کد سندPAM-CC-26 :

آیا این بیماری قابل درمان است؟



استراحت بعد از یک دوره ورزش.

در حرل حرضر درمر قطعی برای این بیمرری ئجتد و ارد
ئ ( ف از درمر ییشگیری از ایجرد عتارض ئ ر(ریی از
عالیم ئ وشروه (ری بیمرری است( .نگرمی که بویومورری
تشخیص داده می شتد معمتال در مرحله بسیرر فوعور وی
قرار دارد ئ ویرز به استفرده از مقردیر زیردی دارئ است امور
یس از م تی بیمرری رئ به مرحله خرمتشی می رئد ئ ویرز
به دارئ(ری مصرفی بسیرر کر( می یرب .



رژیم غذایی متعادل و ساالام  :در صووتر
مصرف گلتکتکترتیکتستورئیویو (ور نیوردوویو ئ وت
کترتی ئ ) برای جلتگیری از برال رفتن فشرر خوت از
غذای کم ومک ئ برای ییشگیری از دیربت ئ اف ایو
ئز از غذا(ری بر قن او ک استفرده ومریی  .عالئه بور
این استفرده از مکمل (ری غذایی کلسیم ئ ئیترمیونD
برای ییشگیری از ابتال به یتکی استختا تتصیه موی
شتد.
قرار گرفتن در برابر وتر خترشی ئ دیگر منربو مورئرا
بنف مرون المپ (ری فلترسنت ئ (ر تژ را محو ئد
کنی .ناستفرده از ض آفترب ئ یتشرو یتست در معرض
بر استفرده از کاله به دار ئ برس (ری آستین بلن ).

عواملی که می توانند باعث بدترشدن
بیماری شوند عبارتند از:
 کرر زیرد یر ع م استراحت کرفی
 شرایط بحراوی رئحی یر استرس
 تمرس بر وتر خترشی ناشعه مرئرابنف )
 عفتوت
 زخم (ر ئ یر جراحی (ر
 بررداری ئ یر دئره ی یس از زایمر
 قط ورگهروی دارئ(ری تیتس
 دارئ(ری خرص مرون یردتن (ری ست فتورمی
 دارئ(ری ب ئ وسخه
شخص مبتال به  SLEتحت درمان ،می تواند به
یک زندگی طبیعی قابل قبول دست یابد ،اماا
توجه به نکاتی ضروری است.


ورزش :در م ر حله خرمت ش بیمرری او جر م
ئرزش (ری (تازی نق م زد شونور دئخورخوه
ستاری ئ  )...بسیرر مفی است.
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توصیه های نهایی
 به او ازه یی که ب وتر احتیرج دارد استراحت کنی .
 قبل از اوجرم ئاکسینرسیت متذکر شتی که مبتال بوه
بیمرری تیتس (ستی .
 ایمن ترین رئش جلتگیری از بررداری استفرده از رئش
(ری حریل کنن ه نکرو ئم ئ دیرفراگم) ئ متاد اسپرم ک
است .نقرص (ری حرئی استرئژ خطر شعله ئر شو
بیمرری را در زور اف ای می د( ).
 جراحی (ری اختیرری نمرون جراحی دو ا ئ یر کورد
دو ا ) را تر زمروی که بیمرری تحت کنترل در آی ئ یور
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واحد آموزش

باشد .امیدواریم با مطالعه و رعایت آن سالمت خود
را بازیابید.

(مچنین ثربت ش ه است که عتاملی مرون عو م توعوردل

نمونه ای از عالیم و نشانه ها عبارتند از:

سطتح (ترمتوی در (نگرم بلتغ ئ علل محیطوی موروونو

 راش یرئاوه ای شکل بر صتر .

متاجهه بر وتر خترشی برخی عفتوت (ری ئیورئسوی ئ

 آرتریت شرمل یک یر خن مفصل.نا تهرب مفرصل)

دارئ(ری خرص متجب تحریک آغرز بیمرری می شتو .

 بیمرری کلیتی.

 SLE قربل ییشگیری ویست امر بر این ئجتد بیوموررا
لوپوس سیستمیک اریتماتوز یک بیمرری خووتد
ایمنی م من است که او ام (ری مختلفی مرونو یوتسوت
ایون

(ری طتالووی

(ری رئحی استفرده از عتامل

است ئ ختد ایمنی به شرایطی اشرره دارد که در آ سیستم
ایمنی به جری حفرظت از ب
ئیرئس (ر به برفت ختد ب

در برابر بورکوتوری (ور ئ
حمله می کن .

 گردش خت ضعیف در اوگشوتور

شعله ئرکنن ه بیمرری نمرون متاجهه بر وتر خترشی بو ئ
استفرده از عتامل محرفظت کنن ه از آفتورب بوعواوی از

مفرصل خت ئ کلیه را درگیر می کن  .م من بتد
بیمرری به معنی ادامه یرفتن آ برای م

مبتال بری از قرار گرفتن در معرض عتامل براوگی اونو ه ئ

 تب کر(

عفتوت (ری ئیرئسی تن

(ترمتوی ئ برخی دارئ(ر ) ختدداری کنن .
 تیتس یک بیمرری مسری ویست ئ مرون عفتوت (ر ومی

ئز ری ش مت خستگی.

نبیمرری رینتد).
 درد قفسه سینه (نگرم تنفس عمیق


راش یتستی نقرم ی) در منرطق در معرض ووتر
خترشی .

 زخم در د(ر ئ بینی.

تتاو از فردی به فرد دیگر منتقل شتد.
عالیم

علت بروز بیماری

 علت دقیقی برای این بیمرری شنرخته وش ه است.
 این بیمرری ارثی ویست امر به وظر می رس که عتامل
خطر ژوتیکی به (مراه برخی از عوتامول موحویوطوی
تصردفی متجب براوگیخته ش

یرسخ ایومونوی غویور

تیتس می تتاو بسیرری از وقرط ب

از جمله موفورصول

یتست کلیه (ر ریه (ر قلب سیستم عصبی ئ رگ (وری
ختوی را تحت ترثیر قرار د(  .عالیم ئ وشروه (ری تیوتس
در افراد متفرئ است.

طبیعی می شتد.
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