

مراجعه بسیار ناقص و شامل موارد زیر بود:
WBC=6.9 - RBC=5 - 11-HB = 13.9
FBS=91- TSH=4.2- T4=9.4 

 در ط��ول دو س��ال تزری��ق هورمون رش��د به 
نسبت کلسیم و فسفر، آنزیم های کبدی، الکالین 
 TIBC و D3 فسفاتاز، آهن سرم و میزان ویتامین

پرداخته نش��ده بود و اص��واًل کنترل پارامترهای 
زیس��ت ش��یمیایی خون قبل از تزریق هورمون 
ص��ورت نگرفته بود. با توج��ه به دل نگرانیهای 
مادر و دختر با تکیه بر اطاعات بدس��ت آمده از 
یافته ه��ای عینی و ذهنی و س��وابق ذکر ش��ده، 
آزمایش تکمیلی انجام و تجویز مکمل هایی که 
کمبود آنها در سطح وسیعی از جامعه وجود دارد، 
آغاز ش��د. تزریق هورمون متوقف و توصیه های 
مفصل��ی همرا ه با آموزش های گروهی و فردی 
بمنظور بهبود س��بک زندگی و اعتای کیفیت و 
کمیت گروه های اصلی مواد غذایی در قالب یک 
برنامه مدون س��ه ماهه توصی��ه گردید. حاصل 
اجرای برنامه های در نظر گرفته ش��ده، افزایش 
1.6 سانتی قد )بعد از ماههای متعدد توقف رشد 
ق��دی( حاص��ل گردی��د. قرار مراجع��ه بعدی به 
93/12/6 موکول ش��دکه خوشبختانه این بار نیز 
2.3 س��انت افزایش قد مش��اهده ش��د. با شوق و 
ذوق عدم بس��ته ش��دن صفحات رشد برنامه سه 
ماهه بعدی تدوین و زمان مراجعه آینده 94/3/6 
تعیی��ن ش��د. در زم��ان مراجعه ب��ه قدقبلی 2.3 
س��انت افزوده ش��ده ب��ود. اکنون ق��د این خانم 
150.6 س��انت ش��ده بود. با در نظر گرفتن جمیع 
جه��ات برنامه کنترل س��بک زندگی و نیازهای 

تغذیه ای دخترخانم تا 97/2/26 س��ه ماه به س��ه 
م��اه ادامه داده ش��د که در ای��ن تاریخ، قد نهایی 

159 سانت و وزن 48.8 کیلو حاصل گردید.
از رخداده��ای قاب��ل ذک��ر بل��وغ و آغ��از اولین 
س��یکل در اواخر اس��فند ماه 94 ب��ود که خیلی 
باع��ث دلخ��وری مادر و دختر ش��ده ب��ود که با 
دلداری به هردو و اعام این موضوع که شروع 
پریود عامل عدم رش��د قدی تلقی نمی شود. اگر 
چنانچ��ه ف��رد زمینه های ژنتیکی را به ارث برده 
باش��د حت��ی بین 5 تا 6 س��ال بع��د از پریود نیز 
امکان رش��د قدی با ش��رایط محیطی مناسب و 
تس��هیل کننده رش��د وجود دارد.  کما اینکه در 
م��ورد این دختر خانم با وجود تزریق بدون دلیل 
هورمون رش��دبمدت دو سال و توقف رشد قدی 
توانس��ت با بهبود سبک زندگی و تغذیه مناسب 
و خ��واب زودهن��گام و فعالیتهای بدنی مفرح از 
144 ب��ه 159 س��انت )یعن��ی 2 س��انت فراتر از 
حدنص��اب تعیی��ن ش��ده از ط��رف ارث پ��در و 

مادرش دست یابد. 
نتیجه می گیریم از تصمیم گیری های احساسی 
و عجوالنه و صرف هزینه سرش��ار و رنج بس��یار 
تزریق هورم��ون برای نوجوانان و کودکان جدا 

خودداری فرمایید.

خانم الف-ج 11 س��اله در تاریخ  93/6/4 به اتفاق مادرش��ان جهت علت یابی عدم رش��د قدی مراجعه نمودند. محتویات 
پرونده حاکی از موارد زیر می باشد:

توصیه های مهم و موثر  در افزایش قد
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یادآور می شویم كه پروسه رشد وبالندگی یک فرایند بسیار پیچیده ای از تأثیر 
گذاری فاكتورهای متعددی ازجمله عوامل موروثی انتقال داده شده از طرف پدر 
و مادر و دودمان پدری و مادری، كمیت و كیفیت و تعادل وتناس�ب و تنوع مواد 
غذای�ی مصرف�ی روزم�ره –عملکرد غ�دد درون ریز-س�طح فعالیت های بدنی 

روزانه –وجود یا عدم وجود بیماری های مزمن می باشد. 

پس نتیجه گیری كلی بر این اصل اس�توار می باش�د كه تزریق هورمون رش�د 
بندرت و در یک در ده هزار كودک الزم می باشد.

 در ادامه سرگذش�ت یکی از مراجعه كنندگان كه بمدت دو س�ال متوالی تزریق 
هورمون رش�د داش�ته و فقط چند س�انتی متر افزایش قد پیدا كرده را به تصویر 

خواهیم كشید.
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