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نقص في األنزيم سداسي 
فوسفات الجلوكوز النازع 

للهيدروجين
مرض الفوال أو التفويل أو التفول

ما هو النقص في األنزيم سداسي فوسفات الجلوكوز 
النازع للهيدروجين ؟

أو  الفول  تناول  بعد  الدم  انحالل  ناتج عن  الدم  فقر يف  هو 

بعض األدوية بسبب نقص أنزيم سدايس فوسفات الجلوكوز 

تنتقل  التي  الوراثية  األمراض  من  ويعد  للهيدروجني  النازع 

لذلك نجد  –الكروموزوم–  املؤنث  الصبغي  الجسيم  بواسطة 

معظم املصابني ذكورا.

ھناك عدة أمراض متعلقة بنقصان أنزیامت الكریات الحمراء، 

النازع  الجلوكوز  فوسفات  سدايس  األنزيم  يف  النقص  لكن 

للهيدروجني یبقى ھو األكرث انتشارا عرب العامل ومن املعروف 

أن هناك أكرث من 400 ساللة أو شكل مختلف لنفس الجني 

الذي يسبب نقص األنزيم سدايس فوسفات الجلوكوز النازع 

شخص  من  مختلف  يكون  قد  األنزيم  هذا  للهيدروجني، 

لكن  ألخرى  منطقة  من  الجني  طفرات  وتختلف  لشخص 

سكان منطقة معينة عادة يتقاسمون تلك الطفرة، عىل سبيل 

املثال يف املغرب يتواجد فقط نوع واحد من السالالت يسمى 

"ساللة أو طفرة البحر األبيض املتوسط".

الجلوكوز  فوسفات  سداسي  األنزيم  وظيفة  هي  ما 
النازع للهيدروجين ؟

أنزيم رئيس يف مسلك أحادية فوسفات السكريات السداسية 

فوسفات  نيكليوتيد  ثنايئ  أدينني  نيكوتيناميد  مركب  خالل 

)NADPH( مختزل الالزم يف العمليات الحيوية البنائية، ومن 

هذا املسلك يتم أيضا الحصول عىل فوسفات السكر الخاميس 

األحامض  تكوين  يف  يدخل  الذي   )Ribose-Phosphate(

والربوتينات النووية. 

)NADPH(اختزال  للمركب:  االختزالية  الوظائف  أهم  ومن 

الجلوتاثيون ) Glutathion( املؤكسد إىل الجلوتاثيون املختزل 

الذي يحمي الكريات الحمراء من التأكسد.

ما هي فرص توريث نقص األنزيم لألبناء؟

إذا كان األب مصاب وكانت األم غري مصابة وليست حاملًة  �

للجني: نسبة إنجاب أنثى مصابه )صفر باملئة(، نسبة إنجاب 

ذكر مصاب )صفر باملئة(، نسبة إنجاب أنثى حاملًة للجني ال 

تظهر عليها األعراض املرضية )مئة باملئة(.

نسبة  � للجني:  حاملًة  األم  وكانت  مصاب  األب  كان  إذا 

إنجاب أنثى مصابه )خمسني باملئة(، نسبة إنجاب أنثى حاملًة 

)خمسني  مصاب  ذكر  إنجاب  نسبة  باملئة(،  للجني)خمسني 

باملئة(.

إذا كان األب غري مصاب وكانت األم حاملًة للجني: نسبة  �

أنثي حامال  إنجاب  نسبة  باملئة(،  )صفر  أنثى مصابة  إنجاب 

) خمسني  إنجاب ذكر مصاب  نسبة  باملئة(،  للجني )خمسني 

باملئة(.

ماهي أعراض المرض الفوال أو التفويل أو التفول؟

واضحة  تكون  وقد  وعابرة،  خفيفة  الفوال  أعراض  تكون  قد 

من  أيام  ثالثة  أو  يومني  بعد  األعراض  هاته  وتبدأ  وشديدة 

تناول املريض للفول حيث ميكن أن يشكو املريض من واحد 

أو أكرت من األعراض التالية:

األستاذة نفيسة بنعجية

أستاذة طب األطفال 

كلية الطب والصيدلة بوجدة 

رئيسة مصلحة طب األطفال 

المستشفى الجامعي محمد السادس 

وجدة

الدكتورة آيت ملود مريم

طبيبة مقيمة في طب األطفال

مـــقــــــــاالت

Déficit en G6PD
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ͳ البول األحمر الغامق مثل الشاي،	

ͳ أمل البطن،	

ͳ غثيان أو قيء،	

ͳ لون أصفر يف بياض العني،	

ͳ تعب،	

ͳ شحوب واصفرار.	

كيف يتم تشخيص المرض؟

يتم تشخيص الفوال أو التفويل من خالل معرفة أعراض وعالمات املرض مع 

مستوى  لقياس  باختبار  املرض  من  التأكد  ويتم  أيام  قبل  الفول  تناول  فكرة 

األنزيم يف الدم وذلك ملعرفة درجة نشاط األنزيم وهذا االختبار بدوره يطلب 

بعد 3 أشهر من ظهور األعراض.

ما هو عالج الفوال أو التفويل أو التفول ؟

قد ال تحتاج الحاالت الخفيفة ألي عالج سوى مراقبة الطفل وإعطاء املقويات 

الحاد  الدم  لفقر  الشديدة  الحاالت  أما  الفوليك،  الحديد و حمض  مثل رشاب 

فتحتاج لنقل الدم اإِلسعايف.

كيف تكون الوقاية من الفوال أو التفويل أو التفول ؟

تتم الوقاية من هذا املرض بتجنب بعض األطعمة واألدوية )انظر إىل الالئحة(:

محمد  الجامعي  المستشفى  في  أجريت  التي  الدراسة  ملخص 
السادس بوجدة حول نقص في األنزيم سداسي فوسفات الجلوكوز 

النازع للهيدروجين :

داخل  للهيدروجني  النازع  الجلوكوز  فوسفات  سدايس  األنزيم  يف  النقص  إن 

الكریات الحمراء یعد من األمراض الوراثیة التي تنتقل بواسطة الجسیم الصبغي 

املؤنث )الكروموزوم(.

ھناك عدة عاھات متعلقة بنقصان أنزیامت الكریات الحمراء، لكن النقص يف 

ج-6ب-د  یبقى ھو األكرث انتشارا عرب العامل. الحاالت الرسیریة التي یمكن أن 

یكتسیھا ھذا النقص متعددة ومتنوعة : حاالت عدیمة األعراض، فقر دم انحاليل 

والتسمم  مكتسب  حاد  انحاليل  دم  فقر  الكرویة،  بالخالیا  متعلق  غیر  ورايث 

.)favisme( بالفول

التكمیلیة،  الرسیریة،  الوبائیة،  املؤرشات:  دراسة  ھو  العمل  ھذا  من  الھدف 

فوسفات  سدايس  االنزيم  نشاط  قیاس  فائدة  وتقییم  والتطوریة،  العالجیة 

صعوبات  وتحدید  اإلنحاللیة  الفرتة  وبعد  خالل  للهيدروجني  النازع  الجلوكوز 

إسرتاتیجیة التدبیر يف نطاقنا.

خالل تناولنا للبحث داخل مصلحة طب األطفال باملركز أالستشفايئ الجامعي 

محمد السادس بوجدة خالل25 شهر )من فاتح يناير 2013 إىل 30 يناير 2015( 

الوقائیة والتطوریة  البیولوجیة، العالجیة،  الوبائیة، الرسیریة،  حللنا الخصائص 

للنقص يف األنزیم سدايس فوسفات الجلوكوز النازع للهيدروجني واهتممنا بكل 

بعد  قلیلة  أیاما  وذلك  األطفال  عند  التي ظھرت  االنحاليل  الدم  نقص  حاالت 

استھالكھم مادة مؤكسدة للھیموجلوبین. 

خالل ھذه الفرتة أحصینا 35 حالة لفقر الدم االنحاليل، يف 12 حالة منھا فقر 

الداء  لھذا  االستشفائیة  املئویة  فالنسبة  ومنه  األنزیم  يف  نقص  عن  ناتج  الدم 

ھي%0,22 وقد الحظنا أن جمیع املصابین كانوا ذكورا وسنھم یرتاوح ما بین5 

شھور و12 سنة. اھتم بحثنا بفصل الشتاء وكان التسمم بالفول )فافیزم( السبب 

الرئیيس املؤدي لظھور اإلصابات .

وقد كان فقر الدم حادا، وكان قیاس نشاط األنزیم سدايس فوسفات الجلوكوز 

النازع للهيدروجني منخفضا عند جمیع املرىض ولعالج الحاالت املدروسة متت 

عملیة حقن الدم لدى جمیع األطفال وإضافة املضادات الحیویة املكونة من 

االموكسیسیلین لفائدة 4 حاالت كانت تعاين من التعفنات. 

الدواء  تبقى  التي  الوقایة  أھمیة  و  نؤكد عىل رضورة  الدراسة،  ھذه  نھایة  يف 

األنجع وتقتيض إبعاد جمیع املواد الخطیرة التي توصف عىل شكل الئحة یتم 

تقدیمھا آلباء األطفال عند خروجھم من املستشفى.

جدول يبني أهم االدوية التي قد تؤدي إىل تكرس الكريات الحمراء عند 

مرىض عوزاالنزيم سدايس فوسفات الجليكوزالنازع للهيدروجني=

السلفوناميدات، الكلورامفينكول، النرتوفورانتوئني، املضادات الحيوية

كوترميوكسازول
لكلوروكني، الكيناكريمضادات املالريا

c فيتامني

األسربيناملسكنات

مشتقات الفينوتيازينمضادات القيء

اإليزونيازيدأدوية السل

الهيدراالزينأدوية القلب

Dénomination en arabeDénomination en français
الفول

الجلبانة
الهندية

اللوبيا الخرضاء
القوق

الكرموس
الرشيحة
البوبال

السبانخ البقولة )الزجلة، الزرنيج(

Les fèves

Les petits pois

Les fugues de barbarie

Les haricots

Les figues

Les figues sèches

Les asperges

Les épinards


