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 فاویسم چیست؟

یک نوع بیماری ارثی است که به بیماری فصل بهار 

قالی در این فصل بیشتر شهرت داشته زیرا مصرف با

آنزیم در رواج دارد و بر اثر کمبود یک نو ع 

فسفات دی  6های قرمز خون به نام گلوکز گلبول

 . آیدوجود می هیدرو ژناز به

که در افرادای که دارای این بیماری هستند هنگامی

خونی گیرند دچار کمهای فاوا قرار میمعرض دانه

های قرمز آنها بر اثر فقدان این شوند. زیرا گلبولمی

این افراد را  کند وآنزیم شروع به پاره شدن می

همچنین این بیماری در . کندخونی نیز میدچار کم

باشد. و مردها نیز بیش های آسیائی بیشتر میکشور

شوند. این بیماری ها دچار این بیماری میاز زن

شود و به همین توسط کرومزوم ایکس منتقل می

شوند و افرادی که به این دلیل پسرها بیشتر مبتال می

شان این بیماری را  هستند تا آخر عمربیماری مبتال

های فاوا و مواد غذائی داشته و باید از مصرف دانه

 .که برای آنها ممنوع است همیشه پرهیز کنند

زیرا آنها دارای یک عدد کروموزوم ایکس  

که دخترها دو عدد کروموزم باشند در صورتیمی

توانند ناقل باشند زیرا ایکس دارند پس دختران می

این بیماری مقلوب و کامال ژنتیکی است که از مادر 

شود و این افراد باید از نظر و یا پدر منتقل می

ای مراقب باشند و از همان کودکی باید بسیار تغذیه

 جدی گرفته شود. 

معموالً سن بروز این بیماری بین یک تا پنج سال 

است. این بیماری نباید با آلرژی اشتباه گرفته شود 

لرژی امکان دارد به بسیاری از مواد غذائی زیرا آ

باشد ولی این بیماران فقط به ماده غذائی که در 

شویم حساسیت داشته. پائین به آنها متذکر می

تواند همچنین حمالت ناشی از این بیماری می

پذیری بر روی کلیه و کبد های جبران ناآسیب

بگذارد. و همچنین در حمالت شدیدتر موجب 
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ناپذیری بر های جبرانتشنج شده و آسیبایجاد 

 گذارد.روی مغز می

پریدگی، خستگی، تپش خونی: رنگاز عالئم کم

تند نفس کشیدن، زرد شدن پوست، رنگ  قلب، تند

شود، همچنین بیماری فقط رنگ میادرار تیره

شود. توسط پزشک متخصص تشخیص داده می

ظاهر البته در اوایل بیماری فاویسم این عالئم 

که در معرض حمله قرار شود بلکه هنگامینمی

شود. همچنین افرادی که از این بگیرند ظاهر می

های فاوا و برند باید از مصرف دانهبیماری رنج می

ها پرهیز کنند. فاویسم به از باقالی و بعضی دارو

بیماری باقالی نیز معروف است زیرا این بیماران به 

 .باشنده حساس میالعادفاویسم باقالی فوق

 درمان فاویسم

بیماری فاویسم درمان قطعی ندارد و تنها أقدام 

موثر، پیشگیری از بروز حملة همولیز در این بیماران 

می باشد با پرهیز از مواجهة شدن این أفراد با مواد 

آنتی اکسیدان و همچنین در صورت بروز حملة 

 مراجعة سریع به پزشک برای اقدامات نگهدارنده و

حمایتی برای جلوگیری از عوارض همولیز می 

همچنین کودکان مبتال به فاویسم نباید خون . باشد

دهند و نمی توان از فرآورده های خونی آنها 

 .استفادة کرد

 :کننده فاویسم عبارتند از عوامل تشدید

عالوة بر باقاال برخی از داروها مانند آسپیرین با دوز 

رخی از آنتی بیوتیک باال، داروهای ضد ماالریا، ب

ها، نفتالین، حنا و سولفوآمیدها و عوامل عفونی می 

توانند گلبول های قرمز را در این بیماری تخریب 

افرادی که مبتال به این بیماری هستند بعد از . کنند

مصرف باقاال یا دانة های فاوا دچار حملة نمی شوند 

. دچار حمالت می شوند 48یا حتی  24بلکه بعد از 

ن بیماران حتی نباید در معرض بوی باقاال قرار ای

گیرند و یا حتی کسی که تماس با این گیاه هم 

این . داشته نباید با این أفراد تماس داشته باشد

. بیماری در نواحی شمال ایران بسیار شایع می باشد

حتی مادرانی که شیر می دهند بهتر أست از باقاال و 

تفادة شدة بپرهیزند غذاهائی که در آن از باقاال اس

زیرا ممکن أست فرزند آنها دارای این بیماری بوده 

و مصرف آن موجب بروز حمالت در کودکان 

 .شأن شود

صورت خام و هم مصرف باقال هم به*** 

پخته برای بیماران فاویسمی خطرناک است 

 .***و اصال نباید استفاده شود

غذا هایی که این بیماران نباید مصرف 

 :کنند شامل

زمینی، بعضی از گیاهان ای فاوا، کره بادامهدانه

هایی که مواد نگهدارنده دارند برای این چینی. غذا

اکسیدان هستند هایی که دارای آنتیبیماران غذا

ها، در این بیماری بسیار مفید هستند مثل میوه

مخصوصاً در کودکان بسیار باید مواظب تغذیه آنها 

 .ار نگیرندباشید تا در معرض حمله قر


