
 (G6PD) فاویسم

درمواردیکه این آنزیم  G6PD گلبولهاي قرمز خون بطور طبیعی حاوي ماده یا آنزیمی هستند بنام
بطور ارثی کم باشد گلبولهاي قرمز در مواجهه با مواد خاصی دچار تخریب می شوند و کم خونی را 

 .ایجاد می کند که می تواند کشنده باشد
ند که در فرم شدید آن فاویسم نام داردبیماري را ایجاد می ک G6PD این کمبود ارثی آنزیم . Fova 

در زبان ایتالیایی به معنی باقالست و چون در این افراد اکثر بحرانهاي تخریب گلبول قرمز به دنبال 
 .می نامند Favism مواجهه با باقال رخ می دهد. این بیماري را

 :تشخیص
قابل تشخیص است وجود یا عدم وجود این بیماري به راحتی با آزمایش ساده خون . 

  : عالئم

در صورتیکه فرد مبتال به فاویسم با باقال یا داروهاي خاصی که خاصیت تخریب گلبولهاي قرمز نقص دار 
 .را دارند مواجه شوند دچار عالئم زیر خواهند شد

 افزایش ناگهانی دماي بدن و رنگ زرد پوست و مخاطها •
 ادرار زرد نارنجی تیره و به رنگ چاي •
تگی، رنگ پریدگی و ضعف عمومیخس •  

 تنفس سنگین و تند •
 نبض تند و ضعیف •

  :هشدار

در صورتی که کودك شما مبتال به فاویسم است مطمئن باشید اگر از مواد و داروهاي پرخطر پرهیز کند 
 . زندگی طبیعی خواهد داشت

پرهیز کرده اما درصورتی که کودك شما دچار عالئم مذکورشدازمصرف خودسرانه هر دارویی 
  .بالفاصله او را به پزشک ارجاع دهید

 :پیشگیري
  :در صورتی که کودك شما مبتال به فاویسم است به نکات زیردقت کنید

 .به کودکتان آموزش دهید که از مصرف باقال خودداري کند (1
 .مراقبین کودك اعم از پرستار ، مربیان مهد و مسئولین مدرسه را در جریان بگذارید (2

 در هر بیماري ابتال به فاویسم را به پزشک کودك گوشزد کنید(3



  :درمان

		در صورت بروز بحران کم خونی بهترین راه درمان تجویز خون و یا  

 .فرآورده هاي آن می باشد
طبیعی  بخاطر داشته باشید در صورت اجتناب از داروها و مواد غذایی مضر فرد مبتال به فاویسم زندگی

 . خواهد داشت
  

 :گاالکتوزمی

 فسفات – یک –گاالکتوزمی یک بیماري ارثی است که به دلیل کمبود آنزیم مورد نیاز کبد ( گاالکتوز 
شود می ایجاد بدن در گاالکتوز قند وتجزیه هضم جهت) ترانسفراز پوریدیل . 

ین قند الکتوزکه به قند شیر هم معروف است در بدن به قند گلوکز و گاالکتوز تبدیل شده و سپس ا
 .قندهاي ساده توسط آنزیم هاي مخصوصی تجزیه و به صورت انرژي در بدن به مصرف می رسند

در بیماران مبتال به این بیماري، گاالکتوز قدرت تجزیه و شکسته شدن را نداشته و اغلب در ساختمان 
نجام سلول ها مواد سمی تولد می کند که به مرور زمان در کودکانی که آزمایشات غربالگري را ا

 .نداده و به این بیماري مبتال شده اند این مواد شیمایی غیر طبیعی در بدن آنها مشاهده می گردد
 :عامل وراثت

گاالکتوزمی یک اختالل ژنتیکی غیر وابسته به جنس بوده و در هر دو جنس به یک نسبت بروز می کند. 
اشد. بیماري معموالً از طریق والدین از طرفی انتقال این بیماري از نسلی به نسل دیگر ناشناخته می ب

و  %25ناقل بیماري به فرزند منتقل می گردد و در هر بار حاملگی شانس ابتال نوزاد به این اختالل 
می باشد %25و شانس سالم بودن  %50شانس ناقل بودن  . 

 40و از هر  نوزاد مبتال به گاالکتوزمی 1تولد زنده  7500مطالعات انجام شده نشان می دهد که از هر 
مورد ناقل این ژن می باشند 1تولد زنده  . 

 :عالئم و نشانه هاي بیماري

گاالکتوزمی معموالً در اوایل تولد بدون عالئم و نشانه خاصی بوده ولی به مرور زمان با زردي و 
اسهال، استفراغ، و کاهش وزن در نوزاد همراه است عدم تشخیص سریع این بیماري، اختالالت کبدي، 

		آب  

مروارید و واکنش هاي عصبی و همچنین مرگ را به دنبال خواهد داشت. مرگ می تواند به علت 



		عفونت در  

همان هفته هاي اول زندگی اتفاق بیفتد. و این در نوزادانی که مراحل درمانی را شروع نکرده و یا 
 .تشخیص بیماري در آنها انجام نگرفته است بیشتر مشاهده می گردد

و انجام آزمایشات غربالگري نوزادان تشخیص بیماري : 

اگر این آزمایش در همان روزهاي اول و بدون تاخیر از طریق آزمایشات غربالگري نوزادان تشخیص 
داده شد. براي تشخیص اختالالت متابولیکی بسیاربا اهمیت و مفید خواهد بود.این بیماري حتی قبل 

ق غربالگري قابل تشخیص خواهد بود. همچنین از مصرف هرگونه مواد قندي و یا شیر مادر ازطری
تشخیص این بیماري ازاین طریق وابسته به تزریق قند الکتوز و یا پروتئین نمی باشد. بنابراین در همان 

 .نمونه اول باید تشخیص داده شود
 :نکته مهم

معرض  اگر نمونه خون گرفته شده از نوزاد با تاخیر به آزمایشگاه تشخیصی ارسال گردد و یا در
حرارت باال قرار گیرد دیگر جهت تشخیص بیماري مفید نخواهد بود و کارایی مناسب را نخواهد 

 .داشت

آزمایشات غربالگري نوزادان بهترین روش جهت تشخیص اختالالت ژنتیکی به خصوص گاالکتوزمی 
 .می باشد

 : رژیم غذایی

 حاوي هاي غذا –ه هاي لبنی ( حیوانی اصوالً باید فرد مبتال به گاالکتوزمی از مصرف تمامی فرآورد
 گوناگون مقادیر و انواع به بدن طبیعی تکامل و رشد جهت بیماران این. کند خودداري اکیداً) لبنیات

 استفاده بجاي معموالً کودکان این) گاالکتوز منابع مصرف جز به.( باشند می نیازمند غذایی رژیم
ر سویا و از غذاي جامد بدون گاالکتوز وهمچنین از شی مانند جایگزین مواد از باید مادر ازشیر

 . نوشیدنی هاي که پزشک بجاي شیر تجویز کرده ومعموالً بدون قند الکتوز می باشد استفاده کند
بچه ها باید یاد بگیرند که از همان سنین اول بعد از تولد رژیم غذایی آنان باید محدود شود و پیش از 

هی الزم جهت مصرف آن بخصوص در سنین مدرسه از نظر نوع مصرف هر غذاي جدیدي باید آگا
 .ومقدار رژیم غذایی داشته باشند


