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الملخص
خلفية الدراسة :شهر الصوم اجباري على المسلمين .المسلمون يمتنعون عن الطعام و الماء ابتدا ًء من الفجرر لاايرا الماير
لكل من يرغ ان يصوم في هذا الشهر وفق التقويم الهجري .كثير من التايررا المناعيرا و الفسريولوجيا وائيا يرا كيميا يرا
تحدث.
اهداف الدراسة :هدفت هذه الدراسا الى قياس بعض معامال كالفيتامينا  ,الهرمونا وعوامل المناعيا خالل هذا الشرهر
على الصا مون.
المرضىىى لالارائى  :خمسةةو شروةةبشل وةةأصحشل الةةنأش لصةةبال وةةم،شل وأصربلسةةو ل رمةةأب  ٤٩-٢٤سة و مةةل لصبمةةب ومبةةر
 . 7,07±٣١,٦شزل لصجسم مؤوب كت،و لصجسم مل لصج،شكشز لصكشصاستبش لصك،ي لصكشصاستبش لصره ي رةأصي لصكاأةةو
لصكشصاستبش ره ي م خفض لصكاأةةو لصااااةو اسةوأبتأم اما ةش تبل سةفبلنا اأ ةال اما ةش تبل سةفبلنا لصفشسةفأم لص ،شاةو
و،اةةةبشوال لصملةةة لأجمةةةأصي كباةةةأتا ال لصملةةة لصةةةرم لصاشباةةةأ لصوةةةشلبر لصملةةة شتبكاةةةز لصملةةة لص امشج،ةةةشوال
هامأتشكباةةم ش ةاتةةأمال ر لصتستشسةةتبشل ش وةةبشتال لصتفةةأر،ي  . cةةةي لش اةةشم شاةةشم  ٢٨مةةل وة ب بمضةةأل ناةةن كةةأل
لصفأل لصزم ي ص،ربلسو ٢٧اشمأ.
النتائج :األمصال جمعت بعرد يروم الول المردخول الارذا ي مرن الصريام و مرن ارم يروم الثرامن و العشررون ري را مرر اخرر
األمصال جمعت و قدر كل العالما  .مصل الجلوكوز ،TSB ،ALT ،LDL ،كرياتنين المصل ،الردم اليوريرا ،وفيترامين
د و  CRPكرران انضف ررت لحررد كبيررر بعررد يرروم  ٢٨مررن الصرروم p=0.0002, p=0.005, p=0.09, p=0.00004,
 )p=0.013, p=0.0074, p=0.0109متتاليا .ليس هناك اي تاير ملحوض لاللكوليستيرول الكلري ،VLDL-C ،الثالايرا،
 ,AST, ALP, K, Cl, Hbهيماتوكريت و التستوسترون  .)p>0.05ولكن HDL-Cو صوديوم المصل كانا ارتفاعهمرا
ملحوضا في هذه الدراسا  )p<0.004, p<0.0214على التوالي.
االستنتاجات  :استهالك وجبتين غذا يا في ْال َي ْو َم في وقت محدد لكل وائد خالل شهر رم ان لديه تأاير مباشر على تروازن
المواد الكيموئيويا ,النزيما و بروتين التفاعلي .c
الكلمات المفتاحية : :صيام الرم ان ،تحليل الدهون ،تحليل الهرمون و الفيتامين  ،بروتين التفاعلي .c
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