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بكترييا هيليكوباكرت بيلوري موجودة يف جميع البلدان عىل إن 

صعيد العامل. وأكرث من 50٪ من سكان العامل يوفرون مأوى 

لهذه البكترييا يف قناتهم الهضمية العلوية. وميكن أن يؤثر ذلك سلباً 

عىل التغذية عن طريق التأثري عىل امتصاص الحديد والزنك وزيادة 

التعرض ملرض اإلسهال. وعالوًة عىل ذلك، فإن هذه البكرتيا هي أيضاً 

سبب رئييس لألمراض التي تصيب املعدة مثل التهاب املعدة املزمن، كام 

أنها ترفع من خطر االصابة برسطان املعدة. 

واختبار التنفس باستخدام يوريا الكربون- 13هو اختبار تشخييص 

رسيع وغري اقتحامي للكشف عن وجود هذه البكترييا. وفيه يرشب 

املريض اليوريا املرقومة بنظائر الكربون املستقرة )13C( والتي يتم 

إذابتها يف عصري الربتقال أو حمض الليمون للتأكد من تغطيتها لكامل 

ن بالتايل من دقة االختبار. ويف حالة وجود هذه  سطح املعدة، مام يحسِّ

البكرتيا، فإنها تُحِدث متثيالً غذائياً لليوريا، وبعد 30 دقيقة تُنِتج ثاين 

أكسيد الكربون املرقوم بنظري الكربون املستقر )13CO2(، الذي ميكن 

الكشف عنه يف تحليل التنفس )الشكل 8(. 

وتعكف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عىل إجراء بحوث عن هذه 

البكرتيا وعواقبها عىل التغذية منذ عام 1999، وعىل مدى السنوات 

الـ 15 املاضية، عملت مع 25 دولة من الدول األعضاء املنخفضة 

واملتوسطة الدخل لالستفادة من اختبار التنفس باستخدام يوريا 

الكربون-13 وتنفيذه . 

وتواصل الوكالة أيضاً أبحاثها عىل تأثري االصابة بهذه البكترييا عىل 

إفراز الحامض املَِعدي وعىل امتصاص الحديد والزنك لدى األفراد 

املنعدمي األعراض من البلدان النامية. والحامض املَِعدي رضوري 

لتحويل وامتصاص بعض املغذيات الدقيقة مثل الحديد والزنك. وتخترب 

الوكالة أيضاً وسيلة غري اقتحامية جديدة لقياس إفراز الحامض املَِعدي 

باستخدام النظائر املستقرة.

بقلم كريستني سليرت، قسم الدراسات البيئية املتعلقة بالتغذية 

والصحة يف الوكالة

استخدام التقنيات النووية الكتشاف اإلصابة 
ببكترييا هليكوباكرت بيلوري

ويتم أخذ عينات التنفس عن طريق 

النفخ عرب قصبة داخل أنبوب زجاجي، 

ثم وضع الغطاء عىل األنبوب لسّده، 

أو عن طريق النفخ داخل كيس، 

وهو ما يتوقف عىل الطريقة التي 

سيتم استخدامها لتحليل العينات 

)أنابيب ألغراض التحليل باستخدام 

قياس الطيف الكتيل لنسبة النظائر؛ 

أو أكياس ألغراض التحليل باستخدام 

تنظري الطيف باألشعة تحت الحمراء 

غري التشتتية(.
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  الشكل – 8: املبدأ الذي يقوم عليه اختبار 

التنفس باستخدام يوريا الكربون-13

بكترييا هيليكوباكرت بيلوري ميكنها البقاء عىل قيد الحياة يف الظروف الحمضية للمعدة، 

ألنها تنتج كميات كبرية من إنزيم اليورياز. وعندما تصل اليوريا املرقومة بالكربون13 إىل 

البيئة الحامضية للمعدة، يُحِدث إنزيم اليورياز تحليالً باملاء لليوريا فيَنتُج ثاين أكسيد 

الكربون املرقوم بالكربون13CO2( 13( واألمونيا. وتساعد األمونيا عىل تحييد الحامض. 

ويدخل ثاين أكسيد الكربون املرقوم بالكربون13 برسعة إىل الدم، وينتقل إىل الرئتني 

حيث يُفَرز يف التنفس. وإثراء الكربون13 يف ثاين أكسيد الكربون املوجود يف التنفس 

يف غضون 30 دقيقة هو مؤرش عىل وجود بكترييا هيليكوباكرت بيلوري يف املعدة.


