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بحيث  السوائل،  من  كثيرًا  الجسم  يفقد  عندما  تحدث  حالة مرضية  هو  الجفاف 
تكون كمية السوائل املفقودة من الجسم أكثر من املكتسبة إليه، وهذا يؤدي إلى عدم قدرة 
الجسم على القيام بوظائفه الفيزيولوجية. ومع أن املاء ُيفقد من الجسم بشكل طبيعي 
خالل التنفس والتبول، والتعرُّق، والدموع، وغيرها من العمليات الحيوية، إال أن شدة 
الجفاف تعتمد على كمية السوائل املفقودة. ولعل هناك عدة أسباب تزيد من حالة الجفاف 
اإلصابة باإلسهال أو القيء، والتعّرق املفرط، وزيادة التبول، واإلصابة بالحمى،  مثل : 

حيث يخسر الجسم كمية كبيرة من املاء واألمالح املهمة في فترة زمنية قصيرة.
أحد  البول  لون  وُيعد  الجسم،  من  املفرزة  البول  كمية  قلة  الجفاف  أعراض  ومن 
إصابة  إلى  للبول  الداكن  اللون  يشير  حيث  الجسم،  ترطيب  ملستوى  املؤشرات  أكبر 
ُيعتبر  فهو  للجفاف،  املهمة  األعراض  من  بالعطش  الشعور  وُيعد  بالجفاف،  الشخص 
من العالمات املتأخرة، وليس عالمة مبكرة على حدوث الجفاف كما قد يظن بعضهم. 
وفي حاالت الجفاف املتوسطة تظهر أعراض مثل : جفاف الفم، والشعور بالكسل، وألم 
في العضالت، والشعور بصداع الرأس والدوخة. وقد تتطور األعراض فتكون شديدة، 
قلة التعّرق، والعيون الغائرة، وجفاف الجلد،  فتظهر على املريض في صور عدة منها: 
وانخفاض ضغط الدم، واإلصابة بالحمى، والشعور بالهذيان وفقدان الوعي. قد يكفي 
شرب كميات كافية من السوائل خاصة املاء لعالج الجفاف والوقاية منه الستعادة توازن 
املعادن املهمة في الجسم، إضافة إلى األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من املاء مثل 

الفواكه والخضراوات، ولكن في الحاالت الشديدة ال يكفي ذلك.
وألهمية موضوع “الجفاف” وخطورته جاء اختيار املركز العربي لتأليف وترجمة 
العلوم الصحية إلعداد هذا الكتاب الذي بني أيدينا، حيث تضمن أربعة فصول تناول 
من خاللها مقدمة عن السوائل في جسم اإلنسان، واستعرض ماهية الجفاف وأسبابه، 
الكتاب  وُاختِتم  معه،  التعامل  وكيفية  وعالجه  أسبابه  األطفال،  عند  الجفاف  وضح  ثم 

بتوضيح ماهية الجفاف عند البالغني وكبار السن.
استوفى  قد  يكون  وأن  الصحية،  الثقافة  قّراء سلسلة  الكتاب  هذا  يفيد  أن  نأمل 

بالشرح كل ما تطرق إليه من معلومات عن الجفاف وخطورته.
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الكـويـت  دولـة  الدائم  ومقرها  العرب،  الصحة  وزراء  مجلس  تتبع  عربية  منظمة 
وتهدف إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.
ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات في 

املجاالت الصحية والطبية.
العلوم  في مجاالت  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  وتشجيع حركة  دعم  ــ 

الصحية.
الطبية  املعلومات  لبنية  األساسية  واألدوات  واملطبوعات  الدوريات  إصدار  ــ 

العربية في الوطن العربي.
قاعدة  وإنشاء  وتنظيمه  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  تجميع  ــ 

معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.
ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم 
الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع الخطط 
املتكاملة واملرنة للتأليف والترجمة في املجاالت الطبية شاملة املصطلحات واملطبوعات 
املعلومات  لبنية  الضرورية  واملسوحات  واألدلة  واملوسوعات  والقواميس،  األساسية 
األساسية  املعلومات  وتقديم خدمات  الطبية  املناهج  إعداد  العربية، فضاًل عن  الطبية 

لإلنتاج الفكري الطبي العربي.
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املقدمة
الجفاف هو حالة مرضية تحدث عندما يفقد الجسم كثيرًا من السوائل، بحيث تكون 
كمية السوائل املفقودة من الجسم أكثر من املكتسبة إليه، وهذا يؤدي إلى عدم قدرة الجسم 
على القيام بوظائفه الفيزيولوجية. ومع أن املاء ُيفقد من الجسم بشكل طبيعي خالل التنفس 
والتبول، والتعرُّق، والدموع، وغيرها من العمليات الحيوية، إال أن شدة الجفاف تعتمد على 
كمية السوائل املفقودة. ولعل هناك عدة أسباب تزيد من حالة الجفاف مثل : اإلصابة باإلسهال 
أو القيء، والتعّرق املفرط، وزيادة التبول، واإلصابة بالحمى، حيث يخسر الجسم كمية كبيرة 

من املاء واألمالح املهمة في فترة زمنية قصيرة.

ومن أعراض الجفاف قلة كمية البول املفرزة من الجسم، وُيعد لون البول أحـد أكبر 
الشخص  إصابـة  إلى  للبول  الداكن  اللون  يشير  حيث  الجسم،  ترطيب  ملستوى  املؤشرات 
بالجفاف، وُيعد الشعور بالعطش من األعراض املهمة للجفاف، ولكن يجب االنتباه أنه من 
العالمات املتأخرة، وليس عالمة مبكرة على حدوث الجفاف كما قد يظن بعضهم. وفي حاالت 
الجفاف املتوسطة تظهر أعراض مثل : جفاف الفم، والشعور بالكسل، وألم في العضالت، 
والشعور بصداع الرأس والدوخة. وقد تتطور األعراض فتكون شديدة، فتظهر على املريض 
قلة التعّرق، والعيــون الغائـرة، وجفاف الجلد، وانخفاض ضغط الدم،  في صور عدة منها: 
مـن  كافيـة  كميات  شـرب  يكفي  قد  الوعي.  وفقدان  بالهذيان  والشعور  بالحمى،  واإلصابة 
السوائل خاصة املاء لعالج الجفاف والوقاية منه الستعادة توازن املعادن املهمة في الجسم، 
إضافة إلى األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من املاء مثل الفواكه والخضراوات، ولكن 
في الحاالت الشديدة ال يكفي ذلك، فقد يصف الطبيب بعض األدوية والعالجات، وقد يحتاج 
املصاب إلى دخول املستشفى للحصول على التغذية الوريدية بمحاليل اإلماهة مباشرة في 
املاء  من  وفيرة  كميات  إلى شرب  إضافة  أيضًا  الجفاف  من  للوقاية  وُينصح  الدم.  مجرى 
بتوخي الحذر في أوقات ارتفاع الحرارة وخاصة وقت الظهيرة، والقيام باألنشطة الرياضية 
في األماكن املغلقة، ويجب االنتباه إلى كبار السن واألطفال الصغار، فهم أكثر ُعرضة لخطر 

اإلصابة بالجفاف.
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وألهمية موضوع "الجفاف" وخطورته جاء اختيار املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم 
الفصل  يتناول  فصول  أربعة  يتضمن  حيث  أيدينا،  بني  الذي  الكتاب  هذا  لتأليف  الصحية 
األول مقدمة عن السوائل في جسم اإلنسان، بينما يستعرض الفصل الثاني ماهية الجفاف 
وأسبابه، ثم يوضح الفصل الثالث الجفاف عند األطفال، أسبابه وعالجه وكيفية التعامل معه، 

وُيختتم الكتاب بفصله الرابع بتوضيح ماهية الجفاف عند البالغني وكبار السن.

نأمل أن يفيد هذا الكتاب قّراء سلسلة الثقافة الصحية، وأن يكون قد استوفى بالشرح 
كل ما تطرق إليه من معلومات عن الجفاف وخطورته.

األستاذ الدكتــور/ مــرزوق يوسف الغنيــم
األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

وهلل ولــي التوفيق،،
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• د.  محمد عبد العزيز الزيبق	

ــ سوري الجنسية من مواليد عام 1969م. 

ــ  حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ــ جامعة دمشق ــ عام 1993م.

ــ  حاصل على درجة املاجستير في طب األطفال ــ جامعة دمشق ــ عام 1998م.

ــ  حاصل على الزمالة البريطانية في طب األطفال ــ عام 2015م.

ــ  يعمل حاليًا اختصاصي في وحدة العناية املركزة لألطفال ــ مستشفى مبارك الكبير ــ 
وزارة الصحة دولة الكويت.
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خلق هلل اإلنسان في أحسن صورة وبنظام متكامل يعجز العقل عن وصفه، ومن 
تلك األنظمة البديعة نظام حركة املاء في الجسم، حيث إن املاء هو املكون األكبر لجسم 
اإلنسان، ويشكل ما يعادل 70 % من كتلة الجسم ) وتختلف نسبة املاء في الجسم 
تبعًا للعمر والجنس (. ويعتبر املاء هو العنصر األهم لجميع عمليات االستقالب في كل 

أعضاء الجسم ويدخل في جميع وظائف الجسم على النحو التالي :

ــ املاء هو العنصر املسؤول عن حركة الدم والضخ نحو األعضاء، حيث يشكل املاء 
90 % من تركيب الدم الذي يعد الناقل الرئيسي لألكسجني نحو األنسجة.

ــ ينظم املاء عملية الهضم واالمتصاص، ويمنع حدوث اإلمساك، ويساعد املاء على 
الشعور بالشبع، ومن ثم يساعد على تخفيف الوزن.

والبشرة،   الجلد  ونضارة  وتعزيز صحة  الرطوبــة،  على  املحافظة  في  دور  للماء  ــ 
واملحافظة عليها دون جفاف، وتنظيم عملية التعّرق والتبخير.

ــ للماء أيضًا دور في إنتاج اللعاب وترطيب الفم، ومن ثم هضم الطعام ومنع تسوس 
األسنان واملحافظة على ترطيب السبل التنفسية وحمايتها من الجفاف والوقاية 

من األمراض التنفسية.

ــ يلعب املاء دورًا رئيسيًا في عمل الكلية وإنتاج البول.

ــ يحافظ املاء على رطوبة املفاصل والغضاريف.

ــ يعمل املاء على تنظيم حرارة الجسم والحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة طوال 
الوقت.

ن املاء وظائف الدماغ، والذاكرة واملزاج، ويساعد على تخفيف الصداع. ــ ُيحسِّ

ــ للماء دور أساسي في عمل العضالت.

الفصل األول
السوائل فـي جسم اإلنسان
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احتياجات جسم اإلنسان اليومية من املاء

يحتاج اإلنسـان مــا ال يقــل عــن لترين ونصف على األقل مــن املــاء يوميًا لكي 
تقوم األجهــزة بعملها على النحو الصحيح واألمثل، وبهذه الكمية يعوض مــا يفقــده 
الجسم نحو الخـارج. ويتسبب نقص املاء الوارد إلى الجسم في مشــكالت كثيــرة، 

وهــذا ما سيتم تناوله بالشرح آجاًل.

شكل يوضح نسبة ما يشكله املاء من جسم اإلنسان وأعضائه الحيوية.

السوائل في جسم اإلنسان

إن نظام االحتفاظ بالسوائل وامتصاصها إلى داخل الجسم، ومن ثم طرحها إلى 
خارجه هو نظام دقيق للغاية، بحيث إن الكمية تبقى دائمًا متوازنة بصورة رائعة من 
خالل عدة أجهزة. ويحدث فقدان الجسم للماء من خالل النشاط الجسماني اليومي، 
وذلك عبر تبخر املاء مع التنفس أو التعّرق، أو من خالل طرح املاء مع البول والبراز. 

وعملية الفقدان هذه هي عملية مستمرة ويومية.

العني
% 95

الدماغ
% 83

الكليتان
% 83

الرئتان
% 85 الدم

% 94

العضالت
% 75

القلب
% 75

% 60 % 65

أكثر من أكثر من 
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وعلى الوجه اآلخر يتناول اإلنسان السوائل، لكي يعوض تلك السوائل التي تم 
املسؤولة عن  اإلنسان  أجهزة جسم  دور  يلي  فيما  منها، وسنبني  والتخلص  طرحها 

توازن السوائل في الجسم:

أواًل : الجهاز الهضمي

تفرز املعدة واألمعاء ما يعادل ثالثة إلى ستة لترات من السوائل بشكل يومي، 
وتضخها مباشرة داخل األمعاء، ومعظم هذه السوائل يعاد امتصاصها إلى داخل 
الجســم، وفقط يتــم إخــراج أو طرح إلى الخارج ما يعادل 100 إلى 200 ملــي لتـر 
البراز؛ لذلك لو حدث أي اضطراب في الجهاز الهضمي كااللتهابات أو غيرها  مع 
كبيرة من  الجسم كمية  ويفقد  اآللية،  القيء واإلسهال، وستختل هذه  يزداد  فسوف 

السوائل واألمالح، ويؤدي ذلك إلى حدوث الجفاف.

ثانيًا : الجهاز البولي والكلية

ُتعد الكلية عضوًا مهمًا وأساسيًا في توازن املاء واألمالح، فهي مصفاة الجسم 
التي تساعد في طرح املواد السامة والزائدة على حاجة الجسم إلى الخارج مع البول، 
وتحافظ في نفس الوقت على السوائل بشكل دقيق، ففي كل يوم يعبر أغشية الكلية 
ما يعادل 130 إلى 180 لترًا من الدم، ثم يعاد امتصاصه كله تقريبًا، فيما عدا نسبة 
ثم طرحه خارج  ومن  يوميًا،  البول  تشكيل  يتم  لترين، حيث  إلى  لترًا  تعادل  ضئيلة 

الجسم.

الوراثي، أو  الكلية  )مثاًل اعتالل  الدم  الكلية وفلترة  لذلك أي اختالل في عمل 
سوف يؤدي  فشل الكلية املزمن، أو استخدام األدوية املدرة للبول، أو داء السكري( 
إلى خلل هذه اآللية، ومن ثم فقدان السوائل بكثرة مع البول، وحدوث الجفاف، وعلى 
ذلك  تأثير  فإن  والطويل،  املتكرر  السوائل  نقص  حدوث  حال  ففي  ذلك  من  العكس 
ضار على الكلية، حيث يقل إنتاج البول وتزداد االلتهابات البولية، وتتكون الحصيات 
الكلوية، وقد تصل للفشل الكلوي. أي أن الكلية هي منظمة للسوائل، وسيصيبها ضرر 

كبير في حال حدث نقص في الكمية الواردة للجسم من املاء.
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ثالثًا : الجلد

هو العضو األكبر في الجسم وله وظائف عديدة، ومنها إنتاج العرق من الغدد 
العرقية املتواجدة ضمن الجلد، والهدف من إنتاج العرق هو تبريد الجسم، ومن ثم 

املحافظة على حرارة الجسم.

إن كمية العرق املطروحة يوميًا تعادل لترًا إلى لترين ؛ لذلك في حاالت الطقس 
الجهد  فيزيائية مثل:  أعمااًل  لو أن هناك  العرق، خاصة  إنتاج  يزداد  الحار والرطب 
الجفاف،  املاء وحدوث  كبيرة من  فقدان كمية  إلى  يؤدي  الرياضة، وهذا  أو  الشاق، 

ولهذا  البد لنا من إعادة تعويض كمية العرق املطروحة وذلك بشرب املاء املتكرر.

ويجب االنتباه أنه بعد فترة من التعّرق الشديد ولفترة من الزمن، وفي حال عدم 
تعويض هذه السوائل فإن العرق لن يتبخر، وهنا يحدث ارتفاع كبير في درجة حرارة 
)Heat stroke(، وهي حالة خطيرة  الحرارة  ُيعرف بضربة  ما  إلى  وتؤدي  الجسم، 
ومهددة للحياة، وأيضًا يعمل الجلد كحاجز واٍق يمنع السوائل من الخروج عبره، لذلك 
في حال حدوث أي حرق في الجلد، أو أذية شديدة سوف تعبر السوائل نحو الخارج 

ويحدث الجفاف، لذلك فإن السوائل ُتفقد من أجسامنا عن طريق :

أواًل : الجهاز الهضمي )مثل: اإلسهال، والقيء، والنزف الهضمي(.

الجلدية  واآلفات  الشديد،  والتعّرق  العالية،  والحرارة  الحروق،  )مثل:  الجلد   : ثانيًا 
املفتوحة(.

ثالثًا : الجهاز البولي )مثل: استخدام األدوية املدرة للبول، ومرض كلوي مزمن(.

رابعًا: زيادة إفراز الهرمون املدر للبول من الدماغ )حيث يؤدي إلــى التبـول بكميـات 
كبيرة(.

خامسًا: الحوادث الخطيرة قد تؤدي إلى كسور ونزوف، ومن ثم فقدان السوائل بكثرة.
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عالمات تدل على نقص املاء في الجسم.

سوء التنفس 
وجفاف الفم

آالم وتقلصــات في 
العضالت واملفاصل

قلة العرق
وجفاف الجلد

اإلمســـاك
ومشكالت الهضم

قلة التبول وتغير 
لـون البــول إلــى 
اللــــون األصفــــر
أو يصبــح داكنًا. 

إحساس شديد بالجوع 
وصعوبة الهضم

الخمول وعدم التركيز 
والصداع والدوار
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ُيعرف الجفاف على أنه نقص املاء في جسم اإلنسان نتيجة فقدان السوائل، إذا 
كان هذا النقص بمعدل يفوق الكمية التي يتناولها الشخص، وذلك خالل فترة قصيرة 
من الزمن. أو بمعنى آخر : حجم السوائل املفقودة أكبر من الكمية الواردة للجسم، 
املاء يخسر  الكلي في الجسم. ومع فقدان  ومن ثم يحدث نقص في حجم السوائل 

الجسم أيضًا كمية من األمالح، فينتج عن ذلك توازن سلبي يؤدي إلى الجفاف.

تأثير الجفاف على الجسم
إن نقص السوائل املوجودة في الجسم يؤثر بشكل مباشر على كمية السوائل 
القلب والكلية والدماغ، ومن ثم يؤثر استمرار  املغذية ألعضاء الجسم الحيوية مثل: 
النقص على نسبة األكسجني الواردة إلى هذه األعضاء، وهنا قد يحدث فشل في عمل 

األعضاء، وقد يصل األمر في الحاالت الشديدة إلى الوفاة.

الفصل الثاني
ماهية اجلفاف وأسبابه

أهــم أســباب الجفــاف.

اإلسهال والقيء

الحمى

استخدام 
مدرات البول

كثرة التعّرق 
الشديد

قلة تناول 
السوائل
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األشخاص املعرضون للجفاف
أن  وبأي عمر  ويمكن ألي شخص  الجفاف حالة مرضية شائعة ومعروفة،  إن 
ُيصاب به في حال لم يتناول الكمية الكافية من السوائل. ويشيع حدوث الجفاف في 
البلدان الفقيرة والنامية وذلك لقلة الوعي الصحي، ونقص أساليب النظافة والوقاية 
إلى  إضافة  والعالجية،  الصحية  املوارد  ونقص  عالجها  وتأخر  األمراض  وانتشار 

افتقار بعض الدول إلى املاء النظيف الصحي.

الوعي  لتوفر  املتقدمة،  البلدان  في  الجفاف  يقل حدوث  ذلك  من  العكس  وعلى 
الثقافة  وانتشار  الباكرة  الطبية  واالستشارة  الوقاية،  ُسبل  وتعليم  العالجات  وتوفر 
الصحية، ويعتبر األطفال هم الفئة األكثر ُعرضة لإلصابة بالجفاف، وأيضًا هم الفئة 
األكثر خطورة، وكذلك فئة كبار السن فهم من الفئات األكثر ُعرضة لإلصابة، وتعتبر 

النساء الحوامل من الفئات املُعرضة بشدة لإلصابة.

كبار السن
كلما تقدمنا في العمر يصبح مخزون السوائل في أجسامنا أقل، وتقل قدرتنا 
على االحتفاظ باملاء، ويصبح الشعور بالعطش أقل قوة، وتتفاقم هذه املشكالت مع 

وجود األمراض املزمنة مثل داء السكري، والخرف ومع استخدام أدوية ُمعينة.
تقلل من قدرتهم في  التي  الحركة  قد يصاب كبار السن أيضًا بمشكالت في 
الحصول على املاء ألنفسهم، وتزداد خطورة الجفاف عند هذه الفئة العمرية، ويزداد 

معدل دخولهم املستشفى.

األشخاص املصابون باألمراض املزمنة

عالجه  يتم  لم  أو  فيه  التحكم  يمكن  ال  والذي  مثاًل  السكري  بداء  اإلصابة  إن 
سوف تكون عاماًل مساعدًا وقويًا لإلصابة بالجفاف، إضافة إلى أمراض أخرى مثل 
البوالة التفهة )Diabetes insipidus(، وأيضًا مرض الكلى يزيد من خطر اإلصابة 
البسيطة  الزائد. ويجعل حتى اإلصابة  التبول  التي تسبب  األدوية  بالجفاف، وكذلك 
بأمراض بالبرد، أو التهاب الحلق أكثر خطورة على اإلنسان من املعتاد بسبب زيادة 
احتمال حدوث الجفاف، ألنه من املرجح أن الشخص يمتنع عن تناول أو شرب أي 

شيء عندما يكون مريضًا.
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ولذلك سوف نقسم حديثنا في هذا الكتاب إلى قسمني رئيسيني وهما الجفاف 
عند األطفال، والجفاف عند كبار السن، ألنهما الفئتان األكثر إصابة واألشد خطورة.

مضاعفات نقص املاء في الجسم.

رائحة الفم الكريهة 
الصداع والُدواروجفاف الفم

الخمول واإلرهاق آالم املفاصل 
والعضالت

تسارع ضربات 
القلب

اإلمساك

كيفية دفاع الجسم عن نفسه ضد الجفاف )توازن السوائل داخل 
جسم اإلنسان (

يحاول الجسم في حاالت الجفاف القيام برد فعل لحماية األعضاء املهمة من 
نقص السوائل، ولذلك يقوم بالتالي:

تحريض الدماغ على إفراز هرمونات تنشط منعكس العطش، ويعتبر العطش نظام . 1
إنذار مبكر للتنبيه إلى شرب املاء، ويعني هذا نوعًا من الجفاف املعتدل وكقاعدة 

أساسية :
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يعتبر العطش من العالمات متأخرة الظهور على حدوث الجفاف

ومن األمثلة على ذلك : كبار السن، ال يشعرون بالعطش لُيصابوا بالجفاف فعليًا، 
ألن آلية العطش تتراجع مع تقدم  العمر.

للتبول، بحيث . 2 بإفراز هرمون مضاد  بالقيام  الفقدان أيضًا  الدماغ لهذا  يتفاعل 
يأمر الكلية أن تقلل من كمية البول املطروح للحفاظ على املاء، وإعادة امتصاص 

املاء من الكلية إلى داخل الجسم.

تساعد باقي األجهزة بالدفاع عن الجسم، حيث يتسّرع القلب والتنفس لتأمني . 3
ضخ أكبر كمية من الدم نحو األعضاء، ومن ثم توجيه الدم نحو األعضاء األكثر 
أهمية مثل: الدماغ والقلب وتقليل تدفق الدم نحو األعضاء األقل أهمية مثل الكلية 

والعضالت إلى حني عودة حالة الجسم إلى توازنها السابق.

ولكن إذا فشلت آليات الدفاع السابقة، واستمر فقدان السوائل وازدادت حدة 
الجفاف فسوف يفقد الجسم قدرته على املعاوضة، وتنقص تروية األعضاء، ومن ثم 
الصدمة  وتحدث  الشرياني،  الضغط  وينخفض  لألعضاء،  املغذي  األكسجني  ينقص 
)Shock(، وقد تنتهي بالوفـــاة وخاصـــة عنــد األطفـــال الذين تقـــل أعمارهــم عن 

خمس سنوات.
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األطفال أمانة في أعناقنا ويتحمل اآلباء مســؤولية تربيتهم ونمــوهم وصحتهم 
ومتابعتهم حتى بلوغهم السن الذي يعتمدون فيه على أنفسهم وخاصة الطفل الرضيع 

الذي ال يستطيع التعبير عن حاجته وطلباته إال بالبكاء.

ولذلك في حال إصابة الرضيع بمرض الجفاف يجب االنتباه إلى األعراض التي 
يبديها، أو العالمات الجسدية التي تظهر عليه. وهذا مــا ســنحاول شـرحه هنا لكي 
يكتشف الوالدان مدى سهولة أو خطورة الحالة، ومراجعة الطبيب دون تأخير حتى ال 

يؤثر ذلك بشدة على طفلهم.

الفصل الثالث
اجلفاف عند األطفال

صورة لطفل مصاب بالجفاف تظهر عليه أعراض اإلعياء الشديد.
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أسباب حدوث الجفاف عند األطفال
بأداء  معظم األطفال يفقدون كثيرًا مـن السوائــل يوميــًا؛ نتيجة قيام جسمهم 
العمليات الحيوية، إذ يتبخر املاء من جلدهم، ويخرج أيضًا عند التنفــس، والبـكاء، 
والتعّرق، والتبول؛ لذا ينبغي أن يحصل األطفال على كمية كافية من املاء من األطعمة 

واملشروبات التي تغذيهم يوميًا، لتعويض ما فقدوه من السوائل.
الجفاف بشكل ملحوظ عند األطفال الصغار، وخاصة ما دون  ويشيع حدوث 

الخامسة من العمر ويعود ذلك إلى ما يلي:

أواًل : كون األطفال في فترة النمو، وفي فترة تطوير املناعة ضد األمراض؛ لذلك تتكرر 
عندهم اإلصابة باألمراض الفيروسية والجراثيم املختلفة، لكي تتعرف أجسامهم 
عليها وتتكون املناعة الالزمة ملقاومة األمراض مستقباًل ومن هذه األمراض : مرض 
التهاب املعدة واألمعاء، وهو مرض تكون أعراضه عند الطفل املصاب بحــدوث 

اإلســهال، والقيء املتكرر والتي تقود إلى فقدان املاء واألمالح من الجسم.
يمكن أن يؤدي اإلسهال الحاد إلى فقدان بالغ للماء واألمالح وفي وقت قصير 
للغاية، وفي حالة حدوث القيء مع اإلسهال يفقد املريض مزيدًا من السوائل واألمالح، 

ومن ثم حدوث الجفاف.

ع أن يعبروا عــن شــعروهم بالعطش ،  وأنهم  ثانيًا: ال يستطيع األطفال وخاصة الرضَّ
بحاجة للماء، وال يستطيعون االعتماد الذاتي علــى أنفسهم لتحقيـق ذلك، وشرب 
السوائل بشكل مستقل لتعويض ما يفقدونه؛ لذلك فهم يعتمدون على ذويهم، وقد 

يؤدي إهمال ذلك إلى حدوث الجفاف لديهم.

إن سطح الجسـم عنـد األطفـال إذا ما قيس بكمية السوائل املوجودة داخل  ثالثًا: 
أجسامهم فإنه كبير، أي أن فقد كمية قليلة من املاء يعتبر كبيرًا وبالغ األهمية 
بالنسبة لحجم أجسامهم، ونذكر أيضًا أسباب متفرقة قد تلعب دورًا في تسريع 

ع وهي: حدوث الجفاف عند األطفال والرضَّ
وذلك . 1 صناعيًا،  لبنًا  أو  طبيعيًا  كان  سواء  للرضيع  املعطى  الحليب  كمية  نقص 

لجهل األهل بالكمية املناسبة والالزمة لكل عمر ولكل وزن. وقد ينقص حليب األم 
املرضع، وال تستطيع معرفة الكمية املعطاة البنها بالتحديد.
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ارتفاع درجة الحرارة عند الطفل قد يؤدي إلى فقد السوائل.. 2
التهاب الفم والحلق يمنع الطفل من تناول الحليب، أو املــاء، أو األغذيــة األخرى.. 3
في حاالت نادرة قد يفقد الطفل السوائل بشكل أكثر من املعتاد بسبب ممارسة . 4

التمارين املجهدة خالل لعبه تحت أشعة الشمس الحارقة لساعات طويلة.

نصيحة مهمة لألهل

في حال إصابة الطفل بالجفاف يجب اصطحابه إلى طبيب األطفال لتلقي العالج، 
وعدم االستهانة باألعراض التي تنذرك بإصابته بالجفاف، فعندما ال يستطيع الجسم 
الحصول على ما يكفيه من السوائل قد ُيصاب طفلك ببعض املضاعفات التي تصل 

حدتها إلى تلف الدماغ، أو الوفاة في بعض األحيان.

تصنيف شدة الجفاف عند األطفال

قد  ربما  أو  الزمن،  من  فترة  تدريجي وخالل  بشكل  الجفاف  يحدث  أن  يمكن 
بتوعك  املصاب  الطفل  مراقبة  يجب  لذا  سريع؛  بشكل  ويتطور  فجأة  الطفل  يصيب 
صحي مثل: األنفلونزا، أو اإلسهال بحثًا عن عالمات الجفاف، فالعالمات التحذيرية 
ليست دائمًا واضحة، وحسب تصنيف منظمة الصحة العاملية وتصنيف مركز مراقبة 
األمراض األمريكي قد تم تصنيف الجفاف عند األطفال حسب شدة فقدان السوائل 
التعامل معه  ثم كيفية  املرض، ومن  ليتم معرفة مدى شدة  إلى ثالث درجات؛ وذلك 

ومحاولة تجنب عواقبه.

• أنواع الجفاف تبعًا لشدة فقدان السوائل
         )Mild( الجفاف البسيط

حيث يفقد الجسم من )3 - 5 %( من وزنه.

   )Moderate( الجفاف املتوسط

حيث يفقد الجسم من )6 - 9 %( من وزنه.
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 )Severe( الجفاف الشديد

حيث يفقد الجسم 10 % فما فوق من وزنه.

قبل  املريض  وزن  مسبقًا  نعرف  أننا  يفترض  التصنيف  هذا  تطبيق  قبل  ولكن 
حدوث فقدان السوائل، وهذا األمر قد يكون غير ممكن في معظم الحاالت. لذلك اعتمد 
التصنيف على اللجوء إلى طريقة أخرى موازية لألولى وهي وجود العالمات السريرية 

وهي كالتالي:

• أنواع الجفاف تبعًا للعالمات السريرية

أواًل: الجفاف البسيط

عادة ما يكون املرض في بداياته ولم يتطور بشكل واضح بعد، وال توجد عالمات 
سريرية واضحة عند الطفل، ومن الصعب مالحظتها، مثل : )نقص بسيط في البول 
املطروح( ؛ لذلك ُيعتمد في التقييم هنا على التاريخ املرضي املأخوذ من األهل حول 
فقدان السوائل من الطفل، ومثال ذلك أن يذكر األهل أن الطفل لديه )قيء أو إسهال( 

مع تحديد املدة الزمنية لإلصابة.

ثانيًا: الجفاف املتوسط

وهنا تظهر العالمات بشكل واضح وتكون كالتالي:

• جفاف الشفاه والفم واللسان، والشعور بالعطش الشديد لدى الطفل.	

• نقص الدمع مع البكاء، أو غياب كامل للدمع.	

• والهياج، 	 الشديد،  البكاء  العكس  على  أو  وحركته،  الطفل  حيوية  نقص 
والعصبية، والنرفزة. 

• يعاني الطفــل الخمـــول والضعف العام، وقد ينتابه النعاس في كثيــر مـن 	
األحيان.
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• نقص حجم البول املطروح، ويصبح البول مرّكزًا، وداكن اللون، وذا رائحــة 	
كريهة، ونستدل على ذلك مثاًل بجفاف حفاضــة الرضيــع لثــالث ســاعات 
التي  حفاضاته  عدد  ينخفض  قد  أو  املتوسط،  الجفاف  حالة  في  أكثر  أو 
تبدلها األم إلى أقل من ست حفاضات خالل اليوم، أي نقص عدد مرات 
التبول اليومي. أما في حال كان الطفل أكبر سنًا، فقد ُيالحظ أن عدد مرات 

ذهابه إلى املرحاض قّل بشكل ملحوظ.

• يتغير براز الطفل، فقد يكون رخوًا إذا كان الجفاف ناتجًا عن اإلسهال.	

• تبدو عيون الطفل املصاب غائرة للداخل )أي : منخمصة للداخل(.	

• اليافوخ األمامي )وهو منطقة صغيرة رخوة مفتوحة( نجدها فقط في مقدمة 	
جمجمة الرضيع، وتكون عادة عند الرضيع الطبيعي مسطحة ومتوازية مع 
سطح الرأس، ولكن في حالة حدوث الجفاف تنخمص هذه املنطقة للداخل 

وكأنها حفرة بسيطة.

• تتسارع دقات القلب والتنفس، ويكون التنفس عميقًا.	

• جفاف الجلد وهو عالمة من عالمات الجفاف.	

صورة توضح عالمات الجفاف عند األطفال.

انخماص اليافوخ

انخماص العني 
والخد

قلة الدموع

جفاف الفم
واللسان

وجود الثنية 
الجلدية

العالمات

• جفاف اللسان والشفاه.•

• البكاء دون دموع.•

• عني مغمورة.•

• الجلد يكون مجعدًا وجافًا.•

• عدم التبول ملدة طويلة.•

• خفقان القلب.•

غور البطن
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ظهور عالمة الثنية الجلدية

عادة ما يكون الجلد مرنًا، فلو قمنا بمسك الجلد أو قرصه بني اإلبهام والسبابة 
ورفعه قلياًل ألعلى على شكل مثلث، أو خيمة ثم تركناه سيعود على الفور وبأقل من 
ثانية للوضع الطبيعي، ولكن مع حدوث الجفاف املتوسط والشديد وإجراء هذا االختبار 
على منطقه جلد البطن، أو الفخذ، أو الساق، أو الذراع، وتركنا الجلد فلن يعود إلى 
وضعه مباشرة، وإنما يحتاج إلى أكثر من ثالث ثواني ويشكل خيمة بشكل واضح. 

ثالثًا: الجفاف الشديد

إضافة إلى العالمات املذكورة في الجفاف املتوسط سابقًا، فإنه تظهر األعراض 
والعالمات التالية :

• يبدو الجلد باردًا ومبقعًا في نهايات األطراف لعدم وصول الدم بشكل كاٍف، لذلك 	
يشعر املصاب  بالبرد، خاصة في يديه وقدميه.

• يبدو التعب الشديد على الطفل املريض.	

صورة طفل تظهر عليه عالمات الثنية الجلدية نتيجة الجفاف.
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• يميل الطفل لالرتخاء والنوم وتراجع الوعي.	

• يحدث بالنهاية هبوط وانخفاض لضغط الدم الشرياني.	

• يعاني الطفل العطش الشديد.	

• عدم وجود الدموع مع البكاء.	

• لون الجلد الشاحب.	

• يتنفس الطفل بشكل أسرع من املعتاد، ويكون لديه تسارع في دقات القلب.	

من الجدير بالذكر أنه في الحاالت األكثر خطورة قد يعاني الطفل الهذيان، وقد 
يفقد وعيه. كل ما سبق ُيدعى مرحلة حدوث )الصدمة(، وهذا يوحي بالخطورة البالغة 
للحالة، وتهديدها للحياة، والحاجة املاسة للتدخل اإلسعافي، واإلنعاش بالسوائل ملنع 

فشل األعضاء.

صورة طفل يعاني الجفاف الشديد.
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مالحظات عامة تدعو إلى التفاؤل

• إن معظم حاالت الجفاف تكون من النوع البسيط ويمكن عالجها بشكل سهل.	
• يمكن السيطرة على الجفاف لو تم فهم آليته، وطرق الوقاية منه، وعالجه مبكرًا 	

والطريقـة  املناسب،  التوقيت  فـي  ُيعالج  ولم  ُتِرك  لو  ولكن  الصحيح،  وبالشكل 
ع قد يتطـور إلـى مرض خطير للغايـة، وقـد  املالئمة، وخاصــة عند األطفـال الرضَّ

يؤدي إلى الوفاة.
• وكقاعدة عامة: الجفاف البسيط سهل العالج، ولكن املتوســط والشديد البد مـــن 	

تدّخل الطاقم الطبي.

• الوعي والتثقيف الصحي حول املرض وتدبير عالجه مبكرًا يقي من مخاطره.	

عالج الجفاف عند األطفال
إن البدء املبكر للعالج، وبالشكل املناسب هو أهم عنصر في منع تطور املرض، 

وحماية الجسم من أخطار الجفاف، حيث يقوم العالج على:

• تعويض السوائل املفقودة، وهو العالج الوحيد والفّعال، وذلك عبر إعطاء محاليل 	
الجفاف الفموية.

• حاالت 	 وأما  البسيط،  الجفاف  حالــة  فـــي  الجفاف  معالجة  بمحاليل  اإلعاضة 
الجفاف املتوسطة والشــديدة فتحتـــاج دخول املستشـفى لتعويض السوائل عبر 

الوريد.

تعويض السوائل املفقودة للطفل هو العالج الفّعال في حاالت الجفاف 
البسيط لألطفال.
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الرضاعة وعالج الجفاف

في حالة الطفل الرضيع الذي يعتمد على األم يجب املحافظــة علـى الرضاعة 
الطبيعية بشكل حتمي وعدم إيقافها. ومن الجدير بالذكر أن الرضاعة الطبيعية تنقذ 
أكثر من 820 ألف طفل سنويًا، أما لو كان الطفل معتمدًا على الحليب الصناعي فال 
داعي إليقاف الحليب الصناعي إال لو طال أمد اإلسهال، وهنا يجب تبديل نوع الحليب 

الصناعي إلى حليب خاٍل من سكر الالكتوز وهو خاص بحاالت اإلسهال.

الحميات الخاصة لعالج الجفاف عند األطفال

حمية برات )Brat diet(، حيث ُينصــح بإعطــاء األغذيــة التي تخفف اإلسهال 
والقيء وهي: املوز، واألرز، والتفاح املهروس، ويمكن إعطاء الخضار، واللنب الرائب، 
لألطفال األكبر سنًا، وُيفضل االبتعاد عن عصير الفواكه الكامل واملشروبات الغازية 
املحتوية على الصودا والكافيني واالبتعاد عن الجيلي، ويجب إعطاء املاء العادي بداًل 

من املشروبات الغازية أو غيرها، وتجنب األغذية عالية الدهون.

حمية برات )BRAT diet( التي ُتستخدم لعالج الجفاف عند األطفال.
)Bا; Banana = موز ــ Rا; Rice = أرز  ــ Aا; Apple = التفاح ــ Tا; Toast = خبز محمص(.

 )Brat diet( حمية برات
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العالج باألدوية

)Anti-diarrheal agents( األدوية املضادة لإلسهال •
ُيمنع استخدام أي مضاد حيوي لعالج اإلسهال إال بوصفة طبيب، ألن معظم 
ُتشفى  الحاالت سوف  هذه  ومعظم  املنشأ،  فيروسي  سببها  األطفال  إسهال  حاالت 
 )Anti-diarrheal agents( تلقائيًا. يمنع أيضًا استخدام األدوية املضادة لإلسهال

ألنها تضر باآللية الدفاعية للجسم لطرد العوامل املمرضة نحو الخارج.

)Ondansetron( ومن املمكن إعطاء األدوية املضادة للقيء مثل: أوندانسيترون

األطفال أقلالعمر
من أربعة أشهر

األطفال
من )4-11( شهرًا

األطفال
من )12-23( شهرًا

أقل من 5الوزن
كيلو جرام

من )7.9-5(
كيلو جرام

من )10.9-8(
كيلو جرام

الجرعة الفموية
عــلــــى مـــــدار
أربع ساعات

)400-200(

ملي لتر
)600-400(

ملي لتر
)800-600(

ملي لتر

• البروبيوتيك

قد يعطى البروبيوتيك وهو نوع من البكتيريا النافعة لتقليل فترة اإلسهال.

)-Oral rehydration solution; ORS( محلـول معالجة الجفــاف الفمــوي •

وهو سائل مفيد في عالج حاالت الجفاف ومنتشــر فــي كل الدول، وُيصـرف 
دون وصفة طبية، ويأتي على شكل عبوات صغيرة ومعقمة، وهي محاليل آمنة ورخيصة 
الثمن، وُتعد طريقة تناولها أسهل من اإلعطاء الوريدي للسوائل، وهــي سوائل خفيفة 

وسهلة االمتصاص من األمعاء.

جدول يوضح جرعات األوندانسيترون الفموية:
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وقد أحــدث هـــذا الســائل فرقًا كبيرًا في عالج الجفاف ومنع تطوره لألسوأ، 
ويتركب هذا املحلول من:

املاء املعقم وهو املكون األساسي.. 1

ملح الطعام ) كلوريد الصوديوم (.. 2

السكر.. 3

البوتاسيوم.. 4

وكل ما سبق له نسب مدروسة عامليًا ومخصصة لعالج الجفاف وُمجَربة على 
نطاق واسع عامليًا، وبذلك سوف يحافظ الجسم على توازنه من املاء واألمالح.

• قامت بعض الشركات حديثًا بإضافة نكهات محببة ملحاليل الجفاف لكي يحبها 	
األطفال ويشربونها دون رفض أو تململ. 

• قد يكون هذا املستحضر على شكل بودرة، ويتم خلطها باملاء، أو يكون جاهزًا 	
بشكل تام.

• ال تعتبر هذه املحاليل الفموية دواًء، أو عالجًا لإلسهال أو القيء، ولكنها تعوض 	
السوائل املفقودة بسبب اإلسهال.

• تتوافر هذه املحاليل في األسواق بأسماء تجارية مختلفة.	

• في حال عدم توفر هذا املحلول في بعض الدول الفقيرة، فإنه ُينصح بتحضيره 	
داخل املنزل، وذلك بإضافة ملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقتني مــن الســكر 
العـادي إلى لتر من املاء الصحي النظيف، ومن ثم خلط املحلول بشكل جيد لكي 

تذوب املحتويات في املاء.
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كمية إعطاء محلول الجفاف  لألطفال

ولكي  القيء،  عدم  لضمان  ومتكررة  بسيطة  كميات  إعطاء  هو  األساسي  املبدأ 
يتحّمله الطفل يجب على األهل حساب الكمية املعطاة لطفلهم بشكل دقيق كما يلي:

• عمر الطفل أقل من أربعة أشهر•

ُيعطى 200 إلى 400 ملي لتر خالل أربع ساعات.

• عمر الطفل من )4 - 11( شهرًا•

ُيعطى 400 إلى 600 ملي لتر خالل أربع ساعات.

• عمر الطفل من )12 - 23( شهرًا•

لتر   بإعطاء ملي  أربع ساعات، ويتم ذلك  لتر خالل  800 ملي  إلى   600 ُيعطى 
واحد كل دقيقتني.

• ُتحسب الكمية حسب وزن الطفل أحيانًا.•

مثل: 50 ملي لتر من املحلول لكل كيلو جرام من وزن الطفل، وُتعطى خالل أربع 
ساعات.

صورة ملحلول الجفاف الذي ُيعطى لألطفال.
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طريقة اإلعطاء لألطفال

يجب أن يتحلى الوالدان بالصبر أثناء عالج طفلهم املصاب بالجفاف، ويعلموا 
أن ما يقومون به من تعويض السوائل هو أساس العالج وهو الدواء الشافي.

يتم اإلعطاء باستخدام ملعقة صغيرة أو بواسطة املحقنة وبشكل متكرر وبكمية 
بسيطة، أما إذا رفــض الطفل أخـذ محلـول الجفاف يجب مراجعــة الطبيب على الفور. 

نصائح صحية

يمكنك اتباع هذه النصائح املفيدة حقًا في وقاية طفلك من اإلصابة بالجفاف :

• عندما يكون الجو حارًا ومشمسًا يجب منع الطفل من اللعب خارج املنزل.	

• تأكد من أن طفلك يحصل على ما يكفيه مــن املاء والسوائل طــوال اليوم، خاصة 	
إذا كان الجو حارًا وجافًا.

• إذا كان طفلك يتقيـأ، أو يعانــي اإلســهال، أو ظهــرت عليـــه عالمــات الجفاف 	
الفموي؛  اإلماهـة  )محلول  الفــم  طريــق  عــن  الجفاف  معالجة  محلــول  امنحــه 
Oral rehydration solutions( في أسرع وقت ممكن، واستشر الطبيب حول 

آلية التعامل مع طفلك املصاب بالجفاف.

في حاالت الجفاف يشعر الطفل بالعطـش، ويتضاعف امتصاص
السوائل باألمعاء عند تناولها عن طريق الفم.
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األعراض التي تستدعي زيارة الطبيب

نود التنبيه على األبوين أنه مع سهولــة عــالج حــاالت الجفاف البسيطة، إال أنه 
توجد بعض العالمات واألعراض التي توحي بالخطورة، وضرورة االستعانة بالطبيب 

املختص، وهذه األعراض مثل:

• وجود الدم مع اإلسهال أو البراز أسود اللون.	

• استمرار اإلسهال لساعة أو أكثر.	

• القيء املتكرر واملستمر حتى مع تناول محلول الجفاف.	

• ألم البطن الشديد.	

• رفض الطفل لألكل والشرب.	

• رفض الطفل ألخذ محلول الجفاف.	

• عدم التبول بشكل طبيعي ) ُيراجع لو الطفل لم يتبول ألكثر من 12 ساعة(.	

• تغير في سلوك الطفل مثل: النوم الطويل، أو تأثر الوعي، والتعب الواضح.	

• قلة النشاط أو على العكس الهياج الشديد هو دليل على الجفاف الشديد، ويحتاج 	
إلى تدخل فوري.
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كما ذكرنا سابقًا الجفاف حالة مرضية تصيب كل األعمار، وتزداد شيوعًا عند 
ُيعتبر املسنون هم الفئة التي نخاف عليها  األطفال وكبار السن.  أطراف العمر أي: 

بشكل جدي، وذلك لخطورة املرض عليهم، وعدم قدرتهم على مقاومته.

أسباب حدوث الجفاف عند البالغني وكبار السن

هناك كثير من املسببات التي تؤدي إلى الجفاف عند الكبار ومنها:

• إن تقدم اإلنسان في العمر وكتطور طبيعي فيزيولوجي ينقص مخزون الجسم من 	
املاء، وتنقص القدرة أيضًا على االحتفاظ به .

• إن حدوث تراجع ملحوظ في حس الشعور بالعطــش مــع تقـدم العمر ، ومن ثــم  	
عدم تناول كبار السن كفايتهم من املاء يؤدي إلى إصابتهم بالجفاف. 

• الحركة 	 في  صعوبة  لديهم  تحدث  السن  كبير  عند  باملفاصل  آالم  لوجود  نظرًا 
والتنقل لتأمني االحتياجات وصعوبة في أن يخدموا أنفسهم بأنفسهم، ومن ثم 
عدم شرب املاء، ويحدث أيضًا نقص في الرؤية مع تقدم العمر، ومن ثم الخوف 

من الحركة.

• تأثر 	 إلى  يـؤدي  السـن  كبار  لدى  الخـــرف  الشيخوخة وحدوث  تطور مشكالت 
التركيز الفكري واملعرفي، وكذلك يتأثر البلع عندهم، وغالبًا ما نجد أن كبار السن 

يعتمدون على اآلخرين لتلبية حاجتهم من املاء.

• يؤدي تطور أمراض البروستاتة عند الرجال مع التقدم في العمر إلى زيادة الحاجة 	
إلى التبول املتكرر والذهاب إلى الحمام، ولذلك قد يمتنع هؤالء املرضى عن شرب 

املاء لكي يخففوا من الذهاب إلى الحمام ؛ مما يزيد من تفاقم حالة الجفاف .

الفصل الرابع
اجلفاف عند البالغني وكبار السن
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• قد تؤدي أمراض الكلية املزمنة إلى ضياع وفقد املاء واألمالح مع البول، ومن ثم 	
حدوث الجفاف، حيث تفقد الكلية قدرتها على الفلترة، وتنقية الجسم وأيضًا تقل 
قدرة الكلية على إعادة امتصاص املاء واألمالح من البول وإعادته للدم، ومن ثم 

ُتفقد السوائل واألمالح مع البول، ويحدث الجفاف.

• ارتفاع ضغط  	 عالجات  لعالج مرض معني مثل:  أدوية  السن  كبار  تناول معظم 
الدم الشرياني عن طريق املدرات البولية والتي تزيد بدورها من زيادة حجم البول، 

ومن ثم الجفاف.

• اإلصابة بداء السكري، وخاصة لو كان غير معالج بشكل جيد يؤدي إلى طرح 	
السكر مع البول، وأيضًا طرح كمية كبيرة من املاء مع البول، ومن ثم حدوث جفاف 

شديد قد يهدد الحياة.

أسباب عامة للجفاف في كافة األعمار

• يؤدي الطقس الحار والرطب إلى التعّرق الغزير، وخاصــة أثناء ممارسة الرياضة، 	
وقد يؤدي ذلك إلى حدوث الجفاف في حال عدم تناول كمية كافية من السوائل 

وتعويض ما يفقده الجسم.

• التهاب الرئة، واألنفلونزا، والتهاب املجاري البولية 	 أثناء األمراض الحادة مثل : 
يتعرض املريض لإلصابة بالحمى والتي تؤدي إلى زيادة فقد السوائل، وخاصة 
إذا كان املريض غير قادر على الشرب والبلع بسبب األلم، فال ُيعوض املفقود من 

السوائل.

• قد يكون سبب الجفاف هو النسيان، وعدم التعّود على شرب املاء بشكل كاف 	
أثناء اليوم؛ نتيجة انشغال الشخص ونسيانه للشرب.

• إن قضاء وقت طويل في الساونا )أي : غرف البخار الحارة في النادي الرياضي(	
قد يؤدي إلى فقد املاء من الجسم عبر التعّرق، ومن ثم حدوث الجفاف، ولذلك فإن  
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معظم هذه األندية تحدد وقتًا أقصى للرياضيـني للبقـــاء داخــل هــذه الغــرف،  
بحيث ال يتجاوز بضع دقائق.  

• أثناء التمارين الرياضية يحدث فقد واضح للماء، ولو استمر الفقد دون تعويض 	
يؤدي إلى إجهاد العضالت؛ ولذلك تحث الجمعيات الطبية الرياضية الالعبني على 

شرب 500 ملي لتر من املاء قبل ساعتني من بدء التمارين.

• عندما يكون الجو حارًا ورطبًا يزيد خطر إصابة األشــخاص الذين يعملــون أو 	
يمارسون التمارين في الخارج بالجفاف وأعراض ضربــة الحــرارة، وذلك ألنــه 
ال يمكن أن يتبخر العرق، ويبرد الجسم بسرعة كما هو معتاد، ويمكن أن يؤدي 

ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم والحاجة إلى سوائل أكثر.

• قد ال يتوفر أيضًا في بعض البلدان املصدر املناسب للماء اآلمن للشرب، وهذا قد 	
يحدث أيضًا في حال السفر أو التخييم. 

• قد يسبب اإلسهال والقيء فقدان نسبة كبيرة من املاء، واألمالح، ومن ثم الجفاف.	

• قد يمنع وجود تقّرحات بالفم الشخص من الشرب، وتهيئ لحدوث الجفاف.	

• يسبب تناول الكحول حدوث الجفاف.	

الجفاف وكبار السن

• يجب الحذر عند تقييم الجفاف عند كبار السن، واالنتباه إلى التاريخ املرضي  	
الحالي واألمراض السابقة، ويجب السؤال عن كمية أخذ السوائل، وكمية السوائل 

املطروحة وحجم البول.

• يجب أخذ التاريخ املرضي من املرافقني مع كبير السن في املنزل لو كان هناك 	
تشوش في الوعي، أو اضطراب في املعرفة واإلدراك لدى املريض نفسه.



- 28 -

• تتراجع أيضًا قدرة كبير السن على البلع ولألسف تتأخر األعراض في الظهور 	
بشكل واضح عندهم على عكس األعمار األخرى ألن آلية العطش تتأثر وتتراجع 

مع العمر.

• إن اعتقاد أن العطش هو عالمة باكرة للجفاف هو أمر خاطئ، وإنما هي عالمة 	
متأخرة وتدل على أن الجفاف قد بدأ فعاًل.

• لدى كبار السـن كمية مـن الشـحوم أكبر من كميـة العضـالت أي: عكــس عمــر 	
الشباب، ولذلك تكون كمية املاء أقل في أجسامهم.

• إن الحجم الكلي للماء عند كبار السن أقل من الشباب، لذلك فهم أكثر ُعرضة 	
للجفاف من الشباب.

أعراض الجفاف عند كبار السن

تكون األعراض عند كبار السن عادة غير واضحة، ويحدث عادة نقص بالوزن،   
ولكن لألسف توجد صعوبة بمعرفة الوزن ما قبل املرض للمقارنة  بني الوزن قبل وبعد 

املرض، لذلك يجب االنتباه إلى األعراض والعالمات األخرى مثل:

ــ جفاف الفم والشفاه. 

ــ نقص حجم البول املطروح، ونقص عدد مرات التبول، ويكون البول غامقًا ومركزًا.

ــ الضعف العضلي؛ نتيجة نقص األمالح عندهم مثل نقص البوتاسيوم. 

ــ ظهور الضعف والدوخة لدى املريض.

ــ التعب واإلرهاق.

ــ تسّرع دقات القلب.

ــ تأثر الوعي.

ــ العطش الشديد.
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ــ انخماص العيون للداخل.
ــ حدوث اإلمساك.

ــ جفاف الجلد.

ــ ظهور عالمة الثنية الجلدية

تكون هذه العالمة واضحة عند األطفال املصابني بالجفاف وهي عالمة مهمة، 
ولكن عند كبار السن تعتبر عالمة غير موثوق بها، ألن الجلد عادة يفقد مرونته مع 
العمر، ومعظم كبار السن سيتشكل لديهم ثنية جلدية بشكل طبيعي لو تم االختبار 
عليهم دون أن يكون هناك جفاف، ولتفادي هذا الخطأ ُينصح بإجراء هذا االختبار 

على املنطقة الداخلية من جلد الفخذ عندهم، أو على منطقة عظام القفص الصدري.

إن عدم وجود الثنية الجلدية عند كبار السن ال ينفي وجود الجفاف فقد ال تكون 
الثنية الجلدية واضحة عند البدناء. 

الثنية الجلدية لدى كبار السن.

ــ انخفاض ضغط الدم الوضعي )Posture hypotension( عند البالغني، حيث يحدث 
هبوط الضغط عند الوقوف من الجلوس وحدوث الدوار، وهذا ال يحدث عند كبار 
الســن املصـابني بالجفـاف، ألن الجهاز العصبي مع تقدم العمر ال يظهر ردة 

الفعل هذه.
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إضافة إلى عالمات أخرى مثل: الصداع، ودوار الرأس، وذلك لنقص أكسجني 
الدماغ، ولكن مع تطور الحالة إلى األسوأ تظهر أعراض أشد خطورة، وهي ضعف 

عام ونعاس، وضعف التركيز والذاكرة، والتشوش.

مالحظات مهمة عند كبار السن
• يجب مالحظة كمية املاء املأخوذة، وعدم االنتظار منهم أن يطلبوا من مرافقيهم 	

إعطاءهم املاء، ألن آلية العطش تتراجع وال يشعرون بذلك.
• تتراجع عملية البلع لدى كبار السن وتتراجــع قدرتهــم العقلية والحركية؛ 	

لذلك يجب مراقبتهم وتشجيعهم على الشرب، ومراقبة أي تغير ولو بسيط 
في عاداتهم اليومية.

مضاعفات الجفاف عند البالغني
يمكن أن يؤدي الجفاف إلى مضاعفات خطيرة، تشمل :

اإلصابة الحرارية
الرياضية  التمارين  ممارسة  عند  السوائل  من  الكافي  القدر  تناول  يتم  لم  إذا 
بقوة والتصبب عرقًا بشدة، فقد ينتهي األمر بإصابة حرارية تتراوح في شدتها بني 
البسيطة، واإلنهاك الحراري، أو ضربة حرارة من املحتمل أن  التشنجات الحرارية 

تشكل تهديدًا على الحياة.

املشكالت البولية ومشكالت الكلى
يمكن أن تسبب النوبات الطويلة، أو املتكررة من الجفاف التهابات الجهاز البولي 

وحصوات الكلى، بل يمكن أن تتسبب في فشل كلوي.

التشنجات
تساعد اإللكتروليتات )الكهارل( مثل: البوتاسيوم والصوديوم في نقل اإلشارات 
الكهربائية من خلية إلى أخرى. إذا كانت الكهارل غير متوازنة، فقد تصبح اإلشارات 
الكهربائية الطبيعية مختلطة، األمر الذي قد يؤدي إلى انقباضات الإرادية للعضالت 

وأحيانًا فقدان للوعي.
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صدمة انخفاض كمية الدم )صدمة نقص حجم الدم(

ُتعد هذه أحد أكثر مضاعفات الجفاف خطورة، وفي بعض األحيان تكون مهددة 
للحياة. تحدث عندما يؤدي انخفاض كمية الدم إلى انخفاض ضغط الدم وانخفاض 

كمية األكسجني في الجسم.

الوقاية من الجفاف عند كبار السن  
يجب أن ننبه القائمني على رعاية كبار السن سواء كانوا ذويهم، أو أعضاء الهيئة 

التمريضية املسؤولني عن تقديم الرعاية اليومية لهم على تذّكر األمور التالية:

• مراجعة أدويتهم باستمرار من الطبيب ومحاولة تعديلهــا أو تغييرهــا إذا تفاقــم 	
الجفاف وتزايدت خطورته.

• مساعدة كبار السن من أفراد األسرة، أو الهيئة التمريضية إلعطائهم السوائل 	
بشكل كاٍف.

• الجفاف عند كبار السن قد يهدد حياتهم، ويمكن تجنبه بسهولة بالوقاية والرعاية 	
اليومية.

• أي مرض حاد عندهم قد يفاقم الوضع بسرعة.	

الرعاية اليومية لكبار السن تجنبهم حدوث الجفاف.
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قواعد عامة للوقاية من الجفاف
إن مبدأ الوقاية خير من العالج هو قاعدة ذهبية يجب تطبيقها في حالة مرض 
الجفاف، حيث إن شرب املاء بكمية كافية وبشكل يومي هو مفتاح الحماية من الجفاف،  

ومن القواعد العامة للوقاية من الجفاف ما يلي :

ــ جعل شرب املاء عادة يومية اجتماعية.

ــ االحتفاظ بزجاجة من املاء في جميع األوقات في العمل أو السيارة مثاًل.

ــ الحرص على تناول املاء مع الوجبات الرئيسية.

ــ تناول األغذية الغنية باملاء والفواكه والخضراوات.

ــ الشعور بالعطش هو املؤشر املثالي اليومي للحاجة إلى املاء، والدليل اإلرشادي 
املالئم لدى األصحاء.

ــ قــد يحتاج األفراد لتناول مزيد مـن السـوائل فــي حالــة اإلصابـة بالحاالت 
التالية:

التدريبات الشاقة

بشكل عام ُيعد بدء ترطيب الجسم وترويته قبل التدريبات الشاقة إجراًء مثاليًا. 
كما أن إخراج كثير من البول الصافي الخفيف مؤشر جيد على جودة تروية الجسم. 
وفي أثناء التدريبات يمكن تناول السوائل على فترات منتظمة، واالستمرار في تناول 

املاء أو غيره من السوائل بعد انتهاء التدريبات.

الطقس الحار أو البارد

يحتاج اإلنسان إلى شرب مزيد من املاء في الطقس الحار، أو الرطب للمساعدة 
في تقليل درجة حرارة الجسم، واستبدال ما يفقده أثناء التعرُّق. وقد يحتاج اإلنسان 
الجاف  الهواء  الرطوبة بسبب  البارد ملقاومة فقدان  الطقس  املاء أيضًا في  ملزيد من 

وخاصًة مع االرتفاعات الكبيرة.
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املـرض

ُيصاب كبار السن في معظم األحيان بالجفاف بسبب الحاالت املرضية البسيطة، 
مثل : األنفلونزا، والتهاب الشعب الرئوية، أو التهاب الجهاز البولي. ينبغي التأكد من 

شرب مزيد من السوائل عند عدم الشعور بحالة صحية جيدة.

وفي حاالت اإلسهال أو القيء يجب االنتباه والحذر لتعويض السوائل واألمالح 
بتناول محاليل الجفاف الخاصة عند ظهور أول عالمات املرض. وال يجوز االنتظار 

إلى حدوث الجفاف.

راجع الطبيب في حال ظهور أعراض، أو عالمات تدل على 
خطورة الجفاف.

أهمية شرب املاء لكبار السن لتراجع آلية العطش لديهم.
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تشخيص الجفاف

يعتمد الطبيب في وضع تشخيص الجفاف على:

التاريخ املرضي املأخوذ من األهل )قيء ــ إسهال ــ حرارة(.. 1

الفحص السريري والبحث عن عالمات الجفاف.. 2

قد يلجأ الطبيب أحيانًا إلجراء تحاليل مختبرية.. 3

ما التحاليل الطبية التي يطلبها الطبيب عند وجود جفاف شديد؟

يقوم الطبيب بعــد فحــص املريـض بشكل دقيق بطلب تحاليل ألمالح الجسم 
كالصوديوم والبوتاسيوم، وأيضًا عمل تحاليل لوظائف الكلية وحموضة الدم، وُيعتبر 
الطبيب هو الشخص املؤهل لتشخيص نوع املرض وأسبابه، ومن ثم تحديد مدى شدته 

وخطورته، وبعد ذلك اختيار طريقة العالج املثلى ومكان تقديم العالج.

رسائل مهمة حول الجفاف

في نهاية عرضنا ملرض الجفاف نود توجيه رسائل مهمة ومباشرة :

أواًل : األطفال هم الفئة األكثر ُعرضة للجفاف، واألكثر خطورة، فالبد من الوعي 
املطلق حول األسباب، واألعراض، والوقاية، والعالج، وذلك لحمايتهم.

ثانيًا: األطفال أمانة في أعناقنا، ونحن مسؤولون بشكل مباشر عنهم، ولذلك 
في حال إصابتهم بأي مرض قـد يؤدي إلــى الجفاف تقــع علــى عاتقنـا مسؤوليـة 

معالجتهــم ومراقبة حالتهم بشكل مباشر.

ثالثًا: محاليل الجفاف آمنة جدًا ورخيصة ومتوفرة، ال تحرم طفلك منها عند 
الحاجة.

رابعًا: يجب أن يكون شرب املاء عادة يومية مالزمة لنا، ويجب الحرص على 
تناول املاء مع الوجبات الرئيسية.
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خامسًا: الوعي حول ضرورة الشرب بكميات كافية في مناطق الطقس الحار، 
وأثناء ممارسة األعمال املجهدة.

لتزويدهم  مباشر  بشـكل  ذويهـــم  علــى  يعتمدون  أيضًا  السن  كبار  سادسًا: 
باحتياجاتهم اليومية من السوائل، وخاصة أثناء فترات األمراض الحادة. وتركهم دون 

مساعدة قد يترتب عليه عواقب سيئة.

سوف  البالغني  وعند  األطفال  عند  البسيطة  الجفاف  حاالت  معظم  سابعًا: 
تتحسن مع تعويض السوائل، لكن لو كانت الحالة شديدة، فيحتاج األمر إلى العالج 

باملستشفى.

ثامنًا: لكي تعرف أنك تتناول كمية جيدة ومقبولة من املاء خالل النهار يجب أن 
يكون البول فاتح اللون وصافيًا، وأن تكون كمية البول جيدة.
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19 ــ العدد التاسع عشر »يناير 2007«

20 ــ العدد العشرون »يونيو 2007«

21 ــ العدد احلادي والعشرون »فبراير 2008«

22 ــ العدد الثاني والعشرون »يونيو 2008«

23 ــ العدد الثالث والعشرون »نوفمبر 2008«

24 ــ العدد الرابع والعشرون »فبراير 2009«

ثانياً : مجلة تعريب الطب

أمراض القلب واألوعية الدموية

مدخل إلى الطب النفسي

اخلصوبة ووسائل منع احلمل

الداء السكري )اجلزء األول(

الداء السكري )اجلزء الثاني(

مدخل إلى املعاجلة اجلينية

الكبد واجلهاز الصفراوي )اجلزء األول(

الكبد واجلهاز الصفراوي )اجلزء الثاني(

الفشل الكلوي

املرأة بعد األربعني

السمنة املشكلة واحلل

الچينيوم هذا املجهول

احلرب البيولوچية

التطبيب عن بعد

اللغة والدماغ

املالريا

مرض ألزهامير

أنفلونزا الطيور

التدخني: الداء والدواء )اجلزء األول(

التدخني: الداء والدواء )اجلزء الثاني(

البيئة والصحـة )اجلزء األول(

البيئة والصحـة )اجلزء الثاني(

األلـم.. »األنواع، األسباب، العالج«

األخطــاء الطبيــة



25 ــ العدد اخلامس والعشرون »يونيو 2009«

26 ــ العدد السادس والعشرون »أكتوبر 2009«

27 ــ العدد السابع والعشرون »يناير 2010«

28 ــ العدد الثامن والعشرون »أبريل 2010«

29 ــ العدد التاسع والعشرون »يوليو 2010«

30 ــ العدد الثالثون »أكتوبر 2010 «

31 ــ العدد احلادي والثالثون »فبراير 2011«  

32 ــ العدد الثاني والثالثون »يونيو 2011«

33 ــ العدد الثالث والثالثون »نوفمبر 2011«

34 ــ العدد الرابع والثالثون »فبراير 2012«

35 ــ العدد اخلامس والثالثون »يونيو 2012«

36 ــ العدد السادس والثالثون »أكتوبر 2012«

37 ــ العدد السابع والثالثون »فبراير 2013«

38 ــ العدد الثامن والثالثون »يونيو 2013«

39 ــ العدد التاسع والثالثون »أكتوبر 2013«

40 ــ العدد األربعون »فبراير 2014«

41 ــ العدد احلادي واألربعون »يونيو 2014«

42 ــ العدد الثاني واألربعون »أكتوبر 2014«

43 ــ العدد الثالث واألربعون »فبراير 2015«

44 ــ العدد الرابع واألربعون »يونيو 2015«

45 ــ العدد اخلامس واألربعون »أكتوبر 2015«

46 ــ العدد السادس واألربعون »فبراير 2016«

47 ــ العدد السابع واألربعون »يونيو 2016«

اللقاحات.. وصحة اإلنسان

الطبيب واملجتمع

اجللد..الكاشف..الساتر

اجلراحات التجميلية

العظام واملفاصل...كيف نحافظ عليها ؟

الكلى ... كيف نرعاها ونداويها؟

آالم أسفل الظهر

هشاشة العظام

إصابة املالعب »آالم الكتف.. الركبة.. الكاحل«

العالج الطبيعي لذوي االحتياجات اخلاصة

العالج الطبيعي التالي للعمليات اجلراحية

العالج الطبيعي املائي

طب األعماق.. العالج باألكسجني املضغوط

االستعداد لقضاء عطلة صيفية بدون أمراض

تغير الساعة البيولوجية في املسافات الطويلة

عالج بال دواء ... عالج أمراضك بالغذاء

عالج بال دواء ... العالج بالرياضة

عالج بال دواء ... املعاجلة النفسية

جراحات إنقاص الوزن: عملية تكميـم املعـدة ...   

ما لها وما عليها  

جراحات إنقاص الوزن: جراحة تطويق املعــدة    

)ربط املعدة(

جراحات إنقاص الوزن: عملية حتويل املسار  

)املجازة املعدية(  

أمراض الشيخوخة العصبية: التصلب املتعدد

أمراض الشيخوخة العصبية: مرض اخلرف



48 ــ العدد الثامن واألربعون »أكتوبر 2016«

49 ــ العدد التاسع واألربعون »فبراير 2017«

50 ــ العدد اخلمسون »يونيو 2017«

51 ــ العدد احلادي واخلمسون »أكتوبر 2017«

52 ــ العدد الثاني واخلمسون »فبراير 2018«

53 ــ العدد الثالث واخلمسون »يونيو 2018«

54 ــ العدد الرابع واخلمسون »أكتوبر 2018«

55 ــ العدد اخلامس واخلمسون »فبراير 2019«

56 ــ العدد السادس واخلمسون »يونيو 2019«

57 ــ العدد السابع واخلمسون »أكتوبر 2019«

58 ــ العدد الثامن واخلمسون »فبراير 2020«

59 ــ العدد التاسع واخلمسون »يونيو 2020«

60 ــ العدد الستون »أكتوبر 2020«

61 ــ العدد احلادي والستون »فبراير 2021«

أمراض الشيخوخة العصبية: الشلل الرعاش

حقن التجميل: اخلطر في ثوب احلسن

السيجارة اإللكترونية

النحافة ... األسباب واحللول

تغذية الرياضيني

البـــــــــهــــاق

متالزمة املبيض متعدد الكيسات

هاتفك يهدم بشرتك

أحدث املستجدات في جراحة األورام 

)سرطان القولون واملستقيم(

البكتيريا واحلياة

)nCoV-2019( فيـروس كـورونـا املســتجد

تطبيق التقنية الرقمية والذكاء االصطناعي في  

)COVID-19( 19- مكافحة جائحة كوفيد

اجلديد في لقاحات كورونا

التصلُّب العصبي املتعدد

ص.ب: 5225 الصفاة 13053 ــ دولة الكويت ــ هاتف 0096525338610/1 ــ فاكس: 0096525338618
acmls @ acmls.org : البريد اإللكتروني

/acmlskuwait/acmlskuwait /acmlskuwait

 www.acmls.org : املوقع اإللكتروني

0096551721678



الجفاف
في هذا الكتاب
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تأليف
د. محمد عبد العزيز الزيبق 

2021م

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــــــ دولة الـكـويت

بحيث  السوائل،  من  كثيرًا  الجسم  يفقد  عندما  تحدث  حالة مرضية  هو  الجفاف 
تكون كمية السوائل املفقودة من الجسم أكثر من املكتسبة إليه، وهذا يؤدي إلى عدم قدرة 
الجسم على القيام بوظائفه الفيزيولوجية. ومع أن املاء ُيفقد من الجسم بشكل طبيعي 
خالل التنفس والتبول، والتعرُّق، والدموع، وغيرها من العمليات الحيوية، إال أن شدة 
الجفاف تعتمد على كمية السوائل املفقودة. ولعل هناك عدة أسباب تزيد من حالة الجفاف 
اإلصابة باإلسهال أو القيء، والتعّرق املفرط، وزيادة التبول، واإلصابة بالحمى،  مثل : 

حيث يخسر الجسم كمية كبيرة من املاء واألمالح املهمة في فترة زمنية قصيرة.
أحد  البول  لون  وُيعد  الجسم،  من  املفرزة  البول  كمية  قلة  الجفاف  أعراض  ومن 
إصابة  إلى  للبول  الداكن  اللون  يشير  حيث  الجسم،  ترطيب  ملستوى  املؤشرات  أكبر 
ُيعتبر  فهو  للجفاف،  املهمة  األعراض  من  بالعطش  الشعور  وُيعد  بالجفاف،  الشخص 
من العالمات املتأخرة، وليس عالمة مبكرة على حدوث الجفاف كما قد يظن بعضهم. 
وفي حاالت الجفاف املتوسطة تظهر أعراض مثل : جفاف الفم، والشعور بالكسل، وألم 
في العضالت، والشعور بصداع الرأس والدوخة. وقد تتطور األعراض فتكون شديدة، 
قلة التعّرق، والعيون الغائرة، وجفاف الجلد،  فتظهر على املريض في صور عدة منها: 
وانخفاض ضغط الدم، واإلصابة بالحمى، والشعور بالهذيان وفقدان الوعي. قد يكفي 
شرب كميات كافية من السوائل خاصة املاء لعالج الجفاف والوقاية منه الستعادة توازن 
املعادن املهمة في الجسم، إضافة إلى األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من املاء مثل 

الفواكه والخضراوات، ولكن في الحاالت الشديدة ال يكفي ذلك.
وألهمية موضوع “الجفاف” وخطورته جاء اختيار املركز العربي لتأليف وترجمة 
العلوم الصحية إلعداد هذا الكتاب الذي بني أيدينا، حيث تضمن أربعة فصول تناول 
من خاللها مقدمة عن السوائل في جسم اإلنسان، واستعرض ماهية الجفاف وأسبابه، 
الكتاب  وُاختِتم  معه،  التعامل  وكيفية  وعالجه  أسبابه  األطفال،  عند  الجفاف  وضح  ثم 

بتوضيح ماهية الجفاف عند البالغني وكبار السن.
استوفى  قد  يكون  وأن  الصحية،  الثقافة  قّراء سلسلة  الكتاب  هذا  يفيد  أن  نأمل 

بالشرح كل ما تطرق إليه من معلومات عن الجفاف وخطورته.
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