
تحسين المأكل: غواتيماال تعمل على التخفيف من 
عبء سوء التغذية المزدوج

اآلن باالستعانة  أصبح  نووية،  بتقنيات 

العلميني  االختصاصيني  مبستطاِع 

أسباب سوء  الصحية يف غواتيامال تحديُد  الرعاية  ومرشدي 

مقرِّري  البلد، مام ميكِّن  األطفال يف  لدى  التغذية وعواقبه 

السياسات العامة من استنباط اسرتاتيجيات ملكافحة البدانة 

وقصور النمو.

البلد واحداً من أعىل  التغذية املزمن يف  ل سوء  ويُعدُّ معدَّ

تداركه هو  فإنَّ  ثمَّ  العامل، ومن  الظاهرة يف  الت هذه  معدَّ

التنمية  تقول وزيرة  الحكومة، حسبام  لدى  رئيسية  أولوية 

االجتامعية السابقة، لويس لينفييستا.

وتقول: “إنَّ اقرتاح الحكومة الغواتياملية بشأن مكافحة سوء 

التغذية املزمن سوف يركّز عىل نافذة الفرصة املتاحة يف أثناء 

األلف يوم األوىل من العمر، وذلك من خالل القيام بتدخُّالت 

من شأنها أن تكفل أن يكون لدى األم والطفل ما يحتاجان إليه 

ليك يناال تغذية حسنة”.

ق مركز بحوث الوقاية من األمراض  ويقول مانويل رامريِز، منسِّ

املزمنة، من معهد التغذية ألمريكا الوسطى وبنام، إنَّ املشاريع 

التي تُعنى باستخدام تكنولوجيا النظائر لتقييم الوضع الغذايئ 

التغذية  برامج  يف  وملحوظاً  إيجابياً  تأثرياً  تُحِدث  “بدأت 

مت لنا  لدينا”. ويقول “إنَّ العلوم والتكنولوجيا النووية قدَّ

ات  األدوات الالزمة لفهم تركيب الجسم واستبانة اقرتانه بالتغريُّ

التي ميكن أن تؤدِّي إىل اإلصابة باألمراض يف  الفسيولوجية 

مرحلة متأّخرة من العمر.”

األطفال  لدى  الجسم  يف  املاء  مقدار  إجاميل  قياس  أنَّ  كام 

تركيب  معاينة  يساعد عىل  النظائرية  املقتفيات  باستخدام 

أجسامهم، والنسبة املئوية من الدهون يف أجسامهم، مام يُتيح 

اإلمكانية كذلك لالختصاصيني لوصف النظام الغذايئ الصحيح 

)أنظر اإلطار(. 

م من الوكالة الدولية للطاقة الذّرية  وقد ساعد الدعم املقدَّ

عىل  الحصول  عىل  األعضاء  الدول  من  وغريها  غواتيامال 

برامجها  تحسني  أو  لتصميم  الالزمة  والبيانات  املعلومات 

من  املأخوذ  املقدار  زيادة  تشمل  وهذه  بالتغذية.  املعنية 

تكملتها  أو  األغذية  إغناء  خالل  من  واملعادن  الفيتامينات 

باملغّذيات الدقيقة، ومن ثَّم استكامل الدعوة إىل دعم األكل 

الصحي، وزيادة النشاط البدين.

التقليل من ُرقيقات التورتّيا واإلكثار 
من الجزر

األنظمة  يف  الدقيقة  واملغّذيات  الربوتينات  نقص  إنَّ 

نة يف أكرثها بنسبٍة عاليٍة من األغذية املشبعة  الغذائية، املكوَّ

بالكربوهيدرات، سبب رئييس لسوء التغذية يف غواتيامال، وفقاً 

لرأي رامريِز. وقد الحظ مرشدو الرعاية الصحية أنَّ األطفال يف 

املناطق الريفية ممن ترتاوح أعامرهم بني ستة أشهر وثالث 

سنوات يأكلون بانتظام رُقيقات خبز تورتيّا طحني الُذرة، مع 

املرشوبات املُلطِّفة املشبعة بالكافيني. وهذا الغذاء ال ينفع 

بدالً  يأكلوا  أن  لهم  ينبغي  الذين  األطفال،  وصغار  ع  للرُضَّ

كالبيض  املحلية،  املنتجات  أكرث من  أغذية صحية  من ذلك 

واألفوكادو واملوز والخرضوات املطبوخة الطرية والفاصوليا 

واألرز والّشوفان املجروش. واألنظمة الغذائية الرديئة النوعية 

يف مرحلة الرضاعة ميكن أن تؤدِّي إىل البدانة يف مرحلة الحقة 

من العمر. وباالستعانة بتقنيات نووية، يستطيع االختصاصيون 

العلميون اقتفاء مقدار الربوتني املمتَّص يف الجسم وتقديم 

لذلك، مع الحرص عىل  توصيات بشأن النظام الغذايئ وفقاً 

محلياً،  املتوفّرة  الغذائية  املكونات  إىل  االعتبار  بعني  النظر 

حسبام توضح كريستني سالتر، الرئيسة باإلنابة لقسم التغذية 

يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فيام  الرئييس  ي  التحدِّ تُعّد  إْذ  البدانة  إنَّ  رامريِز  يقول  كام 

يخّص الصحة لدى األطفال يف املدن، فإنَّ السكان من الشعوب 

األصلية يف املناطق الريفية يعانون يف الوقت نفسه يف األكرث 

من مشكلٍة مضاّدة. ذلك أنَّ ما يقارب مثانية من كل عرشة 

أطفال من الشعوب األصلية لديهم قصور يف النمو، مقارنًة 

مبا ال يزيد عىل أربعة من كل عرشة أطفال من غري الشعوب 

عن  ث  تتحدَّ ميدانية  مرِشدة 
في  الجيدة  التغذية  منافع 
منطقة  في  ابتدائية  مدرسة 

حضرية في غواتيماال.
 )الصورة: مركز بحوث الوقاية من 

األمراض المزمنة(

والتكنولوجيا  العلوم  “إنَّ 
األدوات  لنا  مت  قدَّ النووية 
الجسم  تركيب  لفهم  الالزمة 
بالتغيُّرات  اقترانه  واستبانة 
يمكن  ا  ممَّ الفسيولوجية، 
من  الوقاية  على  يساعد  أن 
متأّخرة  مرحلة  في  األمراض 

من العمر”.

ق مركز بحوث الوقاية  - مانويل راميِرز، منسِّ

من األمراض المزمنة، معهد التغذية ألمريكا 

الوسطى وبنما، غواتيماال.

بقلم: آبها ديكسيت

ة الصحَّ
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األصلية. ويقول أيضاً إنَّ نتائج البحوث األخرية بيَّنت بوضوح 

أنه، عىل النقيض من االعتقاد الشائع شعبياً، ليس َمرَدُّ ِقَصِ 

القامة لدى الغواتيامليني األصليني إىل الصفات الوراثية. بل إنَّ 

سببه مامرسات التغذية غري املناسبة والنظام الغذايئ الفقري يف 

السنوات األوىل من العمر.

كام يقول رامريِز إنَّ قصور النمو عامل رئييس يسهم يف الفقر. 

التعلُّم، مام  النمو يواجهون صعوبات يف  القارصو  فاألطفال 

مينعهم من كسب رزق جديد فيام بعُد يف حياتهم. ومن ثَم 

فإنَّ هنالك حاجة عاجلة إىل ضامن توفري أنظمة أطعمٍة مغّذية 

متنّوعة بحيث تكون متاحة وميسورة املنال. 

النمو  القارصي  األطفال  جميع  كان  “ملّا  إنه  سالتر  وتقول 

فإنَّ  الغذائية،  أنظمتهم  تُجرى عىل  تعديالت  إىل  يحتاجون 

النووية ميكن أن تساعد عىل تحديد كيف ينبغي  التقنيات 

تغيري أنظمتهم الغذائية.” وتوضح بأنَّ “هنالك إدراكاً متنامياً 

بأنه ال يكفي قياس الوزن والطول لدى األطفال. بل إنه ال بدَّ 

النمو  لنا من أن نفهم كُنه تركيب الجسم ليك نقرِّر ما هو 

الصّحي”.

ويقول رامريِز إنَّ األطفال البدينني أو القارصي النمو أو َمن 

لديهم هاتان الحالتان معاً يعيشون غالباً بأسلوب حياة قلَّام 

أكرث من غريهم يف  يعانون مشاكل صحية  ثُمَّ  يكون صحيّاً، 

املراحل املتأخرة من عمرهم. كام يقول: “إنَّ هؤالء األطفال 

هم أقّل قدرًة عىل امليش وأدىن استهالكاً لألكسيجني وِضعاف 

الدورة الدموية”.

وبفضل املعلومات والبيانات التي ُجمعت يف إطار مشاريع 

يف  أُنشئت  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  بها  اضطلعت 

حزيران/يونيه 2014 فرقة عمل أيَّد فكرتها مثانية من وزراء 

الصحة يف أمريكا الوسطى، وذلك ليك تتوىلَّ وضع سياسة عامة 

واملراهقني  األطفال  لدى  البدانة  الوقاية من  بشأن  إقليمية 

وإدارة تدابري مكافحتها ومعالجتها.

♂♀

~55–65%    ماء    ~55–%65

~15–20%    دهن    ~20–%30

~5.8–6%    معدن    ~5.5–%6 

~16–18%    بروتني   ~14–%16

تقييم مقبولّية وصفات األطعمة 
الصحية ألطفال المدارس.

)الصورة: معهد التغذية ألمريكا الوسطى 

 وبنما/مركز بحوث الوقاية من 

األمراض المزمنة(

العلوم
استخدام النظائر لقياس 

تركيب الجسم

ميكن استخدام النظائر املستقرّة لقياس مقدار املاء 

املتناَولة  املغّذيات  ومقدار  الجسم  يف  واملغّذيات 

ها جسم الشخص. وميكن استخدامها أيضاً  التي ميتصَّ

ل االمتصاص أو االنتفاع بالربوتينات أو  لقياس معدَّ

الدهون أو املواد الهيدروكربونية أو توليفها، علامً 

ة، ولذلك ال  بأنَّ النظائر املستقرّة هي مواد غري مشعَّ

توجد أخطار إشعاعية تقرتن باستخدامها.

وُتتص املركَّبات املوسومة بالنظائر املستقرة، وتسلك 

داخل الجسم عىل غرار سلوك نظرياتها غري املوسومة 

بها؛ ولكن ألنَّ لها كتلة ُجزيئية مختلفة، فهي قابلة 

املئوية  النسبة  لقياس  املثال،  سبيل  لالقتفاء. وعىل 

املاء والدهن يف الجسم، يُعطى الشخص رشاباً  من 

من ماء خاص، غني بالديوتريوم، وهو نظري مستقّر 

للهيدروجني، علامً بأنَّ نظائر عنٍص ما لها العدد ذاته 

من الربوتونات، ولكْن بزيادة نيوترون واحد أو أكرث، 

مام يعطيها كتلة ُجزيئية أثقل.

الشخص  يرشب  أن  بعد  ساعات  بضع  وبانقضاء 

الذي  املاء  بدقة من  موزوناً  املعني مقداراً صغرياً 

ينترش   ،)D2O ( ديوتريوم  نظائر  عىل  يحتوي 

الديوتريوم بتعادل من خالل ماء الجسم. ثم ميكن 

حينذاك أخذ عيّنات من ماء الجسم يف شكل لُعاب 

التقنيني  الديوتريوم. وألنَّ  ويُقاس مقدار  بول،  أو 

يعلمون مقدار املاء املوسوم الذي أعطوا منه املريض 

ثم قاسوا الحقاً مقدار الُجزيئات املوسومة ونسبتها 

يف ماء الجسم، يستطيعون أن يحسبوا كم من املاء 

يوجد يف الجسم.

وانطالقاً من ذلك يستطيعون أن يحسبوا مقدار النسيج 

الهزيل، أو الخايل من الدهون، مبعرفتهم أنَّ املاء يشكِّل 

73 يف املائة من وزن النسيج الهزيل. والفرق بني وزن 

الدهن.  الهزيل هو مقدار  النسيج  الجسم ومقدار 

ل  املعدَّ الدهون عن  اختالف محتوى  لكيفية  وتبعاً 

املعياري، يستطيعون أْن يصفوا النظام الغذايئ املناسب 

أو أن يسدوا املشورة بخصوص النشاط البدين. 

www.jawon.com :المصدر

الماء والبروتين والدهن والمواد المعدنية هي المكّونات الرئيسية 

ل بالعمر واألصل العرقي والوضع التغذوي. للجسم، ويمكن أن تتبدَّ
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