
فازهای رشد و دردهای استخوانی
در فازهای دوم و س��وم دوران جهش رش��د، دردهایی در نواحی س��اق و ران پا و 
مفص��ل زانوه��ا و ب��ه ندرت بازوها در زمان اس��تراحت در کودکان آغاز می گردد. بیش��ترین 
ش��کایت ک��ودکان از درده��ای ایجاد ش��ده در قبل از خواب یا کوت��اه زمانی پس از خوابیدن 

می باشد که با آه و ناله ناشی از درد از خواب بیدار می شوند.
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چگون���ه می ت���وان درده���ای ناش���ی از 
فازهای رشد را رفع یا تعدیل نمود؟

1- ب�ا شیش�ه ی�ا کیس�ه آب گ�رم یا مش�مع های 
چسبناک گرما زا

2- ماساژ مایم و نرم محل درد با یا بدون استفاده 
از پمادهای مسکن درد مثل ترمو راب یا ارنیکا

3- در ص�ورت عدم فروک�ش نمودن درد و بی تابی 
کودک با مش�ورت کادر درمانی، از داروهای مسکن 

و ضد التهاب تاریخ نگذشته قبلی استفاده گردد.
4- در ص�ورت ش�دت یافت�ن درد و ن�ا آرامی و عدم 
تحمل کودک، هر چه س�ریع تر به متخصص کودک 

خانودگی تان بدون فرصت سوزی مراجعه نمایید.
5- توج�ه پ�در و مادره�ا را ب�ه ای�ن موض�وع جلب 
می نمای�م ک�ه در صورت گس�ترش درد از نواحی پا، 
س�اق، زان�و، ران و مفاصل به طرف لگ�ن و ادامه درد 
ط�ی روزه�ای متوال�ی و آغ�از لنگیدن توام ب�ا ورم و 
الته�اب و قرم�ز ش�دن محل درد و ب�روز تب فوری و 
و  دقی�ق  معاین�ات  انج�ام  جه�ت  س�ریع، 
تصویربرداری ه�ای اختصاص�ی و پیش�رفته ب�ه 
متخص�ص م�ورد اعتمادت�ان مراجعه فرمایی�د تا با 
علت یابی ه�ای دقی�ق و رفع آن، تظاه�رات و عائم 
ایجاد شده به طور اساسی و ریشه ای برطرف گردد.

عل���ل ع���دم ادامه رش���د و دس���تیابی 
کودکان به اندازه های مورد انتظار

گروهی از پژوهش�گران این رویداد را چنین تفسیر 
نموده اند: درصد ناچیزی از فاکتورهای تاثیرگذار به 
سیس�تم های هورمونی فرد از جمله هورمون رش�د 
مرب�وط می ش�ود، ولی نتیجه تحلی�ل عوامل متعدد 
تاثیرگذار به این جمع بندی رس�یده که عامل اصلی 
واماندگی های رش�د ق�دی، به فراین�د فاکتورهای 
متعدد درهم تنیده درونی و بیرونی، ارثی و اکتسابی 

برمی گ�ردد و در میان�ه تمام�ی آنه�ا، مهم تری�ن و 
تاثیرگذارترین عامل را به تغذیه غلط و پاسخگویی 
ب�ه گرس�نگی ظاه�ری فراتر از نیاز ب�دون توجه به 
برط�رف نمودن گرس�نگی های پنهان�ی میلیاردها 
سلول س�ازنده بافت های تخصصی تشکیل دهنده 
ان�واع ارگان ه�ای حیات�ی به تمام�ی ریز مغذی ها و 
رعای�ت تناس�ب فیزیولوژیک�ی تأمی�ن ان�رژی از 
درش�ت مغذی ه�ای پروتئین ه�ا، کربوهیدرات ها و 

لیپیدها مربوط دانسته اند.
بع�د از س�وء تغذیه و بدخوری ه�ای مختلف، ابتای 
ک�ودکان ب�ه بیماری های مزمن، مث�ل دیابت کنترل 
فیب�روز،  کیس�تیک  آس�م،  راشیتیس�م،  نش�ده، 
پانکراس، کوش�ینگ، نارس�ایی های قلب�ی ارثی و 
اکتس�ابی، نارس�ایی های مزمن کلیه، پرکاری غدد 
فوق کلی�وی و ... گفته می ش�ود انتقال پیش�ینه های 
ارث�ی از نس�لی به نس�ل دیگر از طری�ق پنج درصد 
 DNA مجوعه کلیه ژن های مستقر بر مارپیچ دوگانه

صورت می گیرد.
به طور کلی با در نظر گرفتن جمیع جهات می توانیم 

نتیجه گی�ری بکنیم رش�د قدی کودکان تحت تأثیر 
عوام�ل متع�دد درونی و بیرونی بوده که حتی ریش�ه 
آنه�ا ب�ه دوران قب�ل از ازدواج و ب�ارداری نی�ز 

برمی گردد.

م���روری بر عوامل تاثیر گذار در دوران 
گذشته

گام نخست: انتخاب زن یا شوهر و سن ازدواج
گام دوم: تناسب وزن مادر با قدش در زمان لقاح و 
داش�تن ش�اخص ت�وده بدن�ی ی�ا BMI در محدوده 

مناسب یا ایده آل
گام س�وم: سیر سیس�تماتیک افزایش وزن در 39 
یا 40 هفته دوران بارداری. هر گونه بیش خواری یا 
کم خ�وری و ع�دم تعادل و تنوع تغذیه مادر در طول 
9 م�اه دوران ب�ارداری، عاوه بر اینکه بر میزان وزن 
و ق�د زم�ان  تولد تاثیر گذار می باش�د، بلکه به علت 
برنامه ریزی های ریش�ه ای دوران رویانی و جنینی، 
بر تمامی دوران های زندگی بعد از تولد نیز اثرگذار 

خواهد بود.

چ���را گروهی از ک���ودکان در فازهای 
مختلف جهش قدشان دردهایی را 

در اندام های خود احساس می کنند؟
کودکان��ی قب��ل از به خواب رفت��ن از دردهای خود 
ش��کوه و ش��کایت دارند و یا تع��دادی از آنها کوتاه 
زمانی بعد از خوابیدن یا در نیمه های ش��ب به علت 
فش��ار درده��ای آغ��از گردیده ب��ا آه و ناله و گریه و 

زاری از خواب بیدار می گردند.
گرچ��ه کادرهای درمان��ی با تخصص های مختلف 
نظری��ات متفاوت��ی اب��راز می دارن��د و درمان های 
خاص��ی را تجوی��ز می فرمایند، ولی گروه دیگری از 
این اساتید بر این موضوع اشاراتی دارند که با برایند 
ش��واهد و قراین تاثیرگذار هم خوانی بیشتری دارد. 
ای��ن بزرگواران با در نظرگرفتن افزایش قد و حجم 
به تحت فش��ار قرار گرفت��ن غضرف ها و تاندون ها 

اش��اراتی می نماین��د و دلیل دیگ��ری را نیز به این 
تئ��وری می افزایند که چون در زمان خواب عمیق و 
به موقع، ترشح هورمون رشد افزون تر و رشد قدی، 
تراک��م اس��تخوان ها و پیچیدگی عضالت افزون تر 
می شود، ولی غضرف ها و تاندون های اتصال دهنده 
آنه��ا ب��ه یکدیگر زمان بیش��تری جهت هماهنگی 
خ��ود نی��از دارن��د و این تأخیر فاز موج��ب بروز درد 

می شود.

در کودکانی که در طول روز بدو بدوی زیادی دارند 
و ی��ا ورزش های مختلف��ی را به مدت طوالنی تری 
انجام می دهند نیز این دردها بیش��تر و شدیدتر بروز 

و نمود پیدا می کند.
گرچه کودکان دردمند چه از خواب بیدار شده و چه 
تح��ت تأثیر ح��رکات ورزش های مختلف دچار درد 
ش��ده باش��ند، به ط��ور دقیقی منبع و مرک��ز درد را 
نمی توانند مش��خص س��ازند، در بس��یاری از موارد 
مح��ل درد را باالی ران، پایین ران، مفاصل زانوها، 
م��چ پاه��ا، در پاه��ا و به صورت نادری در س��اعد و 

بازوهای خود احساس می نمایند.
مدت بروز درد و زمان بروز نیز نامشخص و نامنظم 
گزارش می ش��ود. م��دت درد زمانی چند دقیقه و یا 
چند ساعت طول می کشد و یا به ندرت چندین روز 

ادامه پیدا می کند.
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