
 فاویسم چیست؟

فاویسم یک بیماری ارثی خونی می باشد که به علت کمبود 

یکی از آنزیم های گلبول قرمز ایجاد می شود. این بیمااری 

وابسته به جنس بوده و بیشتر در جنس ماککر دیاده مای 

 شود.

چگونه عالیم بیماری بروز می کند؟ 

بیماران در حالت عادی کاام  ببییای باوده و هینهوناه  

یا داروهاا و  ع متی ندارند مهر با مواد خوراکی مانند باق 

 دراینصاور  کهشاوند مواجاه مواد ممنوعه یاا عوونتااا

  .شوند می       حادبیماری دچارع ئم

 آیا دختران نیز به این بیماری مبتال می شوند؟ 

جنس مککر بیشتر دیده می شود و اکثر افراد مونث در  

ع مت هستند ولی بیماری به دارای نقص آنزیمی بدون 

صور  ع مت دار در دختران خصوصا در کشور ما نیز به 

اقداما  یده می شود. لکا بررسی جنس مونث و وفور د

 .پیشهیرانه در این جنس نیز توصیه اکید می شود

در چه سنینی فاویسم بیشتر شیوع دارد؟ 

سالهی است، اما  01سن شیوع این بیماری هم یک تا 

 سال قرار دارند. 5مبت یان در رده سنی زیر بیشتر 

عالیم فاویسم کدامند؟ 

 ساعت پس از خوردن مواد اکسیدان ) موادی که 24تا  42

شود. همین امر باعث اکسیژن در آناا زیاد تولید می

(  .بروند یا پاره شوند ازبین های قرمزشود که گلبولمی

 ع یمی از قبیل: فرد به بور ناگاانی دچار

تب خویف 

 زردیبی حالی، رنگ پریدگی ، 

 ،حالت تاوع و گاهی استوراغ 

 )قرمز یا تیره رنگ شدن ادرار )به رنگ چای پررنگ 

 گاهی درد شکم یا کمر 

 در صور  عدم درمان مناسب، احتمال آسایب دیادن

و نیاز کام ، نارسایی قلبای و ایجاد نارسایی کلیوی هاکلیه

 آن وجود دارد.خونی شدید و صدما  حاصل از 

این بیماری درمان قطیی ندارد و درمان فاویسم چیست؟

پیشهیری از بروز حمله همولیز با پرهیز از  ،تناا اقدام موثر

 می باشد.مواجاه با موادی که سبب بروز حمله می شوند،

 د تابه پزشک مراجیه کنی در صور  بروز حمله سرییا  

 میموال درمان.دقداما  درمانی و حمایتی انجام شوا

 ودرصور  مقدارکافی به باتجویزسرم

ک نظرپزش برحسب خون نیازتزریق

 .صور  می گیرد

در صورتی که یک نفر در خانواده یا بستگان نزدیک ،

اری مبتال باشند آیا الزم است بقیه افراد از جهت به بیم

 بیماری بررسی شوند؟ 

بررسای بارای  ،در صور  وجود یک فرد مبت  در خانواده 

فرزندان دیهر )اعام از پسار و  خصوصا  ،همه افراد خانواده

دختر( الزم است. همننین توصیه می شاود ساایر افاراد 

مککر بستهان نزدیک )شامل پسرخاله، پسار دائای، پسار 

 عمو و پسر عمه( نیز بررسی شوند.

چه اقدامی باید  ،برای پیشگیری از حمله بیماری

 انجام داد؟

از مواجاه با مواد اکسیدان پرهیز نماید. این  باید بیمار

مسئله شامل همه بیماران با هر شد  بیماری می باشد. در 

صور  شک به بیماری نیز تا تکمیل بررسی باید فرد از 

 مواجاه با اینهونه مواد پرهیز نماید.

 

با آلرژی تفاوت دارد.یعنی کسانی که  فاویسم توجه:

فاویسمی هستند،فکر نکنند که در مقابله غذاهای دیگر 

 هم حساسند یا آلرژی دارند.

 کودکان زیر یک سال نیز ممکن است نوزادان و در توجه:

که باقال یا مواد و ی از طریق خوردن شیر مادربیماری 

 .اتفاق بیفتد داروهای ممنوعه مصرف نموده باشد

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 مدیریت امور پرستاری –معاونت درمان 

 بیمارستان ولیعصر)عح( 

 

 

 

 

 ممنوعه در بیمار مبتال به فاویسم: برخی موادلیست 

باقال 

 

  اسااید، ،نالیدیکساایک کوتریموکسازولولفونامیدها:س

سولواستامید،  سولواپریدین،سولوانی مید،  

 سولوادیازین،

 

:کلروکین، کینینداروهای ضد ماالریا 

 

 

:استامینوفن، آسپرین، استیل داروهای متفرقه

 متیلن بلو، فنیل هیدرازین، پروبنسیدسالیسیلیک اسید، 

 

 

:حنا، نوتالینمواد متفرقه 

 

 

 

 

 

 جه تواقداماتی که والدین کودک مبتال به فاویسم باید

 :نمایند

 از مصرف هر نوع باق ، داروها و ماواد ممنوعاه پرهیاز

 شود.

 تب کودکتاان، هرگاز برای تسکین درد یا پایین آوردن

به او آسپرین ندهید. از استامینوفن، فقط باا مقاداری کاه 

 پزشک تجویز کرده است باره بهیرید.

ابت  باه  ،در صور  مراجیه به پزشک و یا مراکز درمانی

فاویسم را اع م کنید تا داروهای بی خطر برای فرزنادتان 

 تجویز شود.

 هرگاز  ،دهیدمیاگر مادری هستید که به کودکتان شیر

باق  و آسپرین نخورید و در مورد مصرف سایر داروها نیز با 

 پزشک مشور  کنید.

 

 

 

  

 

 

 ؟بیماری باقال یا فاویسم چیست

 


