
 بيمارستان تخصصي كودكان شهيد فهميده

 

 رشد و متابوليسم كودكان 
 

 دكتر زهرا عيديان 
 

فوق تخصص غدد ، رشدو متابوليسم  
 اطفال 

 
 درمانگاه فوق تخصصي اطفال 

 

و وزن و تغییرات دیگری اشاره   افزایش قد بهرشد فیزیکی 
دهد.  داهد که به موازات برلغ شدن کودکرن ده بدنشرن هخ می

افاناناد و دوباره   آیانادم مای هر دهمای کنند؛ دندان موهر هشد می
تمرم ایا  اتاقارقارت  .شود کودک برلغ می آیند و ده نهریت دهمی

 .بخشی از فرآیند هشد است
الزم است میزان هشد کودک به طوه منظم توسط والادیا  و 
 .منخصص كودكرن و فوق تخصص غدد اطقرل نظرهت شود

 رشد نرمال
اناگایازی ده بادن  ده نخسنی  سرل زندگی تاغایایارات شاگاقات

 ۵۲دهادم قاد شایارخاواه ده سارل اول  شیرخواهان هخ مای
شود و وزنشارن ساه بارابار وزن زمارن  منر بلندتر می سرننی

شااود. والاادیاا  عااوان بااهااد از تاا ااربااه ایاا  هشااد  تااولااد ماای
کنند که چرا فرزندشرن باهاد از سارل  انگیزم ته ب می شگقت

کنند. واقهیت ای  اسات کاه  اول دیگر به آن سرعت هشد نمی
ساارعاات هشااد بااهااد از دوهان شاایاارخااواه  هو بااه کاارهااش 

گذاهد. افزایش قد شیرخاواه باهاد از یال سارلاگای کامای  می
شود. قد کودک بهد از دو سرلگی مهموالً بر سرعت  آهسنه می

مانار ده  نسبنرً ثربنیم به میزان حدوداً چهره تار  شاش سارنانای
 .یربد سرل تر دوهان نوعوانی افزایش می

. کاداد البته هیچ کودکی با سرعت کااما ث باابات رشاد نا ای
تار ده اکا ار کاودکارن بار  هاری هشاد آهساناه  هر یر مار  هقنه
شود. به عالو  هشاد  هری هشد کوچل عریگزی  می عهش

هاری  تر از فصل کودکرن ده فصل بهره مهموالً کمی سریع
 .دیگر است

عهش هشدی اصلی ده دوهان بالاو م ماهاماوالً ده بارز  
سارل بارای  ۳۲ـا  ۳۱سرل برای دخنران و  ۳۱ـ  ۸سنی 

کشاد.  دهد. بلو  دو تر پاناس سارل طاول مای پسران هخ می
هاری  عهش هشدی بر هشد عنسی اهتابارط داهد؛ از نشارناه

تاوان باه هویاش ماوهاری شارماگارهای و  هشد عنسی مای
هاااری عاااناااسااای و  زیااارباااغااالم هشاااد و ناااماااو انااادام

 .ده دخنران اشره  کرد قرعدگی شروع
 ۳۲هشد بلو  اک ر دخنران و پسران باه تارتایاب تار سا  

هسد و ناوعاوانارن  سرلگی به اتمرم می ۳۱یر  ۳۱سرلگی و 
 .اند ده ای  س  به بلو  عسمی هسید 

 تواندد به رشد فرزندانشان بکددد؟ والدین چه ک کی می

توانند اقدامرت موثری ها برای کمل به هشد و  والدی  می
نمو طبیهی کودکرن ان رم بدهند. نکرت زیر بارای هفار  و 

 :سالمنی عمومی کودکرن ضروهی است
الگوهری خواب به سا  بساناگای داهد و  :استراحت کافی

ده تمرم کودکرن یکسرن نیست. دههر حرل اک ر کودکرن به 
سرعت خواب شبرنه نیرز داهند. خواب فارصات  ۳۵تر  ۳۱

کند تر بادن  ده حرل هشد فراهم می  اسنراحنی ها برای بدن
 .بنواند اسنراحت کند و به خوبی هشد کند

هر و ماواد  تغذیه منهردل سرشره از وینرمی  :تغذیه مداسب
کند تر قربلیت هشد کرمل کودکارن شاکاوفار  مهدنی کمل می

 .شود
چون چرقی یکی از مشکالت شریع کودکرن  :ورزش مدظم

استم والدی  برید دقت کنند که فرزندانشرن به طوه مرتب 
ساواهیم کاوهاناوهدیم اساکایاتم  وهزش کنند. دوچارخاه

هری مخنلف یر هر فهرلینی کاه کاودک از آن لاذت  وهزش
 دهد تر تحرک داشنه برشد.  بردم به او انگیز  می می

۳ ۵ ۱ 
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