
 

 

 
 بیماری فايیسم بٍ چٍ معىاست؟

G6PD تاضذ ّاى سزخ هى ّاى هْن گَيچِ يکى اس آًشين .

تَاًذ هٌجز تِ تخزية تيطتز  کاّص ايي آًشين هى

تة  ٍ در احز هَاد دارٍئى ٍ ضيويائى قزهش خَى ّاى گَيچِ

َرت فزد هثتال تِ تيواری  ضَد کِ در ايي صٍ هصزف تاقال 

ثتال تِ ايي تيواری، يا در تذى افزاد ه. طَدفاٍيسن هي

گلثَلْای قزهش ًوی تَاًٌذ هقذار کافی آًشين تساسًذ ٍ يا 

لذا ..درستی فؼاليت کٌذ آًشين ساختِ ضذُ ًوی تَاًذ تِ

حَادث اکسيذاسيَى هٌجز تِ کن خًَی ٍ پارُ ضذى 

 .گلثَل قزهش هی ضَد

  را چگًوٍ می تًان تشخیص داد؟ فايیسمبیماری 

ی تا استفادُ اس ًوًَِ خَى فزد تزخی تست ّای آسهايطگاّ

 . ٍجَد ايي تيواری را احثات کٌٌذ هثتال هی تَاًٌذ

 عالئم فايیسم چیست ؟

خًَی ضذيذ، اسْال ٍ  صَرت کن حاصل ايي فزآيٌذ تِ

استفزاؽ، تَْع، سردی سفيذُ چطن، سردی پَست ٍ خًَی 

( دفغ ادرار تِ رًگ چای کذر ٍ پزرًگ )ضذى رًگ ادرار 

 .کخزا تذًثال هصزف تاقال حادث هی ضَدکِ ا.خَاّذ تَد

ٍقتی کَدک دچار ّوَليش خَى هی ضَد چِ اتفاقی  

 در تذى ٍی هی افتذ؟
ّای  ضَد، پس اس تخزية گلثَل فزدی کِ دچار ّوَليش هی

ّای قزهش جَاى ٍارد گزدش خًَص  قزهش خًَص، گلثَل

ّای قزهش  ضًَذ کِ ّويي پذيذُ جَاى ضذى گلثَل هی

در  کَدککٌٌذ ٍ  کٌتزل هیخَى، تيواری را 

تيوارستاى تيطتز اس ًظز هيشاى آب ٍ ًوک خَى، هَرد 

خَى  اٍگيزًذ ٍ در صَرت ًياس، تِ  کٌتزل قزار هی

 .ضَد تشريق هی

 
چزا تاقال تيطتز اس ّوِ هٌجز تِ تزٍس ػالئن 

 ؟ ضَد، هی کَدک در تيواری فاٍيسن 

کسيذاى است، يؼٌی هَادی کِ تاقال اس جولِ هَاد ا

ّويي اهز تاػج . ضَد اکسيژى در آًْا سياد تَليذ هی

ّا در هقاتل هَاد  ّای قزهش فاٍيسوی ضَد کِ گلثَل هی

ايي تيواری . اکسيذاى اس تيي تزًٍذ يا پارُ ضًَذ

تَييذى گل ٍ  ًِ تٌْا تا خَردى تاقاال تلکِ تا تَاًذ هی

اس دارٍّا ٍ تة ٍ ٍ ًفتاليي ٍ يکسزی قال ّای تا گزدُ

 .ػفًَت ًيش تَجَد آيذ

ػالٍُ تز تاقال، چِ هَاد اکسيذاى ديگزی در ايي 

 اهز دخيل ّستٌذ؟
استاهيٌَفي،  ،دارٍّای اکسيذاى هخل آسپيزيي 

، سَلفاهيذّا، دارٍّای  Kکَتزيوَکساسٍل ، ٍيتاهيي 

هاالريا، ًفتاليي، حٌا ٍ دارٍّای هتفزقِ ديگز   ضذ

اراى تاػج ّوَليش يا ضکستِ هوکي است در ايي تيو

 .ّای قزهش ضًَذ ضذى گلثَل

آيا هوکي است کَدکی کِ قثال تاقال خَردُ حاال تؼذ اس 

 ؟ضَد تيواری ػالئن دچار خَردى تاقال

گَيٌذ کَدکطاى قثال هخال  ّا هی ًِ، خيلی اس خاًَادُ

کزدُ، ٍلی  دارٍی کَتزيوَکساسٍل يا تاقال هصزف هی

گَيين ًثايذ  ، ها ّن هیايي هطکل را ًذاضتِ است

چَى تا . ّا را ًسثت تِ ايي تيواری تزساًذ خاًَادُ

ايٌکِ ايي تيواری تا آخز ػوز ّوزاُ فزد است، ٍلی ايي 

. يايذػالئن هوکي است فقط يک تار تِ سزاؽ اٍ ت

دّين يؼٌی  ّا آگاّی هی تٌاتزايي ها فقط تِ خاًَادُ

تايذ تِ آًْا گفت کِ اگز کَدکطاى ايي تيواری را دارد، 

حتی اس کٌار هشارع تاقال ّن رد ًطًَذ، چَى ّويي کار 

ّای قزهش  تَاًذ تاػج ّوَليش ٍ ضکستي گلثَل هی

ّا ًثايذ در هٌشل اس  ّوچٌيي فاٍيسوی.کَدک ضَد

 .طزُ کص استفادُ کٌٌذًفتاليي ٍ ح
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هی تَاًٌذ اس ٍيتاهيٌْا ٍ هَاد  فاٍيسنآيا تيواراى هثتال تِ 

 هؼذًی استفادُ کٌٌذ؟

، تايذ تا اطالع فاٍيسنهصزف هکولْا در تيواراى هثتال تِ 

در هصزف ٍيتاهيٌْا ٍ هَاد هؼذًی . پشضک هؼالج تاضذ

صَرتی کِ سيز ًظز پشضک هؼالج تاضذ، ّيچ خطزی را 

 .تزای ايي تيواراى ايجاد ًخَاّذ کزد

 آيا فاٍيسن  قاتل درهاى است؟ 
ايي تيواری درهاى قطؼی ًذارد ٍ تٌْا اقذام هَحز، 

پيطگيزی اس تزٍس حولِ ّوَليش تا پزّيش اس هَاجِْ تا هَاد 

ِ پشضک اکسيذاى ٍ در صَرت تزٍس حولِ هزاجؼِ سزيغ ت

جْت اقذاهات ًگْذارًذُ ٍ حوايتی جْت پيطگيزی اس 

 .ػَارض ّوَليش است

ضاهل حذف ػَاهل هحزک ايي تيواری  ٍيسنافدرهاى 

تِ ػثارت ديگز ضوا تايذ تيواری يا ػفًَت کَدکتاى . است

تزخی . را هذاٍا کزدُ ٍ هصزف تزخی دارٍّا را هتَقف کٌيذ

طاى هی دٌّذ اس کَدکاى کِ ػالين ضذيذ کن خًَی را ً

در تيوارستاى . تايذ در تيوارستاى تحت درهاى قزار گيزًذ

تِ ايي افزاد، اکسيژى، هايؼات ٍ در صَرت ًياس خَى سالن، 

در تزخی هَارد تسيار ًادر، ايي تيواری . تشريق هی ضَد

 هوکي است تِ هطکالت جذی جسوی هٌجز ضَد

تاػج تخزية  فاٍيسنليست ػَاهلی کِ در هثتالياى تِ 

 :لثَل قزهش هی ضَدگ

 تاقال تِ ّز ضکل هَجَد  

 هطتقات ٍيتاهيي کا 

  دارٍّای ضذ هاالريا: 

 کيٌيي/ کيٌاکزيي / پاهاکيي / پزيواکيي / کلزٍکيي  

  سَلفًَاهيذّا: 

 –تزی هتَ پزين )  کًتریمًکسازيل 

/ ًاليذيکسيک اسيذ ( /  سَلفَهتَکساسٍل

 /سَلفاپزيذيي /  (سَلفاستاهيذ)

 / سَکساسٍل سَلفی/  سَلفادياسيي/  سَلفاًيالهيذ 

  تزکيثات ًيتزٍفَراى: 

/ ًيتزٍفَراًتَئيي / فَراتي / فَرٍداًتيي / فَرٍکسَى  

 /سپتاپزيي ( / فَراسيي ) ًيتزٍفَراسٍى / فَراسٍليذٍى 

 :  هتفزقِ دارٍّای 

 /سیپريفلًکساسیه/ استامیىًفه  /آسپریه

يسيليک استيل سال/ پزٍتٌسيذ / هتيلي تلَ  /وفتالیه

 /فٌيل ّيذراسيي / فٌاسٍپزيذيي / اسيذ 

 تلَدٍهتيليي/ايشًٍياسيذ/تٌشى

 :مرکس آمًزشی درماوی پژيَشی طبی کًدکان

اًتْای تلَار کطاٍرس ، خياتاى دکتز  تْزاى ،:آدرس

، (رُ)هحوذ قزية، جٌة تيوارستاى اهام خويٌی

 ، هزکش طثی کَدکاى 66پالک

( بیمارسایت امًزش بٍ :)يب سایت بیمارستان
.ir.ac.tums.chmc://http 

 

 

   
 داًطگاُ ػلَم پشضکی تْزاى

 هزکش طثی کَدکاى

 قطة ػلوی

 (اهَسش دفتز پزستاری)

 121-1:کذ امًزشی

 

 ىمای يالذیه دربارٌ بیماری فايیسمراَ
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