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РАСТЕЖ

Процес на количествено нарастване на
основните телесни размери, характерен за
детския организъм

Осъществява се под влияние на фактори на
външната (хранене, социално-икономически) 
и вътрешната среда (генетични, хормонални, 
заболявания)

Протича по генетично определен модел



РЪСТ

Основен показател за оценка на растежа

 За бърза, но сравнително груба ориентация, 
могат да се използуват следните формули за
оценка на ръста в см (Р):

За кърмачета:
Р = Р/при раждането/ + (броя на месеците х 2)

За по-големи деца:
Р = Р /на 1 година/ + (годините х 5)



РАСТЕЖЕН СТАНДАРТ

Нормативни таблици, изработени въз основа на
измервания на здрави деца с оптимален растеж

Измереният ръст се сравнява със стойността за
съответната възраст и пол

Изчислява се индекс на стандартно отклонение
на ръста (SDSh)

SDSh =  АР-XP : SDP

SDSh=2 SD /норма/



РЪСТ В СТАНДАРТНИ
ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ
МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА
Станимирова Н., Л. 
Пенева и сътр. 2008 г.



РАСТЕЖНА КРИВА
Данните от измерванията на ръста, се нанасят
върху стандартна растежна крива

 За проследяване на индивидулния растеж
Нисък ръст:

• По метода на стандартно отклонение
≥ /-2 SD/ за съответната възраст и пол

• По метода на персeнтилите < 3р

• По метода на процентите – повече от 15-
20 % от средната норма за възрастта.



РАСТЕЖНА И ТЕГЛОВНА
КРИВА – МОМЧЕТА
Станимирова Н.,             
Л. Пенева и сътр. 2008 г.



РАСТЕЖНА И ТЕГЛОВНА
КРИВА – МОМИЧЕТА
Станимирова Н.,             
Л. Пенева и сътр. 2008 г.



РАСТЕЖНА СКОРОСТ
 Израстването в сантиметри за 1 година
 Различава се през отделните периоди:

• 1-та година - бърз темп на растеж (25см/г.) 
• 1-3г. - забавяне (10-12см/г.)
• 3-10г. – бавна, но устойчива скорост на растеж

(4-6 см/г.)
• Пубертетен скок – три години:
момичета - средна възраст 12г.; израстват средно
с 20 см.
момчета - средна възраст 14г.; израстват средно с
23 см.



НИСЪК РЪСТ
Има сравнително висока честота

Около 3% от общата популация деца и
подрастващи до 18г. са с ръст < -2.5 SD

Необходимо е да се прецени: ръст, телесни
пропорции, дисморфични белези, пубертетно
и психично развитие

Да се търсят симптоми на заболявания на
вътрешните органи, да се оцени психо-
социалната среда и храненето



НИСЪК РЪСТ
Нормални варианти: фамилен, идиопатичен, 
конституционално изоставане в растежа

 Генетичен нисък ръст: при хромозомни и
дисморфични синдроми, костни дисплазии

 Хронични заболявания

Отклонения в интраутеринното развитие

 Ендокринни заболявания –
хипосоматотропизъм, хипотиреоидизъм, 
хипогонадизъм, хиперкортицизъм и др.



ХАРАКТЕРИСТИКА
НА НИСКИЯ РЪСТ







БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


