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ع  
ّ
 Intermittent Fastingالصيام املتقط

دكتوراه في الكيمياء التحليلية و التطبيقية، جامعة حلب  : ريم عبيدو إعداد الدكتورة الصيدالنية   

  قسم الكيمياء التحليلية والغذائية، جامعة إيبال، سوريةمدرس في 

 : الدكتور الصيدالني رامز القضمانياإلشراف والتدقيق واملراجعة العلمّية

 
م
 امل

ّ
 ص لخ

مهم   تعديل  هو  ي  علىالصيام  الحياة  بشكل    حفز نمط 

الكيميائية   العمليات  من  متنوعة  مجموعة  طبيعي 

نتائج   تظهر  اإلنسان.  جسم  داخل  املفيدة  الحيوية 

  الواعدة   الدراسات التجريبية والسريرية اإلمكانات الكبيرة

في عالج    Intermittent Fasting  IF  الصيام املتقطع  نظامل

مع   باالشتراك  أو  مستقل  كعالج  إما  األمراض،  بعض 

أخرى  عالجية  املتقطع    يحظى  .أنظمة  الصيام  نظام 

   باهتمام متزايد
ً
صحة  الحفاظ على  لدوره العالجي  في  نظرا

العمر وطول  النتائج  .  اإلنسان  في   تشير  عرضها  تم  التي 

أنظمة   إلى أن   هذه املقالة أي نظام من  يما  وال س  IF  اتباع 

للصيام   املحاكي  الغذائي   Fasting-Mimickingالنظام 

Diet (FMD)  ة  منخفض   الذي يحوي على كمية محدده و

بشكل(  السكريات)  الكربوهيدرات  من في   يساهم  فعال 

الوزن والحفاظ عل املختلفة     IFأنظمة  تسمح  يه.  إنقاص 

مختلفة   صيام  فترات  بشكل بتطبيق  مع  فردي    تتناغم 

العامة  كل فرد وحالتهنمط   إليها    الصحية  التي سنتطرق 

فوائد الصيام  نوضح  سكما   ، بالتفصيل ضمن هذا املقال

 املتقطع على طول العمر و صحة اإلنسان. 

 

 

قّدمة   مم
  وهو   الناس من  الكثير   لدى  مألوف   IF  املتقطع  الصيامُيعد  

وعلى الرغم من اختالف    ، الديانات  من   العديد  في  موجود

مواقيته وطقوسه من دين آلخر ومن عقيدة ألخرى، فإن  

إمساك أو كف عن  :  هو  الصيام املتعارف عليه بين البشر

لفترة    عن الطعام و الشراب  الطعام سواء انقطاع كامل

معينة   أصناف  عن  انقطاع  أو  طعام  ال  منمحددة، 

محددة فترة  خالل   حالي  IFُيعد  .  والشراب 
ً
أكثر    ا أحد 

   أنماط
ً
شيوعا واللياقة  العالم  الصحة  يستخدمه    ،في 

صحتهم وتحسين  الوزن  إلنقاص  أنماط    الناس  وتبسيط 

الدراسات      .حياتهم من  العديد    من   له  ملا  IF  فوائدتظهر 

على   قوي  و التأثير  و الجسم  على    يساعد قد  أنه    كما عقل 

لفتر  زمنية العيش  يعتبر      (1-3).أطول   ه     IFال 
ً
   نظاما

ً
  غذائيا

هو  ذاته،  بحد على  بل  يعتمد    أوقات تعديل    نظام صحي 

اليومية  من    األكل   
ً
بدال الطعام  عن  االنقطاع  وفترات 

الطعام  تعديل   اتباع   ، ومكوناتهكمية  حالة  في    نظام  إال 

املتقطع الحرارية  الصيام  للسعرات   Calorieاملقيد 

(CR)Restriction  تقييد فترات  هذا النظام يعتمد على  ف  ؛

   نعلم  وكما .الطعام وكميات السعرات الحرارية
ً
من    جميعا

الط الوزن  ل  رق أبسط    الصحية   األنظمةاتباع    هيخسارة 

الحرارية  مقيدة   من   قليلة  كمية)تناول    السعرات 

اليوم  الحرارية  السعرات   النظام   هذا  قارنة بم  ،(خالل 

لكمية   يوجد  الأنه    نجداملتقطع    الصيامب   تحديد 

    الصيام   أثناء  ولكن  ،فترة التغذية  أثناءالسعرات الحرارية  

الوجب   من تقليل  اليتم   استهالك  عام    اتمعدل  بشكل 

يشكل   الوزن   جيدةإستراتيجية    وهذا  بدون    لفقدان 
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التقييد.  أو  بالحرمان  للصيام    الشعور  أنواع  عدة  هناك 

باإلضافة   املقال،  هذا  ضمن  نستعرضها  سوف  املتقطع، 

إلى معرفة فوائد الصيام املتقطع على جسم اإلنسان على  

الخلوي  اآلثار   املستوى  بعض  ومعرفة  والعضوي، 

 الجانبية املرافقة للصيام املتقطع.

 أنواع الصيام املتقطع 

عتمد على  الغذائية التي ت  نظمةاأل الصيام املتقطع    يشمل

يتم خاللها  مبدأ  تناول    مدة زمنية محددة  أو عدم  )تناول 

الحرارية( املنتظمة.  السعرات  التغذية  من  فترة  تليها   ،

الصيام   من  أساسية  أنواع  ثالثة    تشمل   املتقطع هناك 

، والصيام املتناوب، والتغذية املقيدة  صيام اليوم الكامل

تعديالت    (4) .بالوقت توجد  ذلك،  لهذه    عديدةومع 

مم   لألفراد  األنظمة،  يسمح  الصيام  ا  يطبقون  الذين 

وجود    بالتكييف املتقطع   احتياجاتهم  دون  على    قيود 

 .وجباتهم املفضلة والغذائية 

 صيام يوم كامل   .1

 Whole Day Fasting 

أيض   ُيعرف 
ً
"  ا نظام    تناول     يمنع "،  Eat-Stop-Eatباسم 

ملدة   إما ساع  24الطعام  غير  خالل    ة  في    متتالينيومين 

 . متكرر  دوريبشكل   ، مرة في الشهرأو  األسبوع 

 املتناوب  صيامال .2

 Alternate-Day Fasting (ADF) 

إليه     يشار 
ً
آخبمصطلح    أيضا يوم  إفطار  و  يوم  ،  رصيام 

  وأيام التغذية، التناوب بين أيام الصيام    (ADF)    يستخدم

بعندوذلك   لألشخاص  نسمح  من    استهالكما    كميات 

واملشروبات بدون قيد أو شرط وبشكل اختياري  األطعمة  

 .أيام التغذية في

 التغذية املقيدة بالوقت  .3

 Time-Restricted Feeding (TRF) 

األطعمة  بتناول  هذا    ُيسمح  بشكل      IFمن    النمطفي 

اليوم، مما يؤدي    فيفقط خالل ساعات محددة    اختياري 

طويلة فترات  طعام  إلى  وجود  وهنا    ،بدون  عدة    نالحظ 

 ( 4) :أنظمة منها

ساعة من الصيام،    16  عبارة عن    هو  :(16/8)  نظام •

 ساعات من التغذية كل يوم. 8تليها 

 غالب  :( 12/ 12) نظام •
ً
هذا    ا يكون  أكثر    النظام ما 

  ة دمل  صيام  عن   عبارة  هو، و   8/16  النظامجدوى من  

 ساعة. 12 ملدة تغذيةساعة تليها فترة  12

الشكل    :( 20/4)   نظام • هذا  من    بنوع يتميز  قاس ي 

من   يتم  إذ    4ليها  يساعة    20صيام    خاللهالصيام 

يوم  فقط ساعات   كل  الطعام  بالتالي   و   ،لتناول 

الحالة   هذا  في  الغذاء  على  ياستهالك    وجبة قتصر 

 .في اليوم وجبتين أو  واحده

الطعام  بُيسمح      :( 5/2)   نظام •   اختياري   بشكلتناول 

أيام في األسبوع ولكن خالل اليومين    5ملدة    مقيد   غير

  الحالة   فيالسعرات الحرارية     ربع  تناول   يتماملتبقيين  

الطاقة  الطبيعية توازن  على  الحفاظ  أجل  وقدمن   . 

م النبّي  حرص  
ّ
  على صيام   محمد صلى هللا عليه وسل

ورد عن  حيث    و الخميس من كل أسبوع   اإلثنين يومي  

زيد   بن  عنه-أسامة  هللا  َك  -رض ي  إنه  ! ِ
ه

َّللا رسوَل  )يا   :

أن   كاَد 
َ
ت ال  ى  حته فطُر 

ُ
وت فطُر، 

ُ
ت كاَد 

َ
ت ال  ى  حته صوُم 

َ
ت

صومَ 
َ
ُصمتَ   ت  

ه
وإال صياِمَك  في  َدخال  إن  َيوَميِن   

ه
ُهما،  إال

ميس
َ
لُت: يوَم االثنيِن ويوَم الخ

ُ
 ( 5) .(قاَل: أيُّ يوميِن؟ ق
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 للصيام  كيالنظام الغذائي املحا .4

 Fasting-Mimicking Diet (FMD) 

السعرات   في  منخفض  الغذائي  النظام  هذا 

يحتوي   ولكنه  والبروتين،  والسكريات  الحرارية 

من عالية  نسبة  شبعة،  مغير  الالدهون    على 

من    النظام  هذاو    املرافقة ألمراض  ا يقلل 

الجسم    بالشيخوخة وزن  خفض  على  ويساعد 

 .بسرعة

 الديني  يامالص .5

 Religious Fasting 

امل  فيجزء مهم    يامالص   الدينية    عتقداتالعديد من 

امل  وتكون   ،والروحية  في  متغيرة  الصيام    دةفترات 

  يتم   حيثقيود على األطعمة التي يتم تناولها،    وتشمل

نباتي    عادة غذائي  نظام  من   عنداتباع    كل 

 Greek Orthodoxاليونانيين    ن األرثوذكسيي)املسيح

Christians،    الكاثوليكCatholics  ين والبوذي  

Buddhism أو لفترات  عاالمتناع    يتم   (  الطعام  ن 

معينة كنيسة    مثل  زمنية  املسيحال)أعضاء    ي يسوع 

 Members of the Church ofلقديس ي األيام األخيرة

Jesus Christ of Latter-Day Saints  السبتيين   ،  

day Adventists-Seventh .) (4 ) 

   Ramadan Fasting  صيام رمضان

-  29  ملدة  رمضان   شهر   في  املسلمون صيام يتبعه    هو

 يوم  30
ً
يحظر فيه الطعام والشراب خالل ساعات  و   ا

. عادة ما  غروبها  وحتى  الشمس  شروق   قبل   من  النهار

بعد كبيرة  وجبة  تناول  و   يتم  الشمس    وجبه غروب 

بالسحور   تدعى  الشمس،    خفيفة    وهذا قبل شروق 

حوالي  متوسط    يخلق   صيام    وهيساعة،    12نافذة 

 اعتما تختلف من مكان إلى آخر  
ً
العرض   دا   على خط 

فيه  يعيش  الذي  سبيل  ف  ، املسلمون   الجغرافي  على 

 16في كندا، كان الصيام حوالي    2018  عامفي    املثال، 

 ساعة في إدمونتون.  19ساعة في تورنتو و 

 اإلنسانللصيام على جسم  إليجابيةا  اآلثار 

الحديثة العلمية  الدراسات  الصيام    أن    (6-10)أثبتت 

والتمتع    املتقطع   العمر  إطالة  على  كبير  بشكل  يؤثر 

عالية   متعددة  بصحة  أهداف  تحفيز  هو    من خالل  كما 

 .( 1)الشكل موضح في 

ائد  ع  ا فو
ّ
 على عمر اإلنسان وصحتهلصيام املتقط

 التأكسفففففففديإلجهفففففففاد او  ةيفففففففف اآلليفففففففة  االلتهابيففففففففتخ •

Oxidative Stress  مفففن خفففالل ففففي الجسفففم  للخاليفففا

 للخاليففففففففففففففففففففا  االلتهففففففففففففففففففففام الففففففففففففففففففففذاتي عمليففففففففففففففففففففة تنشففففففففففففففففففففيط

Autophagy. 

  ياميالصففففففففففففف سفففففففففففففكرال ياتمسفففففففففففففتو تنفففففففففففففاوب خففففففففففففففض   •

 Circulating Insulin and Fastingواألنسفولين 

Glucose Levels    في الدم وذلفك بشفكل متفوازي مفع

 حساسففففففففففيةزيففففففففففادة تركيففففففففففز هرمففففففففففون النمففففففففففو و  زيففففففففففادة 

 ألنسولين. ل األنسجة

 .منع التدهور املعرفييو ، الدماغ من التلف حماية •

الكوليسترول  كل من:    خفض   • الدم، تركيز  ضغط 

Cholesterol  ، الكثافة منخفض  الدهني    البروتين 

Low-Density Lipoprotein  LDL) )  والشحوم  ،

ة  Triglycerides (TGA). الثالثي 

الدهون  • وتقليل  الوزن  البطن    املتراكمة   فقدان  في 

Abdominal Fat   االستقال عمليات  من    ب ويزيد 

  الغذائي.
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 الخلوي  املستوى  على فوائد الصيام املتقطع 

   مستوى األنسولين انخفاض

مستويات األنسولين  من   TRF  من نمط الصيام  خفضي 

  (6-7). وهذا يؤدي إلى زيادة عملية حرق الدهون  ،في الجسم

   هرمون النمو ستويات مزيادة 

النمو في    عزز الصيامي البشر األصحاء زيادة هرمون  عند 

وانخفاضGrowth Hormone   (GH  الدم   تراكيز   ( 

Insulin-Like Growth Factor1  (IGF-1)  ا إلى    مم  يؤدي 

هرمون   إفراز  على  (GH)زيادة  يعمل  حرق    الذي  تسهيل 

 ( 8) .الدهون واكتساب العضالت

 اإلصالح الخلوي تحفيز  

تغييففففففر خففففففالل اليففففففوم إلففففففى يففففففؤدي انخفففففففاض تكففففففرار الوجبففففففات 

 وي صففففالخ الخلففففاإل عمليففففات  تحفيففففز، و مسففففتويات الهرمونففففات

متاحة أمام عمليات  الدهون املخزنة في الجسم  ا يجعلمم  

الذاتيفففففففة الخلويفففففففة  عمليفففففففة البلعمفففففففة IFينشفففففففط  .االسفففففففتقالب

Autophagy ا، ففففففففففي الخاليفففففففففا العصفففففففففبية إصفففففففففالخ  يحففففففففففز ممففففففففف 

التفففففففففأثيرات العالجيفففففففففة وصفففففففففول ضفففففففففمان و  العصفففففففففبية الخاليفففففففففا
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للخاليففففففا وخاصفففففففة ففففففففي حالفففففففة األمففففففراض املزمنفففففففة والتفففففففي تتفففففففأثر 

 :مثفففففلبتففففراكم الفضففففالت الخلويففففة ضففففمن الخاليففففا العصففففبية 

داء و  ،Atherosclerosisالتصففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففل  اللففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففويحي 

 myloidosisA. (9)الداء النشواني و ، Alzheimerالزهايمر

 على املستوى العضوي فوائد الصيام املتقطع 

  يناثلا ط منلا داء السكري ال انخفاض خطر اإلصابة ب

مستوى    IFيساعد   تحسين  الصيامي في  ووزن    السكر 

لدى  األكل  بعد  الدم  في  السكر  ومستويات  الجسم 

النوع   من  السكري  بداء  املصابين    ( 10).الثانياألشخاص 

ي الذين  السكري،  نظام  فمرض ى  منخفض    IFطبقون 

نسبة السكر في    يمكنهم السيطرة علىالسعرات الحرارية  

أسرع  فقدان   باإلضافة إلى قدرتهم على أفضل بشكل  الدم 

 ( 11-12) .نلوز ل

   إنقاص الوزن وخفض دهون البطن

املختلفة   IF  نظام  تفوق ي الغذائية  الحميات  أنظمة    على 

  عند   والحفاظ على كتلة العضالت  نسبة الدهون بإنقاص  

الوزن زيادة  من  يعانون  الذين  يسمح   األشخاص    فهو 

معتدل الوزن بشكل  -3)  كغ  6-5، حوالي  وصحي  بفقدان 

8%  ( قصيرة  فترة  خالل   ، الجسم(  كتلة    24-3من 

 
ً
خالل    (13-15).  (أسبوعا من  يمكن  لحفاظ  ا  IF  نظام  كما 

الذين لديهم مؤشر كتلة    عند األشخاص   الوزن   ثبات   على

خالل اتباع  آلية فقدان الدهون  تعتمد    .الجسم الطبيعي

  نخفاض ملحوظ في ا  على زيادة تحلل الدهون، مع  IFنظام  

الشحمية. الخاليا  الجسم    حجم  يستهلك  اليوم  ف  حيث  ي 

ال معظم  الصيام  من  املخزن غاألول  الجسم.    ليكوجين  في 

الغ نفاد  الجسم عن  ،ليكوجين عند  أخرى    يبحث  مصادر 

)االستقالب(  األيض  عمليات  استمرار  أجل  من    للوقود 

 
ً
استخدام   وعادة إلى  يلجأ  الجسم    الدهون   ما  في  املختزنة 

الكبد    كوقود. في  الدهون  استقالب  عن  الكيتونات  ينتج 

Ketones     تعد عندمالتي  للدماغ  مهم  بديل  يكون  وقود  ا 

منخفض غال  لوكوز 
ً
العضالت   و  ،ا تستخدمه  أن  يمكن 

امللحوظة  بعض اآلثار ينتج عن استخدامه كوقود والقل . 

الجسم   وتثبيط   في  األيض  معدل  زيادة  اإلحساس    مثل 

الهرمونية    بعض  IFسب   يُ     .بالجوع في ك التغيرات  زيادة 

وانخفاض  GHزدياد  او ،  Noradrenaline   مستويات  ،

األنسولين(.   ا  مستويات  انخفاض حجم  في  يؤدي  لدهون 

أكثر   الخاليا  هذه  جعل  إلى  والكبد  العضالت  خاليا 

للتخلص    مناس     IFيعتبر نظام    لذا  ؛استجابة لألنسولين

البطن دهون     ترتبطالتي    من 
ً
   ارتباطا

ً
مثل    وثيقا بأمراض 

 ( 4) .وأمراض القل  الثاني  السكري من النوعمرض 

 وااللتهاباتتقليل اإلجهاد التأكسدي تعزيز املناعة و  

Improving immune system and decreasing 

oxidative stress and inflammation 

يؤدي انخفاض  حيث    املناعة لدى البالغيننظام      IFعزز  يُ 

عامل   إنتاج  انخفاض  إلى  الطعام  تناول  نخر  التوتيرة 

ذلك   ((Tumor Necrosis Factor  TNF  ي الورم ويعود 

نشاط   فترات    Macrophages  البالعاتلزيادة  أثناء 

أشارت  االلتهابية.    لية إلى انخفاض اآل  ؤدييوهذا  ،  الصيام

عام    دراسة في    Longo  الباحث   أجراها   2002نشرت 

قد    (61)وزمالؤه   املطول  الصيام  أن   إلى 
ً
فعاال في    يكون 

 ، ألنه  تجديد الخاليا املناعية
ً
، يحاول  عندما تتضور جوعا

القيام   التي يمكنه  األشياء  الطاقة، وأحد  )الجسم( توفير 

الخاليا   من  الكثير  تدوير  إعادة  هو  الطاقة  لتوفير  بها 

الضرورية،   غير  التي  و املناعية  تلك  قد خاصة    تكون 

الجسم  من    IFقلل  يُ   ( 71).تضرر ت في  التأكسدي  اإلجهاد 
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عن طريق    زيادة املواد املؤكسدة في الخلية  الذي ينتج عنو 

و  الحرة  الجذور  إنتاج  األ تقليل  املضادة  تنشيط  نزيمات 

زيادة    (18-19).لألكسدة املؤكسدة  تسب    املواد 
ً
  أمراضا

ض وارتفاع  والسكري  السرطانات  مثل  الدم  عديدة  غط 

الشرايين،     
ُّ
في  وتصل تساعد  جينية  كما  طفرات  توليد 

دمر الحمض 
ُ
 . النووي والبروتيناتت

   تحسين صحة القلب

نظام دوائي    نظام  IF  يعتبر  غير  للعالج عالجي  جديد 

القل  أنواع معينة من أمراض  يقلل    ، حيثوالوقاية من 

IF    ويحسن الراحة،  أثناء  القل   ضربات  معدل  من 

الوعائي القلبي  اإلجهاد  مع   IF  نظام  ساعدي    ( 20)  .التكيف 

  
ً
الكوليسترول الكليأيضا انخفاض طفيف  و   ،على خفض 

   (21) .في ضغط الدم االنقباض ي واالنبساطي

   الوقاية من السرطان 

اآللية السرطان    تكمن  من  للوقاية    IF  نظام  عبراملحتملة 

األوعية   في تكوين  وتثبيط  املبرمج  الخاليا  موت    تعزيز 

للسرطان التأثير  املرافق  وراء  اإلضافية  اآللية  تكون  قد   .

من  السليمة  هي حماية الخاليا    IF  نظاماملضاد للسرطان ل

و  النووي،  الحمض  الخاليا    كبحتلف  ،  السرطانيةنمو 

الكيميائي  زوتعزي للتأثر  الوقت  اإلشعاعيأو    قابليتها  ، وفي 

الضارة   اآلثار  من  السرطانية  غير  األنسجة  حماية  نفسه 

 ( 22) .للعوامل املضادة للسرطان

    الدماغ  تحسين عمل

نظام  يزيد تقليل  ا  صحة    من   IF  تطبيق  لدماغ عن طريق 

اإلجهاد   مقاومة  وتعزيز  التأكسدي  اإلجهاد  مستوى 

الدراسات   أظهرت  حيث  نظام    IFأن    (23-25)الخلوي.  هو 

و  التعلم  يسهل  قوة  غذائي  من  ويحمي  يزيد  الذاكرة، 

التأكسدي. التلف  من  العصبية  الصيام    الخاليا  يزيد 

إنتاج العصبية    املتقطع  التغذية  من  عامل  املستمد 

   Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF)  الدماغ 

املغذيات العصبية التي تدعم بقاء وتطور  وهو بروتين من  

العصبونات عن  امل  ويعد،  وعمل  الخاليا  سؤول  تكوين 

. ومن املثير  مراضالعصبية، ومقاومة الخاليا العصبية لأل 

تنظيم    (BDNF)أن    هتماملال  في  رئيسية  أدواًرا  يلع   

الجهاز  غال  باستقال و الشهية،   وعمل  املحيطي،  لوكوز 

 ( 26) .الهضمي

 تأخير الشيخوخة 

الجسدي   األداء  في  االنخفاض  عن  الشيخوخة  تعبر 

مفزيوالفي ال  أمر  وهي  للجسم  سرعة    ر ولوجي  ولكن  منه، 

األفراد بين  كبير  بشكل  متفاوتة  تسريع  .  الشيخوخة  يتم 

في  كاإلفراط  خارجية  عوامل  بفعل  الشيخوخة  عملية 

واإلصابة   البدني  النشاط  وانخفاض  الطعام  تناول 

باألمراض املتعددة، بينما يتم تأخير الشيخوخة بالحفاظ  

من   يقلل  وهذا  البدني  النشاط  و  الطبيعي  الوزن  على 

لإلنسان،  عال  االفتراض ي  العمر  ويطيل  الشيخوخة  مات 

يستدع ما  الحراري  يوهذا  للسعرات  الدائم    ة التقليل 

وانخفاض    املتناولة. املرتفعة  الحرارية   السعرات  تؤدي 

مم   الدم  وشحوم  ارتفاع سكر  إلى  البدني  يؤدي  النشاط  ا 

يقلل   بينما  الجسم،  في  واألكسدة  االلتهاب  ارتفاع  إلى 

املتقط في الصيام  ويساعد  املتناولة  الحرارية  السعرات  ع 

   (27)تأخير الشيخوخة. 
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افقة اآلثار السلبية  عاملر
ّ
   للصيام املتقط

   الجوع واإلفراط في األكل

ال يعتبر   الجانبي  األثر  للصيام    املرافق   رئيس يالجوع 

ب  (4) املتقطع. الطبيعيالجوع هو  الشعور  الجسم   رد فعل 

الطعام من  عبر    ،للحرمان  تحفيزه  الويتم    ريلين غهرمون 

Ghrelin    تنتجه و الذي  املهاد منطقة  املعدة  تحت    ما 

Hypothalamus ، عن الشعور بالجوع؛ لذا   ويعد املسؤول

مستويات    الصيام   أثناء فترات تزداد  .  سمى هرمون الجوعيُ 

ال إلىغهرمون  يؤدي  مما  الشعور   ريلين،  و  ب  زيادة  الجوع 

من   النقيض  على  و  الطعام.  عن  البحث  سلوك  ظهور 

تعملذلك الشبع    ،  واللبتين   مثلهرمونات    األنسولين 

Leptin    الجوع. إن أحد اآلثار الجانبية  ب  على كبت الشعور

الشبع   هرمونات  بين  التوازن  عدم  هو  للصيام  املحتملة 

   األكل في    اضطرابات    ظهور والجوع التي يمكن أن تؤدي إلى  

حيث يمكن أن تتسب  نافذة    ؛تناول الطعام  اإلفراط فيك 

بها   يسمح  التي  الصغيرة  نظام  التغذية  استهالك  ب  IFفي 

كبيرة ا  كميات  مم  من  إلىألطعمة،  يؤدي  عدم  ب  الشعور   ا 

تشنجية الراحة آالم  و ظهور  و   ،  البطن  في    في  اضطرابات 

 ( 82) .النوم نظام

   داع الصم 

اآلثار  يعتبر   من  الصيام الصداع  أثناء  الشائعة    الجانبية 

يكون   املتقطع أن  يمكن  هو  حيث  الجفاف،    السب  

ال مستويات  هرمونات  سكروانخفاض  مستويات  وزيادة   ،

الجسم  كورتيزولال مشكلة    (4).في  على  التغل   يمكن 

التغذية    سوائلالكمية كافية من  الصداع بشرب   في فترة 

   و الراحة أثناء الصيام. دوالتوازن بين فترات اإلجها

 الطاقةمستويات انخفاض 

إلى   الصيام  يؤدي  و القد  والدوارالتع   الضعف  ،  عضلي 

 ( 4) بعد التغذية.هذه األعراض وعادة ما تهدأ  

   إجهاد الغدة الكظرية

  أثناءانخفاض البروتين أو الكربوهيدرات في البالزما    ؤديي

إلى   الصيام  طريقغال  إنتاجفترة  عن    عملية   لوكوز 

السكر عبر  .Gluconeogenesis  استحداث  هذه    يتم 

غير  غال  استحداث   العملية   كربونية  مواد  من  لوكوز 

في  سكرية   الكظريةالكبد  وتجرى  الغدة  هذه  أو  تحدث   .

الصي فترات  خالل  الشديدأو   ،امالعملية  الجوع  أو    ،ثناء 

يؤدي  ،  العنيفةالرياضية  التمرينات   أن  يمكن  حيث 

الكظرية الغدة  إجهاد  إلى  األمد  طويل   Adrenal  الصيام 

Fatigue  .(4)    عالوة على ذلك، يزيد الصيام من مستويات

في الجسم وبالتالي يساهم في خسارة    Cortisol  الكورتيزول 

عن  ،  الوزن مسؤولة  الزيادة  هذه  الوقت  بنفس  لكن 

 الشعور بالقلق وعدم الراحة.  

 د الشعور بالبر 

الشديد التقييد  يؤدي  الحرارية  ا  لدخول   قد  لسعرات 

للجسموامل الغذائية  الحرارة    واد  توليد  تقليل  فيه  إلى 

الجانبي    (4).البرد  تحملعدم  وبالتالي   التأثير  قد يكون هذا 

الشتاء. في   فصل  ن الصيام فيألولئك الذين يمارسو   ائقع

فإن    الجسم  املقابل  حرق  معدل  من  يرفع  للبرد  التعرض 

دهون  بشكل  تخزينها  من   
ً
بدال الحرارية  حيث    ؛للسعرات 

الجسم املسؤولة  في  تحفيز نوع من األنسجة الدهنية  يتم  

 ( 29).عن حرق الدهون والسكريات من أجل إنتاج الحرارة
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   ة الهرمونات الجنسيّ في مستويات تغيرات 

ال   تعتبر الحساسية  األنثوية  ة  جنسيالهرمونات  شديدة 

من    الطاقة  كمياتل عليها  الحصول  يتم  التي  الجسم  في 

  ( (IF   في نظام. ففي الواقع، يمكن أن تعاني النساء  الغذاء

الشهرية الدورة  انتظام  عدم  ،  Menstrual Period  من 

 Metabolic   االستقالب  في  واضطرابات

Disturbances ،  من املحتمل أن تكون التغييرات في الدورة

النساء   لدى  نظام  الشهرية  استنفاد    ((IFأثناء  بسب  

الدهون  الجسم  مخازن  هرمون  في  وإفراز   ،

  في مواعيد   عدم االنتظام ، وبالتالي   Estrogenستروجيناإل 

عند اتباع نظام  هذا  يحدث  أن    ويمكن  (30)ةالدورة الشهري

 
ً
طويلة جدا لفترات  املتقطع  أن     .الصيام  ُوجد  املقابل،  في 

عند  ل اإلنجابية  الصحة  على  إيجابي  أثر  املتقطع  لصيام 

  النساء الواتي يعانين من متالزمة املبيض متعدد الكيسات 

Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS)     يعمل كونه 

على خفض مستويات هرمون األنسولين الذي يؤثر بشكل  

املتالزمة.  مباشر هذه  يالحظ  (31)  على  سلبي    لم  تأثير  أي 

على   أو  الرجال  عند  الهرمونات  على  للصيام  مباشر 

 الصحة اإلنجابية. 
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