البيلة الهوموسـيـسـتينية
البيلة الهومو�سي�ستينية مر�ض وراثي ينجم من عجز اجل�سم عن
تفكيك عدد من الوحدات الأ�سا�سية املكونة للربوتني (وتدعى
الأحما�ض الأمينية) والتي ت�أتي من الغذاء ال��ذي يتناوله
الإن�سان .وتوجد العديد من �أن��واع البيلة الهومو�سي�ستينية,
وتختلف هذه الأنواع عن بع�ضها من حيث الأعرا�ض والعالمالت
والأ���س��ب��اب امل��ورث��ي��ة� ,إذ ينتج ال�شكل الكال�سيكي للبيلة
الهومو�سي�ستينية من طفرة يف مورثة ( )CBSالتي ت�شفر
ميا يدعى �صانعة �سي�ستاثيونني بيتا .ويتو�سط هذا الإنزمي
�إنز ً
مرحلة مهمة يف م�سلك ت��درك احلم�ضني الأمينيني ميثيونني
وهومو�سي�ستئني يف �سبيل �إنتاج �أحما�ض �أمينية �أخرى .كما ميكن
�أن تنتج البيلة الهومو�سي�ستينية عن طفرات نادرة يف العديد من
املورثات الأخرى بحيث ي�صيب اخللل �إنزميات معينة يف امل�سار
فال تقوم بعملها ب�شكل منا�سب .تكون حم�صلة هذه الطفرات �أن
يرتاكم كل من امليثيونني والهومو�سي�ستئني ون��واجت اال�ستقالب
الثانوية ال�سامة يف الدم والبول مما ي�ؤثر على عملية �إن�شاء
التداخل املت�صالب يف �ألياف الكوالجني.
مظهرا طبيع ًيا
يكون للر�ضع امل�صابني بالبيلة الهومو�سي�ستينية
ً
ولكن تظهر الأعرا�ض عاد ًة خالل ال�سنة الأولى من العمر ,مع
�أن بع�ض امل�صابني باحلاالت اخلفيفة من املر�ض قد ال تظهر
عليهم �أعرا�ض املر�ض حتى مراحل مت�أخرة من الطفولة و حتى
البلوغ .تبد�أ العالمات اخلفيفة بالظهور كت�أخر النمو والن�ضوج
مع م�شاكل يف الر�ؤية بوترية متزايدة .ومع مرور الوقت يبدي
و�ضوحا مع الزمن من مثل
الطفل ت�شوهات ج�سدية ت�صبح �أكرث
ً
ال�صدر املجوف واجلنف وارتفاع قو�س القدم وتق�صف ال�شعر
وارتفاع �سقف احلنك مع ازدحام الأ�سنان و�صكك الركبتني مع
�أطراف و�أ�صابع طويلة ونحيلة.
�شيوعا من البيلة الهومو�سي�ستينية مع
يرتافق النمط الأك�ثر
ً
تخلف عقلي وق�صر الب�صر و�سوء متو�ضع عد�سة العني مع ه�شا�شة
�شيوعا من املر�ض والتي
العظام .وهناك العديد من الأنواع الأقل
ً
ت�سبب ف�شلاً �شديدً ا يف النمو والن�ضوج مع اختالجات وم�شاكل
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�شيوعا للبيلة
حركية وفقر الدم .وتتمثل االختالطات الأكرث
ً
الهومو�سي�ستينية بحدوث زيادة قابلية تخرث الدم وال�سكتات
الدماغية و�أمرا�ض القلب والنوبات القلبية.
نمط الوراثة
�إن منط الوراثة للبيلة الهومو�سي�ستينية هو ج�سدي متنحي
وبالتايل ال بد من وجود ن�سختني معطلتني من املورثة ليظهر
املر�ض ,حيث �أن ال�شخ�ص الذي يحمل ن�سخة معطلة واحدة من
املورثة ال تظهر عليه �أعرا�ض املر�ض لوجود ن�سخة طبيعية من
املورثة تقوم بالعمل املطلوب .وهكذا عند كون كال الوالدين
حاملني لن�سخة معطلة من املورثة يكون احتمال ظهور املر�ض
لدى الأطفال واحد �إلى �أربعة.
التشخيص والمعالجة
يف حال ال�شك بكون الطفل م�صا ًبا بالبيلة الهومو�سي�ستينية
فيمكن القيام بالعديد من االختبارات لت�أكيد �أو نفي الت�شخي�ص
م��ن مثل التق�صي ع��ن وج��ود م�ستويات عالية م��ن امليثيونني
والهومو�سي�ستئني يف الدم والبول و�إجراء االختبارات الوراثية
والت�صوير ال�شعاعي ب�أ�شعة �إك�س لك�شف ه�شا�شة العظام والقيام
بفح�ص العني للك�شف عن �سوء متو�ضع العد�سة .تكمن الفائدة
الإ�ضافية لفح�ص العني يف حتديد حاملي املر�ض من �أف��راد
العائلة ,كما ميكن ا�ستخدامه للم�سح اال�ستق�صائي على الأطفال
ذوي اخلطورة العالية للإ�صابة بهذا املر�ض.
تتطلب معاجلة البيلة الهومو�سي�ستينية ب�شكل فعال القيام
بالت�شخي�ص املبكر والبدء بالعالج ,حيث ال يعرف للمر�ض من
عالج لإزالة مظاهر التخلف العقلي بعد حدوثها ومن هنا ت�أتي
�أهمية الت�شخي�ص املبكر حيث متكن الوقاية من هذه امل�شاكل قبل
حدوثها.

عوز بروتين الدم
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اقرتحت درا�سة حديثة �أن الفرعون �أخناتون رمبا قد عانى من
بيلة الهومو�سي�ستني باال�ستناد لدرا�سة �صوره القدمية .حيث
بينت هذه ال�صور �أن للفرعون �أخناتون وجه طويل ونحيل كما �أن
ال�صور تربز �إ�صابته بت�شوهات يف الهيكل العظمي .وبح�سب تلك
ال�صور يتبني �أن والدي الفرعون كانا غري م�صابني باملر�ض بعك�س
زوجته نفرتيتي وبناته ال�ستة الالتي كن م�صابات باملر�ض� .أما
زوجته الأخرى وابنه توت عنخ �أمون فقد كانا غري مري�ضني .لقد
مت التو�صل لهذه اال�ستنتاجات ا�ستنادًا �إلى �أن هذه ال�صور تعك�س
املظهر احلقيقي ب��دون �إ�ضافات فنية وب��ذا يظهر منط الوراثة
املتنحي ملر�ض بيلة الهومو�سي�ستني� .إذ �إنه من املحتمل �أن يكون
الفرعون هذا قد عانى من ذاك املر�ض وتويف عن عمر  33ب�سبب
اخلثار الوريدي.

الخاليا المنجلية

تعد البيلة الهومو�سي�ستينية ب�شكل عام ً
مر�ضا ناد ًرا جدً ا يحدث عاملي ًا
عند واح��د من كل  335000 – 200000مولود ح��ي .باملقابل
يبدو ,حيث تتوافر املعلومات� ,أن ن�سب حدوث املر�ض هي �أعلى يف
ال�شرق الأو�سط منها يف بقية العامل؛ فمثلاً تبلغ الن�سبة يف عمان 1
من كل  128000مولود تقري ًبا كما مت توثيق العديد من احلاالت يف
البحرين وال�سعودية .تبلغ ن�سب الإ�صابة ذروتها يف قطر حيث بلغت
 1من كل  1800ر�ضيع وهي الأعلى يف العامل ,ولهذا يعد امل�سح املورثي
الدقيق يف قطر مه ًما جدً ا لت�شخي�ص الأطفال امل�صابني ومعاجلتهم
قبل �أن حتدث لديهم �أية �أعرا�ض من ت�أخر التطور �أو التخلف العقلي.

البيلة الهوموسـيـسـتينية
الثالسيميا

البيلة الهوموسيستينية لدى الشعوب العربية

الناعور

وبالرغم من عدم وجود عالج �شاف من البيلة الهومو�سي�ستينية �إال �أن
هناك العديد من اخليارات العالجية لتقليل الأثار ال�سلبية للمر�ض,
حيث ي�ساعد تناول م�ستح�ضرات الفيتامني ( B6برييدوك�سني) طوال
احلياة على الوقاية من التخلف العقلي وامل�شاكل ال�سلوكية عند
حوايل  50%من املر�ضى .وعلى �أولئك الذين ال ي�ستجيبون للفيتامني
� B6أن يتبعوا حمية غذائية فقرية بامليثيونني مدى احلياة؛ حيث ال
ي�سمح بتناول اللحم �أو ال�سمك �أو الألبان �أو البي�ض مع احلد من تناول
الطحني واحلبوب واملك�سرات .ويجب ا�ستهالك الطحني اخلا�ص
الفقري بامليثيونني واخلبز واملعجنات بكرثة بامل�شاركة مع الرتكيبات
الغذائية عالية الربوتني والفقرية بامليثيونني .كما ي�ستفيد العديد
من املر�ضى من املكمالت الغذائية احلاوية على البتايني وحم�ض
الفوليك والفيتامني  .B12يجب �إخ�ضاع الأطفال املر�ضى لفحو�ص
دوري��ة على ال��دم والبول لتق�صي م�ستويات الأحما�ض الأمينية
وتغيري تفا�صيل احلمية الغذائية املتبعة عند ال�ضرورة ,حيث �إنه

مع املتابعة والعناية الطبية طوال احلياة ميكن للأطفال امل�صابني �أن
يتمتعوا بنمو وذكاء طبيعيني مع خف�ض احتماالت الإ�صابة بخرثات
دموية و �أمرا�ض القلب والعني واالختالجات.

