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إذا وجدته أسهل من األنظمة الغذائّية األخرى
الصوم املتقّطع إلتزام يتطّلب دراية ومتابعة

تغذية
ناتالي عقيقي غّرة

دائرة الشؤون الصحية

الصوم املتقطع هو طريقة لتناول الطعام تتطلب التناوب بني الصوم وتقليل السعرات الحرارية بشكل كبري، يف اوقات 
يتعلق  ال  االمر  معينة.  اطعمة  بتناول  تتعلق  ال  كونها  االخرى  الغذائية  االنظمة  عن  تختلف  الطريقة  هذه  محددة. 

بحرمان نفسك من املأكوالت، بل بتناول وجباتك خالل فرتة زمنية معينة ثم الصوم لبقية النهار والليل

تاريخ الصوم املتقطع 
كان الصوم موجودا منذ العصور القدمية وكان 
ميارس يف الغالب داخل االديان، وفقا لدراسة 
التغذية. وفقا  اكادمييا وعلم  نرشت يف مجلة 
املتقطع  الصوم  اصبح   ،Harvard Healthلـ
اكرث شهرة يف عام 2012 عندما تم بث الفيلم 
تشري   .Eat Fast, Live Longer الوثائقي 
ان  اىل  التغذية،  وعلم  اكادمييا  مجلة  دراسة 
تم  املوضوع  هذا  عن  الكتب  من  العديد 
 The نرشها يف ذلك الوقت ايضا، مبا يف ذلك
شعبية  من  زاد  مام   ،2013 عام   Fast Diet
الخمس  السنوات  املتقطع. عىل مدى  الصوم 
الفوائد  الدقيقة،  االبحاث  اظهرت  املاضية، 
الرائعة للصوم املتقطع، التي كانت وراء هذا 

االهتامم املفاجئ به.

آلية العمل؟
من  املختلفة  االنواع  من  قليل  عدد  هناك 
الفرضية  يتبع  منها  كال  لكن  املتقطع،  الصوم 
خالل  الوقت  من  معينة  لفرتات  االساسية 
الطعام  لتناول  املخصصة  اليوم(  )او  االسبوع 
وعندما يكون الطعام محدودا )او يتم تجنبه 

متاما(.

انواعه 
هذه  تستدعي   :8/16 شعبية  االكرث  النوع 
وتناول  ساعة   16 الصوم  التزام  الطريقة 
عادة  النهار.  خالل  ساعات   8 خالل  االكل 
وجبة  الطريقة  هذه  متابعو  يتخطى  ما 
 11 الساعة  بني  الطعام  ويتناولون  االفطار 
و8  ظهرا   12 بني  او  مساء،  و7  الظهر  قبل 
والصباح  الليل  بقية  يقيض  فيام  مساء، 

- حياة اطول.
- انخفاض مقاومة االنسولني.

- تحسني صحة القلب.
- تقوية الذاكرة.

الصوم  اثناء  يف  الرياضية  التامرين  هل 
املتقطع جيدة ام سيئة؟

احدى  فان   Harvard Health لـ  وفقا 
للتمرين،  املؤيد  الجانب  عىل  النظريات 
الصوم  حالة  يف  الرياضية  التامرين  ان  هي 
االيام  من  اكرث  الدهون  تحرق  تجعلك  قد 
او  السكر  اىل  يحتاج  الجسم  ان  العادية. 
اثناء  يف  جيد  الداء  الطاقة  من  نوع  اىل 
من  الطاقة  تأيت  عادة،  الرياضة.  مامرسة 
عىل  تخزينها  يتم  التي  السكر  جزيئات 
شكل غليكوجني يف الكبد. اذا بدأت مامرسة 
هذه  تستنفد  ان  املرجح  فمن  الرياضة، 
املخزونات، ومن ثم لن يكون امام جسمك 

االنهيار  من  مزيد  يف  الدخول  خيار  سوى 
ملنحك الطاقة التي تحتاجها. بدال من حرق 
السكريات غري املتوافرة، يضطر جسمك اىل 

حرق مصدر اخر للطاقة: الدهون.

عىل  للسيطرة  طريقة  افضل  هي  ما 
الجوع يف اثناء الصوم؟

من املحتمل ان تشعر بالجوع عندما يتكيف 
الوقت  املتقطع، لكن مع  جسمك مع الصوم 
فقد  شك.  ادىن  بال  سيتكيف  الجسم  فان 
الصوم  ان  االخرية،  االونة  االبحاث يف  وجدت 
ان  عام.  بشكل  الشهية  من  يزيد  ال  املتقطع 
نظام 16: 8 الغذايئ يبدو انه االسهل بالنسبة 
اىل معظم الناس لالندماج يف حياتهم من دون 

الشعور بالجوع الشديد.

من ال ينبغي ان يجرب الصوم املتقطع 
لدواعي السالمة؟

هؤالء  الصحة  خرباء  يويص  عام،  بشكل 
االشخاص بتجنب الصوم املتقطع:

االول،  النوع  من  السكري  مبرض  املصابون   -
والذين يعانون من النوع الثاين ويضطرون اىل 

استعامل ابر االنسولني.
- املصابون بامراض مزمنة اخرى.

- الذين يعانون من نقص يف الوزن.
- اي شخص لديه تاريخ طويل من اضطرابات 

االكل.
- كبار السن.

- النساء الحوامل او املرضعات.
كام يجب عىل االشخاص الذين يحتاجون اىل 
تناول الدواء مع الطعام، ان يأكلوا عىل فرتات 
منتظمة حتى ال يفّوتوا اي جرعة من االدوية.

اخريا، تكمن الفكرة الجيدة للجميع - سواء 
اعاله  املذكورة  الرشوط  من  اي  لديك  كان 
يف  البدء  قبل  الطبيب  مراجعة  يف   - ال  ام 

املتقطع. الصوم 

باسم  عموما  اليه  يشار  النهج  هذا  صامئا. 
"االكل املحدود بالوقت".

صوم اليوم املناوب
من  الحد  الصوم  من  النوع  هذا  يتضمن 
وتناول  الصوم،  ايام  يف  الحرارية  السعرات 
االيام االخرى. عىل  الطعام بشكل طبيعي يف 
سبيل املثال، ميكنك التقيد بالسعرات الحرارية 
ثم  والجمعة،  واالربعاء  االثنني  ايام  بشدة 
تتناول الطعام بشكل طبيعي يف االيام االخرى. 
الحرارية  السعرات  من  مختلفة  حدود  مثة 
عدم  اىل  البعض  يدعو  حيث  الصوم،  اليام 
وجود سعرات حرارية، والبعض االخر يسمح 

مبا يصل اىل 600 سعرة حرارية يف اليوم.

 5:2
يسمح بعدد قليل جدا من السعرات الحرارية 
)حواىل 400 اىل 500 سعرة( يف يومي الصوم 
الخمسة  االيام  االسبوع. يف  املتتاليني من  غري 

االخرى ال قيود عىل االكل.
لكن هل يساعد الصوم املتقطع عىل خسارة 

الوزن؟
الجواب املخترص: رمبا، فهذا النوع من الصوم 
طويلة  فرتات  الن  الوزن،  بفقدان  يرتبط 
عىل  الجسم  تجرب  الوجبات  بني  الوقت  من 
استخدام الدهون املخزنة يف الخاليا للحصول 
عىل الطاقة. تاليا، تنخفض مستويات االنسولني 
خالل هذه العملية حيث يقوم الجسم بحرق 

الدهون.
التقيد  اىل  حقا  يرجع  الوزن  فقدان  ان 
الناس  مييل  عام،  بشكل  الحرارية.  بالسعرات 
اىل استهالك سعرات حرارية اقل يف فرتة زمنية 

اقرص مقارنة بتناول الطعام طوال اليوم، وهذا 
ما يؤدي اىل فقدان الوزن. 

يف  التغذية،  مجلة  يف  نرشت  دراسة  وجدت 
من  يعانون  بالغا   23 2018، شملت  حزيران 
الدراسة  يف  املشاركني  ان  املفرطة،  السمنة 
تناولوا نحو 300 سعرة حرارية اقل يوميا عند 
املتقطع.  الصوم  يف   8  :16 نهج  يف  املشاركة 
الصوم  ان  الدراسة  عىل  القيمون  والحظ 
اقل  وقتا  هناك  ألن  نفعا  يجدي  قد  املتقطع 
لتناول الطعام، لذا فانت تأخذ سعرات حرارية 

اقل كل يوم بشكل طبيعي.
تاليا، ان عدم تناول الطعام بعد وقت معني، 
عىل سبيل املثال الساعة 7 مساء، يقيض ايضا 
باال يتناول الشخص الطعام ليال، والذي ثبت 

انه يساهم يف السمنة.
عىل الرغم من ذلك، يقول بعض املتخصصني 
الصوم  من  املتوقع  الوزن  فقدان  مقدار  ان 
مع  تراه  قد  مام  اهمية  اكرث  ليس  املتقطع 
للسعرات  املقيدة  االخرى  الغذائية  االنظمة 
الحرارية. فقد وجدت دراسة نرشت يف املجلة 
ان  للتغذية يف ترشين االول 2018،  االمريكية 
الحرارية  السعرات  يخفض  غذايئ  نظام  اتباع 
مامثل  وزن  فقدان  اىل  ادى   %20 بنسبة 
عام  بعد  املتقطع  الصوم  من   5:2 للنسخة 
املتقطع  الصوم  يكون  قد  ذلك،  مع  واحد. 
خيارا جيدا، اذا وجدت انه من االسهل االلتزام 

به اكرث من االنظمة الغذائية االخرى.

فوائده
للصوم  املقرتحة  الفوائد  بعض  ييل  ما  يف 

املتقطع:
- تعزيز فقدان الوزن.


