
 )G6PD( فو�صفات  اجللوكوز-٦-  هيدروجني  نازعة  عوز  يعد 
"نازعة  الإنزمي  اإنتاج  نق�ض  اأو  خلل  �صببه  وراثًيا  ا  مر�صً
هيدروجني اجللوكوز-٦- فو�صفات" )G6PD(، الذي يلعب دوًرا 
كريات  يف  الأوك�صجني(  )ا�صتخدام  اجللوكوز  اأك�صدة  عملية  يف 
الطبيعي.  الفرتا�صي  عمرها  على  واحلفاظ  احلمراء،  الدم 
ب  ُي�صبِّ مما  الإنزمي  ذلك  اإنتاج  يف  نق�ض  امل�صابني  عند  ويحدث 
اإىل  ويوؤدي  )انحاللها(  احلمراء  الدم  لكرات  املفاجئ  التك�صري 
الإ�صابة بحالة يطلق عليها فقر الدم النحاليل، حيث ل يتمكن 
اجل�صم من تعوي�ض اخلاليا الدموية املتك�صرة. وبالنتيجة تظهر 
وا�صفرار  )ال�صحوب،  الريقان  مثل  من  اأعرا�ض  املري�ض  على 
اجللد، وتغري لون ال�صلبة يف العني(، وحتول البول اإىل لون داكن، 
وال�صعور بالإرهاق، و�صيق التنف�ض، وت�صرع القلب. ومع ذلك، يظل 
الكثري من املر�صى بال اأعرا�ض. ويتعر�ض امل�صابون اأحياًنا لنوبات 
يف  احلمر  الكريات  من  كبرية  اأعداد  )تك�صر  �صديدة  انحاللية 

فرتة ق�صرية من الزمن( مما يتطلب التدخل الطبي الفوري.  

اأمرا�ض نق�ض  G6PD هو الأكرث انت�صارًا بني  والعوز يف بروتني 
العامل،  حول  فرد  مليون   ٤٠٠ نحو  منه  ويعاين  الدم،  اإنزميات 
حيث توجد اأعلى معدلت الإ�صابة به يف املناطق التي تنت�صر بها 
اآفة املالريا مثل اأفريقيا ال�صتوائية )حيث يعاين منه ٢٠٪ من 
ال�صكان(، ومنطقة حو�ض البحر املتو�صط )٤-٣٠٪ من ال�صكان(، 
اجلديدة.  غينيا  وبابوا  ال�صتوائية  و�صبه  ال�صتوائية  واآ�صيا 
وتتفاوت �صّدة املر�ض بني ال�صكان، حيث ي�صيع ال�صكل الأقل حّدة 
�صكان حو�ض  ال�صكل الأكرث حدة بني  ي�صيع  بينما  الأفارقة  بني 

البحر املتو�صط وجنوب �صرقي اآ�صيا.

عوامل الخطورة 

)جينة(  موّرثة  يف  طفرات  عن  املر�ض  هذا  ينجم  الوراثة: 
G6PD واملوجودة على الكرومو�صوم X، وبذلك ينخف�ض مقدار 
وحيدة  ن�صخة  الذكور  يرث  تركيبه.  يتغري  اأو  الدم،  يف  الإنزمي 
 Y الكرومو�صوم X من الأم ون�صخة وحيدة من  الكرومو�صوم  من 
التي  الطفرات  حدوث  عن  ينجم  املر�ض  هذا  اأن  ومبا  الأب.  من 

من  واحدة  ن�صخة  يف  خلل  وجود  فاإن   X الكرومو�صوم  ت�صيب 
اجلينة من �صاأنه اإظهار املر�ض لدى الذكور باأعرا�ض اأكرث �صدة. 
ومن جانب اآخر ترث الإناث ن�صختني من الكرومو�صوم X )ن�صخة 
واحدة من كل من الأبوين(، ويف هذه احلالة يتم تعوي�ض اخللل 
احلادث يف اإحدى هاتني الن�صختني عن طريق وجود ن�صخة ثانية 
�صليمة من اجلينة، الأمر الذي يرتتب عليه حمل كثري من الإناث 
ل�صفة املر�ض دون ظهور اأية اأعرا�ض �صريرية. ومع ذلك يظهر يف 
حالت نادرة لدى بع�ض الإناث خلل يف ن�صختي اجلينة مما يوؤدي 
فاإن  عام  وب�صكل  النحاليل.  الدم  لفقر  �صديدة  عوار�ض  اإىل 
الإناث. وجتدر  منه عند  اأكرب  الذكور  لدى  املر�ض  انت�صار  معدل 
G6PD يتمتعن  الإ�صارة اإىل كون الإناث احلامالت لطفرة عوز 
مبقاومة اأعلى ملر�ض املالريا مقارنًة بالإناث الذين ل يحملن تلك 
الطفرات، ومن هنا فمن غري امل�صتغرب وجود ن�صب انت�صار عالية 
لهذه احلالة املر�صية يف املناطق التي ت�صيع فيها حالت املالريا. 

الفريو�صية  اأو  اجلرثومية  اللتهابات  ز  حُتفِّ البيئية:  العوامل 
فر�صَة  احلّنة  ا�صتعمال  حتى  اأو  الأدوية  بع�ض  تعاطي  وكذا 
بالإ�صافة   .G6PD عوز  مبر�ض  املرتبطة  الدم  انحالل  حدوث 
اأو  العري�ض(  )الفول  البقول  من  معني  نوع  تناول  فاإن  ذلك،  اإىل 
تك�صر  من  يزيد  العري�ض  الفول  نبات  طلع  حبيبات  ا�صتن�صاق 
ذوي  اأو  باملر�ض  امل�صابني  الأ�صخا�ض  عند  احلمراء  الدم  كريات 
بـ  احلالة  هذه  وت�صمى  الدم،  لنحالل  القابلية  اأو  ال�صتعداد 

"الُفوال".

التشخيص والعالج

يتم التعرف على األطفال حديثي الوالدة الذين يعانون من عوز إنزيم 
G6PD بما يبدو عليهم من يرقان بعد الوالدة مباشرة، ومع ذلك 
تظهر  وقد  أعراض.  بال  المرض  بذلك  المصابين  من  الكثير  يظل 
العريض  الفول  تناول حبوب  العالمات واألعراض في أي عمر بعد 
أو أدوية معينة حيث يتم التشخيص في تلك الحالة عن طريق تحليل 

خاص للدم.

إن الطريقة األمثل للتعامل مع هذه الحالة هي وقائية، تكمن في تجنب 
تناول الفول العريض تماماً وكذا عقاقير معينة كبعض المضادات الحيوية 

)G6PD( عوز نازعة هيدروجين الجلوكوز-6- فوسفات
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 Sulphonamides, Nitrofurantoin, Dapsone  مثـل
واألدوية المضادة للمالريا مثل Quinine Chloroquine وأدوية 
عالج السرطان وأدوية أخرى كاألسبرين وهيدراالزين. ويكون نقل 

الدم ضرورياً في الحاالت الشديدة من ذلك المرض.

عوز G6PD في العالم العربي

يف  ال�صائعة  الوراثية  ال�صطرابات  من  هو   G6PD عوز  مر�ض 
ارتفاع  اإىل  اأ�صا�ًصا  ذلك  ويرجع  تقريبًا،  العربية  الدول  كافة 
العري�ض  الفول  ا�صتهالك  وكذلك  املر�ض  �صفة  حاملي  ن�صبة 
انت�صار  ويتفاوت  املنطقة.  يف  ال�صائعة  الغذاء  مكونات  كاأحد 
املر�ض ب�صكل وا�صح يف املناطق املختلفة من العامل العربي. فقد 
مت ت�صجيل معدٍل عاٍل جًدا للمر�ض بني الأطفال حديثي الولدة 
ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  والإح�صاء  القطيف  منطقتي  يف 
التوايل(. كما �صجلت معدلت عالية  )٣٠٫٦ ٪  و١٤٫٦ ٪، على 
وعمان   )٪٢١( البحرين  يف  املر�صية  احلالة  هذه  لنت�صار 
)١٨٫٨٪(. وفى الدول العربية الأخرى ينت�صر املر�ض مبعدلت 

املتحدة  العربية  الإمارات  ن�صبيًا؛ ٧٫٩٪ يف  اإىل معتدلة  متدنية 
�صوريا و٢٫٣ ٪  الكويت ٣٫٦ ٪ ويف الأردن و٢٫٩ ٪ يف  و٥٫٥٪ يف 
عند الذكور و١٫٨ ٪ عند الإناث يف ليبيا و١٫٨٤ ٪ يف تون�ض و٢٫١ 
٪ يف لبنان و١٪ يف م�صر، وهنا لبد من ذكر اأن هذه الإح�صائيات 
وجود  ي�صبب  قد  مما  خمتارة  �صكانية  عينات  على  اإجراوؤها  مت 

تفاوت بني الن�صب املن�صورة باختالف تلك الدرا�صات.  

العربية  الإمارات  يف  اأُجِريت  التي  الوراثية  الدرا�صات  اأظهرت 
النوع  من   G6PD عوز  اأن  والأردن  والعراق  والبحرين  املتحدة 
)ن�صبًة حلو�ض البحر املتو�صط( هو النمط الأكرث  "املتو�صطي" 
�صيوعًا يف العامل العربي، ففي الإمارات العربية املتحدة تبنّي اأن 
وينجم  املتو�صطية،  الطفرة  حتمل  املر�ض  ذلك  حالت  من   ٪٨٠
عن  الناجمة  تلك  من  حدة  اأكرث  اأعرا�ض  الطفرة  هذه  عن 
الطفرة  هذه  لأن  وذلك  املر�ض،  لهذا  امل�صببة  الأخرى  الطفرات 
املتو�صطية ت�صبب اإنتاج اإنزمي غري م�صتقر ون�صاطه الوظيفي اأقل 

من ١٪ من الفعالية الطبيعية.
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