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کورکان در مقایس�ه با بزرگس�االن نیاز بیش�تری به آب دارند. مخصوصًا نوجوانان و جوانانی که ورزش می کنند در 
ص�ورت ع�دم تأمی�ن آب از دس�ت رفت�ه در مع�رض ش�وکهای کم آبی و عوارض ناش�ی از آن قرار م�ی گیرندچرا که 
بعل�ت ع�دم توانای�ی ک�ودکان در تعدیل دمای بدن در دماهای باالی 37 درجه بخصوص در مناطق با رطوبت زیاد 
ک�ه احتم�ال گرمازدگ�ی را افزای�ش می ده�د در ص�ورت عدم توانای�ی در جبران آب و الکترولیتهای از دس�ت رفته، 

دچار دهیدراتاسیون و عدم تعادل الکترولیت ها مخصوصًا سدیم خون می گردند.

اهمیت تأمین نیاز کودکان 
و نوجوانان و ورزشکاران به آب

1. دفع مقدار ناچیز ادرار تیره رنگ
2. بیحالی، تهوع، سردرد و سرگیجه
3. عدم توانایی حفظ برون ده قلبی

4. عدم تنظیم فشارخون و تبادالت بافتی
5. ناتوانی سیس��تم گردش خون در انتقال مواد مغذی و اکس��یژن به 

بافتها و انتقال مواد زاید به خارج بدن از طریق مجاری دفعی

در اکثریت قریب به اتفاق افرادی که دارای کلیه های س��الم و قلب و 
ع��روق خوب��ی دارند مایعات مازاد نوش��یده ش��ده از طری��ق کلیه ها 
بص��ورت ادرار دف��ع می گردد تا حدی که س��طح مایع��ات بدن و مواد 

محلول در آن بحالت تعادل برسند.
 در جه��ت کنت��رل می��زان دفع ادرار و یا نگهداری تعادل ترکیبات آن، 
گیرنده ه��ای اختصاص��ی اندازه گیری و ثبت میزان غلظت مایعات در 
مغ��ز وجود دارند که با زیاد و کم ش��دن نس��بت م��واد محلول عکس 
العمل نش��ان می دهند و با احس��اس تش��نگی جهت تأمین و تنظیم 
مایع��ات ب��دن، از طری��ق افزای��ش میزان و دفعات دف��ع ادرار، تعادل 
مطلوب را برقرار می کنند بشرطیکه از میزان معینی فراتر نرفته باشد. 
توصیه می ش��ود اصل طالیی تناس��ب و تعادل در نوع و میزان مایعات 
نوش��یده ش��ده رعایت شود چراکه افراط در نوش��یدن آب فراوان هم 
می توان��د صدم��ات و لطم��ات جبران ناپذیری را به س��المتی و ادامه 
زندگی وارد س��ازد. حتی افراط در نوش��یدن آب بیش از چندین لیتر به 

مرگ منتهی می شود.

عالیم بارز گرمازدگی و دهیدراتاسیون و عدم تعادل

تغییرات ناشی از نوشیدن آب و مایعات بیشتر از نیاز
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پاسخ به سؤاالت رایج
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نکاتی در خصوص دریافت آب کافی
ب�ه مادران و مربیان ورزش�ی کودکان توصیه می ش�ود 
حتم�اً ک�ودکان را مجبور نمایند در طول روز هر س�اعت 
یک سوم تا دوسوم لیوان مایعات نوشیده و متناسب با 
وزن و س�ایز بدنش�ان ی�ک تا یک ونیم لی�وان مایعات 
اضاف�ی در س�اعت قب�ل از ورزش و 200-150 میل�ی 
لیت�ر ه�ر 20 دقیق�ه بین ورزش و تمرین و 400 تا 600 

میلی لیتر مایعات بالفاصله بعد از ورزش بنوشند.
 در راس�تای افزایش حساس�یت مکانیس�م تش�نگی و 
حف�ظ اس�مواللیته پالس�ما و کاه�ش اث�ر دیورتی�ک 
)ادرارزایی( آب لیموی تازه و یک قاش�ق عس�ل یا شکر 
و یک س�وم قاش�ق چایخوری جوش ش�یرین را به یک 
لی�وان )240 میل�ی لیت�ر( آب اف�زوده و با نوش�یدن آن 
بتدری�ج مایع�ات و الکترولیت ه�ای از دس�ت رفت�ه را 
جب�ران نماین�د. ای�ن ف�رآورده در افت فش�ار و س�طح 
قندخ�ون نی�ز تاثیرگ�ذار بوده و جای س�رم نمکی را در 
اغلب موارد می گیرد و خیلی مفیدتر از شربت نبات داغ 

عمل می کند.

خطرات نوشیدن آب فراتر از نیاز

نشانه های افراط در نوشیدن آب

همانطوریک�ه ع�دم نوش�یدن آب الزم و کاف�ی، بیماری�زا و مرگ آفرین می تواند باش�د، 
زیاده روی و افراط در نوش�یدن آب فراتر از نیاز و حد تحمل فردی نیز می تواند عوارض 
متعددو مختلفی را پدیدار نموده حتی منجر به بروز مسمومیت و از کار افتادن ارگانهای 

حساس بدن و از دست دادن زندگی منجر گردد.
گرچ�ه چندی�ن مکانیس�م کنت�رل و هورمونهای مختلفی در تنظیم مق�دار مایعات بدن و 
میزان الکترولیت های محلول و س�ایر ترکیبات بافت خون نظارت دارند ولی در مواردی 
ک�ه تح�ت تأثی�ر باورهای غل�ط و عدم آگاه�ی از خطرات هیپوناترمی ی�ا کاهش میزان 
س�دیم ب�دن ب�ه زور و اجب�ار ب�ه آب درمان�ی مبادرت گ�ردد و یا بیش از ح�د توان میزان 
تنظی�م، آب نوش�یده ش�ود عوارضی نظیر توه�م، گیجی، بیحالی، س�ردرد، تکرر ادرار و 

حتی کما ظاهر می گردد. ادرار این افراد بیرنگ تر به نظر می رسد.

افزایش فشارخون، گیجی، دو بینی، ضعف و گرفتگی عضالت، اشکال در تنفس، خواب 
آلودگی، حالت تهوع و استفراغ. نتیجه می گیریم حتی مهم ترین ماده غذایی نیز از اصل 
س�ه گانه غذا-دوا و س�م تبعیت می کند. وقتی غذا تلقی می ش�ود که نیاز بدن را تأمین و 
حالت رضایت ایجاد نماید. هنگامی دوا تلقی می ش�ود که با رفع تش�نگی، مواد مورد نیاز 
سلولها را به تک تک ریز مغذیها برطرف سازد. مصرف بیش از اندازه و فراتر از حد نیاز 

باعث بهم خوردن مکانیسهای دفاعی بدن خواهد شد.

آب لوله کشی بهتر است یا آب 
ه��ای معدنی عرضه ش��ده در 

بطری؟
خوش��بختانه آب لوله کشی اغلب شهرهای 
کش��ورمان هم از نظ��ر اقتصادی و هزینه و 
هم از نظر س��المتی مقرون به صرفه بوده و 
اگر کنترل درس��تی از بعد تندرس��تی و منابع 
تهی��ه و انب��ار و توزیع آب بعمل آید برآبهای 
عرض��ه ش��ده در بطری های پالس��تیکی 
ترجیح دارد چراکه خطر استفاده از پلیمرهای 
نامناس��ب جه��ت تهیه بطریه��ای مزبور و 
نگه��داری و توزی��ع آنها و زم��ان نگهداری 
باع��ث ره��ا ش��دن مونومره��ای زیانبار در 
محت��وی بطری ش��ده ک��ه در بلن��د مدت 

بیماریزاست.

چه تفاوتی بی��ن آبهای حاوی 
س��دیم زیاد و سدیم کم وجود 

دارد؟
آب های عرضه ش��ده بعنوان آب کم نمک 
نبایس��تی بیش��تر از بیست میلی گرم مواد 
معدنی در هر لیتر داش��ته باشند. این قبیل 
آبها بعلت مقدار س��دیم ناچیزی که دارند 

برای افراد مبتال به پرفش��اری خون مناسبتر 
هس��تند. دسته دوم آبهایی هستندکه در هر 
لیتر بیش از 200 میلی گرم نمک دارند. این 
قبیل آبها برای ورزشکاران و افرادیکه بعلت 
ش��غل خاص می��زان قاب��ل توجهی آب و 
نمک با تعریق مداوم خود دفع می نمایند 

مناسب می باشند.
جهت برطرف کردن عطش و تأمین آب 
و مایعات مورد نیاز، مایعات ایزوتونیک یا 

نوشیدنی های انرژی زا مناسب هستند. 
برای کس��انی که ساعت ها ورزش کرده اند 
مخصوص��اً در محی��ط گ��رم، مایع��ات 
ایزوتونیک برای جبران مایعات از دس��ت 
رفته مناس��ب تر بوده و در قبال جایگزین 
نم��ودن نمک کاهش یافت��ه، آب های 
ح��اوی س��دیم بیش��تر ک��ه در حدود 
دویس��ت میلی گرم سدیم دارند کافی 

است.
در هر حال، بهیچ وجه نوش��یدنیهای 
ان��رژی زا و حتی آب میوه جات غلیظ 
)بعل��ت مواد قندی زیادی که دارند( و 
ب��ه کندی جذب می ش��وند مناس��ب 

نمی باشند.
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