الذرة من أجل األغذية والزراعة والتغذية

علماء تايلند يستخدمون التكنولوجيا النووية لمحاربة
العبء المزدوج لسوء التغذية
بقلم لورا غيل

المغذيات الدقيقة التي
يحتاجها األطفال لنموهم
تفوق ما يحصلون عليه من
األنظمة الغذائية النمطية.
الكثير من األطفال في تايلند
ُعرضة لخطر اإلصابة بحاالت
النقص في المغذيات الدقيقة.

تساهم

التقنيات النووية يف جهود تايلند ملحاربة
سوء التغذية من خالل مساعدة العلامء
يف تحديد أفضل ُسبل زيادة مستويات املغذيات عند األطفال.
وأظهرت الدراسات التي أُجريت منذ عام  2009بدعم من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن األطعمة املع َّززة بفيتامينات
ومعادن ،مثل الحديد والزنك والفيتامني “ألف” والكالسيوم،
تعزز األخذ الداخيل للمغذيات الدقيقة وتزيد مستويات
املغذيات عند األطفال.
ويف هذا الصدد ،قال إمورن يودمكساميل ،مستشار أول واملدير
السابق لدى معهد التغذية ،جامعة ماهيدول ،قرب بانكوك،
“كانت هناك فجوة مغذيات دقيقة يف األنظمة الغذائية لهؤالء
ألي من األطعمة املحلية أن يس َّد تلك
األطفال الصغار ،وليس ٍّ
الفجوة”“ .وباالستعانة بتقنيات نظريية ،توصلنا إىل طريقة
لتحديد هذه الفجوة وقياس كيفية امتصاص واستخدام أجسام
األطفال ملغذيات دقيقة معينة”.
املغذيات الدقيقة التي يحتاجها األطفال لنموهم تفوق ما
يحصلون عليه من األنظمة الغذائية النمطية ،فرغم سعراتها
الحرارية الكافية غري أنها ال تحتوي غالباً عىل كمية كافية من
الحديد أو الزنك أو الفيتامني “ألف” أو الكالسيوم .ويف العديد
من البلدان النامية ،تشكل األغذية متدنية كثافة املغذيات،
مثل النباتات ،جزءا ً أساسياً من األنظمة الغذائية .ويقول

(الصورة من :فيسيث شافاست/معهد
التغذية بجامعة ماهيدول)

يودمكساميل إن ذلك قد يتسبّب يف حاالت النقص يف املغذيات
الدقيقة  -ما يُشار إليه يف العادة باسم ’الجوع املسترت‘ -وميكن
أن يؤثر ذلك يف مئات اآلالف من األطفال .ووفقاً لدراسة
استقصائية أُجريت يف عام  2012فإن نحو  800 000طفل
سن الخامسة يعانون نقص التغذية يف تايلند ،وهو ما
تحت ّ
يجعلهم ُعرضة لخطر اإلصابة بنقص يف املغذيات الدقيقة.
وتقول كريستني سليرت ،أخصائية التغذية يف الوكالة الدولية للطاقة
الذرية“ :األطفال الذين ال يتناولون كمية كافية من املغذيات
الدقيقة ال ينمون بشكل سليم وقد يصبحون ُعرضة لألمراض
امل ُعدية” .وعىل مدى العقدين املاضيني ،بذلت تايلند جهدا ً دؤوباً
للح ّد من سوء التغذية والنقص التغذوي من خالل السياسات
الصحية وبرامج التغذية عىل نطاق املجتمعات املحلية.
ومن بني طُرق الوقاية من حاالت النقص يف املغذيات الدقيقة
والسيطرة عليها توزيع أغذية مع َّززة بالفيتامينات واملعادن
—وهذه مامرسة شائعة اليوم يف تايلند .ويتم تحضري الغذاء
امل ُ َد َّعم بإضافة مغذيات دقيقة إىل أغذية شائعة االستهالك،
ُحض باالستعانة بالتدعيم
مثل الزيت أو الحبوب ،أو قد ت رَّ
الحيوي ،و يُقصد بذلك عملية زراعة محاصيل تتسم
مبستويات مرتفعة من هذه املغذيات الدقيقة األساسية .ويف
العادة يضاف هذا الغذاء امل ُ َد َّعم كأطعمة مك ِّملة لألنظمة
الغذائية العادية.

“كانت هناك فجوة
مغذيات دقيقة في
األنظمة الغذائية لهؤالء
األطفال الصغار ،وليس
ألي من األطعمة المحلية
ٍّ
أن يسدَّ تلك الفجوة.
وباالستعانة بتقنيات
نظيرية ،توصلنا إلى طريقة
لتحديد هذه الفجوة
وقياس كيفية امتصاص
واستخدام أجسام األطفال
لمغذيات دقيقة معينة”.
— إمورن يودمكسمالي ،مستشار
أول والمدير السابق ،معهد
التغذية ،جامعة ماهيدول ،بانكوك
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الذرة من أجل األغذية والزراعة والتغذية
وبني عامي  2009و  ،2012اخترب علامء تايلنديون د َّربتهم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية برنامجاً لتدعيم الغذاء بني أطفال
سن ستة أشهر إىل  24شهرا ً .فقد أعطوا مجموعة من
من ّ
األطفال األرز امل ُ َد َّعم بالحديد والزنك والفيتامني “ألف” .وبعد
قياس احتياطات املغذيات الدقيقة لديهم باالستعانة بتقنيات
نظريية (انظر مربّع “العلم”) ،وجدوا أن األطفال الذين تناولوا
األرز امل ُ َد َّعم زادت لديهم عىل نحو كبري احتياطات الحديد
والزنك والفيتامني “ألف” ،باملقارنة باملجموعة الضابطة.
واستخدم هؤالء املحاكاة الحاسوبية للتأكُّد بشكل أكرب من
مالءمة األرز امل ُ َد َّعم لتلبية متطلبات املغذيات.
وتقول باتاين وينيشاغون ،األستاذ املشارك يف معهد التغذية
بجامعة ماهيدول ،إنه كان يتعينَّ عىل العلامء يف تايلند ،قبل
إدخال التقنيات النظريية ،االعتامد عىل حسابات قامئة عىل
أطعمة منتقاة عالية املغذيات للتحقُّق من أن برامج التغذية
يف البالد تقوم مبا هو منشود منها .وتقول يف هذا الصدد:
“ارتكز التقييم يف السابق عىل معرفتنا وحساباتنا دون مراعا ٍة
كافية ألمور مثل امتصاص الجسم للمغذيات الدقيقة”.

تحويل البيانات إىل مامرسة
يُنظر حالياً يف نتائج تلك الدراسات مبا يساعد يف االرتقاء بشكل
أكرب بربامج التدخل الغذايئ يف أنحاء البالد.
تواصل مع وزارة الصحة
وهنا تقول وينيشاغون“ :نحن عىل ُ
العامة ومجموعة تغذية األطفال ،وبدأنا بالفعل مناقشات
حول كيفية االستفادة من التحليالت التي أجريناها” .وأضافت

قائلة إنه يف حال أُخذت نتائج الدراسة يف الحسبان فإنها
ستقود إىل مبادئ توجيهية عملية جديدة للتغذية الخاصة
باألطعمة التكميلية لل ُّرضَ ع واألطفال الصغار.

تعلَّم اليوم ،وعلِّم غداً
تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع تايلند يف مجال
التغذية منذ عام  .1998واستفاد هذا البلد من برنامج الوكالة
للتعاون التقني ومن املشاريع البحثية املنسقة يف شكل دورات
تدريبية ،وزيارات علمية ،ومنح دراسية ،ومعدات .ويعمل
علامء تايلنديون أيضاً مع الوكالة الستخدام التقنيات النظريية
يف تقييم الرضاعة الطبيعية الخالصة لل ُّرضع من لحظة الوالدة
إىل س ّن ستة أشهر ،وللتث ُّبت من أنه ال رضر من الغذاء امل ُ َد َّعم
بالحديد بالنسبة لألشخاص الذين يعانون نقصاً يف الحديد أو
حاالت نقص تغذوي أخرى.
وتقول وينيشاغون إن استضافة دورات لآلخرين للتع ّرف عىل
التقنيات النظريية تشكّل طريقة للتعبري عن االمتنان لتلك
الجهود“ .من املخجل أال نشارك اآلخرين هذه الدراية .لدينا
الكثري جدا ً من األسئلة ،ونحن لسنا الوحيدين”.
وقالت سليرت إن التغذية قضية موضع اهتامم تايلند والعامل.
املحسنة تعود بفوائد عظيمة عىل املجتمع .فالطفل
“التغذية
َّ
ذو التغذية الجيدة ستكون لديه القدرة الكافية للدراسة عندما
يكرب ،وسيكون قادرا ً عىل اكتساب لقمة العيش عندما يكون
بالغاً .ويف املجمل فإن حصول السكان عىل تغذية جيدة يساعد
البلد يف تحقيق التطور”.

العلم
ِ

التقنيات النظريية والتغذية عند األطفال

النظائر هي ذرات من نفس العنرص تشتمل عىل نفس العدد من الربوتونات ولكن عىل أعداد مختلفة من النيوترونات .وتت َّبع
التقنيات النظريية كيفية امتصاص الجسم للمغذيات املوجودة يف األطعمة وكيفية استخدامه لها واحتفاظه بها ،ملا لها من أهمية
حيوية يف دعم النمو السليم والتطور .ويستخدم العلامء هذه التقنيات لتحديد التوافر البيولوجي ،ويُقصد بذلك الجزء الضئيل الذي
ميتصه الجسم من املغذيات ويستخدمه للنمو وعملية األيض.

يستخدم علماء تايلنديون
د َّربتهم الوكالة الدولية للطاقة
الذرية تقنيات نظيرية للتحقُّق
من استجابة أجسام األطفال
لألرز ال ُمدَ َّعم بالحديد والزنك
وفيتامين “ألف”.
(الصورة من :فيسيث شافاست/معهد
التغذية بجامعة ماهيدول)

وعىل سبيل املثال ،للتحقُّق من امتصاص الحديد أو الزنك ،يتناول املرىض وجبات اختبار ممزوجة بنظائر مستقرة .وتكشف قياسات
عينات الدم أو البول التي تؤخذ الحقاً مقدار النظائر التي امتصها الجسم .ويتم تحليل تلك القياسات من خالل قياس الطيف الكتيل،
وتستخدم هذه الطريقة مكشافاً حساساً لتحديد وقياس امل ُ َركَّبات املختلفة بطريقة انتقائية.
ولتقييم حالة الفيتامني “ألف” يتناول املرىض جرعة من الكربون 13-أو الفيتامني “ألف” املرقوم بالديوترييوم .ويستخدم الخرباء
مطيافاً كتلياً لتحليل عينات الدم املأخوذة قبل جرعة الفيتامني “ألف” وبعدها .وبنا ًء عىل تخفيف الجرعة املقاسة بدقة من الفيتامني
“ألف” املرقوم نظريياً ،ميكن حساب الكمية الكلية من الفيتامني “ألف” القابل للمبادلة يف الجسم.
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