
 چه زماني به فوق تخصص غدد كودكان مراجعه كنيم: 
 بروز نشانه هاي بلوغ در سن پايين 

اگر عرق بدن کودک بوی بدن بزرگساالن را بدهدد  ايدن 
مشکل معموالً نتيدهده ادعدان زددن زودر  دددد  درندان 
است که نيازی به درمان ندارد. بااين حان بهتر است ايدن 
موضوع را به پززک اطفدان اطد ع بددهديدد. هدمد د ديدن 
متخصص بايد ابت  به بلدوغ زودر  را بدررسدن کد دد  
بلوغ زودر  موجب اعان زدن ددد ج دسدن مدو زدود . 

هدای بدلدوغ زودر  را یشدخديدص  چ ان ه پززک نشانده
بدهد  بايد برای اقدامات بدعددی بده ادوق یدخدصدص دددد 

 .مراجعه ک يد

 رزد سريع يا  هسته

سانتو مدتدر  03یا  03کودکان در دو سان اون زندگو حدودا 
 4ک  د  و از  ن به بعد یا زمان بلوغ قدزان هر سان  رزد من

های رزدی کویاه مدت  زود. جهش سانتو متر  بل دیر من 6یا 
طبيعن است  اما اگر قد کودک دائماً بل دیر زود يا بيش از ده 
ماه اص ً رزد نک د  بايد برای بررسن بيش از حدد بدودن يدا 

های ديگر بده ادوق یدخدصدص  رزد و اخت ن  کمبود هورمون
 .ددد مراجعه کرد

 

 یش گن مداوم و یکرر ادرار

اگر ارزندیان اين ع ئم را دارد  اما رزدد  عدادی اسدت و 
وزنش در حد سالم است  ممکن است دچار عفوندت مدهداری 
ادراری بازد. اگر ارزندیان بيشتدر از حدد مدعدمدون گدرسد ده 

زود  وزن کم کرده است وپرنوزو و پدرادراري دارد    من
بهتر است برای انهام بررسو ديابت به  اوق یخدصدص دددد 

 مراجعه ک يد. 

 کمبود وزن يا اضااه وزن

چ ان ه رزد کودک به موازات درصددهدای پدايديدن روی 
نمودار رزد بازد  احتماالً ارزندیان کودکن بددذا اسدت. 
هم  ين مصرف محرک برای درمان اخت ن نقص یوجه 

دهد. بددذا بودن و مصرف  اعالن ازتها را کاهش من بيش
دهدد. اگدر ايدن  محرک اجازه وزنگيدری ندرمدان را ندمدن

کد دد  بدرای بدررسدن  موارد درباره ارزندیان صدق ندمدن
ابت  به پرکاری یيروئيد به متخصص ددد مراجعه ک يدد. 
اگر ارزندیان اضااه وزن دارد  درباره ورز  و رژيدم 

 الدری م اسب با پززک اطفان مشورت ک يد. 

ردم رعايت رژيم و ورز  هم  ان  اگر وزن ارزندیان علن
هدايدن  در حان اازايش بود  جهت بررسن ابدتد  بده عدارضده

 به متخصص ددد مراجعه ک يد   کاری یيروئيد کم مان د

هددای  یددواندد اندواع اخدتدد ن مدتددخدصددص ددددد اطددفدان مدن
هورمونن  از قبيدل مدوارد زيدر را یشدخديدص بددهدد و 

 :درمان و مديريت ک د
  بلوغ زودر  يا ديرر 
 مشك ت رزدي مان د كویاهو قد 
 کاری دده یيروئيد پرکاری يا کم 
 اخت الت چربو خون 
 چاقو 
 ديابت 
 کاری دده هيپوايز پرکاری يا کم 
 کاری دده اوق کليوی پرکاری يا کم 
 دستگاه ی اسلن مبهم يا بي اج سن بودن 
 اخت ن در عملکرد یخمدان و بيضه 
 پايين بودن ق د خون 
   مشک ت مربوط به ويتامين دی و كمبود كلسديدم

 )رازيتيسم يا نرمن استخوان  هيپوکلسمن(

بيمارستان تخصصي كودكان شهيد    
 فهميده
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