مكتب المعلومات الدوائية
التفول (نقص انزيم )G6PD
ما هو التفول؟؟
هو مرض وراثً ٌصٌب خالٌا الدم الحمراء  ,التً تقوم بحمل األكسجٌن من الرئتٌن الى كافة الجسم  .وهو
ناتج عن نقص فً انزٌم ( )G6PDبحٌث أن هذا النقص ٌسبب تكسٌر خالٌا الدم و فقر الدم االنحاللً .
ان تكسٌرخالٌا الدم ٌحدث بطرٌقة مفاجئة عندما ٌتعرض الجسم للعدوى أو بعض المواد المؤكسدة (سواء
أغذٌة أو أدوٌة)  ,حٌث أن تكسٌر الخالٌا ٌكون بمعدل أكثر من الطبٌعً.
عادة ما ٌصٌب هذا المرض الذكور وسكان قارة اسٌا وافرٌقٌا والبحر األبٌض المتوسط .
ما هي أعراض المرض؟؟
فً األغلب ال تظهر األعراض على المرضى اال فً حال تعرض الشخص لمحفز لبدء انحالل خالٌا الدم و
تكسٌرها .
أعراض فقر الدم االنحاللً فً المرضى المصابٌن بالتفول:
-

الشحوب المفاجئ.
اصفرار فً لون الجلد والعٌنٌن.
التعب واإلعٌاء.
ارتفاع فً درجة الحرارة.
نبض سرٌع وضعٌف.
سرعة التنفس.
تغٌر لون البول لبٌصبح مثل لون الشاي.

المحفزات و العوامل المؤدية لتكسير خاليا الدم الحمراء:
-

االصابة بالعدوى البكتٌرٌة أو الفٌروسٌة.
تناول بعض األطعمة  :الفول بكافة أشكاله وحتى استنشاق رائحة الفول.
تناول بعض األدوٌة :

)اسم العالج (انجلٌزي
-Nitrofurantoin
-Nitrofurazone
-Ciprofloxacin
-Moxifloxacin
-Nalidixic acid
-Norfloxacin
-Ofloxacin
-Chloramphenicol
-Sulfonamides
-Co-trimoxazole
)Sulfamethoxazole+
Trimethoprim(
-Sulfacetamide
-Sulfadiazine
-Sulfadimidine
-Sulfamethoxazole
-Sulfanilamide
-Sulfapyridine
-Sulfasalazine
)Salazosulfapyridine(
-Sulfisoxazole
-Mepacrine
-Pamaquine
-Pentaquine
-Primaquine

: األدوٌة التً من المؤكد أن تسبب تحلل الدم
)ًاسم العالج (عرب
بعض المضادات الحٌوٌة

بعض أدوٌة المالرٌا

:األدوٌة التً قد تسبب انحالل الدم لكن لٌس عند جمٌع المرضى
)اسم العالج (انجلٌزي
)ًاسم العالج (عرب
Aspirin
بعض مسكنات األلم مثل الباراسٌتامول و
Paracetamol
األسبرٌن
Glibenclamide
)الجلٌبنكالمٌد (لعالج السكري
Phenytion
)الفٌنٌتوٌن ( عالج للشحنات العصبٌة الزائده
Diphenhydramine
بعض مضادات الحساسٌه
Tripelennamine
Methydopa  هٌدراالزٌن,  المٌثٌل دوبا: بعض أدوٌة الضغط
Hydralazine
Phytomenadione
)k( فٌتامٌن
Colchicine
الكولشٌسٌن

. مثل النفثالٌن:بعض المواد الكٌمٌائٌة

-

كيف يشخص المرض؟؟
اذا كان أحد أفراد العائلة المقربٌن ٌعانً من نقص فً انزٌم ( ( G6PDأو اذا اشتكى الشخص من األعراض
السابقة بعد تعرضه ألحد المسببات ٌجب عمل فحص دم للتأكد من اإلصابة بالمرض .

هل من عالج لهذا المرض؟؟
العالج ٌعتمد على حدة األعراض حٌث ٌمكن للشخص المصاب أن ٌتمتع بحٌاة طبٌعٌة جدا فً حال تجنب
األدوٌة واألطعمة المحظورة والبعض اآلخر ٌحتاج إلى نقل دم فً حال حدوث فقر دم شدٌد .
ولضمان ذلك يجب اتباع التعليمات التالية:
-

تجنب األطعمة واألدوٌة والمواد الكٌمٌائٌة المحفزة للمرض .
عدم تناول أي دواء دون استشارة الطبٌب.
عند زٌارة الطبٌب ٌجب إخباره باإلصابة بالمرض.
على األم المرضع تجنب تناول األطعمة واألدوٌة المحفزة للمرض عند إرضاع طفلها المصاب.
اإلسراع فً إجراء فحص الدم فً حالة الشك باإلصابة بالمرض.
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