
: خانم عزیزی! از آریا برایمان بگویید و اینکه چه شد 
به متخصص تغذیه مراجعه داشتید؟

پسر من 13 سال دارد و به خاطر کوتاهی قد هورمون رشد تزریق 
می کند. این کار را از 6 سالگی آغاز کردیم و هر شب تکرار شد. 
اوایل ماهی یک سانتی متر قد می کشید ولی  به مرور این روند کند 
شد و به جایی رسید که هر 9 ماه 4 سانتی متر قد کشید. نگران 
شدیم و به متخصص غدد مراجعه کردیم که گفتند این موضوع با 
افزایش سن طبیعی است و بدنش خود باید قد کشیدن را ادامه دهد 
و چون نگران بودم فرزندم پس از این، کوتاه قد بماند به متخصص 

تغذیه مراجعه کردم. 
: قد و وزن فرزندتان در حال حاضر چقدر است؟

با وزن33 و 900 گرم حدود 140 سانتی متر قدش است.
: کوتاهی قد او ژنتیکی است؟

فرزند من 20 روز پیش از موعد متولد شد و در دستگاه قرار گرفت. 
دچار مشکالت استخوانی بود. فرم دست و پا طبیعی نبود. از نظر 
مغزی هیچ مشکلی  نداشت اما دچار اختالل رشد بود. به دکتر غدد 

ارجاع داده شدیم. قرار شد از 2 تا 4 سالگی هورمون رشد تزریق 
کنیم. رشد خوب بود و بعد از 4 سالگی قرار شد هورمون را قطع 
کنیم و مجدد بررسی شود. بعد از 6 سالگی دوباره شروع کردیم. 
فرزندم استخوان نازک نی پا را هم نداشت و قوزک پا دچار دررفتگی 
بود. به متخصصان بسیاری مراجعه کردیم که همگی می گفتند باید 
پا قطع شود اما درنهایت به توصیه پزشکی، عملی انجام دادیم که 
باعث شد فرزندم بتواند راه برود و مستقل شود. البته هنوز هم یکی 
از پاهای فرزندم 4 سانتی متر کوتاهی دارد و باید کفش طبی بپوشد. 
: از مراجعه تان به متخصص تغذیه و تاثیرش بر رشد 

قدی و وزنی فرزندتان بگویید.
کندتر شد  اش  قدی  تزریق هورمون رشد، رشد  با  اینکه  از  بعد 
متخصص  به  قد  ماندن  کوتاه  از  پیشگیری  برای  گرفتیم  تصمیم 
تغذیه هم مراجعه داشته باشیم. متخصص بعد از آنالیز بدن فرزندم، 
برنامه تغذیه ای و مکمل هایی پیور پروتئین و پپتامین، شربت مولتی 
ویتامین و آرژنین و زینک تجویز کردند که قرار شد 3 هفته پیرو 
آن باشیم و بعد از آن اگر جواب گرفتیم، ادامه دهیم. خدا را شکر 

برنامه خوب بود و طی این مدت حدود 1400 گرم و 3_2 میلی متر 
به قدش اضافه شد. عضله سازی خوبی هم داشت و به همین دلیل 

برنامه را ادامه دادیم. 
: در مورد برنامه غذایی اش بیشتر برایمان بگویید.

صبح ها 3 عدد سفید تخم مرغ در صبحانه داشت. بقیه برنامه غذایی 
مثل قبل بود. گوشت، خرما و گردو اضافه شد ولی  چربی بدنش 
زیاد بود و عضله کم داشت بنابراین قرار شد کنار مصرف مکمل های 

پروتئینی، ورزش کند تا عضله سازی شود. 
: فرزندتان چه ورزشی انجام می دهد؟

نرمش روزانه و دو انجام می دهد. در خانه دوچرخه ثابت داریم و 
کمی طناب می زند تا به نفس نفس بیفتد. البته کمی برایش سخت 

است و خودم همزمان با او ورزش می کنم. 
: فرزندتان چقدر کمبود وزن و قد دارد و چه مدت 

باید برنامه را ادامه دهید؟
تقریبا3-2 ماه باید ادامه دهیم. حدود 8 کیلوگرم کمبود وزن دارد. 

البته آزمایش کلیه هم نوشته اند که باید انجام دهیم.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش وزن خود ارائه 
مي دهند لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

مادرآریاکه7سالاستهرشبفرزندشهورمونرشدتزریقمیکند،میگوید:

ابتدا هر ماه یک سانتی متر به قد فرزندم اضافه می شد ولی  بعد این روند کند شد و ترسیدم!

هورمون رشد نباید 
خودسرانه مصرف شود

ورزش های هوازی 
موجب افزایش قد 
می شوند

دکترمریمرزاقیآذر
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکترشاهینصالحی/عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

نگاه فوق تخصص غدد درون ریز 
و متابولیسم کودکان

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

کوتاهی و کم وزنی کودکان از مسایل آزاردهنده ای است که هر والدی را به 
چالش می کشد تا سریع تر درمانی برای آن بیابد. در این میان گاهی والدین به 
بیراهه کشیده می شوند و حتی سرخود دست به درمان هایی می زنند که درنهایت 
یا بی تاثیر بوده و سن طالیی رشد کودک را هدر داده است یا بدتر آسیب زننده 
بوده و به ضرر فرزندشان به پایان می رسد، مثال آمار نشان می دهد در حال حاضر، تعداد کسانی 
که بدون نظر پزشک از مکمل آرژنین برای رشد قدی استفاده می کنند، کم نیست. این هفته با 
مادری صحبت کردیم که برای رشد قدی فرزندش به متخصصان گوناگونی مراجعه کرده و با 

استفاده از تخصص آنها راه درستی را پیش گرفته و تا حدی موفق بوده است. 

 سمیه 
مقصودعلی 

»میزگردتغذیه«درموردروندافزایشقدووزنآریاعزیزی
باحضوردکترمحمدحسنابوالحسنیمتخصصتغذیه،

دکترمریمرزاقیآذرفوقتخصصغددومتابولیسمکودکان
ودکترشاهینصالحیمتخصصپزشکیورزشی

افزایش قد و وزن 
در 13 سالگی
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: آقای دکتر! آیا ارتباطی میان نارس بودن 
نوزاد، اختالالت رشد و کوتاهی قد و وزن وجود دارد؟
پیش از موقع متولد شدن نوزاد ارتباطی به اختالالت 
رشد ندارد اما در این مورد خاص با توجه به سن و رسم 
منحنی های وزن به سن و قد به سن می توان تشخیص 
داد که کودک از لحاظ رشدی عقب است و این موضوع 
ممکن است به دلیل اختالالت ژنتیکی باشد. مسایل 
تغذیه ای می تواند در این میان موثر عمل کند و برنامه 
تغذیه ای که به این کودک داده و طی 3 هفته باعث افزایش 
2 کیلوگرمی وزن شد اثبات گر این ادعاست. شاید اگر 
این کودک سریع تر از این تحت نظر یک متخصص 
تغذیه قرار می گرفت منحنی وزن به سن و قد به سنش 
متفاوت از امروز بود. در حال حاضر قد و وزن این کودک 
زیر صدک 10 است که نشان دهنده رشد محدود است. 
: پس الزم است تمامی والدین مخصوصا 
عده ای که عالیمی از کم وزنی یا کوتاهی قد را در 
فرزندشان مشاهده می کنند، به متخصص تغذیه یا 

متخصص اطفال مراجعه داشته باشند؟ 
بله و اگر خانواده ها حتی با محدودیت هزینه های زندگی 
و رفت و آمد در دوران کرونا مواجه هستند، می توانند در 
دوره هایی که باید واکسیناسیون کودکان انجام شود قد 
و وزن را در خانه های بهداشت یا مطب های خصوصی 
مورد بررسی قرار دهند. در بدو تولد اندازه دور سر، 
قد و وزن نوزاد مهم است. در هر بار واکسیناسیون نیز 
منحنی قد و وزن و دور سر مجدد اندازه گیری می شود. 
تا زمانی که اندازه ها در حد طبیعی باشد می توان مطمئن 
بود که تغذیه کودک خوب است. اگر وزن کودک در 
طیف طبیعی نباشد شاهد عالیم سوءتغذیه و رشدی 
خواهیم بود. بعد از آن است که عالیم قدی خود را نشان 
می دهند. به عبارتی، اگر کودکی مبتال به رشد قدی محدود 
به دالیل تغذیه ای باشد - نه ژنتیکی و وراژتی- قطعا 
سوءتغذیه مزمن است. پس در 2 سال اول زندگی الزم 

است رشد قدی و وزنی کودک را رصد کنید. 
: آیا الزم است در کنار برنامه تغذیه ای مناسب 

به کودک مکمل هم داده شود؟
برای تمام کودکان خیر اما در مورد آریای عزیز بررسی های 
تغذیه ای نشان داد تغذیه مطلوبی ندارد و به همین دلیل 

مکمل تجویز شد. 
: مادر آریا به این نکته اشاره کرد که چربی بدن 
فرزندش باال بوده و گفتید که باید بدنش عضله سازی 

کند. در این رابطه هم توضیح بدهید.
بله بر اساس آنالیز بدن مشخص می شود چه بافتی از 
عضله یا چربی دچار کمبود است. در آنالیزهای انجام 
شده متوجه شدیم با وجود کم وزنی کودک میزان بافت 
چربی باال و بافت عضالنی کمی دارد. دریافت پروتئین 
از غذای سفره در کودک کم بود به همین دلیل مکمل 
پروتئین در کنار برنامه غذایی طبیعی تجویز شد و بعد 
از3-2 هفته آنالیز مجدد بدن نشان داد کودک عضالت 

بیشتری آورده و بخشی از کمبود جبران شده است. 
: غیر از آنالیز با آزمایش هم می توان متوجه 

این  کمبودها شد؟

کودک  دهد  نشان  می تواند  خون  های  آزمایش  بله، 
هموگلوبین طبیعی دارد یا نه. کودکانی که اختالالت 
هموگلوبینی دارند دچار اختالالت رشد می شوند زیرا 
اکسیژن رسانی به بافت ها کم می شود و در صورت لزوم 
اندازه گیری برخی ریزمغذی ها و ویتامین ها مثال اندازه گیری 
اسید فولیک، B12 و ویتامین D، ذخیره آهن یا فریتین 
هم می تواند کمبودهای تغذیه ای را آشکار کند. تعداد 
گلبول های سفید نیز یکی از شاخص های سوءتغذیه در 
اطفال است. اندازه گیری برخی امالح مثل کلسیم، فسفر و 
زینک از خون یا ادرار نیز با توجه به شرایط فرد می تواند 
کمک کند تا متخصص مکمل های ویتامینی و امالح را 

کنار غذای روزانه تجویز کند. 
: با تزریق هورمون رشد برای کمک به افزایش 
قد کودکان موافقید یا می توان این افزایش قد را با 

تغذیه مناسب داشت؟
در خصوص تجویز هورمون رشد تاکید می کنم این کار 
باید زیرنظر متخصص غدد انجام شود. هیچ بیماری نباید 
سرخود یا زیر نظر پزشکان غیرمتخصص این هورمون را 
دریافت کند. بدون شک همکاران متخصص غدد بعد از 

بررسی نوع تغذیه کودک به این نتیجه می رسند تجویز 
اضافی هورمون رشد برای کودک الزم هست یا نه. این 
نکته را هم به یاد داشته باشیم بهترین محرک هورمون 
رشد در کودکان بعد از تغذیه درست میزان خواب مناسب 
است. ترشح هورمون رشد در ساعات نیمه شب و در 
خواب عمیق رخ می دهد. کودکانی که خواب نامناسبی 
دارند و دیروقت می خوابند به شدت در معرض اختالالت 
رشدی قرار می گیرند زیرا میزان ترشح هورمون رشد در 

آنها دچار اختالل می شود. 
: در مورد ترکیبات آرژنین هم برایمان بگویید، 
چیست و چه کاری در بدن می کند و چه تاثیری 

روی قد دارد؟
ترکیبات آرژنین در اصل نوعی اسید آمینه نیمه ضروری 
در بدن است. تمام منابع حاوی پروتئین آرژنین دارند 
اما گاهی بنا به صالحدید پزشک از منابع خارجی این 
دارو برای کودکان تجویز می شود. مطالعات نشان داده اند 
آرژنین می تواند به عنوان اکسید نیتریک در بدن محرک 

ترشح هورمون رشد باشد. 
: آیا می توان آن را سرخود هم مصرف کرد؟
متاسفانه من به عنوان متخصص تغذیه شاید یک یا دو 
بار در سال برای بیماران خاص این مکمل را تجویز کنم 
اما مصرف خودسرانه آن متاسفانه در کشور باالست. 
فراموش نکنیم آرژنین پیش ساز اکسید نیتریک است که 
در بدن عملکرد های متفاوتی دارد. یکی از این عملکردها 
گشاد کردن عروق است و به عبارتی روی فشارخون 
و ماهیچه ها و میزان خونرسانی بافت و... اثر می گذارد.

: آقای دکتر!در مورد برنامه تغذیه ای تجویز 
شده برای آریا هم برایمان توضیح دهید.

در برنامه غذایی با توجه به آنالیز بدن و کمبودهای نشان 
داده شده، تاکید در گروه درشت مغذی ها بر پروتئین و در 
ریزمغذی ها روی میوه و سبزیجات و برخی مواد غذایی 

پرکالری و مغذی از جمله چهارمغز و خرما بود.

نگاه متخصص تغذیه

تاکیددکترمحمدحسنابوالحسنیبهسوژه»میزگردتغذیه«

بررسی منحنی های وزن به سن و قد به سن را جدی بگیرید!
کودکانی که اختالالت 

هموگلوبینی دارند دچار 
اختالالت رشد می شوند زیرا 

اکسیژن رسانی به بافت ها 
کم می شود و در صورت لزوم 

اندازه گیری برخی ریزمغذی ها مثل اسید 
فولیک، B12 و ویتامین D، ذخیره آهن یا 

فریتین هم می تواند کمبودهای تغذیه ای را 
آشکار کند. تعداد گلبول های سفید نیز یکی از 

شاخص های سوءتغذیه در اطفال است
 

رشد به افزایش اندازه های بدن، قد، وزن و دور 
سر در طول زمان گفته می شود. رشد از زمان 
جنینی شروع می شود و شرایط مادری و جفتی 
باید مناسب باشد تا نوزادی با وزن طبیعی به دنیا 
بیاید. بعد از تولد تا پایان دوران بلوغ رشد ادامه 
دارد تا کودک تبدیل به نوجوان و یک فرد بزرگسال 
شود. هورمون های مختلفی مثل هورمون رشد، 
هورمون های تیروئیدی و... در رشد دخالت دارند 
و هر نوع بیماری در هریک از اعضای بدن مثل 
دستگاه گوارش، کلیه ها، قلب و... می تواند باعث 
کندی رشد شود بنابراین رشد، شاخص سالمت 
است و از بدو تولد تا پایان آن باید قد و وزن و 
تا 3 سال دورسر روی چارت های مخصوص و 
منحنی های رشد قرار داده شده و روند رشد بررسی 
شود. قد پدر و مادر هم باید بررسی شده و قد 
هدف یا قد قابل انتظار کودک نسبت به قد پدر و 
مادر، تعیین شده و روی قسمت انتهایی منحنی 
رشد قرار بگیرد. ابتدا باید دید آیا قد کودک روی 
منحنی مربوط به قد هدف هست یا نه و سپس در 
طول زمان با پیگیری قد هر 6 ماه روند آن مورد 
مطالعه قرار داده شود. در صورت کندی رشد باید 
معاینه کامل بالینی و بررسی های آزمایشگاهی انجام 
شود. گاهی کودک از نظر ظاهری و عالئم بالینی 
کمبود هورمون رشد را دارد که بیشتر در موارد 
ژنتیکی دیده می شود ولی  در مواردی از روی ظاهر 
نمی توان متوجه کمبود هورمون رشد شد. اگر تمام 
بررسی های بالینی و آزمایشگاهی انجام شد و هیچ 
بیماری مشخص نشد باید تست تحریکی هورمون 

رشد انجام شود تا به کمبود آن پی ببریم. 
برای هیچ کودکی دریافت هورمون رشد تجویز 
نمی شود، مگر اینکه 6 ماه تا یک سال پیگیری رشد 
را قبل از شروع درمان داشته باشد. وقتی کمبود 
هورمون رشد ثابت شد ام آر آی از مغز الزم است 
که علت آن مشخص شود. وقتی هورمون رشد 
شروع شد که به صورت تزریق زیرجلدی هر شب 
است اگر جوابگویی خیلی خوب باشد نشان می دهد 
کودک واقعا کمبود داشته است. این درمان تا پایان 
دوران بلوغ و تا زمانی که سرعت رشد به کمتر از 
2 سانتی متر در سال برسد، ادامه پیدا می کند. بعد 
از آن متوقف شده یا درمان در بزرگسالی  تا زمان 
کهنسالی  با دوز به مراتب کمتر ادامه دار خواهد 
بود. توصیه می کنم والدین از نوزادی تا 20 سالگی 
فرزند خود را برای معاینه نزد متخصص کودکان 
ببرند تا قد و وزن روی منحنی گذاشته شود. 
هروقت پزشک متوجه اختالل رشد شد، کودک 
را به فوق تخصص غدد کودکان ارجاع می دهد. 
در کل، هورمون رشد باعث ترشح عامل رشد 
می شود. در دوطرف استخوان های دراز، صفحات 
رشد وجود دارند که عامل رشد باعث تحریک 
رشد و بلند شدن قد می شود. علت کمبود هورمون 
رشد می تواند ژنتیکی یا اکتسابی باشد، مثال اگر 
توده ای در مغز به هیپوفیز فشار بیاورد یا داخل آن 
باشد کار هیپوفیز مختل شده و منجر به کندی 
رشد و کوتاهی قد یا به اصطالح کوتولگی می شود. 
تزریق این هورمون در کودکی که کمبود آن را 
ندارد اثری ندارد زیرا باعث جلوگیری از کار 
هیپوفیز در زمینه ترشح هورمون رشد شده و مانع 
ترشح هورمون رشد خود کودک می شود. از طرفی 
می تواند باعث سریع تر شدن پدیده بلوغ شود و 
رشد قدی را زودتر متوقف کند. در این شرایط 
قد نهایی اگر کوتاه تر نشود، بلندتر هم نمی شود. 
البته در کودکانی که با وزن کمتر از طبیعی به دنیا 
آمده اند اگر تا 4 سالگی به قد طبیعی نرسند نیز 

اجازه تجویز هورمون رشد وجود دارد.

در مورد آقای عزیزی ابتدا به اختالف طول پاها اشاره 
می کنم. 1 تا 1/5 سانتی متر اختالف طول پا از نظر 
ظاهری و در راه رفتن مشکلی  ایجاد نمی کند اما اگر 
اختالف بیش از این شود باید چه در ورزش چه 
راه رفتن از کفی استفاده کرد. در غیر این صورت 
ورزش بدون کفی باعث درد و گرفتگی کمر و 
زانو، درد های مزمن و فشار نامتناسب به مینیسک 
می شود. پس حتما باید هنگام ورزش حتی در 
خانه کفی در کفش داشته باشند.  برای افزایش 
وزن در سنی که صفحات رشد بسته شده است با 
خیال راحت می توانیم ورزش های قدرتی را تجویز 
کنیم و مشکلی  پیش نمی آید اما برای کودکان که 
هنوز صفحات رشد بسته نشده باید با احتیاط این 
ورزش ها انجام شود؛ یعنی دمبل سنگین نزنند و اگر 
با کش کار می کنند، کش خیلی  کشسانی سنگین 
نداشته باشد. پس ورزش قدرتی برای افزایش وزن 

الزم است اما متناسب با سن و جثه!
برای رشد قدی ورزش های هوازی خوب است 
و به تراکم استخوان قوی کمک می کند اما برای 
فردی که می خواهد همزمان وزن اضافه کند ورزش 

هوازی شدید توصیه نمی شود.


