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الصيام المتقطع أحد أشكال النظم الحديثة لفقد الوزن، ويمكن اغتنام 
رمضان كفرصة أولية لفقد الوزن، ويمكن أن تستمر في فقد الوزن من 

خالل صيام النوافل

سؤال في الصحة

المطعمون بلقاح كوفيد ـ 19... هل ينشرون الفيروس؟
بعد التحذير ألشهر من أن األشخاص الذين تم تطعيمهم 

يجب أن يظلوا حذرين حتى ال ينقلوا العدوى لآلخرين، جاء 
تصريح الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة املركز األميركي 

للسيطرة على األمراض )CDC(، مخالفًا لهذه التحذيرات، 
إذ قالت إن »األشخاص امللقحون ال يحملون الفيروس؛ وال 

يمرضون«، وكانت والينسكي تشير إلى دراسة جديدة للمركز، 
رصدت أن األشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل بلقاحات 

شركتي Moderna وPfizer محميون بدرجة كبيرة من اإلصابة. 
وفي هذه الدراسة درس الباحثون كيفية حماية اللقاحات 

لـ 4000 من العاملني الصحيني والعاملني األساسيني، وبعد 
جرعة واحدة، انخفض خطر اإلصابة بنسبة 80%، ووصل لـ 

90% بعد الجرعة الثانية، وهذه نتائج مقاربة لنتائج التجارب 

السريرية للقاحات.  وقال متحدث باسم مراكز السيطرة على 
األمراض بأميركا )CDC(: »إن الدكتورة والينسكي تحدثت 

بشكل غير دقيق، فمن املمكن أن يصاب بعض األشخاص الذين 
تم تطعيمهم بالكامل بـ Covid-19، وال يوجد حتى اآلن أي دليل 

واضح عما إذا كان بإمكانهم نشر الفيروس لآلخرين، ونحن 
مستمرون في تقييم األدلة«. ولم تغير )CDC( توصياتها 
بشأن اتخاذ اإلجراءات االحترازية واالحتياطات الوقائية 

حتى بعد الحصول على اللقاح. ورفض بعض خبراء الصحة 
العامة تصريحات والينسكي، وقال د. بيتر باخ، مدير مركز 

السياسات الصحية: »هذا يفتح الباب أمام املشككني، ويقوض 
تمامًا أي حجة متبقية حول ضرورة استمرار الناس في ارتداء 

األقنعة بعد التطعيم«.
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الصيام
كيف تحوله لنظام فعال 

لعالج السمنة؟
محمد يوسف

السمنة وباء يعاني منه أكثر من ثلث البشر، 
ويصيب أجهزة الجسم املختلفة مثل القلب 
الدموية، ويسبب مرض  والرئتني واألوعية 
الـــســـكـــري والـــتـــهـــابـــات الـــعـــظـــام وغـــيـــر ذلـــك، 
ويـــظـــل مــصــاحــبــا لــلــمــريــض طــيــلــة حــيــاتــه، 
ــكـــون مـــدى  ــعـــاج الــســمــنــة يـــجـــب أن يـ ــذا فـ ــ لـ
وفي  متكامل،  طبي  فريق  وبمعرفة  الحياة 
تستثني  ال  والسمنة  مختلفة.  تخصصات 
ــاء  ــيـ ــنـ األغـ فــتــصــيــب  دولـــــــة  أو  مــجــتــمــع  أي 
والفقراء، واملجتمعات املتحضرة واملتأخرة، 
ومما يثير الدهشة أن الغنى والفقر حالتان 
السمنة  أن  إال  مــتــنــاقــضــتــان  اجــتــمــاعــيــتــان 
تنتشر فيهما جميعا. فقد يتعرض األغنياء 
املأكوالت  وتنوع  لكثرة  بالسمنة،  لإلصابة 
ــــان عــنــهــا ليل  والـــتـــي يــتــم تــرويــجــهــا واإلعــ
نهار، وقد يعاني الفقراء من السمنة ألنهم ال 
يملكون رفاهية شراء األكل الصحي، والذي 
غــالــبــا مــا يــكــون غــالــي الــســعــر ألنـــه يحتوي 

على البروتينات والفواكه والخضروات.
ومــــن املــتــفــق عــلــيــه طــبــيــًا أن عــــاج الــســمــنــة 
ــدأ مــن  ــبــ ــمـــل وســــائــــل عــــــدة تــ مــــتــــنــــوع، ويـــشـ
»الــــريــــجــــيــــم«، وتـــغـــيـــيـــر نـــمـــط الــــحــــيــــاة، ثــم 
عاجات باألدوية ثم التدخات باملنظار أو 
إجــراء جراحة لعاج السمنة املفرطة، ولكي 
ينجح العاج ال بد أن يكون تأثيره مستمرا 
بل ومدى الحياة، ومن املاحظ أن أغلب هذه 

العاجات مرتفعة التكلفة.

السبب وراء عدم نجاح النظم الغذائية
حاول الكثيرون اتباع نظام غذائي معني فيه 
وكميات  األكـــل  مــن  معينة  بنوعيات  الــتــزام 
معينة وأوقات معينة، وما اتفق عليه أغلب 
النجاح ال يدوم،  أن  »الريجيم«  من مارسوا 

وأن الوزن الذي ذهب غالبا ما يعود.
استمرار  عــدم  الباحثون سبب  درس  ولقد   
الــغــذائــيــة، فــوجــدوا أن السبب  نــجــاح النظم 
الــرئــيــســي غــالــبــًا مــا يــرجــع إلـــى أن مــن يتبع 
الــرجــيــم ال يستطيع االســـتـــمـــرار عــلــيــه ألنــه 
ــراع بـــني الــعــقــل والــعــاطــفــة،  ــ يــمــثــل حـــالـــة صـ
املــحــبــب  الـــطـــعـــام  ــاول  ــنـ تـ وإرادة  ــــادات  ــعـ ــ والـ
دائــم  بحرمان  يشعر  يجعله  مما  لــإلنــســان، 
يضغط على مشاعره وأعصابه، ثم إن امللل 
يسببان  الضغوط،  وقــت  وخــاصــة  والتعب، 
ــرء لــنــظــامــه  ــ ــار فــيــعــود املـ ــيـ ــهـ اإلحــــبــــاط واالنـ
الغذائي  النظام  باختصار  األول..  الغذائي 

قيد، واإلنسان ال يحب القيود.

طرق جديدة للنظم الغذائية
ــــت،  ــــرق لــعــمــل ريـــجـــيـــم أو دايـ ــــدة طـ ــنـــاك عـ هـ
ــــن أشـــهـــرهـــا حـــالـــيـــا مــــا يــســمــى »كــيــتــو«  ومـ
ثم  الكربوهيدرات،  قليل  و»قرطاي«، ونظام 

حديثا 
 »intermittent fasting« ظهر الصيام املتقطع
ــواح منها  ــ ــدة نـ ــــذي أثـــبـــت فــاعــلــيــتــه فـــي عــ الـ
زيــــادة مــعــدل الـــحـــرق، وكــذلــك كــســر مقاومة 
اإلنــســولــني لــلــتــأثــيــر عــلــى حـــرق الــســكــر مما 
ــــوزن بطريقة  ســاعــد الــكــثــيــريــن عــلــى فــقــد الـ
تناول  من  املريض  تحرم  لم  سهلة طبيعية 

ما يريده، ولكن في أوقات معينة.

الصيام  أحد أشكال  المسلمين  صيام 
المتقطع

املــســلــمــون أكــثــر مــن مــلــيــار فــي بــقــاع األرض 
وكثير  رمــضــان،  منهم شهر  الكثير  يــصــوم 
ة والنافلة، 

ّ
مــن األيـــام األخـــرى مــن بــاب السن

ثــابــتــا وقــويــا للصيام،  دافــعــا  فــهــم يملكون 
وحيث إن عاج السمنة يجب أن يكون مدى 
لــذا فإن  الــحــيــاة، ويــا حبذا أال يكون مكلفا، 

الــصــيــام املــتــقــطــع بــالــطــريــقــة الــتــي وضعها 
اإلســـــــام لــلــمــســلــمــني يــمــثــل وســـيـــلـــة ســهــلــة 
وطبيعية وليست مكلفة وال تحتاج الكثير 

من الجهد،
ويمكن أن يكون هذا الصيام وسيلة نافعة 
للتخلص من السمنة، واملحافظة على حياة 
التنفيذي  ــار  اإلطــ فــي  إذا وضــعــنــاه  صحية 
التغييرات  بعض  إحـــداث  ويمكن  املــنــاســب. 
فــي نــظــام »الــصــيــام املــتــقــطــع« الــطــبــي الــذي 
أثبت فاعليته، ليتوافق مع صيام املسلمني 
لــيــضــمــن اســـتـــمـــراره مـــع طــقــوســهــم الــديــنــيــة 

مدى الحياة.

رمضان  اغتنام  ــى...  ــ األول المرحلة 
كفرصة

ولنبدأ بفكرة إحــداث تغيير هام جدًا، وهو 
إخضاع فترة اإلفطار بني الفطور والسحور 
لــشــيء مــن ضبط الــســعــرات والــتــي ستؤدي 
فـــي نــهــايــة شــهــر رمـــضـــان إلــــى فـــقـــدان قــدر 
مناسب جدا، فلو اعتاد الصائم على حساب 
والفطور  السحور  بني  الفترة  في  السعرات 
ــرة ألغــلــب  ــعــ ُســ ــن 1000  عــ تـــزيـــد  بــحــيــث ال 
الــنــاس، مــع الــبــقــاء متحركًا إلـــى حــد مــا في 
نهار يوم الصيام، فيمارس املشي أو بعض 

الرياضة.
ويـــمـــكـــن تــحــقــيــق املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ســـعـــرات 
الــفــطــور والــســحــور بالتركيز  مــنــاســبــة بــني 
عــلــى شــــرب الـــســـوائـــل قــلــيــلــة الـــســـعـــرات مع 
تـــنـــاول الــبــروتــيــنــات والـــفـــواكـــه والــخــضــار، 
والبعد عن الحلويات والكربوهيدرات عالية 

السعرات، ولنضرب نموذجا:
- اإلفطار على تمرة وماء وكوب شاي كبير 
بــلــن مــحــلــى بــقــلــيــل مـــن الــعــســل + شــوربــة 

بدون محتوى.

- بعد ساعة إلى ساعتني يمكن تناول وجبة 
بــروتــني )لــحــم أو دجـــاج مــشــوي( + خضار 
+ فــاكــهــة )لــيــســت تــمــرًا( عــلــى مـــدى ربـــع إلــى 

نصف ساعة.
- بــعــد ســاعــتــني إلـــى 3 ســاعــات يمكن تــنــاول 

زبادي منزوع الدسم محلى ببدائل السكر.
- الــســحــور جــبــنــه أو فـــول وقــطــعــة خــبــز سن 

وفاكهة طازجة أو خضار.
- يجب شرب سوائل بدون سعرات، أو شرب 

ماء ال يقل عن لترين.

المرحلة المتقدمة... صيام النوافل
املتقدمة في  أو املرحلة  الثاني  الجزء  ويأتي 
منهجية الصيام املتقطع عند املسلمني، وهو 
غير رمضان حيث هناك صيام  في  الصيام 
تطوع »نــفــل« يشجع الــديــن فيه الــنــاس على 
أيــام متتالية حيث تكون نتيجة  صيام عدة 
الــوزن،  الصيام سريعة وواضــحــة في فقدان 

ومثال ذلك:
- صيام الستة البيض في شهر شوال.
- صيام األيام الثاثة منتصف الشهر.

- صيام األيام األولى في ذي الحجة.
فرمضان والثاثة أيام في منتصف الشهر 
القمري واأليــام األولى في شوال وأيام ذي 
الحجة، تمثل فرصة إلحــداث إنجاز سريع 
فــي مجال فــقــدان الـــوزن قــد يعالج أي خلل 

أو زيادة في الوزن حدثت في أوقات أخرى. 
على  املحافظة  في  االستمرار  أردت  لو  أمــا 
الوزن فعليك باإلثنني والخميس أسبوعيا 
بـــنـــفـــس الــــنــــظــــام الـــــــــذي ذكــــــرنــــــاه ســـابـــقـــا، 
وانضباط  بالنهار  »صــيــام  أنــه  وملخصه 
فــي الــســعــرات بــالــلــيــل«، والــجــديــد فــي هــذا 
بــعــدا روحــيــا تحفيزيا،  أنــه يجمع  الــنــظــام 
ــتــــمــــراريــــة ألن هــنــاك  ــك يــضــمــن االســ ــذلــ وكــ

حافزا دينيا وحافزا صحيا.

مزايا صيام رمضان والنوافل
ــه يــحــقــق نــوعــا  ــ ــذا الـــنـــظـــام أنـ ــ ــن مــــزايــــا هـ ــ ومـ
مـــن الــتــحــفــيــز الــجــمــاعــي إذا اجــتــمــع األهـــل 
واألصدقاء على نفس النظام يقوون بعضهم 
الــبــعــض، حيث أثبتت دراســــات عــدة أن قوة 
الحافز واستمراريته من أقوى سبل املحافظة 
على الــوزن بشكل مستمر، وفي دراســة على 
أكثر من 5000 مريض سمنة وجد الباحثون 
أن مــن حافظ على وزنــه كــان عالي التحفيز 
ودائــم التحفيز ومتعدد التحفيز، فهو يريد 
أن يبدو بمنظر جميل ويحافظ على صحته 
ــإن الــصــيــام املتقطع  أو وظــيــفــتــه، وقــيــاســا فـ
بــالــنــمــط اإلســـامـــي يــحــقــق رغــبــة فـــي فــقــدان 

الوزن وكذلك طاعة دينية.
تأديته  يجب  للسمنة،  عــاج  كــأي  والصيام، 
تــحــت إشــــــراف طــبــي حــيــث يـــــدرس الــطــبــيــب 
حـــالـــتـــك، ويــنــصــحــك بــمــمــارســة الـــصـــيـــام أو 
االمتناع عنه إذا كان غير مناسب مثل بعض 

حاالت أمراض القلب والكلى والكبد.
املسلمني من  لــدى  الصيام  أن  أكــرر  وختاما، 
أفـــضـــل طــــرق الـــصـــيـــام املــتــقــطــع، ألنــــه يمثل 
بطريقة طبيعية مدى  تطبيقه  يمكن  عاجا 
الــحــيــاة، ويــجــمــع حــافــزيــن صحيا وديــنــيــا - 

وهو أيضا قليل التكلفة مضمون النتائج.

الصيام المتقطع 
من أفضل أنظمة الريجيم 

طبيًا في الوقت الحالي

)Getty( يمكن فقد الوزن بضبط طعامك خالل شهر رمضان وحساب السعرات ما بين وجبتي اإلفطار والسحور
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السالم عليكم... 
ابن أختي يبلغ من العمر ثالث سنوات. 
بــإجــراء الــفــحــوصــات تــأكــدوا أنــه حامل 
له  وكتب  املتوسط،  البحر  ملــرض حمى 
فترة  مــرور  بعد  ولكن  عــالجــا.  الطبيب 
عــامــن، تــم عــمــل فــحــوصــات فــوجــد أن 
نقصت  الـــدم  فــي  الهيموجلوبن  نسبة 
من 9.7 إلى 9.5. فهل في هذا مخاوف؟ 

وما هو العالج األمثل؟

األخ العزيز؛
تحية طيبة وبعد..

البحر  حمى  فــإن  للتوضيح،  فقط 
ــنــــاعــــي ذاتـــــي  املــــتــــوســــط مـــــــرض مــ
ــر عــمــومــا  ــبـ يــتــجــلــى فــــي أعــــمــــار أكـ
ــرارة مــع آالم في  ــ بـــآالم بطنية وحـ
املــــفــــاصــــل، وقــــــد يـــحـــصـــل فـــقـــر دم 
ــا، ويــمــكــن  ــانــ ــيــ بـــســـيـــط مــــرافــــق أحــ
ــقـــويـــات الــــــــدم. لــكــنــنــي  ــمـ ــه بـ عــــاجــ
أظـــن أنــكــم تــقــصــدون فـــي ســؤالــكــم 
البحر  دم  فقر  آخــر نسميه  مــرضــًا 
املتوسط. وحمل هذا املرض يكون 
على نــوعــني: حمل مــورثــة واحـــدة، 
وهو مرض الثاالسيميا الصغرى، 
اإلصابة  عــن  بعيدا  الطفل  ويــكــون 
ــــد يــحــدث  ــد، وقـ ــديـ ــدم الـــشـ ــ بــفــقــر الــ
الهيموجلوبني  فــي  خفيف  نقص 
نــادرا ما يحتاج للعاج، وأهميته 
ــد الــــــــــــزواج فـــــي تــجــنــب  ــنــ ــــي عــ ــأتـ ــ تـ
ــران بــشــريــك حـــامـــل لــلــمــرض  ــتــ االقــ
ــال مــــرضــــى  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــاب أطـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــدم إنـ ــ ــعــ ــ لــ
يحملون مورثتني، وهو ما نسميه 
مرض الثاالسيميا الكبرى، والذي 
يــــؤدي إلــــى فــقــر دم شــديــد مــتــكــرر 
يحتاج إلى نقل الدم بشكل متكرر.

ودومـــــــــــا فــــــي حــــــــال حـــــصـــــول فــقــر 
ــام الــتــي  ــ ــاألرقـ ــ ــو بــســيــطــا كـ ــ دم، ولـ
ذكرتموها في استشارتكم، ينصح 
من  للتأكد  املـــرض  تحليل  بــإعــادة 
نسبة اإلصــابــة ومــن عــدم مشاركة 
مرض وراثي آخر، كتكور الكريات 
الوراثي أو املنجلي، مع التأكد من 
ــــود عــــوز فـــي حـــديـــد الـــدم  عــــدم وجـ
ــر يــمــكــن  ــ ــيـ ــ ــق لـــلـــحـــالـــة، واألخـ ــرافــ مــ
عاجه بالدواء الازم. مع تمنياتنا 

بدوام الصحة والسامة.
د. سمير قنوع
استشاري طب األطفال


