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الخالصة
يعتبر مرض انيميا الباقالء من أكثر امراض نقص االنزيمات انتشاراً في العالم ،ينتشر
هذا المرض في المناطق التي كانت موبوءة بمرض المالريا اذ يرى البعض ان احداث الطفرة
في جين  G6PDجعل كريات الدم الحمراء تتكسر وتتحلل بمجرد تعرضها لطفيلي المالريا
وهذا مما قلل من استيطان الطفيلي للجسم  .ان جين  G6PDموجود على الكروموسوم الجنسي
 Xلذا يعد هذا المرض من االمراض الوراثية المرتبطة بالجنس .
يحدث المرض عندما يتناول المصاب الباقالء او العدس اذ ان هذا االنزيم مسؤول عن
انتاج مادة  NADPHوالتي تعمل على جعل الكلوتاثيون في حالة مختزلة بدالً عن الحالة
المؤكسدة وبالتالي فهو يعمل على ايقاف فعل المواد المؤكسدة ومنها الناتجة عن البقوليات  ،لذا
فتعرض الجسم الى المواد المؤكسدة بدون وجود انزيم  G6PDيجعل كريات الدم الحمراء
عرضة للتحلل .
المحتويات :
 -1تعريف المرض .
 -2انتشار المرض .
 -3عالقة المرض بالمالريا .
 -4ظهور المرض .
 -5فعالية انزيم . G6PD
 -6عالقة الوراثة بإنتاج انزيم . G6PD
 -7المالمح السريرية .
 -8التشخيص .
 -9الوقاية والعالج .
تعريف المرض
يعرف بمرض نقص (أنزيم) الكلوكوز  6فوسفات ديهيدروجينيز ( Glocuse 6
 )Phosphate Dehydrogenaseأو بالمختصر ( .)G6PDهذا المرض وراثي نتيجة لطفرة
موجودة على كروموسوم اكس فلذلك يعتبر من األمراض الوراثية المرتبطة بالجنس  .ينتج
أنزيم  G6PDجين موجود على كروموسوم اكس يعرف بجين أنزيم . G6PD
وحين يتعطل هذا الجين يحدث مرض انيميا الباقالء .ولذلك يعتبر من امراض الجينات الوراثية.
انتشار المرض
 يعتبر هذا المرض من أكثر أمراض األنزيمات انتشاراً في العالم . يصيب حوالي  444مليون شخصولو نظرنا إلى التوزيع الجغرافي للمرض لوجدنا أنه ينتشر في مناطق كانت موبوءة
بمرض المالريا  .و مرض المالريا من األمراض الفتاكة .

عالقة المرض بالمالريا
يعيش طفيلي المالريا متطفال على كريات الدم الحمراء فهو يستخدمها في أحد أطوار
حياته  ،و في كثير من األحيان يؤدي الى تكسيرها وتحللها  .ويبدو أن جسم اإلنسان (تأقلم) مع
هذا المرض عن طريق جعل الكريات الحمراء تقاوم استيطان طفيلي المالريا فيها و ذلك
بإحداث طفرة في جين أنزيم  G6PDفيجعل كرية الدم الحمراء تتكسر و تتحلل عند تعرضها
لاللتهاب بطفيلي المالريا ،و بذلك ال يستطيع الطفيلي إكمال دورة حياته التي تستلزم العيش
داخل كرية الدم الحمراء لبعض الوقت  ،و بذلك يتخلص الجسم من المالريا بشكل فعال.
وبعد أن اختفى المرض في الكثير من مناطق العالم بقيت الطفرة على حالها ولم يرجع
الجين الى حالته السابقة .وبما أن مرض فقر الدم المنجلي و مرض الثالسيميا أيضا تنتشر في
المناطق الموبوءة بمرض المالريا فإنه ليس من الغريب أن يصاب الشخص بهذه األمراض.
فبعض المصابين بمرض فقر الدم المنجلي أو الثالسيميا ايضا مصابون بمرض انيميا الباقالء .
ظهور المرض
وهو في العادة يصيب الذكور و ينتقل من امهاتهم  .وفي بعض األحيان قد يظهر المرض
على اإلناث  .كما أن الذكور المصابين بالمرض ينقلون المرض الى بناتهم وال ينقلونه إلى
أبنائهم الذكور مطلقا  .وهناك تفاوت كبير في السن الذي تظهر فيه أعراض المرض .فقد يظهر
عند األطفال الذكور مباشرة بعد الوالدة فيكون البيليروبين عندهم أعلى من المستوى المعتاد .
كما أنه قد يحدث في أي سن و لكنه في العادة يظهر عندما يتناول المصاب بالمرض
الباقالء أو العدس أو أي نوع من البقوليات أو بعد اإلصابة بمرض فيروسي أو عند تناول بعض
العقاقير .كما قد تظهر األعراض من دون أن يصاب الشخص بأي مرض و من دون أن يتناول
أي نوع من المواد المؤكسدة كالبقوليات.
فعالية انزيم G6PD
يحدث في داخل الخلية الحمراء عدة تفاعالت على شكل شبكة مترابطة من المواد
الكيميائية تتفاعل مع بعضها البعض و مدعومة بالعديد من األنزيمات  ،لو ركزنا على إحدى
هذه الشبكات و المسماة بمسار الهكسوز أحادي الفوسفات  .يسلك حوالي  % 14من الكلوكوز

الذي تقتنصه الكريات الحمراء هذا السبيل ودور أنزيم  G6PDهو إنتاج مادة البنتوز من
جلوكوز الفوسفات السداسي وتحويل مادة النيكوتينوميد ادنين ثنائي الفوسفات النووي
( )NADPالى مادة النيكوتينوميد ادنين ثنائي الفوسفات النووي المؤكسد (. )NADPH
يوجد عدة طرق أخرى إلنتاج مادة ( )NADPHفي جميع خاليا الجسم ماعدا كريات
الدم الحمراء  ،فتفاعل فوسفات البنتوز هو الطريقة الوحيدة إلنتاج ( .)NADPHتكمن اهمية
مادة ( )NADPHفي أنه يحافظ على جعل مادة الكلوتاثيون في داخل كرية الدم الحمراء في
حالة مختزلة قابلة لسحب الهيدروجين من أي مادة مؤكسدة كالباقالء والبقوليات وبعض العقاقير
وااللتهابات وحماية كرية الدم الحمراء من التكسر.

عند نقص أنزيم  G6PDيؤدي لنقص تكون مادة ( )NADPHويجعل مادة الكلوتاثيون
في حالة مؤكسدة (حالة االكسدة ضد االختزال).
في الحالة الطبيعية ال تتأثر كريات الدم الحمراء بهذا النقص ،ولكن عندما يأكل الشخص مادة
الباقالء (التي تحوي الـ  vicine, divicine, convicineو  isouramilو هذه كلها مواد
مؤكسدة ) أو أحد األدوية المؤكسدة فإن الهيموجلوبين في داخل الكرية الحمراء يتبلور نتيجة
لعدم حمايته من قبل مادة الجلوتاثيون و قد يترسب داخل الكريات الحمراء على شكل مواد
محتواة تدعى بأجسام هنز وعندها تحدث عملية انحاللية حادة تالية لتأذي غشاء الكريات الحمر
بالخضاب المترسب و العوامل المؤكسدة ثم ال تلبث الكريات الحمر المتأذية أن تزال و بسرعة
من الدوران .
تصنيف نقص أنزيم G6PD

هذا التصنيف حسب منظمة الصحة العالمية
عالقة الوراثة بإنتاج انزيم G6PD
ال شك أن مرض نقص أنزيم  G6PDيعتبر مرضا ً وراثيا ً ولكنه في العادة يظهر على
الذكور وال يظهر على اإلناث .و الذي ينقل المرض الى الذكور هن اإلناث و الذكور المصابة
بالمرض تنقله فقط لإلناث يحدث مرض نقص أنزيم  G6PDبسبب وجود طفرة على الجين
المنتج لذلك األنزيم والموجود على الذراع الطويلة لكروموسوم اكس.
هناك أنواع كثيرة من الطفرات المؤدية لنقص أو ضعف أنزيم .G6PDويعتقد أنه يوجد
فوق  444نوع من الطفرات .واختالف أنواع الطفرات يفسر الى حد ما االختالف في
األعراض  .وهناك بعض الطفرات التي تتميز بإحداث انحالل تلقائي لكريات الدم الحمراء
للولدان وهناك أنواع اخرى تتميز بحدوث انحالل تلقائي مستمر للدم حتى من دون التعرض
للمواد المؤكسدة كالباقالء.

يقع أنزيم  G6PDفي الشريط رقم  28من الذراع الطويلة من كروموسوم اكس .وبما أن
المرأة لديها نسختان من كروموسوم اكس فلديها أيضا نسختان من جين أنزيم  G6PDنسخة
أتتها من أمها و األخرى أتتها من أبوها .وبما أن الرجل ليس لديه إال نسخة واحدة من
كروموسوم اكس ،فإنه ال يحمل إال نسخة وحيدة من جين أنزيم . G6PD
و بما أن الجينات قابلة للعطب فإن حدوث عطب في إحدى نسختي جين أنزيم G6PD
في المرأة ال يؤدي في العادة لإلصابة بالمرض  ،ألن المرأة لديها نسخة إضافية على
كروموسوم اكس اآلخر .ولكن الرجل على خطر ،فإن إصابة نسخته الوحيدة بعطب يسبب له
المرض.

قسم األطباء األمراض الوراثية إلى أربعة أقسام رئيسية :
 القسم األول األمراض الوراثية المتعلقة بالكروموسومات القسم الثاني األمراض المتعلقة بالجينات(ويسمى أيضا بأمراض وحيدة المورثة) والنوع الثالث األمراض الوراثية متعددة األسباب والنوع الرابع األمراض المتعلقة بالمايتوكوندريا.يتفرع من القسم الثاني أربع أنواع من األنماط (الطرق) الوراثية التي ينتقل فيها المرض
من شخص إلى آخر .النمط األول يسمى الوراثة المتنحية ،الثاني الوراثة السائدة  ،الثالثة الوراثة
المتعلقة بالجنس المتنحية  ،والرابعة الوراثة المرتبطة بالجنس السائدة .
يعتبر مرض أنزيم  G6PDمن األمراض المتعلقة بالجينات وينتقل بالوراثة المتعلقة
بالجنس المتنحية .وسمي بالوراثة المتعلقة بالجنس المتنحية  ،ألن الجين المعطوب يقع على
إحدى الكروموسومات المحددة للجنس (كروموسوم اكس) .وسمي بالمتنحي ألن المرض ال
يظهر على الشخص إال اذا أصيبت كل نسخ كروموسوم اكس بالعطب .ولذلك في العادة ال
يظهر على المرأة ألن لديها نسختان من كروموسوم اكس ،ولكنه يظهر على الرجل ألنه ال
يحمل إال نسخة واحدة .
متى يصاب الرجل بالمرض ؟
يصاب الرجل بالمرض اذا كانت النسخة التي لديه من جين أنزيم  G6PDمعطوبة (بها
طفرة).و بما أن جين أنزيم  G6PDموجود على كروموسوم اكس و الرجل ليس لديه إال نسخة
واحدة جاءته من امه فإن المرض ينتقل من األم ألبنائها الذكور و ابناؤها المصابون ال ينقلون
المرض ألبنائهم ألنهم ال يعطونهم كرموسوم اكس فهم يعطونهم كروموسوم واي .فلذلك ال ينتقل
المرض من الرجل ألبنائه الذكور إطالقا ً .ولكن الرجل المصاب من الممكن أن ينقل المرض
لبناته ألنه يعطيهن نسخته المعطوبة من كروموسوم اكس الوحيد عنده .
متى تحمل المرأة المرض ؟
تكون المرأة حاملة للمرض اذا كانت فقط احدى نسختي الجين الموجودة على كروموسوم
اكس مصابة بالعطب .

األم حاملة
للمرض

األب سليم

متى تصاب المرأة بالمرض ؟
تصاب المرأة بالمرض اذا اصيبت كلتا النسختين اللواتي لديها بالعطب .فلذلك نجد أن
النسختين اللواتي على كروموسوم اكس من األب ومن األم معطوبة .و هذا يعني أن أباها أيضا
مصاب بالمرض و أن أمها إما حاملة أو مصابة بالمرض  .إذا فهمنا هذا األمر كقاعدة فعلينا أن
نعلم أن هناك حاالت استثنائية تصاب فيها المرأة بالمرض بدون أن تكون األم حاملة أو مصابة
بالمرض وقد يحدث احيانا ً أن األم فقط حاملة للمرض أو مصابة بينما األب سليم .
وفي ما يلي الحاالت التي تصاب بها المرأة بالمرض :
 -1عندما يكون األب مصاب واألم حاملة أو مصابة بالمرض
وتكثر هذه الحالة في المجتمعات التي يكثر فيها زواج األقارب ،خاصة الزواج بين ابناء
الخاالت أو األخوال.
األم حاملة
للمرض

األب
مصاب

مصابون

 -2عندما يكون األب فقط مصاب بالمرض بينما األم سليمة (أي ليست حاملة و ال مصابة
بالمرض) .
لقد ذكرنا في ما سبق أن المرأة لديها نسختان من كروموسوم اكس-اتتها من ابويها وكل
واحدة منهما عليها نسخة من جين أنزيم . G6PDو لذلك فالمرأة اذا عطبت احدى نسختيها فإنها
في العادة ال تصاب بالمرض ألن لديها نسخة اخرى  .ولكن هناك امر مهم يتحتم علينا معرفته
من ناحية الفروقات الوراثية بين الرجل و المرأة :
كما نعلم أن اإلنسان لديه  46كروموسوم وهي تأتي على شكل ازواج ،وكل نسخة من
هذه األزواج تأتي من األم واألب .ولو نظرنا الى الزوج الجنسي لوجدنا أن المرأة لديها نسختان
من كروموسوم اكس بينما الرجل لديه فقط نسخة من كروموسوم اكس وأخرى من كروموسوم
واي .ومع أن المرأة لديها نسختان من كروموسوم اكس في كل خلية إال أن كل خلية ال يعمل
فيها إال نسخة واحدة فقط و تقوم الخلية بتعطيل النسخة الثانية و ذلك لعدم حاجتها لها ،و هذا
شيء متوقع ألن جميع خاليا الرجل تعمل بشكل طبيعي بنسخة واحدة لذلك فاهلل عز وجل جعل
الخلية األنثوية تعطل الكروموسوم الزائد لديها وذلك لكي ال ينتج كميه مضاعفة من البروتينات.
تسمى خاصية تعطيل كروموسوم اكس في الخلية األنثوية بتثبيط أو تعطيل اكس ( X
.)inactivation
و بما أن كل خلية فيها كرموسوم اكس من األب و آخر من األم فان الخلية ال تفرق بينهما
فهي تقوم بتعطيل الكروموسوم بغض النظر عن مصدره .هذه الخاصية تسمى تعطيل اكس
العشوائي( .)Random X in activationولذلك لو نظرنا إلى جميع خاليا المرأة لوجدنا أن
بعض خالياها يعمل بها كروموسوم اكس من األب والبعض يعمل بها كروموسوم اكس من
األم .بإمكان الطبيب أو أخصائي المختبر أن يشاهد كروموسوم اكس المعطل ملتصق بجدار
الخلية من الداخل ويظهر في خاليا الدم البيضاء على شكل عصية صغيرة معروفة بعصا
الطبل( )Drum stickوفي الخاليا المبطنة للفم بأجسام بار (.)Bar Bodies
وبما أن التثبيط يتم بشكل عشوائي في جميع الخاليا ،فإننا نجد أن حوالي  %54من الخاليا
في جسم المرأة يعمل بها كروموسوم اكس مصدره األب و  %54يعمل بها كروموسوم اكس
مصدره األم .طبعا ال يفرق اذا ما كان الكروموسوم النشط أو المعطل هو كروموسوم مصدره
األم أو األب ألن الجينات الموجودة على كروموسوم اكس األنثوي أو الذكري متطابقة و ال

حتى يمكن معرفة الفرق بينهما من الناحية التكوينية .ولكن األمر مهم اذا كانت إحدى هذه
الكروموسومات يحمل جينا ً غير سليم أو به طفرة .
لو قلنا أن امرأة ما أباها مصاب بمرض انيميا الباقالء وأن أمها سليمة و على األب و
األم أن يعطيا نسخة من كروموسوم اكس(و هذا شرط ليكون الطفل أنثى أو ذكر) وبما أن األم
لديها نسختان من اكس وكلتاهما سليمتان فان النسخة التي سوف تعطيها البنتها سليمة ،بينما
األب فليس لديه إال نسخة و حيدة من كروموسوم اكس وعليها جين(ألنزيم  )G6PDمعطوب
فلذلك ليس لديه أي اختيار إال اعطائها اياها  .طبعا المرأة تعطي كروموسوماتها على شكل
بويضة بها  23كروموسوم ،و الرجل ايضا ً يعطي كروموسوماته على شكل حيوان منوي به
 23كروموسوم .وعند اتحاد البويضة والحيوان المنوي تكتمل عدد الكروموسومات فتصبح 46
كروموسوم وهذه الخلية تنقسم الى باليين الخاليا لتكون انسان كامل.
لو نظرنا إلى خاليا هذه البنت لوجدنا أن جميع الخاليا بها كروموسوم اكس عليه جين
أنزيم  G6PDسليم (اتى من األم) و اخر عليه جين أنزيم  G6PDمعطوب ،ولذلك تكون هذه
البنت حاملة للمرض وليست مصابة وذلك نظراً ألن الجين السليم ينتج كمية كافية من أنزيم
 G6PDويغطي النقص الذي احدثه الجين المعطوب .إلى هنا و األمر طبيعي وهذا الذي يحدث
في كثير من الحاالت.
لكن بما أن تعطيل (تثبيط)كروموسوم اكس يتم بشكل عشوائي ،أي أن كل خلية ليس لها
عالقة بالخلية االخرى و اذا تعطل كروموسوم اكس من األم في خلية ما فليس من الضرورة أن
يتعطل كروموسوم اكس من األب في الخلية االخرى ،فإنه ليس من الضرورة أن تكون نسبة
كروموسومات اكس من األم ومن األب  %54لكل منهما .بل من الممكن أن تكون مثال %74
من الخاليا يعمل بها كروموسوم اكس الذي من األم ،وقد يكون اكثر من ذلك أو اقل.
ال يهمنا هنا نسبة الخاليا التي يعمل بها كروموسوم اكس اآلتي من األم (اكس السليم)
بقدر معرفة نسبة الخاليا التي يعمل بها كروموسوم اكس اآلتي من األب (اكس الغير سليم)
فكلما زادت نسبة الخاليا التي يعمل بها كروموسوم اكس اآلتي من األب كلما زاد عدد الخاليا
التي ال يعمل بها جين أنزيم  G6PDوبالتالي زاد احتمال أن تظهر أعراض مرض نقص أنزيم
 G6PDعلى هذه البنت حتى وإن لم يكن جميع خالياها تعاني من هذا النقصان هذا الشرح
المطول هو شرح لما يعرف بظاهرة ليون( )Lionizationأو تعطيل كروموسوم اكس الغير
عشوائي(.)Non Random X inactivation
والشرح السابق ينطبق أيضا على الحاالت التي يكون فيها األب سليم (كروموسوم اكس
الذي يحمله عليه جين أنزيم  G6PDسليم) واألم حاملة أو مصابة بالمرض  .ففي كل مرة
تحمل فيها األم بأنثى فان زوجها سوف يعطي دائما بنسخة سليمة من كروموسوم اكس .بينما
األم من الممكن أن تعطي نسخة سليمة أو معطوبة (هذا اذا كانت حاملة للمرض) أو دائما تعطي
بنسخة معطوبة(لو كانت مصابة بالمرض وكلتا نسختيها من كروموسوم اكس معطوبتان).

 -3عندما تكون البنت مصابة بمتالزمة تيرنر
فهذا المرض يصيب اإلناث فقط وهو ناتج عن نقص في عدد الكروموسومات .فبدل أن
يكون مجموع الكروموسومات  46يكون لديها فقط  45كروموسوم  .والناقص هو إحدى
نسختي كروموسوم اكس .فإذا حدث وكانت النسخة التي لديها فيها جين أنزيم  G6PDمعطوب
فإنها تصاب بالمرض وتشابه حالتها حالة الذكر المصاب بالمرض فهو ال يملك إال نسخة واحدة
من كروموسوم اكس و به نسخة معطوبة من جين أنزيم .G6PD
المالمح السريرية
ً
يعتبر عوز  G6PDمسئوال عن متالزمتين سريريتين :
 نوب متكررة من فاقة دم انحاللية تحرض باألدوية معينة و فاقة دم انحاللية عفوية (دون تكور كريات )الشكل الطبيعي لألنزيم الموجود عند معظم األشخاص هو من النمط  + G6PD Bو هناك
نمط آخر طبيعي هو  + G6PD Aشائع عند األمريكان األفارقة يصادف المرض بتواتر عال
لدى سكان حوض البحر األبيض المتوسط و الشرق األوسط و المجتمعات األفريقية و اآلسيوية
بنسبة تتراوح بين  % 44 -5وعادة يكون النمط لديهم ( G6PD B-) (G6PDالمتوسطية)
تكون فعالية الـ  G6PDلدى اإلناث متماثالت اللواقح و الذكور أنصاف اللواقح أقل من %5
من الطبيعي  .لوحظ وجود اختالفات كبيرة في درجة العوز ما بين المجموعات العرقية فعلى
سبيل المثال تكون اإلصابة لدى األمريكيين السود أقل شدة منها لدى البيض فلدى السود تكون
الفعالية ناقصة في الكريات الحمر الجائلة في الدوران بشكل أساسي
في الشكل المعتاد من عوز  G6PDبعد  48-24من تناول المادة ذات الخواص المؤكسدة
(أدوية معينة) وعند بعض المرضى فإن تناول الباقالء الخضراء قد يسبب متالزمة انحاللية
حادة وشديدة تدعى بانيميا الباقالء (الفوال )  Favismتختلف درجة االنحالل تبعا ً للعامل
المحرض  ،الكمية المبتلعة  ،و شدة العوز األنزيمي ففي الحاالت الشديدة يشاهد اليرقان و البيلة
الخضابية وقد ينخفض الخضاب بشدة بشكل قد يكون مهدداً للحياة الشفاء العفوي لالنحالل
وارد حتى لو استمر إعطاء الدواء وذلك نتيجة حدوث معاوضة لالنحالل حيث أن الكريات
الحمر الفتية و الشبكيات تحوي أنزيما ً أكثر غزارة و ثباتا ً من الكريات الهرمة  .وقد يحدث
انحالل شديد دون التعرض لألدوية  .و قد يحدث انحالل عند الخدج و ال يشاهد عند تامي
الحمل عندما تتناول الحامل أدوية مؤكسدة فإنها قد تمر إلى جنينها (المعوز للـ  )G6PDالذي قد
يولد مع فاقة دم انحاللية و يرقان .
مقارنة بين أكثر نمطي العوز شيوعا ً

الموجودات المختبرية
ً
ً
يسبب البدء الحاد لالنحالل انخفاضا شديدا في قيم الخضاب و الهيماتوكريت و إذا كانت الحالة
شديدة فإن البروتينات الرابطة للخضاب كالهابتوغلوبين يتم إشباعها و بالتالي يشاهد الخضاب
الحر في البالزما و في البول تبدي محضرات الكريات الحمر غير الملونة أو المحضرة بالـ
 Supravitalوجود أجسام هنز (الخضاب المترسب) و هذه ال تشاهد في لطاخة الدم الملونة
بطريقة رايت و نظراً لسرعة إزالة الكريات الحاوية على هذه االندخاالت من الدوران فإنها ال
تشاهد بعد األيام  4-3األولى من المرض  .تبدي لطاخة الدم عدداً قليالً من الكريات المجزأة و
متعددة االصطباغ (كريات حمر زرقاء كبيرة الحجم) تمثل الشبكيات و التي تكون عادة بحدود
. %15-5

الوقاية و المعالجة
تشكل الوقاية من االنحالل أهم مقاربة عالجية .
ً
ً
 ال تسبب الجرعات العادية من األسبرين و  co- trimoxazoleانحالال واضحا فيالنمط  -Aو رغم ذلك فإن جرعة األسبرين في الحمى الرثوية (144-64مغ /كغ
24/سا ) قد تسبب انحالالً دمويا ً شديداً .
 يبقى الشفاء هو القاعدة عند استبعاد العامل المؤكسد . تكون المعالجة باإلماهة الجيدة لمنع القصور الكلوي . إذا كان الخضاب >  9نراقب الخضاب و لون البول . الخضاب بين  9-7ولون البول طبيعي نراقب الخضاب . الخضاب بين  9-7ولون البول غامق ننقل دم . الخضاب <  7ننقل دم .العوامل التي تحرض على االنحالل
األطعمة التي يجب تجنبها :
 جميع البقولياتاألدوية التي يجب تجنبها :
 الفيتامينات وتشمل : فيتامين K -فيتامين C

