
  تعریف :

لوپوس یک بیماری خود ایمنی است به این معنی کهه سیته     

دفاعی بدن شما به بافت های خودی حملهه         مهی کنهد      

ارگانههای مخ لهب بهدن مهی     این تهاج  باعث ال هاب   تخریب 

مفاصل دردناک ، م ورم   قرمز می شوند    این نحو کهبه  شود.

دیگهر بهدن اج جملهه     قتهم های  ایجاد می شود.بثورات پوس ی 

عضالت، عر ق، کلیه ها، سیته   عبه،ی، ریهه هها   قلهب نیهز       

برابهر   5این بیماری  ممکن است تحت تاثیر بیماری قرار گیرند.

سهالگی ایهن    15-40در سهنین  بیش ر در جنان رخ مهی دههد     

 بیماری بیش ر رخ می دهد.

 این بیماری یک اخ الل ال هابی مزمن   جدی است که معموالً 

 بطور کامل به،ود نمی یابد.  

عال ه بر نوع سیت میک بیماری که همه ارگانها را ممکن اسهت  

درگیر کند، نوعی اج بیماری  جود دارد که فقط پوست را درگیر 

می کند که به لوپوس پوس ی معر ف است این نوع اج بیمهاری،  

عالیهه  خفیفههی را ایجههاد مههی کنههد   بتههیار شههای  تههر اج نههوع 

 ری است. سیت میک بیما

 . 

 علل وعوامل :
علت اصلی بیماری شناخ ه نشده است. غال،ا یک تمایل  راث هی  

در بر ج بیماری دخیل است. حمالت لوپوس بهه  اسهطه  قهای     

خاص مثل اب ال به عفونت های  یر سی، قرار گرف ن در معرض 

نورآف اب، تغییرات هورمونی، اس رس ههای عهایفی، اسه راحت    

بر ج می نمایهد. الجم بهه توحهیس اسهت کهه      ناکافی    اکتن ها 

برخههی اج دار ههها اج جملههه هیههدر الجین کههه یههک دار ی حههد  

فشارخون است  پر کائین آمید کهه دار یهی بهرای درمهان بهی      

نظمی های قلب است ممکن است عالیمهی شه،یه بهه لوپهوس     

 ایجاد کنند.  

 عالیم و نشانه ها : 

کنهد   ههر   بیماری همه افراد را به یک شکل درگیر نمی 

که بته ه  بیمار ممکن است عالی  م فا تی را تجربه کند 

امها برخهی اج عالیه  شهای      به ارگان درگیهر شهده دارد.   

  عبارتند از :بیماری 

  کهه بها فعالیهت   تحهرک      مفاصل م ورم   دردنهاک

 بیش ر می شود.

  بثورات پوس ی ش،یه پر انه بر ی گونه ها   بینی که

شود مشهاهده مهی    به سمت ر یش موها کشیده می

 شود

 ریزش مو 

  خت گی   حعب 

 ت،ی که هیچ علت خاصی ندارد 

 حتاسیت به نور خورشید 

 خشکی چش    دهان 

     درد در انگش ان   تغییر در رنگ   دمها  سهرد مهی

 شوند(

 کاهش  جن 

    اخ الل در عملکرد کلیه    جهود پهر تنین در ادرار

 که منجر به افزایش فشار خون می شود.

 حال   دردناک شدن شک بزرگی ک،د   ی 

 جخ  در مخاط مانند دهان   بینی 

  عالئ  مغزی مانند سردرد، تشنج   ک  شدن حافظه

 در یول جمان 

عالئ  ممکن است در د ره هایی کامال ناپدید شود که به 

آن جمان د ره به،ودی می گویند. اما جمانهایی نیز  جهود  

 دارد که عالی  شدت می یابد.  

 

 تشخیص :

ماری با برخی اخ الالت خودایمنی ش،اهت دارد   به همین عالی  بی

ئید می شود. پزشک شما را معاینهه مهی   أدلیل تشخیص به سخ ی ت

ال کرده   یک سری آجمایشات را برای ؤکند   تاریخچه بیماری را س

شما درخواست می کند آجمایشات خهون، آجمهایش ادرار نیهز بهرای     

اخه الل در عملکهرد کلیهه    بررسی  جود پر تنین به دلیل اح مهال  

بررسی می شود. در صورت لز م اج بثورات پوس ی نمونه برداری می 

  گاهی نوار قلب   عکس قفته سینه نیز برای بررسهی بیشه ر   شود 

 قلب   ریه انجام می شود.

 درمان :
همانگونه که ذکر شد این بیماری درمان قطعی ندارد. اما به منظهور  

  بر اساس اینکه چهه ارگهانی   بیماری بریرف کردن عالی    کن رل 

اقدامات جیر بنا به تشخیص اعضاء تی  سالمت   فهراه   درگیر است 

 کنندگان مراق،ت انجام می شود:

  برای ک  کردن درد   ال هاب مفاصل ، دار های حد ال هابی غیر

 اس ر ئیدی مثل آسپرین   دیکلوفناک سدی  تجویز می شود. 

 ر کوئین ممکن است بهرای درمهان   دار های حد ماالریا مثل کل

عالئ  مفبلی   پوس ی به کار ر ند. مشا ره چش  پزشهکی در ه  

ای برای بیمارانی که این دار ها را مبرف مهی کننهد ، حهر ری    

 است.

  عالئهه  شههدید بیمههاری بهها دار هههای حههد ال هههابی اسهه ر ئیدی

 کورتهههون( یههها دار ههههای شهههیمی درمهههانی  م وتر کتهههات،  

 سیکلوفتفامید، آجاتیوپرین ( درمان می شوند.  

 

 توصیه های الزم :
شما ممکن است خیلهی سهری  خته ه شهوید، بنهابراین د ره ههای       

انهه لحها    اس راحت کافی را در جمهان عهود بیمهاری در برنامهه ر ج    

نمایید   اج اس رس بپرهیزید. جمهانی کهه بیمهاری در د ره به،هودی     

قرار دارد می توانید فعالیت های  رجشی را به منظهور حفهق قهدرت    

  انعطاف پذیری عضالت در برنامه هف گی خود بگنجانید.  



مواجهه با نور خورشید ، بثورات پوس ی   سایر عالی  بیماری را 

این اج انجام فعالیت های خهار  اج منهزل    خی  تر می کند بنابر

ص،س تا 10در محد ده ساعاتی که ا   تابش نور خورشید است  

عبر( ح ی االمکان پرهیز کنید در غیر اینبهورت اج کهاله یها    4

نقاب هایی که صورت را اج مواجهه با نهور خورشهید حفهق مهی     

 کند اس فاده کنید   ل،اسهایی بپوشید که دس ها، باج ها   سینه

 شما را به خوبی بپوشاند   همیشه اج حد آف اب اس فاده کنید.  

 در صورتیکه بثورات پوس ی بدتر شد به پزشک مراجعه کنید.   

توجه داش ه باشید به ههیچ عنهوان دار هها ن،ایهد بهد ن اجهاجه       

 پزشک قط  شوند.

 حاملگی در لوپوس : 
در خالل حهاملگی   پهس    SLEخانمهای م، ال به  %25تقری،ا 

آن  خی  تهر شهدن بیمهاری را تجربهه مهی کننهد. ایهن کهه          اج

حاملگی   جایمان چگونه   به چه میزانی بر ر ند بیمهاری تهاثیر   

می گذارد قابل پیش بینی نیتت بنهابراین ق،هل اج بهارداری بهه     

همراه همترتان در مورد  خی  تر شهدن اح مهالی بیمهاری بها     

اری مهی  پزشک ان مشورت کنید ؛ جمهانی کهه تبهمی  بهه بهارد     

گیرید بیماری باید در حالت به،ودی  کن رل شده( باشد. برخی 

اج مشکالت د ران حاملگی مثل متمومیت حاملگی در بیماران 

بیش ر رخ می دهد بهه منظهور کهاهش عهوارض      SLEم، ال به 

تحت نظر پزشک باشید. توجه داش ه باشید که نت،ت به سهایر  

نان   همین یهور  خانمها به مشا ره های بیش ری با م خبص ج

 پزشک معالج ان در حین بارداری نیاج دارید.   

 پیش آگهی : 
ر ند این بیماری را نمی توان پیش بینی کرد   باید توجه کهرد  

که این بیماری اخ اللی است که در اکثر مهوارد در تمهام یهول    

عمر همراه با شماست   ال، ه د ره ههای عهود   به،هودی دارد.    

ناسب   پیگیهری مهدا م مهی توانهد اج     تشخیص سری ، درمان م

بر ج عهوارض جهدی   تهدیهد کننهده بکاههد   کیفیهت       

 جندگی مطلوبی را برای شما ایجاد کند.  

در صورت بروز تب، تنگی نفس، درد قفسه سینه، 

وجود خون در ادرار و مدفوع و درد شدید معده 

 حتماً به پزشک مراجعه شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع :
1- Lupus Erythematosus: available 

from: 
http://www.mdconsult.com/das/patie

14/1296050911-nt/body/329633317  

Accessed: 2012 

 2- Lupus Erythematosus: available 

from: 

http://www.mdconsult.com/das/pdxm

d/body/329633317 

Accessed: Augu2007 

available  Lupus Erythematosus: -3

from: 

ihttp://www.nursingconsult.com/nurs

 -education/full-ng/patient 

Accessed: Nov 201 
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 کارشناس پرستاری نسرین شینی گردآوری :

 NICU      ارشد کارشناس معماریزاده اشرف:بازبینی

 وق تخصص کلیه استاد علمی:دکتر مریم پاک فطرت ف
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