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Using Nuclear Tech
niques to Assess
Breastfeeding
Practices for Bett
er Nutrition and
Health
SUMMARY

LEARNING

1. Appropriate feeding
practices in the early
months and
years of life are important
to achieve optimal
development and
growth,
health.
2. Awareness of the
important role that
breastfeeding
plays in preventing
malnutrition needs
to be
increased.
3. The IAEA is supporting
Member States in
using stable
isotope technique
s to evaluate activities
to improve
infant and young
child feeding practices.

INTRODUCTION
Exclusively breastfed
means that the infant
receives only
human milk; no other
liquids or solids are
given, not
even water, with the
exception of when
a child needs
oral rehydration solutions,
drops and syrups
minerals or medicines
of vitamins,
for health.
The World Health
Organization (WHO)
recommends
that infants should
be exclusively breastfed
first six months of
for the
life to achieve optimal
growth,
development and
health. Thereafter
, to meet their
evolving nutritiona
l requirements, infants
should

Known Benefits of

receive nutritiona
lly adequate and
safe complementary
foods, while continuing
to breastfeed for
up to two
years or beyond.1

The benefits of breastfeed
ing to infants are
now well
established (see infograph
below). It is estimated
universal breastfeed
that
ing could avert 823
000 infant deaths
each year.2
Good nutrition, in
particular over the
first 1000 days
from conception to
age two, promotes
healthy brain
development and
body growth.3 During
infancy and
early childhood, inappropr
iate feeding practices,
nutrient intake and
poor
frequent infections
can result in
stunting, which affects
about 159 million
children under
five years of age in
low and middle income
countries.4
There is evidence
linking early life undernutr
increased risk of chronic,
ition and
non-communicable
in adulthood, including
diseases
cardiovascular disease,
and cancer.⁵
diabetes
Breastfeeding also
benefits the mother.2
Scientific
evidence and research
have demonstrated
that
breastfeeding improves
birth spacing and
protection
against breast cancer.
In addition, it might
protect
against ovarian cancer
and reduce the risk
of type 2
diabetes (see infograph
below).
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.جديدة من املعلومات التي تحظى باالهتامم
وصحائف الوقائع هذه ت ُسلِّط الضوء عىل عمل
الوكالة املتع ِّدد األبعاد فيام يتعلَّق بالتطبيقات
،السلمية للتكنولوجيا النووية يف مجاالت الطاقة
 واألمان، واألغذية والزراعة، والصناعة،والصحة
 وعىل سبيل. والضامنات والتحقُّق،واألمن النوويني
 تتوفّر ضمن موضوع األمان واألمن النوويني،املثال
 منها األمن،صحائف وقائع بشأن طائفة من املجاالت
 واتفاقية الحامية املادية،الحاسويب وأمن املعلومات
. والتحليل الجنايئ النووي،للمواد النووية وتعديلها
 ُيكن االطالع عىل صحيفة،وضمن موضوع الصحة
وقائع أخرى تُوضِّ ح ما تق ِّدمه الوكالة من دعم
وما تضطلع به من أنشطة من أجل مكافحة
 البعوض الناقل: عنوانها،البعوض الناقل لألمراض
 كيف ميكن لتقنية الحرشة العقيمة:لفريوس زيكا
أن تساعد عىل مكافحته؟
ميكنكم االطالع عىل موجزات الوكالة ومجموعة
صحائف الوقائع عىل شبكة اإلنرتنت عرب الرابط
.iaea.org/publications/factsheets :التايل
— بقلم آبها ديكسيت

 سلسلة جديدة:موجزات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
َّ
خاصة بصانعي السياسات
 مبا يف ذلك رسطان،ألنواع مختلفة من الرسطان
 وت ُورد الوثيقة تفاصيل عن املساعدة.عنق الرحم
التي تتيحها الوكالة للدول األعضاء لتحسني
برامجها الوطنية الخاصة برعاية مرىض الرسطان
فيام يتعلّق برسطان عنق الرحم من خالل
التدريب واملساعدة االستشارية واملنح الدراسية
.ورشاء املعدات
أ َّما املوجز الثالث ضمن سلسلة موجزات الوكالة
Using Nuclear Techniques to املعنون
Assess Breastfeeding Practices for Better
 (استخدام التقنياتNutrition and Health
النووية لتقييم مامرسات الرضاعة الطبيعية من
 فيسرتعي االنتباه،)أجل تحسني التغذية والصحة
إىل استخدام تقنيات النظائر املستقرة للمساعدة
عىل تقييم األنشطة الرامية إىل تحسني مامرسات
 ويُق ِّدم هذا املوجز.تغذية ال ُّرضع واألطفال الصغار
معلومات حول مختلف املشاريع التي تنفذها
الوكالة يف الدول األعضاء ملساعدتها عىل اكتساب
 وهي تقنيات،الكفاءات يف تطبيق هذه التقنيات
ميكن أن توفّر بيانات دقيقة وموضوعية بشأن
.مامرسات الرضاعة الطبيعية
وتعتزم الوكالة مواصلة توسيع مجموعة املوجزات
.الخاصة بها
وصحائف الوقائع
َّ

صحائف الوقائع الخاصة بالوكالة

تعمل الوكالة أيضا عىل تحديث مجموعة صحائف
 وقد أدرجت ضمنها مجموعة،الخاصة بها
َّ الوقائع

أطلقت الوكالة سلسلة جديدة من املنشورات
هي موجزات الوكالة ليك يسرتشد بها ص َّناع
القرار بشأن كيفية االستفادة عىل أفضل وجه
من الخدمات التي تتيحها هذه املنشورات من
 وتشمل هذه.أجل تعزيز القدرات ودعم التنمية
2016 املوجزات التي تم إطالقها يف خريف عام
طائفة واسعة من املواضيع ذات الصلة بتطبيقات
العلوم والتكنولوجيا النووية كام أنها تق ِّدم
.توصيات للدول األعضاء يف الوكالة ليك تنظر فيها
وتشمل هذه املوجزات أيضا قضايا خاصة ببلدان
Enhancing  ويُربز موجز الوكالة املعنون.مع َّينة
Patient Care In Africa Through Safe
 (تحسني رعاية املرىض يفMedical Imaging
أفريقيا من خالل التصوير الطبي اآلمن) أهميَّة
وجود فيزيائيني طبيني يف أفريقيا مؤ َّهلني ج ِّي ًدا
للتعامل مع معدات التصوير الطبي الفائقة
التقنية من قبيل أجهزة املسح بالتصوير املقطعي
.الحاسويب املتعد ّد الرشائح الحلزوين
ويُركِّز موجز آخر من موجزات الوكالة معنون
Detecting and Treating Cervical Cancer
Using Diagnostic Imaging Techniques and
 (الكشف عن رسطان عنق الرحمRadiotherapy
وعالجه باستخدام تقنيات التصوير التشخييص
والعالج اإلشعاعي) عىل الدعم الذي ت ُق ِّدمه
الوكالة يف أمريكا الالتينية والكاريبي وعىل الكيفية
التي ميكن بها للطب النووي والعالج اإلشعاعي أن
يُق ِّدما خدمات التشخيص املبكِّر والعالج الف َّعال

ً أسلوب جديد يمضي
قدما بالبحوث بشأن مكافحة
البعوض باستخدام التقنيات النووية

)الوكالة الدولية للطاقة الذرية/ كاملا. د:(الصورة من

ويف الدول التي يجري فيها اختبار استخدام تقنية
،الحرشة العقيمة أو التي من املق َّرر اختبارها فيها
 يُستخدم أسلوب،مثل الربازيل والصني واملكسيك
.يدوي لفصل ذكور البعوض عن إناث البعوض
 وهي مرحلة بني،وتكون خادرات إناث البعوض
،الطور الريقي وطور البلوغ يف دورة حياة الحرشات
 مام يتيح،حجم من خادرات ذكور البعوض
ً أكرب
طريقة لتحديد اإلناث واستئصالها من تجمعات
 ولك َّن هذا.البعوض قبل إطالقها يف الطبيعة
األسلوب يستلزم وجود عاملة كثرية وبالتايل فهو

 كام تم تكثيف الجهود يف إطار البحوث،والعثة
بشأن تطبيق هذه التقنية ملكافحة بعوض ال َّزا ِعجة
.يف أعقاب أزمة زيكا التي حدثت يف العام املايض
 من خالل رشاكة مع منظمة األغذية،وتقود الوكالة
 البحوث العاملية،)والزراعة لألمم املتحدة (الفاو
،يف مجال تطوير وتطبيق تقنية الحرشة العقيمة
.مبا يف ذلك من أجل مكافحة بعوض ال َّزا ِعجة

وقد مثّل االفتقار إىل أسلوب موثوق الستئصال
اإلناث من تج ّمعات البعوض التي يتم إطالقها يف
الطبيعة التحدي الرئييس الذي يواجهه الباحثون من
أجل تعزيز استخدام تقنية الحرشة العقيمة ملكافحة
 فالقضاء عىل إناث.مختلف سالالت البعوض
البعوض قبل إطالق تجمعات البعوض يف الطبيعة
يُع ُّد أمرا حاسام فيام يتعلَّق باستخدام تقنية الحرشة
 إذ إ َّن لدغات إناث،العقيمة ملكافحة البعوض
.البعوض هي التي تتس َّبب يف نقل األمراض

من شأن أسلوب رائد لفصل ذكور البعوض عن
/إناث البعوض تم الكشف عنه يف كانون األول
 أن ُيثِّل خطوة رئيسية نحو استخدام2016 ديسمرب
 ملكافحة، وهي تقنية نووية،تقنية الحرشة العقيمة
الحرشات التي تنقل أمراضً ا من قبيل زيكا والحمى
.الدنجية وتشيكونغوانيا
وتنطوي تقنية الحرشة العقيمة عىل استخدام
اإلشعاع املؤيِّن لتعقيم ما يتم تربيته بكميات
ضخمة من الحرشات التي تتسبَّب يف ما هو
 ومن ثم يتم إطالقها يف،مستهدف من اآلفات
 وهو،الطبيعة حيث تتزاوج مع الحرشات الربية
 مام يقلِّص مع مرور الوقت،ما ال ينتج عنه أي نسل
 ولقد استُخدمت.من إجاميل تج ُّمعات الحرشات
 بل ًدا40 تقنية الحرشة العقيمة بنجاح يف أكرث من
بغية مكافحة اآلفات الزراعية من قبيل آفات ذباب
الفاكهة وذباب تيس تيس والدودة الحلزونية
2017 مارس/ آذار،| مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية
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