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أعداد الطالب :-محمد ثاير علوان
ماجستير علوم كيمياء ـــــــــــــ

((أثر صيام رمضان على بعض المقاييس الفسيولوجية)

المقدمة:-

الصيام ليس االمتناع عن الطعام والشراب وملذات الحياة لساعات
معدودة من النهار، بل هو تغير في العادات السلوكية لإلنسان

وهوإستراتيجية لها اثر ايجابي في تحسين تحمل اإلنسان لإلجهاد
وكبح األمراض من خالل التغيرات األيضية التي تحدث في الجسم

لتوفير الحماية ولتحسين أداء أجهزته المختلفة إذ ثبت أن لحجم
وتكرارالوجبات الغذائية اثر سلبي على صحة اإلنسان والتي ارتبطت
بعالق طردية مع أمراض القلب واألوعية الدموية و داء السكر وبعض
حاالت السرطان، وقد ثبت ان للصيام المتقطع دور مباشر في تحسن
صحة اإلنسان من خالل كبحه لتطور العديد من اإلمراض . يصاحب

 كغم بس الجفاف1.2الصيام انخفاضا في وزن الجسم قد يصل إلى 
% من الدهون المخزونة في الجسم كمصدر5وفقدان الماء واستهالك 

للطاقة وخصوصا في أيام الصيام أسفر عن زيادة معنوية في الوزن
لدى الصائمين بسبب تنوع الوجبات وغناها بالدهون والبروتينات

والكربوهيدرات رغم انخفاض عددها. و قدأثبتت دراسات عدم وجود
اثر سلبي للصيام على صحة النساء الحوامل بل على العكس من ذلك

ثبت وجود زيادة معنوية في أوزان الصائمات الحوامل مقارنة مع
أوزان الحوامل غير الصائمات، وان أوزان األطفال المولودين من أمهات

 غرام مقارنة مع70- 100صائمات خالل رمضان كانوا أكثر وزنا بحدود 
األطفال المولودين من أمهات غير صائمات الحاالت الواردة إلى المراكز
الصحية خالل شهر رمضان مقارنة مع باقي أشهر التحسن ملحوظ لدى



الصائم في وظيفة الكبد الكلية وبقية اعضاء
الجسم وبناء على ما تقدم يمكننا القول إن هذا النظام المنهجي للحياة

 ال يمس الجوانب السلوكية والروحية للصائم29-30والذي يستمر 
يومًابل هو أكثر عمقا. لذا أصبح محتم علينا تسليط الضوء على تأثير

الصيام على صحة اإلنسان وذلك من خالل تتبعنا لفعالية الجهاز المناعي
لجسم الصائم على مدار شهر رمضان.

* بعض المقاييس الفسيولوجية:-

تم إجراء العديد من الدراسات حول تأثير التردد الالسلكي على العديد
من المعلمات الفسيولوجية بعض النتائج مثيرة للجدل. أجريت هذه

الدراسة لتحديد تأثير  على بعض معلمات الدم هناك انخفاض طفيف
في وزن الجسم ، ولكن الفرق ليس كبيرا. أيضا ، هناك انخفاض طفيف

في الجلوكوز في الدم ، ولكن هذا االنخفاض ليس بسيط انخفاض كبير.
بينما ال توجد زيادة ملحوظة في اليوريا في الدم. ومع ذلك ،  تعريف
الدهون في هذه الدراسة. تم ا إجراء تأثيرالعثور على انخفاض كبير

7.147 في بداية رمضان إلى 3.162في مصل الدم كوليسترول من 
ملغم / ديسيلتر في نهاية رمضان. و هناك انخفاض كبير في الدهون

 مجم /ديسيلتر. عالوة على ذلك ،5.79 إلى 5.91الثالثية في الدم من 
1.78 إلى 7.121انخفاض كبير في مصل الكوليسترول الضار من 

مجم / ديسيلتر في نهاية شهر رمضان.في حين ، هناك زيادة كبيرة في
مصل الكوليسترول عالي الكثافة- من

 مجم / ديسيلتر في نهاية4.33 في بداية رمضان إلى 1.2
 بانخفاض خطر اإلصابة بأمراض القلبHDLرمضان.لذلك ، يرتبط 

التاجية .لهذا السبب ، فإن صيام رمضان هو حماية جيدة لنظام القلب
واألوعيةالدموية الكلمات األساسية: صيام رمضان ، وزن الجسم ،

-كوليسترول. مقدمة: يمكنHDLجلوكوز الدم ،اليوريا ، الكوليسترول ، 
أن يقدم صيام رمضاننموذج بحث ممتاز للدراسة من التمثيل الغذائي
البشري السلوك في اآلونة األخيرة ، تم استخدام العديد من دراسات



التمثيل الغذائي لدى الجسم آليات تنظيمية يتم تنشيطها أثناء الصيام ،
عن طريق

 .(تم اإلبالغ عن نتائج5طريقة فعالة لالستخدام من دهون الجسم (
متضاربة حول تأثير للدهون الغذائية على التغيرات في الدم مستويات

) أثناء الكوليسترول هو5،6،7،8،9،10،11الدراسة هذه من الهدف). 
تقييم تأثير  على مختلف المعلمات الفسيولوجية يتعامل مع التغيرات

في وزن الجسم ، جلوكوز الدم ، اليوريا الكوليسترول.الموضوعات
 من الذكور30األساليب: أجريت الدراسة على األطباء بمستشفى شارك 

 عًاما ،30 إلى 26األصحاء العاديين األطباء في دراسة الشيخوخةبين 
المقيمين في نزل من المستشفى. شاركوا جمًيعافي نوع مماثل من

النشاط البدني أخذ نفس النوع من الطعام. سمح للمتطوعين بتناول ما
يريدون تقليل تناول الدهون في النظام الغذائي.أجريت الدراسة في

 نوفمبر24 أكتوبر إلى 26شهر رمضان الكريم من 

 ساعة تراوحت درجة12 .كان متوسط مدة الصيام حوالي 2003
 درجة مئوية تم سحب خمسة مل من15 إلى 10الحرارة القصوى من 

 ساعات من الصيام في10الدم الوريدي من كل متطوع بعد حوالي 
 من رمضان تم الحصول على المصل . تم قياس وزن الجسم27األول 

 جرام. تم إجراء إحصائيات وصفية. تم استخدام اختبار100إلى أقرب 
 لمقارنة قيم لمعلمات مختلفة. النتائج: يلخص الجدول  تأثيرTالطالب 

رمضان الصيام على معلمات الدم وزن الجسم. هناك انخفاض طفيف
 كجم ، لكن الفرق ليس كبًيرا. فيما7.69 إلى 7.70في وزن الجسم من 

يتعلق بمعايير الدم ، هناك انخفاض طفيف في انخفاض في جلوكوز
55.3 إلى 89.3الدم من 

الخالصة:-
للصيام فوائد كبيرة على جسم االنسان من خالل ثأثيرة بالسيطرة على
مستوى بعض المقاييس الفسيولوجية وتنظيم عملها وتم أستنتاج ذلك

من دراسات اجريت ومقارنات بين أشخاص أصحاء واشخاص مرضى. 
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