تعریف :
لَپَس یک ثیوبسی خَد ایوٌی است ثِ ایي هؼٌی کِ سیستن
هی کٌذ ٍ
دفبػی ثذى ضوب ثِ ثبفت ّبی خَدی حولِ
ایي تْبخن ثبػث التْبة ٍ تخشیت اسگبًْبی هختلف ثذى هی
ضَد .ثِ ایي ًحَ کِ هفبغل دسدًبک  ،هتَسم ٍ قشهض هی ضًَذ ٍ
ثثَسات پَستی ایدبد هی ضَد .قسوتْبی دیگش ثذى اص خولِ
ػضالت ،ػشٍق ،کلیِ ّب ،سیستن ػػجی ،سیِ ّب ٍ قلت ًیض
هوکي است تحت تبثیش ثیوبسی قشاس گیشًذ .ایي ثیوبسی  5ثشاثش
ثیطتش دس صًبى سخ هی دّذ ٍ دس سٌیي  15-40سبلگی ایي
ثیوبسی ثیطتش سخ هی دّذ.
ایي ثیوبسی یک اختالل التْبثی هضهي ٍ خذی است کِ هؼوَالً
ثغَس کبهل ثْجَد ًوی یبثذ.
ػالٍُ ثش ًَع سیستویک ثیوبسی کِ ّوِ اسگبًْب سا هوکي است
دسگیش کٌذًَ ،ػی اص ثیوبسی ٍخَد داسد کِ فقظ پَست سا دسگیش
هی کٌذ کِ ثِ لَپَس پَستی هؼشٍف است ایي ًَع اص ثیوبسی،
ػالین خفیفی سا ایدبد هی کٌذ ٍ ثسیبس ضبیغ تش اص ًَع
سیستویک ثیوبسی است.

.
علل ٍعَاهل :
ػلت اغلی ثیوبسی ضٌبختِ ًطذُ است .غبلجب یک توبیل ٍساثتی
دس ثشٍص ثیوبسی دخیل است .حوالت لَپَس ثِ ٍاسغِ ٍقبیغ
خبظ هثل اثتال ثِ ػفًَت ّبی ٍیشٍسی ،قشاس گشفتي دس هؼشؼ
ًَسآفتبة ،تغییشات َّسهًَی ،استشس ّبی ػبعفی ،استشاحت
ًبکبفی ٍ ٍاکسي ّب ثشٍص هی ًوبیذ .الصم ثِ تَضیح است کِ
ثشخی اص داسٍّب اص خولِ ّیذسٍالصیي کِ یک داسٍی ضذ
فطبسخَى است ٍپشٍکبئیي آهیذ کِ داسٍیی ثشای دسهبى ثی
ًظوی ّبی قلت است هوکي است ػالیوی ضجیِ ثِ لَپَس
ایدبد کٌٌذ.

عالین ٍ ًشاًِ ّا :

ثیوبسی ّوِ افشاد سا ثِ یک ضکل دسگیش ًوی کٌذ ٍ ّش
ثیوبس هوکي است ػالین هتفبٍتی سا تدشثِ کٌذ کِ ثستِ
ثِ اسگبى دسگیش ضذُ داسد .اهب ثشخی اص ػالین ضبیغ
ثیوبسی عبارتند از :

 هفبغل هتَسم ٍ دسدًبک کِ ثب فؼبلیت ٍ تحشک
ثیطتش هی ضَد.

 ثثَسات پَستی ضجیِ پشٍاًِ ثشٍی گًَِ ّب ٍ ثیٌی کِ
ثِ سوت سٍیص هَّب کطیذُ هی ضَد هطبّذُ هی
ضَد
 سیضش هَ

 خستگی ٍ ضؼف

 تجی کِ ّیچ ػلت خبغی ًذاسد
 حسبسیت ثِ ًَس خَسضیذ
 خطکی چطن ٍ دّبى

 دسد دس اًگطتبى ٍ تغییش دس سًگ ٍ دهب( سشد هی
ضًَذ)
 کبّص ٍصى

 اختالل دس ػولکشد کلیِ ٍ ٍخَد پشٍتئیي دس ادساس
کِ هٌدش ثِ افضایص فطبس خَى هی ضَد.
 ثضسگی کجذ ٍ عحبل ٍ دسدًبک ضذى ضکن
 صخن دس هخبط هبًٌذ دّبى ٍ ثیٌی

 ػالئن هغضی هبًٌذ سشدسد ،تطٌح ٍ کن ضذى حبفظِ
دس عَل صهبى
ػالئن هوکي است دس دٍسُ ّبیی کبهال ًبپذیذ ضَد کِ ثِ
آى صهبى دٍسُ ثْجَدی هی گَیٌذ .اهب صهبًْبیی ًیض ٍخَد
داسد کِ ػالین ضذت هی یبثذ.

تشخیص :

ػالین ثیوبسی ثب ثشخی اختالالت خَدایوٌی ضجبّت داسد ٍ ثِ ّویي
دلیل تطخیع ثِ سختی تأئیذ هی ضَد .پضضک ضوب سا هؼبیٌِ هی
کٌذ ٍ تبسیخچِ ثیوبسی سا سؤال کشدُ ٍ یک سشی آصهبیطبت سا ثشای
ضوب دسخَاست هی کٌذ آصهبیطبت خَى ،آصهبیص ادساس ًیض ثشای
ثشسسی ٍخَد پشٍتئیي ثِ دلیل احتوبل اختالل دس ػولکشد کلیِ
ثشسسی هی ضَد .دس غَست لضٍم اص ثثَسات پَستی ًوًَِ ثشداسی هی
ضَد ٍ گبّی ًَاس قلت ٍ ػکس قفسِ سیٌِ ًیض ثشای ثشسسی ثیطتش
قلت ٍ سیِ اًدبم هی ضَد.

درهاى :
ّوبًگًَِ کِ رکش ضذ ایي ثیوبسی دسهبى قغؼی ًذاسد .اهب ثِ هٌظَس
ثشعشف کشدى ػالین ٍ کٌتشل ثیوبسی ٍ ثش اسبس ایٌکِ چِ اسگبًی
دسگیش است اقذاهبت صیش ثٌب ثِ تطخیع اػضبء تین سالهت ٍ فشاّن
کٌٌذگبى هشاقجت اًدبم هی ضَد:

 ثشای کن کشدى دسد ٍ التْبة هفبغل  ،داسٍّبی ضذ التْبثی غیش
استشٍئیذی هثل آسپشیي ٍ دیکلَفٌبک سذین تدَیض هی ضَد.
 داسٍّبی ضذ هبالسیب هثل کلشٍکَئیي هوکي است ثشای دسهبى
ػالئن هفػلی ٍ پَستی ثِ کبس سًٍذ .هطبٍسُ چطن پضضکی دسٍُ
ای ثشای ثیوبساًی کِ ایي داسٍّب سا هػشف هی کٌٌذ  ،ضشٍسی
است.
 ػالئن ضذیذ ثیوبسی ثب داسٍّبی ضذ التْبثی استشٍئیذی
(کَستَى) یب داسٍّبی ضیوی دسهبًی (هتَتشٍکسبت،
سیکلَفسفبهیذ ،آصاتیَپشیي ) دسهبى هی ضًَذ.

تَصیِ ّای الزم :
ضوب هوکي است خیلی سشیغ خستِ ضَیذ ،ثٌبثشایي دٍسُ ّبی
استشاحت کبفی سا دس صهبى ػَد ثیوبسی دس ثشًبهِ سٍصاًِ لحبػ
ًوبییذ ٍ اص استشس ثپشّیضیذ .صهبًی کِ ثیوبسی دس دٍسُ ثْجَدی
قشاس داسد هی تَاًیذ فؼبلیت ّبی ٍسصضی سا ثِ هٌظَس حفؼ قذست
ٍاًؼغبف پزیشی ػضالت دس ثشًبهِ ّفتگی خَد ثگٌدبًیذ.

هَاخِْ ثب ًَس خَسضیذ  ،ثثَسات پَستی ٍ سبیش ػالین ثیوبسی سا
ٍخین تش هی کٌذ ثٌبثشایي اص اًدبم فؼبلیت ّبی خبسج اص هٌضل
دس هحذٍدُ سبػبتی کِ اٍج تبثص ًَس خَسضیذ است ( 10غجح تب
4ػػش) حتی االهکبى پشّیض کٌیذ دس غیش ایٌػَست اص کالُ یب
ًقبة ّبیی کِ غَست سا اص هَاخِْ ثب ًَس خَسضیذ حفؼ هی
کٌذ استفبدُ کٌیذ ٍ لجبسْبیی ثپَضیذ کِ دستْب ،ثبصٍّب ٍ سیٌِ
ضوب سا ثِ خَثی ثپَضبًذ ٍ ّویطِ اص ضذ آفتبة استفبدُ کٌیذ.
دس غَستیکِ ثثَسات پَستی ثذتش ضذ ثِ پضضک هشاخؼِ کٌیذ.
تَخِ داضتِ ثبضیذ ثِ ّیچ ػٌَاى داسٍّب ًجبیذ ثذٍى اخبصُ
پضضک قغغ ضًَذ.

ثشٍص ػَاسؼ خذی ٍ تْذیذ کٌٌذُ ثکبّذ ٍ کیفیت
صًذگی هغلَثی سا ثشای ضوب ایدبد کٌذ.
در صورت بروز تب ،تنگی نفس ،درد قفسه سینه،
وجود خون در ادرار و مدفوع و درد شدید معده
حتماً به پسشک مراجعه شود
مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

لوپوس اریتماتوز سیستمیک

حاهلگی در لَپَس :
تقشیجب  %25خبًوْبی هجتال ثِ  SLEدس خالل حبهلگی ٍ پس
اص آى ٍخین تش ضذى ثیوبسی سا تدشثِ هی کٌٌذ .ایي کِ
حبهلگی ٍ صایوبى چگًَِ ٍ ثِ چِ هیضاًی ثش سًٍذ ثیوبسی تبثیش
هی گزاسد قبثل پیص ثیٌی ًیست ثٌبثشایي قجل اص ثبسداسی ثِ
ّوشاُ ّوسشتبى دس هَسد ٍخین تش ضذى احتوبلی ثیوبسی ثب
پضضکتبى هطَست کٌیذ ؛ صهبًی کِ تػوین ثِ ثبسداسی هی
گیشیذ ثیوبسی ثبیذ دس حبلت ثْجَدی (کٌتشل ضذُ) ثبضذ .ثشخی
اص هطکالت دٍساى حبهلگی هثل هسوَهیت حبهلگی دس ثیوبساى
هجتال ثِ  SLEثیطتش سخ هی دّذ ثِ هٌظَس کبّص ػَاسؼ
تحت ًظش پضضک ثبضیذ .تَخِ داضتِ ثبضیذ کِ ًسجت ثِ سبیش
خبًوْب ثِ هطبٍسُ ّبی ثیطتشی ثب هتخػع صًبى ٍ ّویي عَس
پضضک هؼبلدتبى دس حیي ثبسداسی ًیبص داسیذ.

پیش آگْی :
سًٍذ ایي ثیوبسی سا ًوی تَاى پیص ثیٌی کشد ٍ ثبیذ تَخِ کشد
کِ ایي ثیوبسی اختاللی است کِ دس اکثش هَاسد دس توبم عَل
ػوش ّوشاُ ثب ضوبست ٍ الجتِ دٍسُ ّبی ػَد ٍ ثْجَدی داسد.
تطخیع سشیغ ،دسهبى هٌبست ٍ پیگیشی هذاٍم هی تَاًذ اص

()SLE

هٌابع :
1- Lupus Erythematosus: available
from:
http://www.mdconsult.com/das/patie
nt/body/329633317-14/1296050911
Accessed: 2012
2- Lupus Erythematosus: available
from:
http://www.mdconsult.com/das/pdxm
d/body/329633317
Accessed: Augu2007
3- Lupus Erythematosus: available
from:
http://www.nursingconsult.com/nursi
ng/patient-education/fullAccessed: Nov 201
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