
 فاویسم چیست؟

این بیماری وابسته به جنس بوده و بیشتر . شود های گلبول قرمز ایجاد می فاویسم یک بیماری ارثی خونی است که به علت کمبود یکی از آنزیم

مانند باقال مواجهه بیماران در حالت عادی کامالً طبیعی بوده و هیچگونه عالمتی ندارند مگر آنکه با مواد خوراکی . شود در جنس مذکر دیده می

 .شوند پیدا کنند که در این صورت دچار عالئم حاد بیماری می

 آیا این بیماری واگیردار است؟

این بیماری بیشتر در .شود منتقل مي Xیك بیماري ارثي است كه توسط كروموزم ( فسفات دهیدروژناز -6-نقص آنزیم گلوکز)خیر، فاویسم 

هستند و این در حالی است که وجود تنها یک  Xو دخترها دارای دو کروموزوم  Xیک کروموزوم  پسرها شایع است، زیرا پسرها دارای

اما در . شود که دختران اصالً به این بیماری مبتال نشوند ولی این دلیل نمی. کروموزوم معیوب برای ابتالی پسران به این بیماری کافی است

همچنین . الزم است( اعم از پسر و دختر)همه افراد خانواده خصوصاً فرزندان دیگر  صورت وجود یک فرد مبتال در خانواده بررسی برای

 .نیز بررسی شوند( شامل پسرخاله، پسر دایی، پسر عمو و پسر عمه)شود سایر افراد مذکر بستگان نزدیک  توصیه می

 بیماری از چه زمانی در بدن انسان قابل تشخیص است و عالئم آن چیست؟

سالگی است، اما  01سن شیوع این بیماری هم یك تا . های قرمز است فسفات دهیدروژناز در گلبول ۶گیری سطح آنزیم گلوکز  هتشخیص با انداز

 .در كودكان زیر یك سال نیز ممكن است بیماری از طریق خوردن شیر مادر اتفاق بیفتد. سال قرار دارند 5بیشتر مبتالیان در رده سنی زیر 

فسفات  -6-اغلب پزشکان متخصص کودکان در اوایل دوران نوزادی تست بررسی کمبود آنزیم گلوکز. بیماری شایع استبیماری فاویسم  یک 

در ویزیت کودکان مبتال به این . کنند تا تکلیف نوزاد از نظر این بیماری مشخص شود دهیدروژناز یا فاویسم را برای نوزاد درخواست می

و هم والدین، از نظر بیان ابتالی کودک به این بیماری در هنگام تجویز دارو دچار کوتاهی شده، که  بیماری گاهی اوقات هم از سوی پزشک

 .این امر ممکن است در موارد نادر باعث بروز مشکالت جدی شود

شود  رمز خونی ایجاد میهای ق خونی است که در اثر شکستن گلبول  خورد، کم هایی که در بیماری فاویسم به چشم می ترین و بارزترین نشانه مهم

کند، ولی اکثر افراد مبتال به فاویسم عالمت خاصی از این بیماری ندارند؛ اما به طور کلی عالئم زیر در این  طور ناگهانی بروز می  و به

 : شوند بیماری مشاهده می

 . های سفید یا زرد رنگ، احساس خستگی و کم آوردن نفس پوست زرد رنگ، ادرار تیره رنگ، چشم

ساعت پس از خوردن ماده اکسیدان بروز  24تا  42این عالئم معموالً به طور ناگهانی یا . البته شدت و عالئم این بیماری در افراد، مختلف است

فسفات دهیدروژنازباشد، عالوه بر عالئم باال ممکن است دچار سنگ کیسه  ۶اگر فرد دچار نوع مزمن و شدید کمبود آنزیم گلوکز . کنند می

 . های ناقص سفید خونی و آب مروارید هم بشود را، بزرگی طحال، نارسایی کلیه، گلبولصف

خونی ناشی از فاویسم در کودکان و نوزادان بسیار خطرناک بوده و ممکن است کودک دچار آسیب مغزی شود و حتی جان خود را  حمالت کم

 . کان، یک و نیم برابر بیشتر در معرض خطر ابتال به زردی هستنددر واقع کودکان مبتال به فاویسم نسبت به سایر کود. از دست دهد

توان با یک آزمایش خون، از طریق اندازه گیری فعالیت این آنزیم یا از طریق اندازه گیری  فسفات دهیدروژناز را می ۶کمبود ژن آنزیم گلوکز 

 .ی را برای افراد در پی خواهد داشتهای گزاف ها، هزینه مقدار بیلی روبین تشخیص داد که معموالً این آزمایش

 چگونه باید از فاویسم پیشگیری کرد؟

بنابراین شخص مبتال به فاویسم . تواند درجات مختلفي از آنمي همولیتیك را بسته به حساسیت فرد یا شدت مواجهه به وجود آورد این آسیب مي

 :بنابراین. توانند این عوارض را به وجود آورند، دوري كند يكه م( مانند برخي غذاها، داروها و مواد شیمیایي)باید از مواردي 

شوند از جمله مصرف باقال و برخي داروهاي خاص و پرهیز از مصرف خودسرانه  شناخت دقیق عواملي كه موجب بروز حمالت بیماري مي

 . ها آن

امینوفن، فقط با مقداري كه پزشك تجویز كرده است بهره از است. براي تسكین درد یا پایین آوردن تب كودكان، هرگز به او آسپرین داده نشود

 .گرفته شود

 . در صورت مراجعه به پزشك و یا مراكز درماني ابتال به فاویسم را اعالم نموده تا داروهاي بي خطر براي کودک تجویز شود

 . تواند و نباید خون خود را اهدا كند كودك مبتال به فاویسم نمي

 .زیجات زیاد و بیش از حد معمول پرهیز كندکودک باید از خوردن سب

 .دهد هرگز باقال و آسپرین مصرف ننموده و در مورد مصرف سایر داروها نیز با پزشك مشورت نماید اگر مادري هست كه به كودك شیر مي

 .در صورت بروز حمله فاویسم به نزدیك ترین مركز درماني مراجعه نمایند

ت آنزیمی در آنها بسیار کم است با استنشاق بوی باقالی تازه و در مواردی حتی عبور از کنار مزرعه باقال و برخی از بیماران که میزان فعالی

 .بنابراین پرهیز از مواجهه به معنی نخوردن آن به تنهایی نیست. شوند ای که در آن باقال پاک شده است دچار همولیز می یا حضور در خانه

 .یابد، اما بهتر است همیشه مراقب فرد باشند س از ده سالگی کاهش میهر چند خطر بروز عارضه فاویسم پ

 . تواند از بروز حمالت ناشی از عفونت جلوگیری کند می Bو  Aزای عفونی از قبیل هپاتیت  در این میان واکسیناسیون علیه عوامل بیماری



ند مانع از اگر افرادی هستند که سابقه ابتال به فاویسم در خانواده آنها وجود دارد، بهتر است پیش از وقوع عالئم، آن را شناسایی نموده تا بتوان

 . بروز آنها شوند

 . ها و نفتالین استفاده نکنید کش هرگز در محیط اطراف افراد مبتال به فاویسم، از حشره

 .تواند آغازگر عالئم باشد و داروی دیفن هیدرامین هم می Kو  Cهای  استفاده از ویتامین

 آیا بیماری قابل درمان است؟

بهترین درمان برای فاویسم، پیشگیری از بروز . به دلیل نقص ژنتیکی که در فاویسم وجود دارد، تاکنون هیچ درمانی برای آن پیدا نشده است

معموالً درمان با تجویز سرم به مقدار كافي و در صورت .های قرمز خونی است مواجهه با مواد همولیزکننده گلبول عالئم آن و عدم مصرف و

دهد، باید سریعاً تحت تزریق خون قرار گرفته  در مواردی که همولیز حاد خون رخ می.گیرد نیاز تزریق خون بر حسب نظر پزشک صورت می

توان طحال  های خونی، می در برخی موارد هم به دلیل نابودی سلول. تجویز پزشک تحت دیالیز قرار گیرندو در موارد نارسایی حاد کلیوی، به 

های آهن استفاده نمود که به بهبودی  و مکمل Eهای اسید فولیک، ویتامین  توان از مکمل خونی می در ضمن در مواقع کم . را از بدن خارج کرد

همچنین در صورتی . درمانی قرار گیرند گاهی به دلیل کاهش اکسیژن، افراد مبتال باید تحت اکسیژن فراموش نشود.کند وضعیت کمک زیادی می

اند، باید استراحت نموده و کامالً تحت مراقبت باشند و برای جلوگیری از نارسایی کلیوی مایعات وریدی  خونی ناشی از فاویسم شده  که دچار کم

 .به آنها تزریق شود

 شود، چیست؟ این افراد تجویز می داروهایی که برای

توان از بروز عالئم آن جلوگیری کرد؛ اما لیست داروها و موادی که در افراد  فاویسم درمان دارویی نداشته و تنها با پرهیز از مواد خاصی می

  favism  association  ،G6PDفسفات دهیدروژناز و فاویسم باید با احتیاط مصرف شود و از طرف ۶مبتال به کمبود آنزیم گلوکز 

Deficiency  منتشر شده است عبارتند از: 

  

  

 ردیف نام انگلیسی دارو سطح خطر

 Acetanilide (Acetanilid) 1 باال

 Acetylphenylhydrazine(2- Phynylacetohydrazide) 2 باال

 Aldesulfone Sodium(Slfoxone) 3 باال

 Aminophenazone(Aminopyrine) 4 پایین

 Antaozoline(Antistine) 5 پایین

 Arsine 6 باال

 Ascorbic Acid 7 پایین

 Beta- Naphthol (2-Naphthol) 8 باال

 Chloramphenicol 9 باال

 Chloroquine 11 باال

 Ciprofloxacin 11 باال

 Colchicine 12 پایین

 Cotrimoxazal 13 باال

 Dapsone(Diaphenylsulfone) 14 باال

 Dimercaprol 15 باال

 Diphenhydramine(Difenilhydramine) 16 پایین

 Levodopa 17 پایین

 Doxorubicin 18 باال

 Furazolidone 19 باال
 Glibenclamide 21 باال

 Glucosulfone (GlucosulfoneSodium) 21 باال

 IsobutylNitrite 22 باال

 Isoniazid 23 پایین

 Menadiol Sodium Sulfate (Vitamink4 Sodium Sulfate) 24 باال

 Menadione(menaphtone) 25 باال

 باال
Menadione sodium bisulfate(Vitamine K3 Sodium 

Bisulfite) 
26 

 Mepacrine(Zuinacrine) 27 باال

 باال
Mesalazine -5-AminosalicylicAcid (Paraminosalicylic 

acid) 
28 

 Methyltioninium Chloride(Methylene Blue) 29 باال

 Nalixic Acid 31 باال

 Naphthalene ,Pure(Naphtalin) 31 باال

 Niridazole 32 باال

 Nitrofural (Nitrofurazone) 33 باال

 Nitrofurantoin 34 باال



 Norfloxacin 35 پایین

 O-Acetylsalicylic Acid(Acetylsalicylic Acid) 36 باال

 Oxidase ,Urate (urateOxidase) 37 باال

 Pamaquine 38 باال

 Para- Aminobenzoic Acid 39 پایین

 Pentaquine 41 باال

 Phenacetin(acetophenetidin) 41 باال

 Phenazone(antipyrine) 42 پایین

 Phenazopyridine 43 باال

 Phenylbutazone 44 پایین

 Phenytoin 45 پایین

 Phynylhydrazine 46 باال

 Phytomendadione (vitaminK1) 47 پایین

 Pracetamol(acetaminophen) 48 پایین

 Primaquine 49 باال

 Probenecid 51 باال

 Procainamide 51 پایین

 Proguanil(chlorguanidine) 52 پایین

 Pyramethamine 53 پایین

 Quinidine 54 پایین

 Quinine 55 پایین

 Stibophen 56 باال

 Streptomycin 57 پایین

 Sulfacetamind 58 باال

 Sulfacytine 59 پایین

 Sulfadiazine 61 پایین

 Sulfadimindine 61 باال

 Sulfafurazole (Sulfafurazone ,Sulfisoxazole) 62 باال

 Sulfaguanidine 63 پایین

 Sulfamerazine 64 پایین

 Sulfamethoxazole 65 باال

 Sulfamethoxazole 66 باال

 Sulfamethoxypyridazine 67 پایین

 Sulfapyridine 68 باال

 Sulfasalazine ,Salazosulfapyridine (Salazopyrin) 69 باال

 Thiazosulfone(Thiazolesulfone) 71 باال

 Tiaprofenic Acid 71 پایین

 باال
Tolonium Chloride ,Tolonium Chloride 

(ToluidineBlue) 
72 

 Trihexyphynidyl (Benzhexol) 73 پایین

 Trimethoprim 74 پایین

 Trinitrotoluene (2,4,6- Trinitrotoluene) 75 باال

 Tripelennamine 76 پایین
  

 آیا آب و هوا و محیط در این بیماری تأثیر دارد؟

شود، اما واقعیت چیز  جمله باقال محدود می ها از هایی است که تنها به فصل بهار و بعضی خوردنی ها بر این باورند فاویسم از جمله بیماری خیلی

 ها از جمله اند که روند این بیماری ارثی به طور کامل تغییر کرده است و عفونت دیگری است و در واقع این روزها پزشکان بر این عقیده

 . شوند ور شدن این بیماری می آیند که سبب شعله ترین عواملی به حساب می مهم

آید، برای همه مردم به  های عفونی و ویروسی به حساب می به همین دلیل هشدارهای پزشکان در فصل پاییز هم که فصل بسیاری از بیماری

ها در آن باال  از جمله فصولی از سال است که آمار بسیاری از بیماریپاییز . گیرد ای دارند، شدت می های زمینه خصوص آنهایی که بیماری

 .شود پاییز را بیشتر جدی بگیرند ها توصیه می پس به همه فاویسمی. رود می

 در کدام منطقه ایران این بیماری شیوع بیشتری دارد؟

درصد دارد، در حالی که در  4۵تا  ۵سفات دهیدروژناز شیوع ف 6-در مناطق با شیوع باالی ماالریا که ماالریا بومی است، کمبود آنزیم گلوکز 

فاویسم در ایران بسیار شایع است و .باشد درصد می 9/02تا  01در ایران، فراوانی آن . درصد است 5/1نواحی غیربومی، شیوع آن کمتر از 

هایی از این بیماری هم در سواحل  دارد و کانونشیوع بیشتری ( سواحل دریا)در برخی مناطق ایران از جمله نواحی شمالی و جنوبی ایران 

خلیج فارس به ویژه مناطق جنوب و جنوب شرقی، فسا و فیروزآباد فارس و روستاهای شمالی ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان دیده 

 .شود می

 آیا این افراد رژیم غذایی مخصوص دارند؟

 :و موادي كه نباید مصرف شوند عبارتند از رژیم غذایی خاصی وجود ندارد؛ اما غذاها، گیاهان



انواع نخود، عدس، گیاه . هاي غذایي كه سویا در آنها وجود دارد باقال، انواع لوبیا، سویا و انواع افزودني(: لگومینوزه)خانواده نخودیان  -

 ....خرنوب، كهور و

شوند، بنابراین باید برچسب مواد غذایي را براي  د غذایي مصرف ميها به طور وسیعي در انواع موا سولفیت: ها و غذاهاي شامل آنها سولفیت -

 .بررسي وجود آنها مورد توجه قرار داد

هایي را پیدا كرد  نبات، خوشبوكننده دهان و یا دهان شویه مشكل بتوان خمیردندان، آب: هاي بهداشتي شامل آن منتول و مواد غذایي و فرآورده -

 .عصاره نعناع طبیعي منع مصرف ندارد. بنابراین باید احتیاط الزم را به كار برد. باشدكه در آن منتول به كار نرفته 

 .هاي الكلي نیز منع مصرف دارند هاي خوراكي مصنوعي، حنا، نفتالین و نوشابه رنگ -

 .تواند مشكل ساز باشد شود كه دوز باالي آن مي ها اضافه مي در برخي مواد ویتامین: اسید اسكوربیك -

 


