
  چگونگی ترشح و انتقال سوماتروپین درگردش خون
فعل و انفعاالت پیچیده و فاکتور های بس��یار زیادی در این راس��تا تاثیر گذار می باشد، از جمله 
 )IGF-1( کبد با رهاس��ازی س��وماتومدین پروتئین واس��طی به نام فاکتور رشد شبه انسولین
تش��کیل می گ��ردد ک��ه از عوام��ل مهمی در افزای��ش تولید پروتئین ه��ای مختلف و تکثیر 
س��لول ها و به بلوغ رس��انیدن آنها و سوخت وساز درش��ت مغذی های انرژی زا و ذخیره سازی 

آنها و اثرات دیگر می باشد.

کمبودهورمونرشدازنادرترینفاکتورهایتاثیرگذاربرتأخیررشدویاعدمقرارگرفتنکودکاندرپراکندگیهایمشخصشده)برایسنوجنس(درجداول
ومنحنیهایاستانداردشدهتلقیمیشود.گرچهسوماتروپین)STH(یاهورمونرشد)HGH(نهتنهادردستیابیبهظرفیتهایبهارثرسیدهرشدقدی
وسایربافتهایبدنوپارامترهایزیستشیمیاییاشارهشدهنقشواثرغیرقابلتردیدیدارد،ولیبهباوردانشمندانودانشورانوپژوهشگرانفقدانو

یاکمبودآنبهنسبتیکدرچهاریایکدردههزارکودکممکناستوجودداشتهباشد.
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 بازتاب عدم وجود یا تکافوی هورمون 
رشد

عملکرد اين هورمون در کودکان و بزرگس�االن بس�یار 
خردس�االن  در  می باش�د.  گوناگ�ون  و  متع�دد 
چش�م گیرترين و بارزترين عالئم بالینی تأخیر رش�د و 
عدم دست يابی به حداقل رشد قدی و دور سر و شکل 
چهره، تراکم اس�تخوان ها و قوام پیچیدگی عضالت و 
... در محدوده اس�تاندارد های تعیین شده با معیار های 
عینی متريک و قابل س�نجش )به صورت س�انتیمتر و 
گرم( يا منحنی های ترس�یم ش�ده به شکل پرسنتايل 
قابل اندازه گی�ری و ارزياب�ی می باش�د و در افراد رش�د 
يافت�ه ک�ه صفحات رش�د آنها بس�ته ش�ده عوارض و 
تغیی�رات ديگری را پدي�دار می نمايد که ذکر همه آنها 

در اين مجال نمی گنجد.

 مرور بسیار کوتاه بر عملکرد هورمون 
)HGH( و یا )STH( رشد

س�وماتروپین هورمون مح�رک DNA و افزايش دهنده 
ساخت وساز پروتئین و بازدارنده و مهار ساخت چربی 
است، تاثیرگذار بر روند و میزان رشد جسمی محسوب 
می ش�ود، ول�ی تعیین می�زان آن در گردش خون با يک 
بار نمونه برداری قابل اس�تناد و ارزيابی نمی باش�د، چرا 
ک�ه تولی�د و ترش�ح آن بس�تگی کام�ل ب�ه زم�ان 
نمونه برداری، سن و فاکتورهای متعدد ديگر دارد. برای 

مثال به چند نمونه در سطور زير اشاره می شود:

بیش�ترين تولی�د و ترش�ح متن�اوب اي�ن 
هورم�ون در هن�گام خ�واب عمی�ق ش�بانه 01

می باشد.

تغذي�ه )به صورت گرس�نگی و يا میل کردن 
غذاهای غنی از پروتئین(.02

ع�دم تحرک يا فعالیت ه�ای بدنی، آرامش 
خی�ال و يا اضطراب و اس�ترس و دمای بدن 03

)نرمال يا تب دار( در ترش�ح میزان هورمون تاثیر گذار 
می باش�د. بدين جهت و ساير داليل، در نمونه گیری ها 

می بايد؛
جهت س�نجش دقیق تر به فرد مورد بررسی ترکیباتی 
جهت تحريک ترش�ح هورمون در حالت ناش�تا تزريق 
می گ�ردد )مث�ل گلوکاگون يا انس�ولین ي�ا آرژينین( و 
س�پس در فاصله ه�ای زمان�ی معین�ی چندي�ن ب�ار 
نمونه برداری نموده و نتايج به دس�ت آمده را تجزيه و 
تحلیل و کفايت يا عدم کفايت مقدار هورمون رش�د را 

مشخص می نمايند.

  ع��وارض احتمال��ی تزری��ق هورمون 
رشد

تعدادی از رخدادهای گزارش شده که به طور نادری 
ممکن است اتفاق بیفتند، عبارت می باشند از:

۱- واکنش های آلرژیک
مشکالت تنفسی، کهیر و تورم صورت، لب ها، کام 

وگلو
۲- درد، خ��ارش، مورم��ور و تغیی��رات پوس��تی به 

صورت قرمزی در ناحیه تزریق
۳- رخدادهای بعدی

در نواح��ی مختلف بدن به ص��ورت بروز التهاب در 
مج��اری ادرار، مع��ده و روده ه��ا، پانکراتیت، گوش 

میانی، دست ها و پاها و مفاصل حرکتی.
۴- تهوع، استفراغ، سردرد و ضربان سریع قلب

۵- اسپاسم، گرفتگی و دردهای پراکنده در زانوها، 

پاها، مچ دست و نشیمن گاه
۶- افزایش میزان قند خون و افزایش احتمال ابتال 
به دیابت، خش��کی دهان، س��ردرد، افزایش فش��ار 
داخل جمجمه، سرگیجه و احساس خستگی شدید

۷- افزایش ریس��ک ابتال به تومور )درخانواده های 
دارای  س��وابق ابت��ال به س��رطان(. قب��ل از اقدام به 
تزری��ق، رایزنی ه��ای الزم ب��ا متخصصی��ن واجد 

شرایط به عمل آورده شود.
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