
 لوپوس

 
 

يكي از بيماري خود ايمني است كه به صورت بي نظمي سيستم ايمني بدن مي باشد و روي 

اي ريه و از مشخصات آن دوره ،قلب ،كليه ،ستپوگذارد مانند هاي بدن تاثير ميبسياري از قسمت

 بودن آن است كه به صورت دوره عود و دوره خاموشي است.

لوپوس معمواًل  ،مردان نيز درگير اين بيماري هستندعلي رغم اين واقعيت كه بسياري از 

شود. لوپوس در هر سني و هر جنسي مي تواند بروز كند. اگر چه در زنان بيماري زنان ناميده مي

بيشتر از مردان بالغ و بعد از رسيدن به سن بلوغ يا بعد از بلوغ جنسي به درصد  01تا  01بالغ 

 زن و مرد يكسان است.مي آيد، عالئم اين بيماري در وجود 

 

 انواع لوپوس:
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 عالئم بيماري:

ضايعات پوستي قرمز رنگ كه بيشتر در  ،تبي بدون علت ،درد عضالت ،درد يا ورم مفاصل

ورم ساق يا  ،ريزش مو ،شودبا تنفس عميق احساس مي درد قفسه سينه كه ،شودصورت ديده مي

 .حساس شدن به نور آفتاب و ،خستگي بيش از حد ،ورم غدد لنفاوي ،هاي دهانيزخم ،اطراف چشم



 شوند؟چه كساني مبتال به بيماري لوپوس مي

 01 .درصد از بيماران را زنان تشكيل مي دهند 

 01 شوند.مبتال ميال س 41تا  01زنان بين  ،درصد از موارد 

 01  شان آنها حداقل يك ارگان اصلي درصد 11درصد از اين آمار لوپوس منتشر است كه در

 درگير است.

  ًدرصد همه انواع بيماران لوپوس منتشر است. 01لوپوس پوستي تقريبا 

 شوند.اد مبتال ميربرابر بيشتر از بقيه اف 3تا  2پوستان رنگين 

  ديده مي شود. گاهيايجاد بيماري در فاميل درجه 

 

 :علل ايجاد كننده

د در ايجاد نو داليل ابتال به لوپوس ناشناخته است ولي عوامل محيطي و ژنتيكي مي توان منشاء

 شامل ،د. بعضي از عوامل محيطي كه مي تواند اين بيماري را بيدار كندنبيماري نقش داشته باش

 عفونت ها 

 هورمون ها 

  هاسيلينبيوتيكها و گروه پنينتيآانند مداروهايي 

 نور ماوراء بنفش مانند آفتاب و المپهاي مهتابي 
 

 

 

 

 

 

 

 :درمان

استروئيدي مانند آسپرين استفاده التهاب غيراز داروهاي ضد (رتريت)آبراي درمان عالئم مفصلي 

ستفاده شود.  براي رفع عالئم ناشي از ضايعات پوستي مصرف داروي پردنيزولون با دوز پايين امي

 الزامي است.داروها در موارد گرفتاري اندامهايي مثل كليه يا مغز درمان با ساير  شود.مي

 



 رعايت موارد زير دردرمان يا بهبود سريعتر شما موثر مي باشد:گرامي  بيمار

  ديد آفتاب بپرهيزيد.در معرض نور آفتاب قرار خصوصاً در ساعات تابش شاز قرار گرفتن 

 

 
 

 بايست از مصرف خودسرانه انواع مي (لوپوس با درگيري كليه)نفريت لوپوسي  به در صورت ابتال

 د.يجهت پيشگيري از نارسايي كليه پرهيز كن مسكنها

  ري است. ايجاد فضاي آرام و بدون استرس مهمترين مسئله در كنترل اين بيماپرهيز از استرس

 توسط خانواده اين بيماران الزامي مي باشد.

 رت تصميم به بارداري حتما بايد با پزشك خود مشورت نمايند.خانمها در صو 

 به همراه خواهد داشت. مثالً در صورت  پرخطرياگر به موقع درمان نشود عوارض  اين بيماري

 مسلمنارسايي كليه  ،درگيري كليه و در صورت درگيري ريوي احتمال فوت بيمار حتمي است

بايد به پزشك مراجعه و درمان خود را ادامه  خواهد بود. پس به محض مشاهده اولين عالمت

 .دهند
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