
 
 

 
 
 

  بیماری لوپوس چیست؟ 
) خودایمن زمانی رخ میعنوا  بھ )Lupusلوپوس  بدن ن یک بیماری  کھ سیستم ایمنی  دھد 
بر ھای خود حملھ کند. التھاب ناشی از بیماری لوپوس می  ھا و اندام بھ بافتبھ اشتباه   تواند 

ھای خونی، مغز،  ھا، سلولپوست، کلیھھای مختلف بدن از جملھ مفاصل،    بسیاری از سیستم
عالئم اصوال روند تشخیص این بیماری دشوار است، زیرا   ھا تأثیر منفی بگذارد. قلب و ریھ

ثورات  بترین عالمت آن بروز    مشخصھای دیگر است.   ھای آن اغلب شبیھ بیماری و نشانھ
دارد. برخی از افراد  پوستی روی صورت است کھ تجمع آنھا ظاھری شبیھ بھ بالھای پروانھ  

ھای خاص، مصرف برخی از داروھا و تماس زیاد با نور خورشید،  دلیل ابتال بھ عفونت بھ
ابتال بھ بیماری لوپوس ھستند.   بیشتر مستعد 

قطعی برای    اگر اما روش  بیماری لوپوس وجودچھ ھنوز ھیچ درمان    د می ھای موجوندارد 
ھستید، پس اگر در مورد جزئیات این بیماری کنجکاو   توانند بھ کنترل عالئم آن کمک کنند.

می این مطلب  مانند    از مطالعھ  پاسخ سواالتی  لوپوس چیست و چھ عالئمی  توانید  بیماری 
چیست    اریآیا بیماری لوپوس خطرناک است؟ لوپوس در بارد آزمایش لوپوس چیست؟   دارد؟ 

را دریافت کنید.بیماری لوپوس چیست و چگونھ درمان می  لوپوس پوستی چیست؟   ؟    شود؟ 

  

  ھای بیماری لوپوسعالئم و نشانھ
بدن دارد. این   در اصل نوع عالئم لوپوس بستگی بھ ناحیھ یا ارگان مورد حملھ سیستم ایمنی 

یا بھ آھستگی    ھا  عالئم و نشانھ است بھ طور ناگھانی  خفیف یا ظاھر  ممکن  شوند. گاھی 
بدخیم)  شدید ھستند.  (لوپوس  یا دائمی  گاھی موقت  بھ لوپوس  و  مبتال  افراد  بیماری    ،اکثر 

توان بھ  می  ترین عالئم لوپوس  از شایعکند.  خفیفی دارند کھ مدام عود و دوباره فروکش می
  موارد زیر اشاره کرد:

 خستگی

 تب

 درد، سفتی و تورم در مفاصل



 
 

 
 
 

پروانھظھور   روی صورت کھ گونھایبثورات  و  شکل  بینی را میکھا  یا  ل  بروز  پوشانند 
 بثورات در نقاط دیگر بدناین  

نور خورشید ظاھر یا بدتر می  شوندضایعات پوستی کھ با قرار گرفتن در معرض 

پوست   پا  تغییر رنگ  درانگشتان دست و  یا سفید  آبی  یا  استرسشرایط    بھ  قرار  زا  ھنگام 
 گرفتن در معرض سرما  

 تنگی نفس

 درد قفسھ سینھ

 خشکی چشم

 و فراموشی حافظھ  از دست دادن  ،سردرد، گیجی

 

 علت بیماری لوپوس
نشالوپوس  بیماری    اصلی  علت  ھنوز  چھ  اگر مطالعات  اما  است  دادهناشناختھ  کھ ن  اند 

بھ ارگانھای   حملھ  برای  بدن  ایمنی  سیستم  تحریک  فرد در  و ژنتیک  محیطی  فاکتورھای 
رسد افرادی کھ دارای استعداد ارثی لوپوس ھستند،   خودی موثر ھستند. در واقع بھ نظر می

شوند.   مبتال  بیماری  این  بھ  محیط  در  محرک  با چیزی  تماس  در  است  از  ممکن  برخی 
  عبارتند از:محرک    فاکتورھای

قرار گرفتن در معرض نور خورشید ممکن است باعث ایجاد ضایعات پوستی    :نور خورشید
در افراد مستعد شود. یا ایجاد پاسخ داخلی   لوپوس 

یا عودابتال بھ عفونت می:  ھاعفونت  افراد شود.  از  در برخی  آن تواند باعث شروع لوپوس 

قرار گرفتن در معرض اجزای سمی دود سیگار و آلودگی ھوا ممکن    :سیگار و آلودگی ھوا
با بیماری لوپوس شود.    است منجر بھ فعال شدن ژن مرتبط 

می  :داروھا لوپوس  انواع خاصی از داروھای  ابتال بھ بیماری  در اثر مصرف مداوم  تواند 
آنتیضد   و  تشنج  ضد  معمباشدھا  بیوتیکفشار خون،  شرایط،  این  در  افراد  قطع .  با  وال 

دارویی)شوند.  مصرف دارو بھتر می  (لوپوس 



 
 

 
 
 

  

نمیا است.لبتھ  بیشتر  زنان  در  بیماری  این  انکار کرد کھ شیوع  تحقیقات نیز    توان  برخی 
کھ قرار گرفتننشان می در معرض استروژن، ھورمون جنسی کھ زنان  ھای بدنسلول دھند 

ایمن  خود  ھایتواند خطر ابتال بھ بیماریتمایل بیشتری بھ تولید آن نسبت بھ مردان دارند، می
دھد. افزایش  را  لوپوس  زنان  مانند  در  لوپوس  بیماری  بھ  می  از عالئم  مو، توان  ریزش 

آرتروز   دھان،  در  زخم  بروز  خورشید،  نور  بھ  حساسیت  بثورات  افزایش  بروز  و 
اشاره کرد.  ایپروانھ   شکل 

  

بیماری لوپوس   انواع 

انواع مختلفی از لوپوس    ،ھای سیستم ایمنی بدنھای تحت حملھ سلولبرحسب نواحی و ارگان
  ھا اشاره خواھیم کرد.وجود دارد کھ در ادامھ بھ آن

سیستمیک ( اریتماتوز    )SLEلوپوس 
ھای  ھا و سیستمتواند اندامعنوان یک وضعیت سیستمیک میو بھ  ترین شکل لوپوس استشایع

پوست  متعددی قلبھا، کلیھ، مفاصل، ریھمانند  خون و  تاثیر    ھا،  تحت  بدن  را در سراسر 
منتشرھمینبھ  قرار دھد. اریتماتوز  بھ آن لوپوس  باعث   گویند.نیز می  دلیل،  این نوع لوپوس 

  شده و عوارض زیر را بھ ھمراه دارد:ھا  ارگان این  درناخواستھ    ایجاد التھاب

 نارسایی کلیھ

رفتاری، مشکالت بینایی و حافظھ، سکتھ مغزی  و تشنج   تغییرات 

در ریھ در پوشش حفره قفسھ، خونریزی   الریھھا و ذاتالتھاب 

یا لختھ شدن خون و   ؛خونیکممشکالت خونی مانند  ھای  التھاب رگافزایش خطر خونریزی 
 خونی

یا غشای قلبلب، شریانالتھاب عضلھ ق قلبی عروقی و حمالت قلبیبیماری ،ھا   ھای 

  



 
 

 
 
 

جلدی   اریتماتوز    )CLE(لوپوس 
دچار حدود دو طبق تجربھ،   جلدی  سوم بیماران مبتال بھ لوپوس  اریتماتوز  یا پوستی  لوپوس 

در واقع عالمی مانند قلب، ریھ، بر پوست، ممکن است اندام ھای دیگری از آنوهشوند.  ھا 
باشند. تحت تاثیر قرار گرفتھ  و مفاصل نیز  اریتماتوز    کلیھ، ماھیچھ  مبتال بھ لوپوس  افراد 

بثورات  بروز  بھ آفتاب و   پوست  حساسیتافزایش  جلدی ممکن است مشکالت پوستی مانند  
مو نیز می کنند. ریزش  تجربھ  را  لوپوس  پوستی  باشد. اگرچھ  بیماری  این  از عالئم  تواند 

دارد   درمان  کنترل  پوستی  تحت  بیشتری  با دقت  در کودکان  پوستی  بھتر است لوپوس  اما 
بھ حداقل برسد.   قرار بگیرد تا عوارض آن در بزرگسالی 

  

دیسکوئید ( اریتماتوز    )DLEلوپوس 
پوستی است کھ   در پوست سر و صورت یا ایصورت ضایعات دایرهبھنوعی لوپوس  شکل 

بدن مانند داخل گوشقسمت  سایر ضایعاتظاھر می  ھای  و قرمز شود. معموال  رنگ ھستند 
ضخیم یا در این شرایط، عالئم ھمین. بھپوستھ شوندپوستھ  ممکن است بھ مرور  گاھی  دلیل 

با یکدیگر اشتباه   پوستی و پسوریازیس  ھای لوپوس پوست سر زخم  شوند.گرفتھ میلوپوس 
د. اصوال این نوع لوپوس  نوممکن است باعث ریزش مو یا رویش دوباره مو در آن نواحی ش

تأثیر نمیبر اندام داخلی    گذارد.  ھای 

  

ناشی از دارو   )DIL(  لوپوس 
ذکر شدھمانطور باعث بروز عالئمی ، مصرف برخی از داروھا میکھ  لوپوس   شبیھ بھتواند 

  اریتماتوز سیستمیک شود.

  

نوزادی   لوپوس 
شود. کودکانی  در نوزادان تشخیص داده می ھنگام تولد  نوع نادری از بیماری لوپوس است کھ

می متولد  نوزادی  با لوپوس  آنتیکھ  دارای  بھ آنبادیشوند  کھ از مادرشان  ھستند  ھا  ھایی 



 
 

 
 
 

لوپوس داشتھمنتقل شده است.  یا ممکن است در آینده بھ   است  مادری کھ در زمان بارداری 
  این بیماری مبتال شود.

  

و بارداری  لوپوس 
حیاتی بدن ای عوارض بسیاری برای ارگانکھ بیماری لوپوس دار جایی  ازآن در است، ھای 

نمی ابتال بھ آن  بھزمان  کرد.  توان  اقدام  شدن  باردار  برای  بھ راحتی  مبتال  مادران  چراکھ 
زایمان جنین،  خطر سقط  در معرض  بیشتر  و    لوپوس    افزایش فشار خون ھستند. زودرس 

بھ مدت  زمانیکنند  توصیھ میپزشکان   حداقل  لوپوس  بیماری  قرار    6کھ  کنترل  ماه تحت 
باردار شدن اقدام کرد.میگرفت،     توان برای 

  

  تشخیص بیماری لوپوس
نمی  بادلیل، پزشکان   ھمین بھصورت قطعی لوپوس را تشخیص دھد.  بھ  تواندھیچ آزمایشی 

بالینی عالئم  بھ  و  آزمایش  درخواست  بیمار  توجھ  خون  آزمایش  بھ  ادرارھای  خصوص 
دھد  . مثبت شدن این آزمایش نشان میرا درخواست می نمایند) ANAای (ضدھستھ  بادیآنتی

ایمنی سیستم  بیش  کھ  شده است.بدن  تحریک  و  درخواستی    فعال  ھای  آزمایش  ترین  رایج 
  شامل این موارد می باشد:

  ANAآزمایش  

 Anti ds DNA Abآزمایش  

 Anti C1q Abآزمایش  

  Anti sm Abیش  آزما

 Anti Cardiolipin Abآزمایش  

  



 
 

 
 
 

  درمان بیماری لوپوس
چیست؟   لوپوس  بیماری  درمان  کھ نحوه  شما شکل گرفتھ است  ذھن  در  ابھام  این  مطمئنا 

لوپوس   بیماری  درمان  روش  و نشانھاصوال  از طرفی،  بھ عالئم  دارد.  بستگی  بیمار  ھای 
داروھا یاکنند،  عود یا فروکش میکھ عالئم  طور  ھمان دوز   پزشک ممکن است برای تغییر 

استفاده می  اقدام کند.  ھاآن از:داروھایی کھ بیشتر برای کنترل لوپوس    شوند عبارتند 

) مانند ناپروکسن و ایبوپروفن کھ ممکن است  NSAIDالتھاب غیراستروئیدی (ضد  داروھای
تجویز شوند.    برای درمان درد، تورم و تب مرتبط با لوپوس 

مانند ھیدروکسی ضد ماالریا  بدن تأثیر میداروھای  ایمنی  بر سیستم  کھ  و کلروکین  گذارند 
بھ کاھش خطر ابتال بھ بیماری لوپوس کمک کنند.  می  توانند 

مانند    توانند با التھاب لوپوس مقابلھ کنند. پردنیزون کھ میکورتیکواستروئیدھا 

برای  کنندهسرکوب است  کھ ممکن  سیکلوسپورین  و  متوترکسات  مانند  ایمنی  سیستم  ھای 
 شدید لوپوس مفید باشند.   عالئمکنترل  

افراد کاھش می بیولوژیک مانند ریتوکسیماب کھ عالئم لوپوس را در برخی   دھند.  داروھای 

  

آفتاب، پوست با آفتاب و استفاده از ضد ھای خانگی مانند اجتناب از تماس مستقیمالبتھ درمان
از   کلسیم و اجتناب  و  دی  ویتامین  و غنی از  سالم  غذایی  یک رژیم  منظم، شروع  ورزش 

  کشیدن سیگار نیز موثر ھستند.

  

  سخن آخر
بھ سوال لوپوس چیست در پاسخ  با علت  ؟ میبنابراین  خودایمن  گفت کھ یک بیماری  توان 

کھ  واقعی   دھد.  میناشناختھ است  تاثیر قرار  تحت  افراد را بھ طرق مختلف  تشخیص  تواند 
بسیار موثر است. چراکھبھ کیفیت زندگی  در افزایش  این بیماری  ھای  بھ کمک روش  موقع 

ھا را محدود  ب بھ اندامتوانند عالئم بیمار را مدیریت و شدت آسیپزشکان می ،درمانی موجود
  کنند.



 
 

 
 
 

  

 


