زﻧﮓ ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻠﻮغ زودرس در دﺧﺘﺮان
ﺧﺮوج از ﮐﻮدﮐﯽ و ورود ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻠﻮغ در دﺧﺘﺮان از ﺣﺪود  10ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ
دﺧﺘﺮان ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﻬﻮدی در آنﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ازآنﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﻠﻮغ زودرس ﯾﮏ ﻧﻮع اﺧﺘﻼل در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺳﻨﯿﻨﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﻣﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎن
اﺳﺖ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد  2وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزشوﭘﺮورش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻠﻮغ ﯾﮏﺳﺮی ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر آن ﺗﻐﯿﯿﺮ را در ادوار ﻣﺘﻮاﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽداﻧﯿﺪ در ﻫﺮ دورهای ﭼﻪ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮد ﺑﯿﻔﺘﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .درواﻗﻊ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻇﻬﻮر ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺟﻨﺴﯽ
اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻠﻮغ زودرس دﺧﺘﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ ﺑﻠﻮغ زودرس ﺑﻪ ﺳﺮاغ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮشﻧﯿﺖ ،ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻏﺪد درونرﯾﺰ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﻬﺮان رﻓﺘﯿﻢ .او در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺑﻠﻮغ زودرس اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود:
ﻫﺎیآن ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻋﻠﻞ آن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﺑﻠﻮغ زودرس را ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﺎدرزادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﺟﺪی دارﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻐﺰی ،ﺗﻮﻣﻮر ﺗﺨﻤﺪان ﯾﺎ ﺗﻮﻣﻮر ﻏﺪد ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻮی ،ﻓﺮد دﭼﺎر ﺑﻠﻮغ
زودرس ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﺧﻮشﺧﯿﻢ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪﺧﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﻼل ﻣﺎدرزادی در ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ در ﻏﺪد ﻓﻮق
ﮐﻠﯿﻮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻠﻮغ زودرس در دﺧﺘﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻠﺖ
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺴﺮان ﻋﮑﺲ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را دارﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺑﻠﻮغ زودرسﺷﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻗﺪ و ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ از ﻋﻮارض ﺑﻠﻮغ زودرس
ﺧﻮشﻧﯿﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻠﻮغ زودرس ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻠﻮغ زودرس ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺟﻬﺶ رﺷﺪی زودﺗﺮ در دﺧﺘﺮان ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﻔﺤﺎت رﺷﺪ
ﻧﯿﺰ زودﺗﺮ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺪ ﮐﻮدک ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ اواﯾﻞ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺻﻔﺤﺎت رﺷﺪ در ﺳﻨﯿﻦ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ،ﻗﺪ ﮐﻮدک ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً درﻣﺎن ﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻠﻮغ زودرس ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز
اﺳﺖ؛ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻫﻢﺳﻦوﺳﺎﻻن ﺧﻮد ﻋﻼﯾﻢ ﺑﻠﻮغ را ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﯾﮏﺳﺮی ﻋﻼﯾﻤﯽ در ﺑﺪﻧﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از
ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن دارد.
 8ﺳﺎﻟﮕﯽ؛ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ زودرس
اﯾﻦ ﻓﻮقﺗﺨﺼﺺ ﻏﺪد در ﻣﻮرد ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻠﻮغ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اوﻟﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻠﻮغ در دﺧﺘﺮان ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﻫﻤﯿﺖ دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ دﯾﺪﻧﺪ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ  8ﺳﺎﻟﮕﯽ در دﺧﺘﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻏﺪد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از
اﯾﺠﺎد ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  6ﻣﺎه ﻣﻮﻫﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪ زﯾﺮﺑﻐﻞ و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻫﻢ ﺗﺪرﯾﺠﺎً اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺮوع ﺳﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻠﻮغ در
دﺧﺘﺮان ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  10ﺗﺎ  11ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ .ﺑﻠﻮغ ﻗﺒﻞ از  8ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﻠﻮغ زودرس اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻠﻮﻏﯽ ﺑﻌﺪ از  8ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ وﻟﯽ
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺎن ﺷﻮد .ﺑﻠﻮغ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﻠﻮغ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،آن را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻠﻮغ ﺗﺎ ﺳﻦ ﻧﺮﻣﺎل آن
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﻬﺮان درﺑﺎره درﻣﺎن ﺑﻠﻮغ زودرس ﮔﻔﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ
اول ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﻓﺮد دﭼﺎر ﺑﻠﻮغ زودرس ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ در دﺧﺘﺮان ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد،
داروﻫﺎﯾﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎدﺷﺪه را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ در ﺳﻦ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻠﻮغ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارو ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ دوران ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل داروﻫﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً
داروﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﯾﻘﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺑﻠﻮغ زودرس ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن
ازآنﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﻠﻮغ زودرس ﯾﮏ ﻧﻮع اﺧﺘﻼل در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺳﻨﯿﻨﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﻣﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎن
اﺳﺖ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد  2وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزشوﭘﺮورش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﻬﻨﺎز اﺣﻤﺪیدﺳﺘﺠﺮدی ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر زﻧﺎن وزارت آﻣﻮزشوﭘﺮورش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻠﻮغ زودﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﺴﯽ
دﺧﺘﺮان ،آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در دوره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎل ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺪارس ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﯾﻪ آﻣﻮزشﻫﺎ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام در آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﻠﻮغ زودرس ﺷﻮد.
از ﻃﺮﻓﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ اﺧﺘﻼل اراﯾﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺪارس ،ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ زودرس
اﺧﺘﻼﻻت ودرﻣﺎن ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و ﺑﺮوز ﺑﻠﻮغ زودرس ،زﻧﮓ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺎ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ در
ﻣﺪارس و ﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی ﺑﺮای اﺻﻼح ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
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