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 جزء صغري يكشف عن مكنون كل يشء: 
تقنيات النظائر تساعد التغذية

استخدام النظائر املستقرة لقياس كمية املاء أو العنارص ميكن 

الغذائية األخرى يف الجسم أو مقدار ما يتم امتصاصه 

ومتثيله غذائياً أو إفرازه من عنارص مغذية يتم تناولها. وميكن 

استخدامها أيضاً لقياس معدل امتصاص الربوتينات أو الدهون أو 

الكربوهيدرات أو االستفادة منها أو تخليقها. 

كام ميكن استخدام النظائر املستقرة للكربون والهيدروجني واألكسجني 

والنيرتوجني والحديد والزنك يف دراسات تقييم الحالة التغذوية 

واستهالك الطاقة ومامرسات الرضاعة الطبيعية، وحالة املغذيات الدقيقة 

وامتصاص العنارص املغذية من األطعمة التي نتناولها. 

وتشمل النظائر املستقرة التي يشيع استخدامها الديوترييوم 

)الهيدروجني-2(، واألكسجني-18، والكربون-13، والنيرتوجني -15. وهناك 

نظائر الحديد التي تشمل الحديد-57 والحديد-58، ونظائر الزنك التي 

تشمل الزنك-67 والزنك-68 والزنك-70. وتنشأ كل النظائر املستقرة 

بشكل طبيعي، وإن كان ميكن تخليق عنارص أو مركّبات تكون مرثاة 

مقارنًة باملقادير املوجودة طبيعياً. وتتم عملية التمثيل الغذايئ لهذه 

النظائر أو املركّبات املرقومة بالنظائر يف الجسم بذات طريقة التمثيل 

الغذايئ لألنواع الطبيعية، ولكن تضاف إىل ذلك فائدة إمكانية تتبُّعها. 

والنظائر املستقرة ليست مشعة وبالتايل فهي ال تنطوي عىل أي مخاطر 

للناس من جميع األعامر.

ويتكون املاء من نظائر الهيدروجني واألكسجني. واملاء الطبيعي يتكون 

أساساً من الهيدروجني1 واألكسجني16، ولكنه يحتوي عىل كمية ضئيلة 

للغاية من الهيدروجني2 )الديوترييوم( واألكسجني18. ومع ذلك، ميكن 

تخليق املاء بحيث يحتوي عىل نسبة أعىل بكثري من الديوترييوم أو 

األكسجني-18 مقارنًة باملياه الطبيعية. ونطلق عىل هذا املاء اسم املاء 

املرثى. وأكسيد الديوترييوم )D2O( هو املاء املرثى الذي تتخذ فيه نسبة 

99.8٪ من ذرات الهيدروجني شكل هيدروجني-2.

تقييم تكوين الجسم 
ميكن تحديد كمية الدهون يف جسم اإلنسان عن طريق قياس النسبة 

اإلجاملية للامء يف الجسم باستخدام النظائر. وميكن النظر إىل جسم 

اإلنسان باعتباره مكوناً من فئتني: كتلة الدهون، والكتلة الخالية من 

الدهون. وال تحتوي كتلة الدهون عىل ماء، يف حني أن نسبة ترتاوح 

بني 73 و80٪ من الكتلة الخالية من الدهون تتألف من املاء. وتحتوي 

الكتلة الخالية من الدهون لدى الطفل الحديث الوالدة عىل 80٪ ماء، 

وتقل هذه النسبة تدريجياً لتصل إىل 73٪ لدى البالغني. ويعني ذلك أنه 

ميكن تحديد الكتلة الخالية من الدهون عن طريق قياس نسبة املاء يف 

الجسم ثم استخدام عامل إماهة مناسب. وكتلة الدهون هي الفرق بني 

وزن الجسم والكتلة الخالية من الدهون. ويعربرَّ يف بعض األحيان عن 

النتائج كنسبة مئوية من إجاميل وزن الجسم. 

وتنطوي تقنية تخفيف الديوترييوم )الشكل 1( عىل قياس لعاب 

الشخص و/أو بوله مبارشًة قبل تناوله جرعة من املاء املرقوم 

بالديوترييوم وتكرار العملية بعد فرتة ترتاوح بني 3 و 5 ساعات. وتَظَهر 

زيادة مستوى الديوترييوم يف عينات لعاب الشخص وبوله.

الشكل 1: تحديد كمية الدهون يف جسم اإلنسان عن طريق 

قياس إجاميل نسبة املاء يف الجسم باستخدام النظائر. 

تؤخذ عينة من اللعاب أو 

البول قبل تناول الجرعة

تؤخذ عينة من اللعاب أو 

البول بعد تناول الجرعة

جرعة املاء املرقوم 

بالديوترييوم
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وتكشف عينات البول أو اللعاب املأخوذة من الشخص الخاضع لالختبار 

بعد موازنة النظائر زيادة يف مستويات الديوترييوم. ويتوزع الديوترييوم 

بالتساوي يف جميع أجزاء الجسم بعد مدة ترتاوح بني 3 و5 ساعات.

وتقاَرن عينات البول أو اللعاب املأخوذة من الشخص قبل تناوله 

الجرعة مع العينات املأخوذة بعد الجرعة لحساب إجاميل نسبة املاء يف 

الجسم والكتلة الخالية من الدهون ثم يف نهاية املطاف مقدار الدهون 

يف الجسم. ويُعترَب تكوين الجسم مؤرشاً جيداً للحالة الصحية. وتزداد 

احتامالت التعرض ألوضاع صحية خطرية بزيادة أو انخفاض مقدار 

الكتلة الخالية من الدهون أكرث من الالزم.

تقييم مامرسات الرضاعة الطبيعية 

تلعب التغذية دوراً حيويا يف تنمية الطفولة املبكرة. وميكن لتقنيات 

النظائر أن تساعد عىل تحديد ما إذا كانت تغذية الطفل تقترص عىل 

الرضاعة الطبيعية أم ال، وكذلك مقدار الحليب البرشي الذي يستهلكه 

الطفل. وقد تستغرق األساليب التقليدية لتحديد كمية الحليب التي 

يستهلكها الطفل الكثري من الوقت. كام أنها ميكن أن تتسبرَّب يف 

اضطراب منط تغذية الطفل، إذ تتطلب هذه األساليب وزن الطفل قبل 

كل رضعة وبعدها. وهناك تقنية بديلة تتميز بدرجة أكرب كثرياً من 

مة  الدقة والفائدة تُعرَف باسم تقنية جرعة أكسيد الديوترييوم املقدرَّ

إىل األم. وهذه هي الطريقة الوحيدة لتحديد ما إذا كان الطفل يعتمد 

حرصياً عىل الرضاعة الطبيعية أم ال.

أم مرضعة تتناول جرعة أكسيد ديوترييوم تتوزع يف جميع أجزاء جسمها 

وتُفَرز يف حليبها )الشكل 2(. وتُجَمع عينات من لعاب أو بول األم 

والطفل عىل مدى 14 يوماً، وتكشف هذه العينات عن التغيريات يف 

تركيز النظائر. ويعطي ذلك فكرة عن تناول الرضيع للحليب البرشي 

وما إذا الرضيع كان قد استهلك ماًء من مصادر أخرى، فضالً عن تكوين 

جسم األم.

وبعد تناول األم جرعة املاء املرقوم، يختفي الديوترييوم تدريجياً من 

جسمها ويظهر يف جسم الرضيع )الشكل 3(. وال يدخل الديوترييوم 

جسم الرضيع إال عن طريق الحليب الذي يستهلكه أثناء الرضاعة 

الطبيعية. وبينام يتخلص جسم األم من الديوترييوم، يرتاجع اإلثراء يف 

حليبها وينخفض بالتايل أيضاً اإلثراء يف جسم الرضيع. ويُستخدم منوذج 

ريايض لتحديد كمية ما يظهر يف لعاب الرضيع من الديوترييوم الذي 

تتناوله األم. ويرتبط ذلك بكمية الحليب البرشي التي يستهلكها الرضيع. 

ر النموذج كمية املاء التي يحصل عليها من مصادر أخرى غري  كام يقدِّ

حليب أمه، وبالتايل ما إذا كان الرضيع يرضع رضاعة طبيعية حرصاً أم ال.

تقييم إجاميل استهالك الطاقة 
عند تحديد مقدار االحتياجات الغذائية للشخص، من املهم أوالً 

أن نستنتج مقدار الطاقة التي يستهلكها. وإذا كان املاء املرقوم 

بالهيدروجني-2 )أكسيد الديوترييوم( مختلطاً باملاء املرقوم 

باألكسجني-18، يُعرَف الخليط حينئٍذ بأنه املاء املزدوج الرتقيم. وميكن 

للباحثني استخدام املاء املزدوج الرتقيم يف تقدير االستهالك اإلجاميل 

اليومي للطاقة )الشكل 4(. ويُستخَدم أيضاً إجاميل الطاقة املستهلكة يف 

تحديد مستوى النشاط البدين للشخص.

ويتناول املشارك جرعة من املاء املزدوج الرتقيم، الذي يتوزع يف كل 

ماء الجسم. ويفقد الشخص يف كل مرة يتنفس أو يتمرن فيها بعض 

األكسجني والهيدروجني املرقوم يف بوله وعرقه وتنفسه. وال يُفقد 

الديوترييوم إال يف املاء، بينام يُفقد األكسجني-18 يف كلٍّ من املاء 

وثاين أكسيد الكربون. والفرق يف معدالت التخلص من الديوترييوم 

مة إىل األم   االشكل 2: الجرعة املقدَّ
تستهلك األم أكسيد الديوترييوم. وميتزج الديوترييوم 

باملاء يف جسمها، مبا يف ذلك الحليب الذي يتناوله 

طفلها الرضيع. ويتم إثراء لعاب كلٍّ من األم والطفل 

بالديوترييوم. وميكن قياسه باستخدام معدات حساسة.

أكسيد ديوترييوم 

D2O

الشكل 3: إثراء الديوترييوم يف املاء الذي 

يحتويه جسم األم ورضيعها
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واألكسجني-18 هو مقياس ملعدل إنتاج ثاين أكسيد الكربون، وميكن أن 

يُحَسب منه استهالك الطاقة )الشكل 5(. وتكشف عينات البول خالل 

فرتة 14 يوماً عن تراجع يف النظائر التي تدخل الجسم. ويدل الرتاجع 

مبعدل بطيء للغاية عىل انخفاض مستوى استهالك الطاقة، بينام يدل 

الرتاجع بدرجة أكرث رسعة وحّدة عىل ارتفاع يف مستوى استهالك الطاقة. 

وتَُعّد تقنية املاء املزدوج الرتقيم مثالية لقياس إجاميل االستهالك اليومي 

للطاقة يف ظروف املعيشة اليومية العادية، وتستخدم الوكالة هذه 

مة ملعالجة البدانة يف مرحلة الطفولة واالرتقاء  التقنية يف مشاريع مصمرَّ

بنوعية حياة كبار السن.

تقييم مستودعات فيتامني ألف يف الجسم
تُستخَدم تقنية تخفيف النظائر املستقرة يف الدراسات الهادفة لتحديد 

التغري الذي يطرأ عىل فيتامني ألف يف الجسم أثناء تدخل ما )مثل 

التعزيز بفيتامني ألف، ونُهج املكمالت الغذائية أو القامئة عىل أساس 

غذايئ التي تشجع عىل استهالك مجموعة واسعة من األطعمة املغذية(. 

وأساليب النظائر املستقرة )الشكل 6( هي الطريقة الوحيدة التي ميكن 

بها التأكد من وجود مستويات مرتفعة أكرث من الالزم من فيتامني ألف 

ذ برامج  دون تدخل اقتحامي.  ومن املمكن حدوث ذلك عندما تنفرَّ

مكمالت فيتامني ألف وتعزيز األغذية يف ذات املجتمعات املحلية. 

)13C( والكربون )2H( وميكن استخدام النظائر املستقرة للهيدروجني

لرتقيم فيتامني ألف. 

تقييم التوفر الحيوي للحديد والزنك
من املهم تقييم التوفر الحيوي )االمتصاص واالستفادة( للعنارص املغذية 

املستَمّدة من األطعمة ألن الناس تتناول يف العادة أكرث من نوع واحد 

من الطعام يف املرة الواحدة، ورمبا تحتوي بعض األغذية عىل عنارص 

تعزِّز أو تثبِّط االمتصاص. وميكن أن تكشف دراسات التوفر الحيوي 

للحديد والزنك يف األطعمة باستخدام النظائر املستقرة عن فروق كبرية 

يف امتصاص العنارص الغذائية بني مختلف توليفات األطعمة. وتُستخدم 

النظائر املستقرة للحديد والزنك يف تحديد التوفر الحيوي للمعادن من 

طعام اختباري معزرَّز أو معزرَّز حيوياً أو مستهلك يف ذات الوجبة كمثبِّط 

محتمل )مثل حمض الفيتيك يف الحبوب غري املنّقاة واملكرسات والبذور 

والبقوليات( أو كمعزِّز )مثل فيتامني جيم( المتصاص املعادن. وميكن 

إضافة النظائر املستقرة للحديد والزنك إىل طعام اختباري. 

الشكل 4: أسلوب املاء املزدوج الرتقيم
بعد تناول جرعة من املاء املزدوج الرتقيم، يتم إثراء ماء الجسم بالديوترييوم واألكسجني-18 ومبرور الوقت، يختفي الديوترييوم 

)النقاط الربتقالية( واألكسجني-18 )النقاط الحمراء( من الجسم، وميثل معدل الرتاجع هذا مؤرشاً مبارشاً الستهالك الطاقة.

  الشكل 5: معدل إزالة الديوترييوم 

و األكسجني-18من الجسم

تقيس درجات الخطوط يف الرسم البياين أعاله معدل إزالة الديوترييوم 

واألكسجني-18 من الجسم. ويُفقد األكسجني مبعدل أرسع من 

الديوترييوم ألن األكسجني يُفقد يف املاء وثاين أكسيد الكربون، بينام 

يُفقد الديوترييوم يف املاء فقط. ولذلك ميثل الفرق بني درجات 

الخطوط تقديراً مشتقاً ملعدل إنتاج ثاين أكسيد الكربون.
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ويبنيِّ الشكل 7 تصميم دراسة لتقييم دخول الحديد إىل خاليا الدم 

الحمراء بعد استهالك وجبة قامئة عىل أساس الحبوب وتناول ذات 

الوجبة بعد أن يضاف إليها الربتقال الذي يحتوي عىل فيتامني جيم – 

وهو أحد العنارص التي تعزِّز امتصاص الحديد. 

وتُجمع عينة من دم خط األساس وتُستهلَك وجبة اختبار )ألف( محتوية 

عىل مقدار معلوم من نظري مستقر للحديد )الحديد-57(. وتُستهلَك يف 

اليوم التايل وجبة اختبار )باء( تحتوي عىل مقدار معلوم من نظري مستقر 

ثاٍن من الحديد )الحديد-58( ومعزِّز محتمل أو مثبِّط المتصاص الحديد. 

ويتلّقى نصف املشاركني يف الدراسة وجبات االختبار بالرتتيب العكيس. 

وتؤخذ عينة دم ثانية بعد أسبوعني. وبعد تجهيز عينات الدم، تُحلل 

نظائر الحديد باستخدام مطياف كتيل مناسب. وتُستخَدم نسب 

نظائر الحديد املستقرة قبل استهالك وجبات االختبار وبعدها لتحديد 

كمية الحديد التي امتُّصت من الوجبات ودخلت خاليا الدم الحمراء، 

 ويكشف ذلك بالتايل عن تأثري املعزِّزات أو املثبِّطات التي تحتوي 
عليها الوجبة.

بقلم مايكل أمدي مادسن، مكتب الوكالة لإلعالم العام واالتصاالت

الشكل 6: تقييم حالة فيتامني ألف
لتقييم حالة فيتامني ألف، تعطى جرعة من فيتامني ألف املرقوم بنظري مستقر بعد أخذ عينة من دم خط 

األساس. ويلزم وجود فرتة ملوازنة جرعة فيتامني ألف مع وسط الجسم قبل أخذ عينة دم املتابعة لتحليلها 

باستخدام قياس الطيف الكتيل. وميكن حساب إجاميل كمية فيتامني ألف القابل للمبادلة يف الجسم عن طريق 

تخفيف الجرعة املقاسة بدقة لفيتامني ألف املرقوم بنظري. وهذه هي أكرث الطرق حساسية لتقدير حالة فيتامني 

ألف دون تدخل اقتحامي بامتداد كل النطاق الذي يرتاوح بني القصور واملستوى الطبيعي واملستوى املفرط. 

الشكل 7: تقييم امتصاص الحديد 

عينة لقياس فيتامني */ألف 

املرقوم*/فيتامني ألف يف الدم

فيتامني ألف املرثى يف الجسم

موازنة ملدة 14 يوماً

فيتامني ألف يف الجسم

جرعة محتوية عىل 

فيتامني ألف املرقوم*

عينة من دم 

خط األساس

حديد-57

 وجبة اختبار "ألف" 

لليوم 1

 عينة دم 

لليوم 15 أو 16

 عينة دم 

خط األساس

 وجبة اختبار "باء" 

لليوم 2

حديد-58


