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عدد خاص بشهر رمضان

رمضان 
و المرأة 

الحامل

الدكتورة شهرزاد البوشيخي
مصلحة أمراض النساء و التوليد 

باملستشفى اجلامعي احلسن الثاني 
بفاس

ترجمة : سكينة أزوغ

مع اقتراب شهر رمضان املعظم ، تلجأ العديد من النساء احلوامل إلى مراجعة الطبيب، من أجل طرح األسئلة 
التالية: هل يؤثر رمضان على منو اجلنني؟ هل يسبب الصوم تشوهات للجنني؟ هل ميكنني الصيام دون أن يشكل 

ذلك خطرا على اجلنني أو على املرأة احلامل؟

التغيرات  على  التأكيد  يجب  األسئلة،  هاته  على  اإلجابة  قبل 
يعرف  إذ  احلمل.  أثناء  املرأة  جسم  يعرفها  التي  الفيزيولوجية 
واستقالبية   )anatomiques( تشريحية  تغيرات  املرأة  جسم 
)métabolique( هدفها ضمان قابلية عيش ومنو اجلنني. سنتطرق 

في هذا املوضوع للتغيرات االستقالبية.

W :خالل الفصل األول من احلمل

العدد.  و  احلجم  حيث  من  تزايدا  النغرهانس  بجزر  "ب"  اخلاليا  تَعِرف 
في  انخفاضا  يسبب  مما  للغلوكوز،  األنسولينية  االستجابة  ترتفع 

نسبة السكر في دم األم بنسبة 20%.

إلى غاية األسبوع الثاني و العشرين من انقطاع احليض، يكون االبتناء 
)anabolisme( مهيمنا لدى االم و يعمل على تخزين املواد الغذائية 

خارج وقت األكل و خالل الليل.

W :خالل الفصل الثاني من احلمل

تظهر مقاومةخفيفة لألنسولني نتيجة لوجود أنزميات رافعة للسكر.

 hormone lactogène( املشيمي  اإللبان  )محفز   HPL هرمون 
للشحميات  قويا  حااّل  يعد  املشيمة(  تفرزه  الذي   )placentaire
)lipolytique( و يعمل كمناهض لألنسولني . يحد هذا الهرمون من 
عملية التخزين داخل النسيج الشحمي لألم لصالح استعمال اجلنني.

W :في نهاية احلمل، نشهد ما يلي

ارتفاعا في األحماض الدهنية احلرة و ثالثيات الغليسريد التي تساهم 
بطريقة غير مباشرة في مقاومة األنسولني. هذا االرتفاع ميكن األم من 
استعمال هذه الدهون الحتياجاتها اخلاصة و توجيه الغلوكوز بصفة 

تفضيلية إلى اجلنني.
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هذه التغيرات التي حتدث في نهاية احلمل تبني هيمنة ظاهرة التقويض 
.)catabolisme(

وإذا كان البنكرياس سليما، فإنه يتأقلم بإحداث فرط أنسولني تفاعلي 
يكون سائدا بعد األكل مما   ،)hyperinsulinisme réactionnel(

ميكن من اإلبقاء على سكر الدم ضمن املستويات املرجعية.

تتلخص هذه التغييرات في مرحلة ابتناء خالل النصف األول من احلمل 
و مرحلة تقويض خالل النصف الثاني، تضمنان منوا عاديا للجنني.

اجلنيني  للنمو  الضرورية  احلاجيات  واسعة  بصفة  األم  تغذية  تغطي 
املتناغم. يجب أن تكون متنوعة ومجزأة على اليوم، كما يجب أن تكون 
غنية بالكالسيوم )أجبان، منتجات لبنية(، و بالفيتامينات و األمالح 
املعدنية )اخلضر و الفواكه(، و بالبروتينات. كما يجب تفادي السكريات 
عوز  الناجت عن  الدم  فقر  إن  و حيث  اإلمكان.  قدر  االمتصاص  سريعة 
عند  الوزن  نقص  و  الباكرة،  للوالدات  مرتفعة  يسبب معدالت  احلديد 
بالوالدة، فإنه يتَعنينَّ تأمني إمدادات  بالفترة احمليطة  الوفيات  و  الوالدة، 
الذي  الفوليك  على حمض  األمر كذلك  يسري  احلديد.  من  تكميلية 
أما مكمالت  العصبي.  األنبوب  انغالق  إلى اضطرابات في  يؤدي عوزه 
الكالسيوم و املغنيزيوم و الفليور و السيلينيوم و الفيتامينات ج و ب6 

.)systématique( و ب12 و أ، فال تعطى بكيفيةمنهجية

للتغيرات  تطرقت  أن  علمنا-  -حسب  مغربية  دراسة  ألية  يسبق  لم 
بعد  ولكن  رمضان.  لصوم  نتيجة  اجلنني  و  األم  على  تطرأ  التي 
التي  الدراسات  املوضوع، وجدنا بعض  الطبية في  املراجع  استعراض 

اهتمت بانعكاس الصوم على األم و اجلنني.

صحة  في  امرأة   36 ب  متعاونون(  )و  ديكنسوي]1[  ايبرو  اهتم  فقد 
تقسيم  مت  مضاعفات.  دون  أكثر  أو   20 األسبوع  في  حوامل  جيدة، 
النساء إلى مجموعتني: مجموعة قامت بالصيام و أخرى لم تقم به. 

النتائج كانت كالتالي:

حيث:  من  إحصائيا  به  يُْعَتدُّ  اختالف  أي  اجملموعتني  بني  يسجل  لم 
اكتساب األم للوزن أو اكتساب اجلنني للوزن و باقي متثابتات القياسات 

.)paramètres de biométrie fœtale( احليوية للجنني

بالنسبة للنساء اللواتي قمن بالصيام: كانت معدالت كورتيزول املصل 
االبتدائية،  املعدالت  أعلى من  الصوم  من   20 لدى األمهات في اليوم 
بصفة معتدة إحصائيا؛ لم يالحظ أي ارتفاع معتد به في املعدل العام 
به  انخفاض غير معتد  الغليسيريد؛ لوحظ  ثالثيات  و  للكوليسترول 
VLDL و كذلك  LDL و  في نهاية شهر رمضان ملعدل الكوليسترول 

.HDL ارتفاع طفيف للكوليستيرول

الصيام، و 49  يؤدين  اهتمت دراسة أخرى تركية]2[ ب49 امرأة حامال 
أخريات ال يفعلن. الهدف من الدراسة كان حتليل املتثابتات الكيميائية 
احليوية للدم عند النساء احلوامل. بالرغم من بعض االختالفات التي 
رمضان  صوم  أن  إلى  الدراسة  خلصت  املتثابتات،  بعض  في  سجلت 

ليس له أي تأثير سلبي مهم على صحة النساء احلوامل.

ليس  رمضان  أن شهر  دراستهم  في  أيضا  آخرون]3[  و  العاطي  خلص 
التغيرات  من  بالرغم  اجلسمية،  الكتلة  و  الوزن  على  تأثير  أي  له 
املهم  االرتفاع  قبيل  من  الغذائي،  االستهالك  عادات  تعرفها  التي 

في  التناسبي  النقص  و  الدسمة،  املادة  و  البروتينات  استهالك  في 
أثبتت  الليل. حيث  التغذية على  و اقتصار  اإلمدادات من السكريات، 
النتائج أن اإلمداد الطاقي اليومي خالل رمضان بقي مشابها لنظيره 

قبل و بعد رمضان.

من خالل هذه الدراسات و دراسات أخرى، ميكننا أن نستخلص أن شهر 
رمضان ال يسبب أي أثر سلبي على صحة األم، شريطةتغذية متوازنة، 

وهي ضرورية حتى في حال عدم الصوم.

أما بالنسبة لتأثير رمضان على اجلنني، فقد قامت دراسات أخرى بتناول 
مختلف اآلثار. قام كروس]4[ بدراسة أوزان امليالد ل 13.351 مولود تام 
احلمل من أمهات مسلمات آسيويات، و قارنهم بفئتني شاهدتني: من 
عرق أبيض و آسيوية غير مسلمة. وقد أبرزت النتائج عند املواليد تاّمي 
احلمل الذين صادف رمضان الفصل الثاني من احلمل بهم، ارتفاعا في 
معدل انتشار الوزن املنخفض عند الوالدةبنسبة %4,5 إلى %8، دون 
رمضان  أن  بذلك  خلص  و  احصائيا.  به  معتدا  االرتفاع  هذا  يكون  أن 

ليس له تأثير على وزن امليالد للمواليد تاّمي احلمل.

كاُل من  أن  إثبات  من  احلاالت،  من  عينة  لدى  مراد]6[  مرمي  كما متكنت 
 vélocimétrie( اجلنني  و  األم  لدى  السرعات  ومقياس  امليالد،  وزن 
الشهر  بصيام  تتأثر  ال  السلوي،  والسائل   ،)maternofoetale

املعظم.

أما بالنسبة لزاهي]5[، الذي وجد نفس النتائج فإنه يؤكد ارتفاع ميالد 
األطفال بوزن منخفض مبعدل 1.5 عند صيام األم خالل الفصل األول 

من احلمل.

اهتمت دراسة أخرى بحاصل الذكاء]QI( ]8( لدى األطفال الذين قامت 
األطفال  بني  اختالف  ال  أنه  ووجدت  احلمل.  خالل  بالصيام  أمهاتهم 

الذين صامت أمهاتهم أثناء احلمل و الذين لم تصم أمهاتهم.

وكانت بعض الدراسات قد وجدت انخفاضا للبروفيل الفيزيائي احليوي 
أمهاتهم  صامت  الذين  لألطفال  البعيد  املدى  على  تأثرا  أو  لألجنة، 
الدراسات اعترتها أخطاء منهجية من قبيل  خالل احلمل. لكن هذه 
املرتبطة باألم...  و األمراض  الغذائية  العادات  و  العرقية  اخلصوصيات 

الخ.]7،9[

بصفة عامة،نستطيع أن نستخلص أن املرأة احلامل التي تتبع تغذية 
سليمة متنوعة، تستطيع صيام شهر رمضان دون خوف على صحتها 

وال على صحة جنينها، شريطة اخلضوع لبعض الشروط.

عمليا، وقبل الشروع في صيام رمضان،يجب على كل امرأة حامل أن 
أي  لرصد  الصحية  بتقييم حالتها  ملزم  األخير  هذا  الطبيب.  تراجع 
الصيام. بعد تنحية  أو ميس جنينها، مما مينعها من  َمرَض قد ميسها 
جميع األمراض، يسمح للمرأة بالصوم مع أخذ االحتياطات والوجبات 

التالية:

W الوجبة األولى: اإلفطار

األساس هو التمكن من تهدئة اإلحساس باجلوع و بالعطش بسرعة. �

فقده  � ما  تعويض  و  اجلسم  تغذية  أجل  من  سكرية  أطعمة  أخذ 
خالل النهار.

ͳ  تعد التمور و املكسرات و املشروبات الساخنة ضرورية لتعويض
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سوائل اجلسم.

ͳ  عن متبوعة  لكونها  ثقيلة،  الوجبة جد  هذه  تكون  أن  ينبغي  ال 
قرب بالوجبة الثانية: العشاء.

W :الوجبة الثانية: العشاء

يؤخذ ساعتني أو ثالثا بعد وجبة اإلفطار �

ال ينبغي أن يكون ثقيال ألن األطعمة املأخوذة خالله ستوجه إلى  �
التخزين و ليس لالستيعاب من طرف اجلسم.

من جهة أخرى، إذا كان العشاء ثقيال، قد ال تشعر املرأة باجلوع عند  �
االستيقاظ من النوم و قد تفوت بذلك وجبة السحور،وهو خطأ يجب 

تفاديه بشكل خاص.

ͳ .سلطة مشكلة

ͳ  أو أو احلمص  أو العدس  أو السمك  أو اللحم  بروتينات، كالدجاج 
الفاصولياء.

ͳ  كربوهدرات معقدة على شاكلة األرز البني، أو املعجنات املصنوعة
من القمح الكامل، أو خبز القمح الكامل.

ͳ .الكثير من اخلضروات و من املاء

W الوجبة الثالثة: السحور

إذا كانت هناك من وجبة غير قابلة للتفويت، فهي هاته الوجبة. �

إعداد مخزون ميكن املرأة من استمداد الطاقة التي حتتاجها خالل اليوم. �

سريعة،  � سكريات  قطاني،  حلوم،  أجبان،  به:  مسموح  شيء  كل 
شوربات...

مخزون  � لتكوين  الكافي  باملاء  اجلسم  ترطيب  يجب  باخلصوص،  و 
املياه،فالتزود باملاء أمر أساسي.

باإلضافة إلى االحتياطات التي تهم األكل، يجب على احلامل أن تتبع 
النصائح التالية:

تخصيص وقت للقيلولة خالل اليوم. 3

البقاء في األماكن الباردة و جتنب اخلروج من غير ضرورة. 3

املنزلية،وجتنب  3 األشغال  خصوصا  البدني،  النشاط  من  التقليل 
السهر إلى وقت متأخر.

عطش  3 التجفاف:  عالمات  من  عالمة  أي  أمام  الصوم  إمتام  عدم 
شديد، بول داكن و ذو رائحة أقوى من املعتاد، دوار، نوبات من العياء أو 
اإلغماء، آالم الرأس، آالم منتشرة. فاملرأة احلامل ميكن أن تسقط أرضا 

إذا كانت واقفة، أو تفقد الوعي خلف مقود سيارتها.

مراقبة وزنها و حركات اجلنني: إذا نقصت حركة اجلنني أو إذا فقدت  3
املرأة وزنها أو توقفت عن اكتساب الوزن، أو في حال أحست بتقلصات، 

يجب عليها مراجعة الطبيب بصفة مستعجلة.

و ختاما ميكننا القول أن الصوم ال يشكل خطرا على صحة األم واجلنني 
على حد سواء في حال مت احترام الوجبات املوصوفة مع مراقبة طبية 

مستمرة.
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