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تعریف بیماری:
یه تیواری ارحی است وِ تِ علت ووثَد  G6PDوِ یىی اس آًشین
ّای گلثَل لزهشهی تاشذ ،ایجاد هی شَد .ایي تیواری ٍاتستِ تِ
جٌس تَدُ ٍ تیشتز در جٌس هذوز دیذُ هی شَد.
فاٍیسن تزگزفتِ شذُ اس ٍاصُ ی ایتالیایی  Favaتِ هعٌای تالالست.
تیواری حادی وِ در افزاد حساس ًسثت تِ تالال تعذ اس خَردى تالال
یا تواس تا گزدُ ی آى ایجاد هی شَد ٍ تا ّوَلیش ) (Hemolizتِ
هعٌای پارُ شذى گَیچِ ّای لزهش خَى ّوزاُ است .حولِ ی
فاٍیسن هعوَال  6-2رٍس طَل هی وشذ ٍ در تیشتز هَارد خَد تخَد
عالد هی یاتذ .اها در هَارد سخت تزای جثزاى گَیچِ ّای لزهش خزاب شذُ ،تشریك خَى السم است .ایي تیواراى حساس ًسثت تِ
تالال دارای یه ًمص آًشیوی (آًشین ّ ) G6PDستٌذ .ایي ووثَد آًشیوی تِ احتوال غالة ًَعی دفاع در هماتل هاالریا استٍ ،
هوىي است تِ ارث تزدُ شَد ،تِ ّویي سثة فاٍیسن تیشتز در هٌاطمی دیذُ هی شَد وِ در گذشتِ هاالریا خیش تَدُ اًذ .دلیل
اسدیاد فاٍیسن در تْار یعٌی فصل فزاٍاًی تالالی تاسُ ٍ ّوچٌیي گزدُ افىٌی تالال است .

عالئن تیواری شاهل:


عالئن عوَهی :سز درد ،تَْع ،استفزاغ ،رًگ پزیذگی ،تی حالی ،احساس خستگی ٍ وَفتگی ،درد پشت یا شىن ،خَاب
آلَدگی ،افشایش ضزتاى للة ٍ افشایش تعذاد تٌفس



عالئن اختصاصی :سردی پَست ٍ هخاط ٍ ًاخي ،تغیز رًگ ادرار تِ صَرت پزرًگ ٍ رًگ چای

در هَارد پیشزفتِ واّش سطح َّشیاری ٍ افت فشار خَى ًیش اتفاق هی افتذ.
عالئن تیواری در دٍرُ ًَسادی خَد را تِ صَرت سردی دٍرُ ًَسادی ًشاى هی دّذ ،تٌاتزایي توام ًَساداى هثتال تِ سردی اس لحاظ ایي
تیواری تزرسی هی شًَذ.

هَادی وِ ًثایذ هصزف شًَذ عثارتٌذ اس:
 خاًَادُ ًخَدیاى هخل تالال ،لَتیا ،سَیا ،عذس ٍ ًخَد -سَلفیت ّا ٍ غذاّای شاهل آى؛ تٌاتزایي تایذ تز چسة هَاد غذایی را هَرد تَجِ لزار داد.
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 هٌتَل ٍ هَاد غذایی ٍ فزآٍردُ ّای تْذاشتی شاهل :هشىل است تتَاى خویز دًذاى ،آتٌثات ،خَشثَ وٌٌذُ دّاى ٍ یا دّاىشَیِ ّایی را پیذا وزد وِ در آى هٌتَل تِ وار ًزفتِ تاشذ .تٌاتزایي تایذ احتیاط السم را تِ وار تزد.
 رًگ ّای خَراوی حٌا ًفتالیي ًَشاتِ ّای الىلی اسیذ اسىَرتیه -دارٍّا هاًٌذ وَتزیواوساسٍل ،اسپزیيً ،الیذیىسیه اسیذ ٍ ًیتزٍفَراًتَئیي

گلبول قرمز

لوبیا سبز

تِ یاد داشتِ تاشیذ عفًَت ّا اس هَاردی ّستٌذ وِ هی تَاًٌذ تاعج تشذیذ ّوَلیش ٍ تاحیز هٌفی تیشتز هَاد اوسیذاى شًَذ.
تِ تیوار پزّیش اس ّز گًَِ هَاجِْ تا تالال هی شَد ٍلی تالالی تاسُ هادُ اوسیذاى تیشتزی دارد ٍ هَاجِْ تا آى اس خطز تزٍس ّوَلیش
تیشتزی تزخَردار است .تزخی اس تیواراى تا استٌشاق تَی تالالی تاسُ ٍ در هَاردی حتی عثَر اس وٌار هشرعِ تالال ٍ یا حضَر در
خاًِ ای وِ در آ ى تالال پان شذُ است تاعج تزٍس ّوَلیش هی شَد .تٌاتز ایي پزّیش اس هَاجِْ تِ هعٌی ًخَردى آى تِ تٌْایی
ًیست.
ایي تیواری درهاى لطعی ًذارد ٍ تٌْا الذام هَحز پیشگیزی اس تزٍس حولِ ّوَلیش یا پزّیش هَاجِْ تا هَاد اوسیذاى ٍ در صَرت تزٍس
حولِ هزاجعِ سزیع تِ پششه جْت الذاهات ًگْذارًذُ ٍ حوایتی تزای پیشگیزی اس عَارض ّوَلیش است.
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در صَرت ٍجَد یه فزد هثتال در خاًَادُ تزرسی تزای ّوِ افزاد خاًَادُ خصَصا فزسًذاى دیگزالسم است.

آیا ٍالذیي هی تَاًٌذ ووه دیگزی تِ تیوار تٌوایٌذ؟
-

در حالت عادی رعایت الذاهات پیشگیزاًِ ٍ پیشگیزی اس هَاجِْ تا هَاد اوسیذاى هْوتزیي الذام است.

-

هزاجعِ تِ پششه تزای تزرسی سایز فزسًذاى

-

اس الذاهات هْن ،یاد اٍری تِ پششه در ٌّگام هزاجعات پششىی جْت تجَیش دارٍی ون خطز تزای تیوار است.

-

تا تزٍس وَچىتزیي عالهت هشىَن اس جولِ تغییز رًگ ادرار ،تزٍس سردی ٍ یا تی حالی هزاجعِ سزیع تِ پششه
صَرت گیزد.

-

در صَرت تزٍس حولِ ّوَلیش ،خَراًذى هایعات فزاٍاى تا عادی شذى رًگ ادرار تَصیِ هی شَد.
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