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أﻟﻴﺎف ﻧﺨﺎﻟﺔ اﻟﻘﻤﺢ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻬﻀﻤﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
ﻳﺆدي اﻟﺼﻮم ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﳌﺒﺎرك إﱃ ﺗﻐﻴري اﻟﻌﺎدات
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ،ﻣﺎ ﻳﺆدي أﺣﻴﺎﻧﺎً إﱃ اﺧﺘﻼل ﰲ
وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ .ويأيت هذا الخلل ١٬٢عامة نتيجة حدوث
تلك االضطرابات يف العادات الغذائية ،ولكن توجد كمية ضئيلة
من البيانات عن مدى انتشار هذه األعراض وح ّدتها .ومع ذلك،
فإن أحد أكرث األعراض انتشارا ً األكرث انتشارا ً خالل شهر رمضان،
هي اضطراب يف صحة الجهاز الهضمي يرافقه ارتفاع يف حاالت
اإلمساك ٣٬٤.ويعد اختيار األطعمة الغنية بألياف نخالة القمح
طريقة سهلة وفعالة لتحسني عمل الجهاز الهضمي خالل الشهر
الفضيل.

ﻳﻘﻠﻞ اﻟﺼﻮم ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﺗﻨﺎول اﻷﻟﻴﺎف ﺟﺮاء اﻟﺘﻐريات ﰲ أﻧﻮاع
اﻷﻃﻌﻤﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ .عىل سبيل املثال ،يكرث معدل تناول
األشخاص لألطعمة الرمضانية التقليدية والتي عادة ما تكون غنية
بالدهون والسكريات ،و املرشوبات الغازية املسكرة .وقد يؤدي
ذلك إىل زيادة كمية الدهون يف الجسم والتحول من استهالك
الكربوهيدرات التي تحتوي عىل األلياف املعقدة )حبوب الفطور،
البقوليات ،الخضار( إىل أطعمة تحتوي عىل نسبة أعىل من
السكريات البسيطة )الحلويات واملرشوبات املحالة( ١٢،١٣.ولذلك
من البديهي القول أن معدل تناول األلياف ينخفض نتيجة هذا
التغيري يف النظام الغذايئ .وباإلضافة إىل انخفاض معدل تناول
األلياف ،يزيد خطر التجفاف أيضاً ،فمن املعروف أن عدم تناول
السوائل بالشكل الكايف يؤدي إىل اإلمساك 14.غري أنه من الصعب
الحفاظ عىل معدل مياه ٍ
كاف بالجسم يف املناخ الحار ويعود ذلك
إىل زيادة نسبة تبخر السوائل وفقدانها من الجلد.

ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻬﻼك اﻷﻟﻴﺎف ﻟﺪى ﺳﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮيب ﻏري ٍ
ﻛﺎف .فعىل سبيل املثال ،يف اململكة العربية السعودية،
تفيد االحصاءات أن متوسط استهالك األلياف لدى البالغني يرتواح
من بني  ١٣إىل ١٤غراماً يومياً )وهو أقل من نصف املستوى
الصحي املوىص به ٦٬٧.(٥أما يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
ال يتناول أكرث من سبعة أطفال ومراهقني من أصل عرشة كمية
األلياف املوىص بها ٨.ويف دولة الكويت ،يتناول واحد من كل ثالثة
بالغني وواحد فقط من كل خمسة أطفال كمية األلياف املوىص
بها٩.وتفيد التقارير أن معدل تناول األلياف لدى األطفال والبالغني
١٠٬١١
يف مملكة البحرين هو ما دون املستوى املطلوب.

وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
ﻋﻦ ﻋﺪّة ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺗﺸﻤﻞ :عدم استهالك األلياف بالشكل الكايف؛
التجفاف )وهو من أكرث اآلثار الجانبية شيوعاً للصوم(؛ التغريات
الوظيفية يف حركة األمعاء نتيجة الصوم لفرتات طويلة وتبدل
معدل وكمية ونوعية الطعام )عىل سبيل املثال األطعمة الدهنية
أو املتبلة( وتوقيت تناوله .وبهدف زيادة كمية األلياف وضامن
استهالك املياه بالشكل الكايف ،باإلمكان اعتامد تغيريات بسيطة
يف العادات الغذائية خالل الفرتة ما بني اإلفطار والسحور لضامن
مرور الطعام من خالل األمعاء بالشكل الطبيعي وتفادي األعراض
الناتجة عن سوء الهضم.

ﺗﺄﺛري اﻟﺼﻮم ﻋﲆ ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻬﻼك اﻷﻟﻴﺎف

تحسني صحة الجهاز الهضمي

تسهم ألياف نخالة القمح يف تسهيل ارساع حركة بقايا الطعام يف األمعاء ،عرب
زيادة ليونة األمعاء وتقليل املدة املستغرقة يف إفراغها ،مام يساعد بالتايل عىل
خفض وتخفيف حاالت اإلمساك ١٥.ولتفادي مشكلة اإلمساك خالل الصوم،
يتوجب "رشب كمية أكرب من املياه ،وتناول النخالة والقمح األسمر واملزيد من
الخرضوات والفواكه ١".وأظهرت البحوث أن معظم األشخاص الذين يتناولون
وجبة إفطار غنية بنخالة القمح تنخفض لديهم أعراض اإلمساك واالنزعاج
١٥
الهضمي خالل ثالثة أيام.

تقليص الشعور بالجوع

يقلل استهالك األلياف الشعور بالجوع واحساس الحاجة إىل تناول الطعام يف
املدى القصري ١٦،١٧.ولذلك تشجع اإلرشادات الصحية خالل فرتة الصوم عىل
استهالك األطعمة الغنية باأللياف ،كاملأكوالت الغنية بنخالة القمح أو القمح
٢،١٨،١٩
الكامل ،عند تناول وجبة السحور.

ومن املهم أيضاً املواظبة عىل رشب كمية كافية من السوائل
عند تناول وجبة السحور ،وكذلك خالل الفرتة ما بني اإلفطار
وتوقيت النوم ،وذلك لتقليل خطر اإلصابة بالتجفاف.
وﺗﱪز اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻨﺎول
اﳌﺄﻛﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ اﻟﺤﺒﻮب اﳌﺪﻋﻤﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻌﺪل
اﺳﺘﻬﻼك اﳌﻐﺬﻳﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ٢٠.ولذلك ،فإن اختيار حبوب
اإلفطار املدعمة ،والغنية أيضاً بألياف نخالة القمح ،يساعد يف
الحفاظ عىل معدل الفيتامينات واملعادن يف الجسم ،باإلضافة
إىل تعزيز نسب تناول األلياف خالل الصيام.
ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻓﱰة ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ
اﻟﻌﺒﺎدة وﺗﻌﺰﻳﺰ "اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ" ،ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ
ﻟﺘﺤﺴني اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أﻳﻀﺎ .فيقوم عدد كبري من املسلمني
خالل تلك الفرتة بتغيري منط حياتهم وساعات نومهم
ونشاطهم البدين واستهالكهم للطعام ،وعدد الوجبات،
والعادات الغذائية ٢١ .وبينام يعي الكثريون اآلثار الجانبية
للصوم ،فإنهم ال يعلمون أنه من السهل تجنب أو تقليص
بعضها عرب اعتامد خيارات غذائية مناسبة.
ميﻜﻦ أن ﻳﺴﻬﻢ أﺧﺬ ﺧﻄﻮات واﻋﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﺳﺘﻬﻼك
اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً أﻟﻴﺎف ﻧﺨﺎﻟﺔ اﻟﻘﻤﺢ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
ﺗﻨﺎول ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺋﻞ ،ﰲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺻﺤﺔ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻬﻀﻤﻲ اﻟﺬي ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﺧﻼ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة .ومبا أن
معدل استهالك األلياف غري ٍ
كاف إجامال لضامن الحفاظ عىل
صحة الجهاز الهضمي  ،فإنه من املهم تشجيع تناول األطعمة
الغنية بنخالة القمح ليس خالل شهر رمضان وحسب ،بل
وبعده أيضا.
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