
 

 درد رشذ : آمًزش به يالذیه
 هزين هؼزفتتٌظين ٍ تذٍيي: 

 جىاب آقای دکتر يکیلی عالیقذرزیر وظر استاد 
 

 
Growing Pains 

 درد رشذ چیست؟

سبلِ ضت ثب گزيِ اس خَاة ثيذار هی ضَد ٍ اس درد سبق پبّبيص هی ًبلذ.ضوب  8يک پسز ثچِ 

کٌيذ،اهب ضوب  هزدديذ کِ ثِ اٍ دارٍيی ثذّيذ  آرام هیآًْب را هبسبص هی دّيذ ٍ تب هی تَاًيذ اٍ را 

 .يب اٍ را ًشد پشضک ثجزيذ يب ًِ

-52،يک اتفبق طجيؼی در  پسز ضوب احتوبال درد رضذ را تجزثِ هی کٌذ : دٍستبًِ تَجِ کٌيذ

سبل  2تب 3،در اٍايل کَدکی ثيي  دٍرُ ثيطتز ديذُ هی ضَد درد هؼوَال در دٍ ايي . % کَدکبى04

ايي درد ّب هوکي است تب چٌذ سبل ثب فبغلِ  .سبل 25تب  8ثؼذ تز در سٌيي هذرسِ ثيي  ٍ کوی

 ّبی ّفتگی يب هبّبًِ اتفبق ثيفتذ.

 علت درد رشذ چیست؟

رضذ سزيغ هبًٌذ جْص در ٍاقغ ايي دردّب ثب ّوچٌبى ًبهطخع است.ايي دردّب  ػلت 

ٍ ثز رضذ ثچِ ّبيی کِ دچبر آى  رضذی ارتجبطی ًذارد ،در هحل خبغی اس رضذ اتفبق ًوی افتذ

جوؼيت در  ايي استفبدُ هی ضَد کِ ايي ٍؾؼيت ايي اغطالح ثزای. ضبيذ هی ضًَذ تبثيزی ًذارد

 ثخَاًين. "یدرد راجؼِ  اًذام ّب در کَدک"لذا ضبيذ ثْتز ثبضذ آى را  .رٍ ثِ رضذ اتفبق هی افتذ

خستگی ٍ  ،اختالل در خًَزسبًی، هَجَد ضبهل ٍؾؼيت ًبدرست ثذىػلل ضٌبسی ّبی تئَری 

پزيذى، ثبال رفتي  کِ درد ٍ ًبراحتی اس ثبضذهحتول تزيي ػلت آى  ٍلی ضبيذ .هی ثبضذػلل رٍاًی 

 پيص تز در طَل رٍس ًبضی هی ضَد.ٍ فؼبليت 

 عالیم:

 ثِ خَاة هيزٍد اهب ثؼذ اس چٌذ سبػت ثب درد هؼوَلرٍس پز فؼبليت کَدک ثِ طَر  ثؼذ اس يک

 ب ضيَع کوتز ثبسٍّب،تب هفبغل ٍ ث ػؿالت سبق ٍ راى هتوزکش استاًذاهْب کِ ثيطتز در دٍ طزفِ 

ضذت ايي دردّب اس يک کَدک تب کَدک ديگز هی تَاًذ هتفبٍت ثبضذ  اس خَاة ثيذار هی ضَد.

 اکثز کَدکبى ايي درد را ّز رٍس تجزثِ ًوی کٌٌذ.ٍلی هؼوَال ثبثت است. 
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 :ي تشخیص بررسی

فقذاى کبهل يبفتِ ثبليٌی آًچٌبى تيپيک  ٍ در  حبل هؼوَال خيلی هطخع کٌٌذُ است ضزح

است کِ تطخيع هؼوَال ثذٍى قزار دادى کَدک در هؼزؼ تست ّبی ًبراحت کٌٌذُ قبثل 

يک ػالهت کِ در تطخيع کوک کٌٌذُ است پبسخ کَدک ثِ لوس هحل در  اطويٌبى است.

هؼوَال هتَرم،  جذی تزی قزارگزفتِ اًذ یثيوبری ّب فػل ّبيی کِ تحت تبثيزه حيي درد است.

دک دٍست ًذارد دستکبری ضَد چَى حزکت هَجت افشايص درد ٍی ٍکَ ، يب گزم ّستٌذقزهش

را تجزثِ کزدُ اًذ ثِ ًظز طجيؼی  کِ هفبغل ثچِ ّبيی کِ درد رضذاست درحبلی ايي  هی ضَد.

اگز در  هَجت لٌگص کَدک ًوی ضَد.ّوچٌيي ايي درد  .ٍ ثب هبسبص تسکيي هی يبثٌذ هی رسذ

ثِ آسبًی  يتَاىه ٍجَد داضت،  یديگزهَرد ٍؾؼيت هفػلی جذی تز ٍ در هَرد  ّز غَرت ضکی

 د.ثزرسی ضَاحيبًب راديَگزافی هحل دردًبک ثب چٌذ آسهبيص سبدُ خَى ٍ 

 چه زماوی با پسشک خًد تماس بگیریذ؟

سيزا چٌيي  افتبد ثِ پشضک خَد هزاجؼِ کٌيذثب درد کَدکتبى اتفبق کِ ّز يک اس ػالئن سيز 

 :ضزايطی ثب درد رضذ ٍجَد ًذارد

 درد پبيذار يب درد در غجح ّب . 

 هفػل خبظ   در يک  ٍ هحذٍديت حزکت درد ٍ تَرم .

 آسيت خبظ درد هزتجط ثب يک. 

 ذرا هختل هی کٌفؼبليت رٍسهزُ کَدک  . دردی کِ

 .دردی کِ ثِ هزٍر سهبى ثذتز هی ضَد

 . تت

 . لٌگص پب

 . راش ٍ ثثَرات پَستی غيز هؼوَل

 . کبّص اضتْب

 . کبّص ٍسى

 .ؾؼف

 . خستگی

 درمان:

ٍالذيي ثبيذ ثذاًٌذ کِ درد رضذ يک ٍؾؼيت خَضخين ٍ خَد هحذٍد ضًَذُ است ٍ ثب ٍجَد 

ٍيب ثذضکلی  ()التْبة هفػل هبّيت تکزارضًَذُ آى ثِ سوت آرتزيت ٍ درد ضذيذ ٍ پزضبى کٌٌذُ

 ًيبسی ًيست هَرد ثزرسی ثيطتز قزار گيزد. هفػل پيص ًوی رٍد ٍ 

 ضبيذهبسبص تسکيي هی يبثٌذ ٍ  ی ٍؼگزم کزدى هَؾثب ضَد اغلت کَدکبى  ٍقتی درد ايجبد هی

اگز الگَی درد ثِ غَرتی است کِ ثيص اس چٌذ  ّوِ آى چيشی ثبضذ کِ هَرد ًيبس است. ايي 

هؼوَال  کِ ذياستفبدُ کٌ درد ضزٍعثِ هحؽ استبهيٌَفي يک دٍس است  ثْتز ،دقيقِ هبًذگبر است

طبى چِ کَدکی درد گيزًذ کِ الگَ ٍالذيي يبد هی گبّیکٌذ. دقيقِ ثزطزف هی 22درد را ثؼذ 

ايي  در کَدکطبى درد پيذا هی کٌذ،ی ثيٌی کٌٌذ چِ ضت ّبي هی تَاًٌذ پيص گًَِ است ٍ 

اس ضزثت اثتذا در ذ. هؼوَال کٌٌدُ استفبٍقت خَاة  هسکييک دٍس اس ذ هی تَاًٌرد اهَ

اس درد ايي دارٍ اگز اهب . هی ضَد استفبدُ ،دارد سبػت 0حذٍد  کِ هذت اثز کَتبّی استبهيٌَفي

ثِ  ايي دارٍ ّب ذ.تفبدُ کٌياس ايجَثزٍفيتز هبًٌذ  اثز طَالًی يک دارٍ هی تَاى اس  دزجلَگيزی ًک



اس دٍس تَغيِ ضذُ ثزای سي کَدک خَد  ،لذادپيذا هی ضَ دارٍخبًِ ایِ در ّز غَرت ثذٍى ًسخ

 .استفبدُ کٌيذ

 :مىابع
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