لَپَس
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لَپَس يك تيواري خَد ايوٌي كِ تسياري اس سيستن
ّاي تذى تاثيز هي گذارد اس جولهِ پپَسه

–كليهِ ٍ

قلة ٍ ريِ ٍ رگ ّاي هغش ًطاًِ ّاي ايهي تيوهاري در
افزاد هختلف هتفاٍت اس
ًطههاًِ ّههاي ضههايغ ٍ هطههتزع لَپههَس ػثارتٌههذ اس
هطخع – جَش ّاي پَستي ٍ هطكالت كليَي -درد
ٍ تَرم هفاغل – تة تذٍى ػل

پَستي كِ تز رٍي گًَِ ّا ٍ تيٌي اسه
 .حساسي

تِ ًَر آفتاب

پزٍاًِ اي ضكل هطَْر اس

– ضذ فطارخَى – دارٍّا ي ضذ قهار – ْآًتهي

است :

تيَتيكْا

 )3لَپَس اريتوهاتَي سيسهتويك كهِ
ضايغ تزيي ًَع آى اس
)4

– خستگي – ضايؼات
ٍ تهِ ضهايؼِ

لَپَس ايجاد هي كٌذ ضاهل دارٍّاي ضذ تطهٌ

بيماري لوپوس چنذ نوع

پخستگي ضذتذ – ٍرم ٍ درد هفاغل -تة تذٍى ػله

لَپَس
پَس

لَپَس تا ػل

دارٍيي

پاكثزي

دارٍّاكِ
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لَپَس ًَسادي

پايي يك تيواري ًهادر اسه

كِ در كَدكاى ديذُ هي ضَد ايي ًَساداى تها راش

.

ّاي پَستي – هطكالت كثذي ٍ كهاّص گلثهَ

اريتوهاتَي ديسهكَديذ پدر آى

قزهش ديذُ هي ضَد كِ پس اس چٌهذ ههاُ اس تَلهذ

سز ٍ غَرت ٍ تخص ّاي ديگز تذى دچهار

رفغ هي گزدد.

ضايؼات قزهش ٍ تزجستِ هي ضَد.

تشخيص لوپوس :

– كن خًَي – سهفيذ ضهذى يها كثهَد ضهذى رًه
اًگطتاى – سزگيجِ – افسزدگي – ريهشش ههَ – ٍرم

براي تشخيص لوپوس چك آزمايشات

غذد لٌفاٍي – ٍرم ساق پا تا ٍرم اطزاف چطن ّا

(ANAآنتي بادي ضذ هسته اي )

اس هطخػات ايي تيواري دٍرُ ّاي ػهَد ٍ دٍرُ ّهاي

آزمايش كامل خون – آزمايش  ESRو

خاهَضي ايي تيواري اس

ادرار

.

لَپَس سًاى را تيطتز اس هزداى هثتال هي كٌذ .در ًهااد
سياُ پَستاى تيطتز اس سفيذ پَستاى هي تاضذ .
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بيمار عسيس شما مبتال به لوپوس مي باشيد بايد موارد

داروهاي مورد استفاده :

زير را رعايت كنيد :

مركس آموزشي درماني امام خميني (ره)





داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي

اس ًَر خَرضيذ دٍري كٌيذ .



اس كزم ضذ افتاب استفادُ كٌيذ .



داروهاي ضد ماالريا





كورتيكو استروئيد



داروهاي سركوب كننده سيستم ايمني

رػاي

تْذاض

دّاى تزاي پيطگيزي اس ػفًَ

تزاي افزادي كِ تح

تخػَظ

لوپوس

دارٍّاي سزكَب كٌٌذُ سيستن

ايوٌي ّستٌذ


حذاقل دٍ تار در رٍس تا هسَاع ًزم ٍ خويز دًذاى حاٍي
فلَرايذ



سًاى هثتال تِ لَپَس تَسط هتخػع سًاى هؼايٌِ ضًَذ .



هؼايٌات چطن پشضكي تِ ػل



اس استزس ّاي رٍاًي پزّيش كٌيذ.

هػزف دارٍّاي ضذ هاالريا



حواي



هؼايٌات هزتة تح



هزداى هثتال تِ لَپَس در غَرت استفادُ اس دارٍّاي

افزاد خاًَادُ را جذي تگيزيذ .
ًظز پشضك هؼال

سزكَب كٌٌذُ سيستن ايوٌي هاًٌذ سيكلَ فسفاهايذ
هوكي اس


دچار ًاتارٍري ضَد.

سًاى هثتال تِ لَپَس دٍرُ ّاي حاهلگي طثيؼي دارًذ هگز
احتوا سقط جٌيي ٍ سايواى سٍدرس



استفادُ اس  IUdدر سًاى هثتال تِ لَپَس كِ دارٍّاي
سزكَب كٌٌذُ ايوٌي هػزف هي كٌٌذ در غَرتيكِ ساتقِ
ػفًَ
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لگٌي دارًذ تَغيِ ًوي ضَد .

بخش نفرولوژي

