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رش��د ق��دی ک��ودکان تح��ت تأثی��ر  مجموع��ه دره��م تنی��ده ای از عوامل 01
مختلف می باشد. گرچه عوامل موروثی و ژنتیکی 
ب��ه می��زان قابل توجه��ی )بین 60 ت��ا 80 درصد( 
اثر گذار می باش��ند، ولی فاکتورهای متعدد دیگری 
نی��ز وج��ود دارن��د که حت��ی بیان و عیان ش��دن 
فرمان های ژنوم افراد را تحت تأثیر قرار می دهند. 
از جمله مهم ترین این عوامل، س��وءتغذیه مزمن 
ب��ه علت عدم رعایت تناس��ب، تع��ادل و تنوع در 
خوردن و آش��امیدن می باش��د که در عین سیری 
ظاه��ری، ب��ا ع��دم تأمی��ن این ی��ا آن ریز مغذی 
کلیدی، گرس��نگی های پنهانی و سلولی را فراهم 
آورده و ن��ه تنها از س��رعت روند رش��د می کاهد، 
بلک��ه می تواند آن را در نیمه راه متوقف س��ازد. از 
دالیل مورد اس��تناد در این رابطه به کش��ور هایی 

اش��اره گردیده که از آغاز این پژوهش )1985( تا 
زم��ان نتیجه گی��ری تح��ول مثبت��ی در افزایش 
آگاهی های بهداش��تی، تغذیه ای و بهبودی نسبی 

در س��طوح زندگی در ابعاد مختلف فراهم ش��ده و 
ب��ه تدری��ج افزای��ش معن��ا داری در ق��د س��رانه 

جامعه شان پدیدار گردیده است.
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کودکانونوجوانان

مقایس�ه جوانان هم سن تحت پوشش در  کشورهای اروپایی تحت بررسی با یکدیگر 02
نمایانگر تفاوت چشمگیری از بعد سالمتی جسمی و 
میانگین افزایش قد بود که ارتباط مستقیمی با تفاوت 
س�بک زندگ�ی، منش غذا خ�وردن و تن�وع و تعادل 
گروهای غذایی پوش�ش دهنده نیاز های دوران رشد 

به تمامی ریز و درشت مغذی ها داشت.
ب�ه ط�ور مث�ال ی�ک پس�ر ۱۹ س�اله هلن�دی ۱۸۳ 
سانتیمتر و دختر خانم در همین سن ۱۶۹ سانتیمتر 
در رنکینگ بین المللی در رده نخس�ت و پس�ر و دختر 
بریتانیای�ی در رده ۳۹ و ۴۳  و نوجوان�ان آلمان�ی در 

رده های ۱۹ و ۲۵ قرار گرفته اند.
البت�ه از نظ�ر ن�ژادی تف�اوت ۲۰ س�انتیمتری بین 
جوان�ان آس�یایی و اروپای�ی مش�اهده می ش�ود، به 
طوری که نوجوانان تیمور ش�رقی در سال های مورد 
اش�اره پس�ران ۱۶۰ و دختران ۱۵۰ س�انتیمتر قد 
داش�ته اند، ولی اثر بارز کمیت و کیفیت بهبود یافته 
غ�ذا و س�بک زندگی در کش�ور پهن�اور چین در آغاز 
بررس�ی س�ال ۱۹۸۵ ب�ا نوجوان�ان دهه ه�ای اخیر 
افزایش قد سرانه ای تا ۸ سانتیمتر بیشتر را نمایان 

ساخته اند.
تأمی�ن کمب�ود ان�رژی دریافتی در پروس�ه  جه�ش ق�د گرچ�ه الزم می باش�د، ولی به 03

تنهایی کافی نمی باش�د، یعنی افزایش شاخص توده 
ب�دن   )BMI( در صورت�ی منج�ر ب�ه افزای�ش طول قد 
می ش�ود ک�ه ان�رژی حاص�ل از درش�ت مغذی ه�ای 
تأمین کننده س�ه گانه )پروتئین ه�ا، کربوهیدرات ها و 
لیپیده�ا( در محدوده فیزیولوژیکی م�ورد نیاز از منابع 
متن�وع و مناس�ب تأمی�ن و ق�ادر ب�ه پوش�ش تمامی 
ریزمغذی های مورد نیاز زمان حال مصرف کننده باشند.
چ�ه بس�ا افزایش خزنده و م�داوم وزن فراتر از قد با 
بهره گی�ری از مناب�ع غذایی سرش�ار از انرژی، ولی 
فقیر یا فاقد ریزمغذی های کلیدی و آنتی اکسیدان ها 

و فیبره�ای محل�ول و نامحل�ول )تأمین کنن�ده نی�از 
میکروبیوم ه�ای مفی�د( ی�ا پروبیوتیک ه�ا ب�ه وقوع 
می پیون�دد، البت�ه بدخوری ها و عدم تنوع و تعادل، به 
موازات افزایش وزن و چاقی ها به کند و حتی متوقف 
ش�دن افزای�ش ق�د نیز منتهی ش�ده و زمین�ه بروز 
اخت�الالت متابولیک�ی فراه�م می گ�ردد و ب�ا در هم 
ریختگی سیستم دفاعی و سردرگمی آن، امکان ابتال 
ب�ه بیماری ه�ای عفون�ی واگی�ر و غیرواگی�ر و انواع 
حساس�یت ها و آلرژی ه�ای فصل�ی و غیرفصل�ی و 

بیماری های خود ایمنی فراهم می شود.

نقش کودکس���تان و دبس���تان در 
ایج���اد چاق���ی و کندت���ر ش���دن 

افزایش رشد قدی
یک��ی از یافته ه��ای پژوهش ه��ای بلند م��دت 
بین المللی 35 ساله در کشورهای مختلف در این 
زمین��ه می باش��د. اغلب کودکانی که روند رش��د 
قدی نس��بتاً قابل توجه و وزنی متناسب با قدشان 
داش��ته اند، به س��رعت در پایان س��ال اول سپرده 
ش��دن ب��ه کودکس��تان و دبس��تان ب��ه صورت 
رادیکالی روند وزن گیری رو به افزایش داش��ته و 
از س��رعت و میزان رش��د قدشان کاسته شده و در 
س��ال های بع��دی نی��ز ش��دت گرفت��ه ب��ود. در 
ریش��ه یابی دالی��ل این رخداد ه��ا، به دو موضوع 
تاکی��د بیش��تری نموده اند: کیفی��ت نازل غذا ها و 
تنق��الت پر انرژی و فاقد ریزمغذی های مورد نیاز 
ت��وام با نقصان مه��ر ورزی و عدم تأمین نیاز های 

عاطفی و آزادی عمل کودکانه.

موارد در خور توجه و نتیجه بخش
ب��رای بیان کام��ل فرمان های به ارث  از طری��ق م��ادر و پ��در و 01 رس��یده 
دودمان ه��ای پدری و م��ادری در تمامی صفات 
انتقال داده ش��ده از جمل��ه باال بلندی، به موازات 
تاکید بر فعالیت بدنی و ورزشی متنوع و متناسب 

با س��ن، جنس و وضعیت فیزیولوژیکی کودکان، 
نوجوانان و جوانان در یک محیط عاطفی مفرح و 
سرش��ار از مهر و محبت و رفتارهای س��نجیده و 
عاطف��ی بدون تض��اد و تحکم، تاکی��د و توصیه 
می شود برخوردار گردیدن این غنچه های زندگی 
و آینده س��ازان هر کش��وری از یک برنامه خورد و 
خوراک سالم، مکفی، متنوع و متعادل، نه تنها اثر 
غیرقابل انکاری در بیان  کامل ژنوتیپ به فنوتیپ 
را محق��ق می س��ازد، بلک��ه در پ��اره ای از موارد، 
دس��ت آوردهای فرات��ر از انتظ��ار را نی��ز موجب 
می ش��ود و ب��ا توجه به این دس��ت آورد ها، دانش 

اپی ژنتیک ش��کل گرفته و بررسی پژوهش های 
گسترده ای مدت ها است که آغاز گردیده است.

درشت مغذی های سه گانه )پروتئین ها، 02 اهمیت نس��بت تأمین ان��رژی از منابع 
کربوهیدرات ها و لیپیدها(

گرچه فعالیت های ارادی و غیرارادی )ارگان های 
حیات بخش(، رش��د و ترمیم، پیشگیری و درمان 
بیماری ها اولین نیاز تأمین انرژی کافی می باشد، 
می بای��د در تمامی مراحل متناوب افزایش وزن و 
قد در کودکان به نس��بت 15 تا 20 درصد از منابع 
پروتئین ه��ای حیوانی و گیاهی و 50 تا 55 درصد 
از ان��واع کربوهیدرات ه��ا و 30 درص��د از ان��واع 
چربی ها و روغن ها تأمین گردد. به طور مثال اگر 

نیاز دختران و پسران در سنین مختلف؛
1 تا ۴ سالگی، 1100 تا 1200 کیلو کالری،
۴ تا 7 سالگی، 1300 تا 1۴00 کیلو کالری،

7 تا 10 سالگی، 1500 تا 1700 کیلو کالری،
10 تا 13 سالگی، 1700 تا 1900 کیلو کالری و

13 تا 15 س��الگی 1900 تا 2300 کیلو کالری در 
روز باش��د، ب��ا تعیی��ن درص��د انرژی ب��رای هر 
درشت مغذی و تقسیم کردن آن به عدد ۴، میزان 
پروتئین و کربوهیدرات و به عدد 9، میزان چربی 

مورد نیاز روزانه به گرم تعیین می گردد.
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