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رمضان والصحة

مصلحة طب اجلهاز الهضمي املركز االستشفائي اجلامعي احلسن الثاني فاس

هل ال�صيام مفيد ؟  .1

الصيام كثيرة ال تعد وال تحصى كما  نعم، فوائد 
آَمنحُوا كحُتَِب  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا   ﴿ القرآنية  اآلية  جاء في 
قَبِْلكحُْم  ِمن  الَِّذيَن  َعَلى  كحُتَِب  َيامحُ كََما  الصِّ َعَلْيكحُمحُ 
وَن ﴾ سورة البقرة اآلية 183 والحديث  َلَعلَّكحُْم تَتَّقحُ
ْث واََل يَْجَهْل وَِإْن اْمرحٌُؤ قَاتََلهحُ أَوْ  نٌَّة َفاَل يَرْفحُ َيامحُ جحُ : )الصِّ
َّتَْيِن وَالَِّذي نَْفِسي بَِيِدِه  ْل ِإنِّي َصائٌِم َمر َشاتََمهحُ َفلَْيقحُ
ِ تََعاَلى ِمنْ رِيِح  ائِِم أَْطَيبحُ ِعنَْد اهللَّ لحُوفحُ َفِم الصَّ َلخحُ
أَْجِلي  ِمنْ  وََشْهَوتَهحُ  وََشرَابَهحُ  َطَعاَمهحُ  يَتْرحُكحُ  الِْمْسِك 
َيامحُ لِي وَأَنَا أَْجِزي بِهِ وَالَْحَسَنةحُ بَِعْشِر أَْمثَالَِها(.  الصِّ
ومع ذلك، ينبغي اتباع عدد من القواعد حتى يكون 

للصوم آثار مفيدة على الجسم.

ال�صيام؟ فوائد  هي  ما   .2

علماء  فصلها  واضحة  و  كثيرة  الدينية  الفوائد 
القرآنية  اآليات  من  العديد  ذكرت  كما  الشرع 
فيمكن  الطبية  للفوائد  بالنسبة  أما  واألحاديث. 

تلخيصها على النحو التالي:

والراحة  � الوزن،  انخفاض  ملموسة:  فوائد 
النسبية  والراحة  الهضمي،  للجهاز  النسبية 
وانخفاض  التنفس،  وتحسين  القلب،  لعضلة 
مستويات  في  وانخفاض  الدم  ضغط  في  نسبي 

الدهون.

الرغبة  � وانخفاض  اإلرادة  قوة  زيادة  فوائد عامة: 
فرصة  أيضا  هو  الفضيل  الشهر  هذا  الجنسية. 
)التبغ،  السيئة  العادات  بعض  عن  لإلقالع  ذهبية 

الكحول ...(.

؟ لن�صح  ن�صوم  هل   .3

على الرغم من كل فوائده، ال ينبغي اعتبار الصوم 
أن  ذلك  من  بدال  ينبغي  و  األمراض.  لكل  كعالج 

ينظر إليه على أنه وسيلة للوقاية.

؟ ال�صيام  من  معفى  املري�ض  هل   .4

من  مريض  كل  يعفى  ألنه  نعم،  المبدأ  حيث  من 
الصيام، أيا كان هذا المرض، كما لوحظ في قوله 

َّاماً َمْعدحُودَاٍت َفَمنْ كَاَن ِمنْكحُْم َمِريضاً أَوْ  تعالى: ﴿ أَي
ونَهحُ  َّاٍم أحَُخرَ وََعَلى الَِّذيَن يحُطِيقحُ َعَلى َسَفٍر َفِعدَّةٌ ِمنْ أَي
َو َخْيرٌ َلهحُ  فِدْيٌَة َطَعامحُ ِمْسِكيٍن َفَمنْ تََطوََّع َخْيراً َفهحُ
اآلية   ﴾ وَن  تَْعَلمحُ كحُنْتحُْم  ِإْن  َلكحُْم  َخْيرٌ  وا  ومحُ تَصحُ وَأَْن 

184 سورة البقرة.

ومع ذلك، هذه الرخصة بعدم الصوم تعتمد على 
رغبة المريض: )اآلية 183 سورة البقرة ( ونصيحة 
من   يعتبر  ال  فالمرض  وبالتالي  المعالج  الطبيب 
الموانع المطلقة للصيام حيث يمكن للمريض أن 

يصوم إذا كان قادرا بدون عناء أو مضاعفات.

؟ ف�صيولوجية  تغريات  ال�صوم  ي�صبب  هل   .5

نعم، هناك العديد من التغيرات نسرد منها :

األنسولين  � إفراز  انخفاض  الهرمونية:  التغيرات 
الغدة  وهرمونات  الجنسية  والهرمونات  القاعدي 
الدرقية والغاسترين )هرمون يفرز من المعدة( في 
النمو  وهرمون  الجلوكاجون،  هرمونات  ترتفع  حين 

وهرمون الكورتيزول.

الصيام  � أثناء  المياه  كمية  وجود  عدم  أن  كما 
يؤدي إلى تكيف الجسم عن طريق الحد من فقدان 

المياه.

سكر   � مثل  البيولوجية  التغيرات  إلى  إضافة 
الكوليسترول  ونسبة  الدم،  وكالسيوم  الدم، 
إلى  تؤدي  التغيرات  هذه  فإن  وبالتالي،  الكلي.... 

تكوين دورة شبه إيقاعية جديدة.

؟ احلياة  منط  يف  والتغريات  رم�صان   .6

مجموعة  في  وتتجلى  عديدة  هي  التغييرات  هذه 
من الجوانب:

التغييرات الغذائية: الوجبات تصبح قليلة العدد  �
وهناك أيضا تغيرات في الكمية والنوعية:)تصبح 
تزداد  و  والخضروات  الفواكه  حيث  من  فقيرة 

السعرات الحرارية، كما تتغيير أوقات الوجبات(.

�  2 من  النوم  وقت  انخفاض  النوم:  اضطرابات 
إلى 4 ساعات، فيصبح النوم قصير المدة ومتكرر 
مما يمكن يمكن أن قد يؤدي إلى بعض  السلوكات 
العدوانية التي تتعارض مع فلسفة شهر رمضان.

النشاط  � في  عام  انخفاض  النشاط:  تغيير 
البدني حيث تقل الممارسة الرياضية أو تكثر في 
واجتهاد  العمل،  ساعات  تخفيض  الليلية،  الفترة 
في األنشطة الدينية ، كما تحدث بعض التغيرات 

في البرامج االجتماعية والعائلية.
كما نشير أن هذه التغيرات في نمط الحياة التي 
ينهجها بعض الناس قد تكون لها عواقب  سلبية  

على الصحة.

ال�صيام على اجلهاز اله�صمي؟ اآثار  هي  ما   .7

الهضمي  لألنبوب  مهمة  راحة  يوفر  الصيام 
ذلك،  ومع  والتجديد.  االستعادة  فرصة  بإعطائه 
الجهاز  في  اضطرابات  تظهر  أن  أيضا  يمكن  فإنه 
الهضمي بسبب التغيرات في إفرازات المعدة التي 
نسبة  زيادة  وهي  الدراسات،  بعض  عنها  تكلمت 
مع  بالمقارنة  البيبسين  حمض  نشاط  و  إفراز 
من  تستمر  الزيادة  هذه  رمضان.  بعد  وما  قبل  ما 
أسبوع إلى أسبوعين بعد رمضان. و نالحظ أيضا 
الدَّرْء  َسَعةحُ  غياب  إلى  تؤدي  الصوم  فترة  طول  أن 

للطعام على إفراز حمض المعدة.

8. ما هي اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي التي متنع ال�صيام؟

تمثل بعض أمراض الجهاز الهضمي موانع الصيام 
بسبب العواقب التي قد تكون لديها بشأن العالج 

أو التطور:

القرحة الهضمية التطورية )موانع نسبية(. �

أورام الجهاز الهضمي. �

الغير  � و  المتقدم  )أي  امعاوض  الكبد  تليف 
المستقر(.

لألمراض  � الحادة  والنوبات  الحادة  األمراض 
المزمنة.

9. هل تعترب الفحو�صات التكميلية والأدوية امل�صتخدمة يف 
اأمرا�ض الكبد واجلهاز اله�صمي من املفطرات ؟

ال، ال تعتبر مفطرات:

الَمسٌّ  � التالية:  الهضمية  الفحوصات 
ْسَتِقيمّي، التنظير الهضمي العلوي والسفلي،  المحُ

ذ. عادل إبراهيمي ذ. محمد العبقري

تستضيف اجمللة الصحية املغربية أستاذين بارزين في أمراض اجلهاز الهضمي ليجيبا عن أهم التساؤالت حول الصحة و رمضان 
و خاصًة تفاعل اجلهاز الهضمي مع هذه الفريضة التي تغير نظام التغدية ملدة شهٍر.

رم�صان 
و اجلهاز اله�صمي
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الوقاية خير من العالج
رمضان والصحة

خزعة الكبد.

التالية: التحاميل، الحقن الشرجية،  � العالجات 
الحقن  طريق  عن  العالجات  أو  الوريدي  الدم  أخذ 
في الوريد أو العضل وكذلك استعمال األكسجين 

وغازات التخدير.

اأمرا�ض يف اجلهاز اله�صمي ترتفع ن�صبتها  هناك  هل   .10
خالل �صهر رم�صان ؟

نعم، بعض أمراض الجهاز الهضمي على ما يبدو 
أكثر حضورا من غيرها خالل شهر رمضان وبالتالي 
تخلق مشاكل في العالج مثل القرحة الهضمية، 
واضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية )خصوصا 
عسر الهضم واإلمساك(، والجزر المعدي المريئي.

11. ع�صر اله�صم ورم�صان؟

أكبر  بشكل  تتفاقم  الهضم  عسر  اضطرابات 
خالل شهر رمضان. فقد أظهرت دراسة مغربية أن 
%10 من أفراد العينة )N = 1923( لديهم عسر 
الفيزيولوجيا  تبقى  رمضان،و  شهر  خالل  الهضم 
تماما   مفهومة  غير  االضطرابات  لهذه  المرضية 
فرط  وجود  احتمال  من  الرغم  على  كلي  بشكل 
هذا  خالل  الغذائية  التغييرات  بسبب  الحمض 
الشهر. لذا تتطلب الوقاية االلتزام بأسلوب حياة 

صحي مع اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع.

رم�صان؟  و�صهر  الوظيفية  الأمعاء  ا�صطرابات   .12

كما ذكرنا، على الرغم من عدم وجود دراسات عن 
المرضية،  الفيزيولوجيا  أو  المرض  انتشار  مدى 
في  األول  السبب  يبدو  ما  على  الصوم  يبقى 
اإلمساك.  خصوصا  الوظيفية  األمعاء  اضطرابات 
الحفاظ على حياة صحية جيدة  للوقاية  وينصح 
)النشاط البدني األمثل( وخاصة اتباع نظام غذائي 
كميات  مع  والخضروات  بالفاكهة  غني  متوازن 

كافية من السوائل.

املَِعِديٌّ املَريِئّي ورم�صان ؟ اجَلْزٌر   .13

أن  يظهر  دراسات،  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى 
ارتجاع المريء يكثر خالل شهر رمضان نظرا لتغير 
الطعام.  وجبات  مكونات  والتردد،  الغذاء،  إيقاع 
الوجبات،  بتقسيم  ينصح  المشكل  هذا  لتفادي 
ننسى  أن  دون  األكل  بعد  االستلقاء  عن  واالبتعاد 

أهمية  تناول وجود وجبة فطور خفيفة.  

خالل  اله�صمية  القرحة  مر�ض  ن�صبة  تتزايد  هل   .14
�صهر رم�صان ؟

يوجد  ال  أنه  بعضها  أظهرت  متضاربة:  الدراسات 
أخرى   وأظهرت  رمضان.  وبعد  وأثناء  قبل  كبير  فرق 
بالقرحة  اإلصابة  حاالت  في  كبيرة  زيادة  دراسات 
الهضمية وخصوصا التهاب الصفاق بسبب الثقبة 

نسجل  لم  حين  في  رمضان  شهر  خالل  التآكلية 
زيادة المضاعفات النزفية خالل شهر رمضان.

يتطلب التقييم الدقيق لتأثير الصيام على مرض 
مستقبلية  دراسات  إنجاز  الهضمية  القرحة 
مراقبة )الصائمين مقابل غير الصائمين( التي هي 

صعبة التحقيق و ذلك لسببين:
غالبيتهم  أن  بحيث  للمرضى  الديني  الوازع 

يتشبثون بالصيام.
ينبغي أن تتم دراسة على مدى فترة طويلة )عادة 
33 سنة لتغطية دورة قمرية كاملة( لتجنب تأثير 
الهضمية  القرحة  مرض  حدوث  على  الموسمية 

ومضاعفاتها.

15. ما هي الأ�صباب الفيزيولوجية املر�صية التي  توؤدي اإىل 
زيادة  معدل الإ�صابة  بالقرحة اله�صمية خالل �صهر رم�صان؟

العامل  حاليا   )HP( بيلوري  هيليكوباكتر  تشكل 
ومع  الهضمية،  القرحة  الرئيسي في نشأة مرض 
ذلك، خالل شهر رمضان، يعزى ارتفاع حدوث مرض 
تفاقم  إلى  التآكلية  والثقبة  الهضمية  القرحة 
االثنى  المعدي  المخاطي  الغشاء  على  العدوان 

عشري أثناء الصيام. 

في الواقع، فالمالحظ خالل شهر رمضان:

طويلة  � لفترات  السهر  بسبب  التوتر  زيادة 
مسؤولة عن التوتر خالل النهار.

اإلثارة  � من  الدم مسؤول عن موجة  نقص سكر 
العصبية تحفز فرط إفراز الحمض.

خصوصا  � وجبتين،  بين  المعدي  الفراغ  تمديد 
في غياب أخذ وجبة السحور، مما يؤدي إلى غياب 

َعةحُ الدَّارَِئة الغذائية إلفراز الحمض. السَّ

اأن  امللتئمة  اله�صمية  القرحة  ملري�ض  ميكن  هل   .16
ي�صوم ؟

أظهرت الدراسات المتاحة، على الرغم من كونها 
القرحة  من  يعانون  الذين  المرضى  أن  قد  نادرة، 
تمييز  مع  الصيام  يمكنهم  الملتئمة  الهضمية 

حالتين:

المثبت  والقضاء  الملتئمة  الهضمية  القرحة   	
عالج  دون  الصيام   :HP الحلزونية  الجرثومة  على 

وقائي.

	 القرحة الهضمية الملتئمة مع وجود محتمل ل 
HP : ضرورة بدء العالج الوقائي بواسطة مثبطات 
مضخة البروتون األساسية أسبوعا على األقل قبل 
المبارك وتستمر بعده لمدة ال تقل  شهر رمضان 
المريض  أتبعها  إذا  شهر  حتى  أو  أسبوعين،  عن 

صيام ستة أيام من "شوال".

اأن  التطورية  اله�صمية  القرحة  ملري�ض  ميكن  هل   .17
ي�صوم ؟

الهضمية  القرحة  مريض  على  الصيام  يمنع 

التطورية المعقدة )اآلية 184 سورة البقرة(. أما 

إذا كان المريض يرغب في الصوم و مصر يصر على 

وأخرى   تونسية  )دراسة  دراستين  فهناك  الصوم، 

زيادة  وجود  عدم  أثبتتا  مصلحتنا(  في  هنا  تجري 

العالج  يؤخذ  أن  بشرط  مضاعفات  حدوث  خطر 

دراسات  إنجاز  ويبقى  المثلى  بالطريقة  المناسب 

مستقبلية  متعددة المراكز تهتم بعدد أكبر من 

المرضى مرغوب فيه بشكل كبير.

النا�ض  لعامة  نقدمها  اأن  ميكن  التي  الن�صائح  ماهي   .18
و اأي�صا للمر�صى مبنا�صبة �صهر رم�صان ؟

تغذية مقسمة و متوازنة نوعيا وكميا )الماء +  �

+ + + الفاكهة والخضروات +، وتجنب السكريات 
السريعة الزائدة والدهون(.

تشمل  � أن  ويجب  جدا،  مهمة  وجبة  السحور 

التي  واألطعمة   ،)++ )األلبان  السوائل  الكثير من 

السميد  مثل  البطيئة  السكريات  على  تحتوي 

والطحين والحبوب ... والفواكه.

يجب أن تكون وجبة اإلفطار خفيفة الوزن وكاملة  �

والسماح  األولى  األطعمة  لهضم  الوقت  إلتاحة 

لمزاولة األنشطة مثل الصالة، والمشي،...

أخذ عشاء بعد 2-3 ساعات بعد الفطور، التي  �

الفواكه  أن تكون متوازنة وغنية خاصة في  يجب 

والخضروات.

أخذ قيلولة في فترة ما بعد الظهر. �

عدم النوم فورا بعد تناول الطعام. �

تجنب السهر لفترات طويلة. �

اتخاذ شهر رمضان فرصة ذهبية لبدء اإلقالع عن  �

)التبغ،...(.
صوم أيام من شهر شعبان وشهر شوال )ينصح  �

التدريب  بغية  جدا  مهمة  ممارسة  هو  ديننا(  به 

على الصيام في شهر رمضان و أيام قليلة من شهر 

شوال للعودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي.

�صهر رم�صان ؟ خالل  الَدواء  ُف  َو�صْ ن�صف  كيف   .19

هذه بعض االقتراحات لتحسين كفاءة المعالجة:

وجبة  � قبل  البروتون  مضخة  مثبطات  أخذ 

"السحور".
اليوم  � في  واحدة  مرة  توصف  التي  األدوية  اتخاد 

عند وجبة اإلفطار.

يوميا،  � مرتين  تؤخذ  التي  لألدوية  بالنسبة  أما 

نوصي توزيعها على وجبتي اإلفطار و السحور.

وصف األدوية طويلة اإلطالق إذا كانت موجودة. �

إسعاف  � الطوارئ  حالة  في  يمكنك  أنه  تنس  ال 

العضلي  الحقن  باستخدام طريق  يعاني  المريض 

أو الوريدي أو المستقيمي.


