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عدد خاص بشهر رمضان

رمضان 
و الجهاز 
الهضمي

األستاذ محمد العبقري
أستاذ التعليم العالي بكلية الطب 

والصيدلة بفاس
أخصائي أمراض اجلهاز الهضمي 

والكبد
املركز االستشفائي احلسن الثاني 

بفاس

يستبشر املسلمون كل سنة بقدوم شهر رمضان، شهر الصيام املطهرا لدي يتميز بفضائل ر كثيرة و هي الفوائد 
العضوية والنفسية التي متيزه عن غيره من شهور السنة فقد قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص منذ أربعة عشر قرنا: "صوموا 
تصحوا" مصداقا لآلية الكرمية : �يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 

لعلكم تتقون أياما معدودات�. 

وحتى نلخص بعضا من هذه الفوائد و نفهم كيفية صيام هذا الشهر الفضيل بشكل صحي بدون مضاعفات، 
سنحاول اإلجابة في هذا املقال على مجموعة من األسئلة حول رمضان وعالقته باجلهاز الهضمي اعتمادا على 
مجموعة من األبحاث و الدراسات على قلتها، و كذلك انطالقا من مقررات مؤسسة احلسن الثاني لألبحاث 

العلمية والطبية عن رمضان.

ما هي فضائل الصيام؟
القرآنية  اآليات  إليها  تشير  كما  بديهية  للصيام  الدينية  الفضائل 
واألحاديث النبوية والتي جتعل من شهر رمضان مدرسة لإلرادة والصبر.

فوائد عملية :

هبوط نسبة الكولستيرول في الدم مما يخفض بشكل مهم إصابات 
القلب والدماغ ويخفض من ارتفاع الضغط.

تؤكد الدراسات بأن احلرمان من املاء مدة ثمان إلى عشر ساعات ليس 
بالضرورة مضرا بالصحة، بل إنه ميكن من إراحة النظام الكلوي وينتج 

مع  القلب  عمل  من  يخفف  مما  السوائل،  تركيز  عبر  طفيفا  إجتفافا 
أوصى  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن  العلم  هذا مع  احلياة.  األمل في  ارتفاع  احتمال 

بتأخير السحور وتعجيل الفطور، من أجل تقليص مدة اإلجتفاف.

إلى  الصيام  يؤدي  حيث   )%  10 إلى   % 5( الوزن  في  طفيف  نقص 
خفض نسبة السكر في الدم، فيلجأ اجلسم الستغالل مخزوناته عبر 
الدهنية   الكتلة  و  والعضالت  الكبد  في  اخملزن  "الكليكوجني"  حتويل 

إلى طاقة الزمة لعمل خاليا حتلل الكليكوز.

غير  مع  مقارنة  شبابا  أكثر  مظهرا  للصائم  يعطي  مما  اخلاليا  جتديد 
الصائم.
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رمضان و الجهاز الهضمي

فوائد عامة :

إضافة إلى تقوية اإلرادة وخفض الرغبة اجلنسية، ميثل شهر رمضان 
فرصة ثمينة لإلقالع عن اخلمر والتدخني.

أو النصح به  لكن رغم كل هذه الفوائد، ال يجب النظر إلى الصيام 
كعالج لبعض األمراض، بل األولى به أن يعتبر وسيلة للوقاية.

ما هي التحوالت الناتجة عن الصيام؟ 
ينتج عن صيام شهر رمضان عدة حتوالت على املستوى الفيزيولوجي 
وفي وثيرة عيش الصائم و تؤدي هذه التحوالت الفيزيولوجية املتعددة 

إلى دورة نصف يومية جديدة.

حتوالت هرمونية : نقص في إفراز  مجموعة من الهرمونات )األنسولني، 
في  ارتفاع  )مع  الكاسترين  هرمونا  و  والدرقية،  اجلنسية  الهرمونات 

إنتاج هرمونات أخرى )كلوكاغون،هرمون النمو و الكورتيزول(.

بنسبة  مرتبطة  رمضان  شهر  خالل  تالحظ  بيولوجية  حتوالت  عدة 
السكر والكلسيوم في الدم ونسبة الكولسترول الكلي...

متعددة  فهي  احلياة،  بوثيرة  املرتبطة  التحوالت  يخص  ما  في  أما 
وتكتسي مظاهر مختلفة، وميكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة على 

الصحة وميكن أن نلخصها في التحوالت التالية :

ͳ  متقاربة بشكل كبير من حيث الوجبات  تصبح   : حتوالت غذائية 
الكمية واملكونات ) ارتفاع احلصة الغذائية والطاقية، حتول في مواعيد 

الوجبات وافتقار للفواكه واخلضر(

ͳ  إلى النوم بساعتني  تقلص في مدة  يالحظ  اضطرابات في النوم: 
أربع ساعات مع جتزئته لفترات قصيرة و ميكن لهذا النقص في النوم  

أن يؤدي إلى سلوكيات عنيفة ومتناقضة مع روح شهر رمضان.

ͳ  عدد تقليص  البدني،  اجملهود  في  انخفاض  النشاط:  في  تغيير 
االجتماعي  البرنامج  حتول  التعبدي،  النشاط  تقوية  العمل،  ساعات 

والعائلي.

و هكذا نظرا لكل هذه التحوالت ومضاعفاتها املتوقعة على الصحة 
فإن كل مريض معفى من الصيام، كيفما كان نوع املرض كما تشير 
سفر  على  أو  مريضا  منكم  كان  �فمن  الكرمية:  القرآنية  اآلية  إليه 

فعدة من أيام أخر�  )آية 185 سورة البقرة(.

لذلك  املعالج  الطبيب  وبرأي  املريض  بإرادة  مرتبط  اإلفطار  قرار  أن  إال 
الصيام  قدرته  الصيام ميكنه في حالة  فكل مريض في غياب موانع 

رغم كونه مريضا.

ما هي آثار الصوم على الجهاز الهضمي؟ 
يوفر الصوم راحة كبيرة للجهاز الهضمي وميكنه بالتالي من التقوية 
يتعرض كذلك الضطرابات بسبب حتوالت في  أن  والتجدد لكن ميكن 
اإلفرازات املعدية كما تؤكد ذلك بعض الدراسات، مثل ارتفاع في إفراز 
قبل  ما  الفترة  مقارنة مع  "البيبسني"  وفي عمل  املعدية،  احلموضة 
تلعبه  الذي  الدور  غياب  إلى  الصيام  فترة  خالل  أيضا  يشار  رمضان. 

عادة املواد الغذائية في تعديل نسبة احلموضة املعدية. و بهذا الصدد 
حول  الناس  عامة  طرف  ومن  الطبيب  طرف  من  أسئلة  عدة  تطرح 

العالقة ما بني اجلهاز الهضمي وشهر رمضان.

هل هناك أمراض ترتفع نسبتها في رمضان؟
شهر  أثناء  ارتفاعا  تعرف  الهضمي  اجلهاز  أمراض  بعض  أن  يظهر 

رمضان مما قد يؤثر على املتابعة العالجية للمريض.

االضطرابات  � نسبة  فإن  يبدو  ما  على  ورمضان؟  الهضم  عسر 
الهضمية تعرف ارتفاعا خالل شهر رمضان،فحسب دراسة أجريت في 
هذا اجملال أكد10 % من املستجوبني إحساسهم باضطرابات هضمية 
خالل رمضان. ال تزال األسباب الفيزيولوجية وراء هذه االضطرابات غير 
احلامض  إفراز  الرتفاع نسبة  نتيجة  أنها  إلى  امليل  بالرغم من  مؤكدة 
املعدي إضافة إلى حتوالت النظام الغذائي خالل هذا الشهر. لذلك فإن 
الوقاية تتطلب اعتماد عادات صحية سليمة وتغذية متوازنة ومتنوعة.

حول  � دراسات  توفر  عدم  رغم  ورمضان؟  املعوية  االضطرابات 
من  أكبر  قدر  الصيام  عن  ينتج  أنه  يظهر  الفيزيولوجية،  األسباب 
تتم  و  اإلمساك.  بطغيان  املتميزة  تلك  خاصة  املعوية  االضطرابات 
الوقاية بالضرورة عبر التزام منط حياة صحي )حركة كافية( وتغذية 

متوازنة، غنية بالفواكه واخلضر مع كميات كافية من املاء.

"احلرقة"  � أن نسبة  رغم عدم توفر دراسات، يظهر  احلرقة ورمضان؟ 
تزداد خالل شهر رمضان بسبب تغير نظام األكل من حيث الفترات والعدد 
والكثرة وأيضا احملتوى. الوقاية تتطلب تقسيطا في الوجبات، واجتناب 

النوم بعد األكل مع عدم نسيان أهمية تخفيف وجبة اإلفطار خفيفة.

يخص  � فيما  الدراسات  نتائج  بني  تباين  هناك  ورمضان؟  القرحة 
بعضها  يظهر  لم  حيث  القرحة:  أمراض  ونسبة  رمضان  بني  العالقة 
ارتفاعا  فرقا ملموسا قبل وبعد رمضان. بينما أظهرت دراسات أخرى 
بينا لنسبة القرحة وخاصة التهاب الصفاق الناجت عن ثقب املعدة خالل 
شهر رمضان. أما النزيف الناجت عن القرحة لم يظهر ازدياده خالل شهر 

رمضان.

دراسات  القرحة  أمراض  على  الصيام  ألثر  الدقيق  التقييم  يتطلب 
استباقية طويلة األمد تقارن الصائمني بغير الصائمني وهي دراسات 

صعبة اإلجراء لسببني رئيسيني :

ͳ .القناعات الدينية للمرضى تفوق كل اعتبار

ͳ  33 سنة لكي )مبدئيا  النوع تتطلب مدة طويلة  دراسة من هذا 
تأثير  عن  الناجت  اخلطأ  اجتناب  أجل  من  القمرية(  الدورة  كل  تشمل 

الفصول على نسبة أمراض القرحة ومضاعفاتها.

السبب  حلزونية  املعدة  بكتيريا   )Hélicobacter Pylori( تعتبر 
الرئيسي في ظهور مرض القرحة، إال أنه خالل شهر رمضان يظهر أن 
سبب ارتفاع نسبة أمراض القرحة وثقب املعدة يكمن في تأثر غشاء 

املعدة خالل الصيام نظرا للعوامل التالية: 

ͳ .ارتفاع القلق بسبب السهر الطويل مما يؤدي إلى التشنج في النهار

ͳ  .انخفاض نسبة السكر مما ينتج عنه ارتفاع في إفراز احلموضة

ͳ  طول مدة إفراغ املعدة بعد الوجبات خاصة في غياب وجبة السحور مما
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يؤدي إلى فقدان دور املواد الغذائية في تعديل حدة اإلفراز احلمضي املعدي.

يطرح املرضى في أحيان كثيرة هذا التساؤل املتعلق مبرض القرحة هل 
أقدر على الصيام؟  للجواب على هذا السؤال يجب التمييز بني حالني :

W :حالة القرحة امللتئمة للمعدة

في  كبير  تطور  إلى  أدى  احللزونية  املعدة  بكتيريا  اكتشاف  ألن   نظرا 
يغير  استئصالها  ألن  ونظرا  للقرحة  املرضية  الفيزيولوجية  فهم 
التاريخ الطبيعي لهذا املرض فإنه  يعتبر اليوم من املتجاوز أن ال يتمكن 
املريض املصاب بالقرحة امللتئمة من الصيام. و هكذا تؤكد الدراسات 
املتوفرة رغم قلتها، أن املريض املصاب بقرحة امللتئمة للمعدة ميكنه 

الصيام غير أننا نالحظ هنا وضعني مختلفني:

ͳ   : احللزونية  املعدة  لبكتيريا  مؤكد   استئصال  مع  ملتئمة  قرحة 
صيام بدون عالج وقائي.

ͳ  :احللزونية املعدة  لبكتيريا  مؤكد   استئصال  دون  ملتئمة  قرحة 
رمضان  حلول  قبل  األقل  على  أسبوع  الوقائي  العالج  بدء  ضرورة 
كان  إذا  شهر  حتى  أو  انقضائه،  بعد  األقل  على  أسبوعني  ومتابعته 

املريض ينوي صيام ستة أيام من شوال. 

W : حالة قرحة املعدة التطورية

مبدئيا، يجب على املريض املصاب بقرحة املعدة التطورية أن ال يصوم 
وذلك ألن مرضه في حالة حادة �فمن كان منكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر� )آية 185 سورة البقرة(. غير أن دراسة تونسية 
يزداد  أن  دون  الصيام  ميكنه  املعدة  بقرحة  املصاب  املريض  أن  أظهرت 
احتمال املضاعفات بشرط إتباع عالج خاص بالقرحة. ويفضل إجراء 
من  أكبر  لعدد  شاملة  متعددة  مراكز  في  أخرى  استباقية  دراسات 

املرضى.

معها  يمنع  التي  الهضمي  الجهاز  أمراض  هي  ما 
الصيام؟

اآلثار  بسبب  للصيام  موانعا  الهضمي  اجلهاز  أمراض  بعض  متثل 
التي ميكن أن تشكلها على متابعة املريض للعالج وعلى تطور هذه 

األمراض:

ͳ .)القرحة )مانع نسبي

ͳ .االلتهاب الكبدي

ͳ .سرطان اجلهاز الهضمي

ͳ .األمراض احلادة واألمراض املزمنة وقت حدتها

الجهاز  في  المستعملة  واألدوية  التشخيص  وسائل 
الهضمي، هل هي مبررات لإلفطار؟

ال تعتبر مبررات لإلفطار:

الهضمي  � املنظار  الشرج،  حتسس  اآلتية:  التشخيص  وسائل 
.)Biopsie Hépatique( الفوقي والسفلي، خزعة الكبد

الدم  � من  عينة  أخد  الشرج،  غسل  حتاميل،  التالية:  األدوية 

للتحليل،حقن عضلية ووريدية قصد العالج، األكسجني والغاز اخملدر.

والوصفات  الصحية  القواعد  حول  نصائح  توجد  هل 
الطبية؟ 

بسبب التحوالت الفيزيولوجية ومختلف التداعيات املرضية للصيام 
فإنه من املنطقي اقتراح توجيه عدة نصائح لألطباء وعامة الناس.

قواعد صحية:

بالصيام  املتعلقة  الهضمية  الوقاية من مختلف االضطرابات  ترتكز 
صحية  قواعد  عدة  اعتماد  على  حرقة(  لهضم،  عسرا  )إمساك، 

جنملها في النصائح التالية:

فواكه  �  ،++ )ماء  واحملتوى  الكم  حيث  من  ومتوازنة  مجزئة  تغذية 
خضر +++، جتنب اإلكثار من السكريات السريعة ومن الدهنيات(.

احلفاظ على وجبة السحور والتي يجب أن حتتوي على سوائل وفيرة   �
غذائية حتتوي على سكريات بطيئة مثل   مواد   ،)+++ حليبية  )مواد 

"السميد"، الدقيق، احلبوب...، والفواكه.

النبوية  � السنة  إليه  ندبت  كما  اإلفطار  بدء  عند  التمر  تناول  إن 
)الفركتوز  الفواكه  التمر على سكر  يعتبر مفيدا جدا حيث يحتوي 
fructose( الذي يغذي الدماغ بشكل سريع يرفع تدريجيا من معدل 
السكر في الدم، مما يضعف اإلحساس باجلوع والرغبة في تناول كميات 

كبيرة من الطعام.

املغرب  � صالة  وبعد  قبل  جزئني  إلى  اإلفطار  وجبة  تقسيم  يجب 
التي متنح، إضافة إلى جانبها التعبدي، فرصة لهضم األطعمة األولى 
بعدم  ينصح  كما  باجلوع.   اإلحساس  من  يخفض  مما   )+++ )التمر 
اإلفراط في األكل أثناء هذه الوجبة من أجل أداء صالة التراويح بشكل 

مريح.

يجب تناول وجبة العشاء بعد صالة التراويح، هذه الوجبة يجب أن  �
تكون متوازنة وغنية باخلضر والفواكه.

القيام بالقيلولة في منتصف النهار. �

جتنب النوم مباشرة بعد األكل. �

جتنب السهر الطويل. �

عن  � اإلقالع  ألجل  ذهب  من  كفرصة  رمضان  شهر  من  االستفادة 
التدخني.

يعتبر صيام أيام من شعبان و شوال سلوكا مهما جدا، ألن صيام  �
عدة أيام من شعبان ميثل مترينا وإعدادا للجسد لصيام شهر رمضان 
الرجوع بشكل تدريجي  أيام من شهر شوال ميكن من  كما أن صيام 

إلى أيام اإلفطار.

رمضان والوصفة الطبية :

سوء  � بسبب  التداوي  جناعة  في  تغيير  رمضان  شهر  خالل  يالحظ 
مراقبة العالج ولهذا مت اقتراح التعديالت العالجية التالية:

يفضل تناول الدواء )مضادات احلموضة PPI( قبل وجبة السحور. �

عدد خاص بشهر رمضان
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بالنسبة لألدوية التي تؤخذ مرة واحدة في اليوم، ينصح بتناولها  �
بعد اإلفطار.

اليوم، ينصح بتوزيعها بني وجبة  � أما األدوية التي تؤخذ مرتني في 
الفطور و وجبة السحور.

يفضل الدواء ذو املفعول طويل األمد إن وجد. �

االستعجال  � حال  في  املريض  عالج  ميكن  أنه  نسيان  عدم  يجب 
بواسطة احلقن العضلية أو الوريدية أو عن طريق الشرج.
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رمضان و الجهاز الهضمي


