الوقاية من األمراض عن طريق تحسين التغذية

استخدام تقنيات النظائر المستقرة لدراسة
الصلة بين صحة األمعاء ونمو األطفال
بقلم جيريم لي

تعيش

نسبة كبيرة من سكان البلدان ذات الدخل
املنخفض واملتوسط يف بيئة تتَّسم بظروف
س ِّيئة من حيث املياه والصرف الصحي والنظافة
الصحية ،وهو ما يسهم يف تأخُّ ر النمو بين األطفال.
ويرجع ذلك إىل تغ ُّير سلبي يف العمليات املعوية يؤ ِّدي
إىل اختالل امتصاص املغذِّيات الالزمة للنمو ولغيره من
الوظائف .وكان ُيطلق على هذا االضطراب يف بادئ األمر
اعتالل األمعاء البيئي ،أما اآلن فهو ُيعرف على نطاق
واسع باسم اخللل الوظيفي املعوي البيئي ( )EEDللتعبير
عن تع ُّدد اجلوانب التي تنطوي عليها مظاهره وآثاره.
منسق جديد ،اع ُتمد يف
وتضطلع الوكالة بمشروع بحثي َّ
َّ
ِّ
تشرين الثاين/نوفمبر  ،2016من املتوقع أن يوفر أدا ًة
ال تنطوي على التدخُّ ل يف اجلسم وقائمة على النظائر
املستقرة لتشخيص اخللل الوظيفي املعوي البيئي من
التوصل إىل فهم أوضح للكيفية التي يؤ ِّثر بها
أجل
ُّ
هذا اخللل الوظيفي املتصل باألمعاء حتديداً يف نمو
األطفال وصحتهم على مدى الفترات الزمنية الطويلة
يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط .ويض ُّم
هذا املشروع مشاركين من تسعة بلدان تشمل على
السواء بلداناً متق ِّدمة النمو وبلداناً ذات دخل منخفض
ومتوسط ،كخبراء تقنيين يف حالة البلدان املتق ِّدمة
النمو وكمنفِّذين للبحوث يف حالة البلدان ذات الدخل
املنخفض واملتوسط.
وقال فيكتور أوينو ،وهو من علماء الوكالة يف جمال
التغذية“ :إنَّ تطوير أساليب دقيقة وقائمة على العمل
ُّ
التدخل يف اجلسم ُي َع ُّد أمراً ذا
امليداين وال تنطوي على
أهمية قصوى” .وتكفل تقنيات النظائر املستقرة املستندة
إىل اجملال النووي مزية تتم َّثل يف إمكانية استخدامها
لتقييم جوانب متع ِّددة من اخللل الوظيفي املعوي البيئي.
(انظر مر َّبع “العلوم”).
ويدرس املشروع أثر اخللل الوظيفي املعوي البيئي يف
نمو األطفال وصحتهم يف جماعات سكانية حم َّددة،
باستخدام إحدى تقنيات النظائر املستقرة — أال
وهي اختبار ال َّن َفس بعد تناول السكروز احملتوي على
الكربون .13-وقد سبق استخدام هذا األسلوب من
أجل تقييم الوظائف املعوية دون التركيز على اخللل
الوظيفي املعوي البيئي حتديداً .واستند التقييم إىل
استخدام السكروز (املستمد من ال ُّذرة) املثرى طبيع ًّيا
بالكربون.13-
السكر ُيستهلكان على نطاق واسع
وحيث إنَّ ال ُّذرة وقصب ُّ
يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط ويحتويان
بالفعل على كميات كبيرة من السكروز احملتوي على
الكربون ،13-فقد ال يكون اإلثراء الطبيعي مالئماً.
ومن ث َّم فسوف ُي ِع ُّد املشروع اختباراً لل َّن َفس بعد تناول
ِّ
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السكروز املثرى بالكربون 13-بنسبة أعلى من النسبة
الطبيعية ،ويختبر مدى إمكانية استعمال هذا االختبار.
ويستند اختبار ال َّن َفس بعد تناول السكروز احملتوي على
يتكسر يف
الكربون 13-إىل مبدأ بسيط مفاده أنَّ السكروز
َّ
األمعاء بفعل إنزيم من إنزيمات احلافة الفرشاتية ُيس َّمى
بالسكراز ،ليتح َّول إىل غلوكوز وفركتوز .وحين يؤكسد
ُّ
جسم اإلنسان هذين السكَّرين بغرض استعمالهما ،ينتج
عن ذلك ثاين أكسيد الكربون 13-واملاء .ويف احلاالت
غير الطبيعية ،مثل حالة اإلصابة باخللل الوظيفي املعوي
السكراز ومن ث َّم إنتاج ثاين
البيئي ،قد يقلُّ نشاط إنزيم ُّ
أكسيد الكربون .13-وعلى النقيض من ذلك يف احلاالت
الطبيعية ،فإنَّ االنبعاث القوي واملبكِّر لثاين أكسيد
الكربون 13-يف ال َّن َفس إثر تناول جرعة عن طريق الفم
من السكروز احملتوي على الكربون 13-يدلُّ على سالمة
وظائف األمعاء( .انظر الرسم املعلوماتي).
السبل املمكنة لتوسيع نطاق
وقال أوينو“ :يتم َّثل أحد ُّ
استعمال هذا األسلوب يف استخدام السكروز الشديد
اإلثراء بنظائر الكربون 13-املستقرة االصطناعية،
وهو
متاح جتار ًّيا”.
ٌ

ويعمل أربعة خبراء من أستراليا واململكة املتحدة
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (اململكة املتحدة)
والواليات املتحدة األمريكية على صقل الصيغة
املوجودة من اختبار ال َّن َفس بعد تناول السكروز
احملتوي على الكربون ،13-وذلك باستخدام السكروز
الشديد اإلثراء بالكربون ،13-على النحو املب َّين أعاله،
والتث ُّبت من صحة االختبار مقارنة بع ِّينات نسيجية
مأخوذة من األمعاء للوقوف على اإلصابة باخللل
الوظيفي املعوي البيئي.

أول دراسة للخلل الوظيفي املعوي
البيئي لتت ُّبع األثر على النمو يف األمد
الطويل باستخدام النظائر املستقرة
يف عام  ،2015استضافت الوكالة اجتماعاً تقن ًّيا
للنظر يف املعارف املتوافرة حال ًّيا بشأن اخللل
ُّ
التدخالت الالزمة
الوظيفي املعوي البيئي ومناقشة
للوقاية من هذه احلالة املرضية وعالجها .وقال
أوينو“ :كان من بين االستنتاجات أنَّ هناك حاجة
التوصل إىل فهم أفضل
إلجراء دراسات ممتدة من أجل
ُّ
لألسباب اجلذرية وراء اخللل الوظيفي املعوي البيئي،
وأنَّ هناك حاجة لوضع اختبار منخفض التكلفة وقابل
للتطبيق على نطاق واسع”.
وسوف تقيس الدراسة اجلديدة ،للمرة األوىل ،الكيفية
التي يؤثِّر بها اخللل الوظيفي املعوي البيئي يف األطفال
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على مدى الفترات الزمنية األطول .وقال أوينو إنَّه سوف
ُيعاد اختبار األطفال بعد ثالثة وستة أشهر من اختبارهم
أول مرة للوقوف على نموهم خالل تلك الفترة.

َّ َ
اختبار النفس بعد تناول السكروز المحتوي على الكربون13-
من أجل تشخيص الخلل الوظيفي المعوي البييئ

ويشارك يف الدراسة باحثون من بنغالديش وبيرو
وجامايكا وزامبيا وكينيا والهند .وأضاف أوينو أنَّه
لدى االنتهاء من صقل تقنية االختبار ،سوف يستخدمها
هؤالء الباحثون لقياس اخللل الوظيفي املعوي البيئي
يف األطفال وتقييم ارتباطه بالنمو على م ِّر الوقت.
ويف تشرين الثاين/نوفمبر من هذا العام ،سوف تعقد
الوكالة اجتماعاً للجهات املعنية واحلاصلين على
عقود تقنية واحلاصلين على عقود بحوث من البلدان
املشاركة من أجل مواءمة البروتوكول املتَّبع يف
الدراسات املمتدة ووضع خطط ملموسة لتلك الدراسات
ومناقشة التفاصيل اللوجستية اخلاصة بها .وسوف
يعرض اخلبراء من أستراليا واململكة املتحدة والواليات
املتحدة األمريكية تفاصيل عن التق ُّدم احملرز يف عملية
وضع الصيغة املثلى الختبار ال َّن َفس بعد تناول السكروز
احملتوي على الكربون 13-والتث ُّبت من صحته.
وشارك خبراء من الوكالة أيضاً يف تأليف ورقتي
استعراض علميتين بشأن اخللل الوظيفي املعوي
البيئي .وس َّلطت الورقتان الضوء على طبيعة اخللل
الوظيفي املعوي البيئي ،وأثره يف احلالة التغذوية
والسبل التي يمكن أن ُتستخدم
لألطفال ويف صحتهمُّ ،
بها النظائر املستقرة لتشخيص وإدارة هذه احلالة
ونشر
املرضية وما يرتبط بها من آثار صحيةُ .
االستعراضان يف جملتين علميتين معروفتين عامل ًّيا

ثاين أكسيد الكربون 13-يف ال َّنفَ س
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الكبد

هما “طب األطفال” (( )Pediatricsعدد كانون األول/
ديسمبر  )2016و “جملة أمراض اجلهاز الهضمي
والتغذية يف األطفال” (Journal of Pediatric
( )Gastroenterology and Nutritionعدد شباط/
فبراير  ،)2017وأُشير إليهما كمرجعين يف استعراض
شامل أع َّده موظفو الوكالة حول استخدام النظائر
ونشر يف الدورية
املستقرة يف تقييمات التغذية ُ
املرموقة “أعمال جمعية التغذية” (Proceedings of the
( )Nutrition Societyعدد أيار/مايو .)2017

ثاين أكسيد
الكربون13-
يف الدم

(الرسم التوضيحي :فادي نصيف ،الوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية)

العلوم

ما هو الخلل الوظيفي المعوي البييئ؟
اخللل الوظيفي املعوي البيئي هو تغ ُّير يطرأ على وظائف األمعاء وتتجلَّى مظاهره بطرائق متع ِّددة يمكن قياس كلٍّ منها على حدة.
أن جدران األمعاء تغدو راشحة (مس ِّربة) على نحو غير عادي ويتغ َّير شكل األنسجة املب ِّطنة لألمعاء ،بما يجعلها أقل مالءمة
ومن بين هذه املظاهر َّ
المتصاص املغذِّيات من الطعام ومنع اخلاليا البكتيرية من املرور عبرها.
وي َع ُّد االلتهاب من املظاهر الرئيسية األخرى يف اخللل الوظيفي املعوي البيئي ،وهو ر ُّد فعل طبيعي من جانب اجلسم إزاء التط ُّفل اخلارجي.
ُ

ويجتمع النقص يف امتصاص املغذِّيات أو تسريبها مع حركة اخلاليا البكتيرية دون ضابط ليشكِّال ظاهرة معقَّدة ُيعتقد أنَّها حت ُّد من النمو .ويتح َّرك النمو
يف األطفال مدفوعا ً بهرمون النمو ،الذي يعمل بمثابة عامل حفَّاز يعطي إشارة البدء يف إضافة اللبنات — التي ُتعرف بصفائح النمو — واحدة إىل أخرى
أي عملية حت ُّد من إنتاج هرمون النمو أو من عمله أن تؤ ِّدي
بما يكفل النمو اخلطي للعظام منذ امليالد وحتى ِّ
سن البلوغ وبعده يف بعض األحيان .ومن شأن ِّ
إىل تأخُّ ر النمو اخلطي (التقزُّم) .ويؤ ِّدي التوتُّر املرتبط باخللل الوظيفي املعوي البيئي إىل انخفاض إفراز مستقبالت هرمون النمو يف الكبد ،وهو ما يعني
تثبيط استشعار هرمون النمو.
وي َع ُّد امليكروبيوم عنصراً ال غنى عنه يف سير وظائف العائل البشري ومناعته
ويطلق على جملة الكائنات امليكروبية يف اجلهاز الهضمي اسم امليكروبيومُ .
ُ
الحظ اقترانها باخللل الوظيفي املعوي البيئي إىل عدم نضج امليكروبيوم وإحالل أنواع ضارة من
ي
التي
ُّر
ت
التو
حاالت
ي
د
وتؤ
احلياة.
قيد
على
وبقائه
ِّ
ُ َ
البكتيريا حمل األنواع النافعة .ويؤ ِّدي هذا إىل انتشار العدوى وهو ما يزيد من األثر السلبي على استخدام املغذِّيات وعلى النمو.
التوصل إىل فهم كامل لآلليات الكامنة وراء تأخُّ ر النمو يف اخللل الوظيفي املعوي البيئي وتصميم التدخُّ الت الكفيلة بالوقاية منه وعالجه،
وحتى يتسنَّى
ُّ
حساسة للتشخيص والتصنيف بغية استخدامها يف امليدان .وسوف تكون التقنيات النووية إضافة ج ِّيدة إىل هذا املسعى.
فال ب َّد من استحداث تقنيات َّ
ِّ
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