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پس در صورت بروز عالئم ياد شده در فرزندتان بايد 

آنان را به بيمارستان برد تا در صورت نياز به آنها خون 

تزريق شود . البته شدت و عالئم بيماري در افراد 

 مختلف است . 

ساعت پس از  48تا  24اين عالئم معمواًل بطور ناگهاني 

 خوردن ماده اكسيدان بروز مي كند. 

نوع مزمن و شديد كمبود آنزيم گلوكز اگر فرد دچار 

يا فسفات دهيدرا ژناز باشد عالوه بر عالئم باال ممكن 

است دچار سنگ كيسه صفرا ، بزرگي طحال ، نارسايي 

كليه ، گلبول هاي ناقص سفيد خوني و آب مرواريد 

 هم بشود. 

فاويسم كه در زير گروه بيماري هاي عفوني قرار مي 

وص در كودكان بايد بسيار گيرد در همه افراد و بخص

جدي گرفته شود چرا كه كم خوني ناشي از اين 

بيماري در صورت عدم كنترل به موقع مي تواند 

 آسيب جدي به كبد و كليه وارد كند. 

 علت بيماري فاويسم: 

فسفات  6فاويسم در اثر كمبود آنزيمي به نام گلوكز 
بصورت ارثي منتقل مي شود.  G6PDدهيدروژناز 

اغلب پزشكان متخصص كودكان در اوايل دوران 
فسفات  6نوزادي تست بررسي كمبود آنزيم گلوكز 

دهيدروژناز يا فاويسم را براي نوزاد درخواست مي 
كنند. )آزمايش غربالگري ( تا تكليف نوزاد را از نظر 

 اين بيماري مشخص كنند.
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 عالئم و نشانه هاي فاويسم: 

با نشانه هاي تقريبًا فاويسم در برخي از كودكان 

 شامل:مشابهي بروز مي كند كه 

  خستگي ، كوفتگي 

  استفراغ ، اسهال ، تهوع 

  دل درد   

   رنگ پريدگي 

  گاهي تب 

  كم خوني  

  )ادرار پررنگ )به رنگ چاي 

 ضعف شديد و زردي 

 در دوره نوزادي : 

  زردي شديد 

  كم خوني 

تنها نشانه اين عارضه است اما در سنين باالتر از 

چند ساعت تا يك دو روز پس از تماس ، كودك 

رنگ پريده و كمي زرد مي شود و به دنبال آن 

ممكن است تب يا استفراغ نيز داشته باشد و ادرار 

  آيد. به رنگ چاي در 
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 بيماري فاويسم چيست؟ 

فاويسم يا باقاليي يك بيماري فصلي ، ارثي و تغذيه 

يشتر در اثر اي است كه به شكل كم خوني و ب

م و گاهي فريز شده و يا در خوردن باقالي سبز خا

اثر مصرف برخي از داروها و مواد شيميايي در 

 افراد حساس اتفاق مي افتد. 

اين بيماري واگيردار نيست ؛ بلكه يك بيماري ارثي 

است كه به خاطر كمبود ماده اي در گلبول هاي 

قرمز خون و به دنبال تماس كودك با پاره اي 

 د.مواد يا داروها ممكن است بروز كن

افراد مبتال در حالت عادي طبيعي هستند و هيچ 

گونه عالمتي ندارند ؛ مگر آنكه باقال بخورند و يا از 

راه خوردن ، بوئيدن و حتي ماليده شدن برخي 

مواد به پوست بدن دچار عالئم حاد بيماري مي 

 شوند. 
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 راه هاي درمان كودكان مبتال به فاويسم: 

براي تسكين درد يا پايين آوردن تب كودكانتان 

او آسپرين ندهيد. مصرف استامينوفن فقط به  هرگز

با مقداري كه پزشكان تجويز كنند مجاز است. 

بهترين درمان براي فاويسم ، پيشگيري از بروز 

عالئم آن و عدم مصرف و مواجهه با مواد هموليز 

كننده گلبول هاي قرمز خوني است . بطور 

درمان با تجويز سرم به مقدار كافي و در معمول 

تزريق خون بر حسب نظر پزشك صورت نياز 

صورت مي گيرد. در موارديكه هموليز حاد خون 

رخ دهد ، بيمار بايد سريعًا تحت تزريق خون قرار 

گرفته و در موارد نارسايي حاد كليوي به تجويز 

  پزشك تحت دياليز قرار گيرند. 

در برخي موارد هم بعلت نابودي سلول هاي خون 

كرد همچنين در  توان طحال را از بدن خارجمي 

مواقع كم خوني مكمل هاي اسيد فوليك ، 

و مكمل هاي آهن به بهبودي وضعيت  Eويتامين 

 كمك زيادي مي كنند. 
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گاهي هم بعلت كاهش اكسيژن ، افراد مبتال بايد 

درماني قرار گيرند و براي تحت اكسيژن 

جلوگيري از نارسايي كليوي مايعات وريدي به 

 آنها تزريق شود. 

 نكته : 

مصرف باقال هم بصورت خام و هم پخته براي 

بيماران فاويسمي خطرناك است و اصاًل نبايد 

 استفاده شود. 

فاويسمي ها همچنين بايد از استفاده برخي از 

داروها شامل : آسپرين)آ. اس.آ( ، داروهاي ضد 

سيلور ،  Kماالريا ، ويتامين سي ، ويتامين 

سولفاديازين ، سولفاساالزين ،سديم آمينوساليسيالت 

كوتريموكسازول ، ديمركاپرول ، متيل بلو، 

پروبنفيد، فورازوليدون ، نيتروفورانتين ، خودداري 

كنند و در منزل از نفتالين و حشره كش استفاده 

 نكنند. 
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