فاویسم چیست؟

 کَئیٌَلًَْا (ًالیذیکسیک اسیذ،

 ػالئن ػوَهی :احساس خستگی ٍ ضؼف،

فاٍیسن (کِ در ػوَم بِ آى بالالیی شذى

سیپزٍفلَکساسیيًَ ،رفلَکساسیي،

رًگ پزیذگی ،سزدرد ،تَْع ،افشایش

هی گَیٌذ) یک بیواری ارثی خًَی است کِ در اثز

هَکسی فلَکساسیي ،افالکساسیي)

ضزباى للب.

فمذاى یا کوبَد ًَػی آًشین ایجاد هی شَد ،در ایي

 ضذ هیکزٍبْای دیگز(ًیتزٍفَراًتَئیي،

بیواری سهاًی کِ بذى در هَاجِْ با هَاد غذایی ٍ یا

هتیلي بلَ ،کلزاهفٌیکل ّن احتوال دارد کِ

دارٍّای خاصی لزار هی گیزد گلبَلْای لزهش در

تاثیزگذار باشذ)

اثز کوبَد ایي آًشین بغَر غیز عبیؼی شکستِ هی
شًَذ ٍ پذیذُ ای بِ ًام ّوَلیش اتفاق هی افتذ.
بیواری در پسزاى شایؼتز اس دختزاى هی باشذ.

ً یزیذاسٍل
 تاثیز دارٍّای سیز لغؼا ثابت ًشذُ اها احتواال خغز
ٍ یتاهیي کا
 گلیبٌکالهیذ
 ػفًَت ّا

باعث پدیده همولیس و بروز عالئم شود:
 هصزف غذاّای خاص بَیژُ بالال
 هصزف دارٍّای خاص:
 دارٍّای ضذ هاالریا (داپسَى ،پزیواکَئیي،
کلزٍکَئیي،کَئیٌیي)
 هسکي ّا (آسپزیي ،استاًیلیذ)
 سَلفًَاهیذّا (سَلفاهتَکساسٍل،
کَتزیوَکساسٍل ،سَلفاساالسیي،
سَلفادیاسیي)

هخاط ،تیزُ شذى رًگ ادرار
 در هَارد پیشزفتِ کاّش سغح َّشیاری
ٍ افت فشار خَى ًیش هوکي است اتفاق
افتذ.

ّوَلیش بؼذ اس هصزف آًْا ٍجَد دارد:
ٍ یتاهیي سی

عوامل خطر سازی که مواجهه با آنها می تواند

 ػالئن اختصاصی :سردی(یزلاى) پَست ٍ

در دٍرُ ًَسادی بیواری بیشتزخَد را
بصَرت سردی ًشاى هی دّذ بٌابزایي
توام ًَساداى هبتال بِ سردی بایذ اس لحاػ

 استزس شذیذ

ایي بیواری بزرسی شًَذ.

 هَاد شیویایی ( ًفتالیي ،بٌشى ،فٌیل ّیذراسیي)

شایؼتزیي یافتِ پششکی کِ در  80درصذ اس ایي
بیواراى یافت هی شَد بشرگی عحال است.

تظاهرات بالینی:
ایي افزاد در حالت ػادی ّیچ گًَِ ػالهتی ًذارًذ

عوارض:

هگز آًکِ با هَاد اکسیذاى (خَراکی یا استٌشالی)

بٌذرت هوکي است ًارسایی للبً ،ارسایی کلیِ ٍ

هَاجِْ پیذا کٌٌذ کِ در ایي صَرت دچار ػالئن

یا حتی هزگ اتفاق افتذ.

بیواری هی شًَذ ایي ػالئن هتغیز ٍ ٍابستِ بِ
شذت کن خًَی ایجاد شذُ هی باشذ در بیشتز
هَالغ ّوَلیش ایجاد شذُ خفیف بَدُ ٍ خَدبخَد
بْبَدی حاصل هی شَد اها در بؼضی هَالغ ّوَلیش
آًمذر شذیذ است کِ هی تَاًذ حیات فزد را تْذیذ
کٌذ

 در صَرت ٍجَد یک فزسًذ فاٍیسوی در

درمان:
بیواری درهاى لظؼی ًذارد ٍ تٌْا الذام هَثز،

خاًَادُ ،آسهایش بایذ بزای فزسًذاى دیگز

پیشگیزی اس هَاجِْ با ػَاهل خغزساس ٍ جلَگیزی

ّن اًجام شَد.

اس پذیذُ ّوَلیش هی باشذ ،در هَارد شذیذ هوکي
است تشریك خَى السم شَد ٍ در بؼضی بیواراى

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

عحال بایذ بزداشتِ شَد.

فاویسم
برای پیشگیری چه اقداماتی باید انجام شود؟

( باقالیی )

 هَادی کِ هٌجز بِ تخزیب گلبَلْای لزهش
ٍ پذیذُ ّوَلیش هی شًَذ را بغَر کاهل
حذف کٌیذ.
 در صَرت ابتال بِ ػفًَت با هزاجؼِ بِ
پششک آًزا بزعزف ًواییذ.
 اس خَردى ٍ حتی بَییذى بالال جذا
خَدداری کٌیذ.
 اگز هادری ّستیذ کِ بِ فزسًذ فاٍیسوی
خَد شیز هی دّیذ اس خَردى بالال ٍ
آسپزیي خَدداری کٌیذ ٍ در هَرد خَردى
ّز دارٍ با پششک هشَرت ًواییذ.
 بزای دٍر کزدى حشزات اس هحیظ سًذگی
خَد اس ًفتالیي استفادُ ًکٌیذ.
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