
 ًبپذیذ کبهالًٌ ُبیی دسدّسٍ است هوکي ػالئن

 هی ثِجْدي دّسٍ صهبًِب آى ثَ شْدکَ

 شذت ػالئن کَ داسد ًیضّرْد ُبیی اهبصهبى.گْیٌذ

 کَ است اي گًَْ ثیوبسي اُویت دسّاقغ.یبثذ هی

 ُّوبًگًَْ داسد ػْدّثِجْدي هتٌبّة ُبي دّسٍ

 دسثیوبس ػالهتی ُیچ هْاقغ دسثؼضی شذ رکش کَ

 .شْد ویً هشبُذٍ

 

 
 

 تشخیص

 ایوٌی خْد اختالالت ثشخی ثب ثیوبسي ػالئن

 تبییذ سختی ثَ تشخیص دلیل ُویي داسدّثَ شجبُت

 ّتبسیخچَ کٌذ هی شوبساهؼبیٌَ پضشک.شْد هی

 ساثشاي آصهبیشبت ّیکسشي کشدٍ ساسْال ثیوبسي

 ثشآصهبیشبت ّػالٍّ کٌذاصرولَ دسخْاستوی شوب

DNA AntibadyّANA خْى،آصهبیش 

 دلیل ثَ پشّتئیي ّرْد ثشسسی دساسًیضثشايا

 دس.شْد هی ثشسسی کلیَ دسػولکشد اختالل

 ثشداسي ًوًَْ پْستی ثخْسات اص لضّم صْست

 تشخیص هیکشّسکْپی آصهبیشبت ّ شْد هی

 .ساتبییذ هیکٌٌذ لْپْط

 ًعٌاهل علل

 یک غبلجًب.است ًشذٍ شٌبختَ ثیوبسي اصلی ػلت

 ًظش ثَ.است دخیل ثیوبسي دس ّساحتی توبیل

 خبصی ّقبیغ ّاسطَ ثَ لْپْط حوالت هیشسذ

 دس ّیشّسی،،قشاسگشفتي ي ػفًْتِب ثَ اثتال هخل

 ،استشاحت ػبطفی ُبي هؼشضآفتبة،استشط

 تْضیح ثَ الصم.هیٌوبیذ ُبثشّص ّاکسي ّ ًبکبفی

 یک کَ ُیذسّالصیي هخل اصداسُّب ثشخی کَ است

 کَ آهیذ استْپشّکبییي فشبسخْى ضذ داسّي

 است قلت ُبي ًظوی ثی دسهبى ثشاي داسّیی

 .کٌذ ایزبد لْپْط ثَ شجیَ ػالئوی است هوکي

 

 

 ىا ًنشانو عالئن

 دسگیشًوی شکل یک ساثَ افشاد ُوَ ثیوبسي

 ساتزشثَ هتفبّتی ػالئن است کٌذُّشثیوبسهوکي

 اصػالئن ثشخی کٌذاهب

 ػجبستٌذ ثیوبسي شبیغ

-هتْسم هفبصل:اص

 30 دس)پْستی ثخْسات

 بیؼَدسصذض 60 تب

 ثَ کَ ّثیٌی ُب گًَْ ثشسّي پشّاًَ شجیَ پْستی

-سیضشوْ-(شْد هی کشیذٍ سّیشوُْب سوت

-ًذاسد خبصی ػلت ُیچ کَ تجی -ّضؼف خستگی

 اختالل– ّصى کبُش– خْسشیذ ًْس ثَ حسبسیت

 70 دس دسادساس پشّتئیي ّّرْد کلیَ دسػولکشد

 سشدسدّتشٌذ هبًٌذ هغضي ػالئن ثیوبساى دسصذ

 .صهبى دسطْل حبفظَ شذى ّکن

 

 اریتواتٌسسیستویک لٌپٌص

 

 هؼٌی ایي ثَ.است ایوٌی خْد ثیوبسي یک لْپْط

 هیکٌذ حولَ خْدي ثبفتِبي ثَ ثذى دفبػی سیستن کَ

 هی ُب ثبفت تخشیت ّ التِبة ثبػج تِبرن ایي

 .شْد

 ،هتْسم دسدًبك هفبصل التِبة ایي دًجبل ثَ

 ،قسوت.شْد دیذٍ پْستی ثخْسات.شْد ّقشهضهی

 ثیوبسي تبحیش تحت است ًیضهوکي دیگشثذى ُبي

 ایي.ُب،قلت ػضالت،ػشّق،سیَ قشاسگیشد،اصرولَ

 کَ ّرذیست هضهي التِبثی اختالل یک ثیوبسي

 افشاد اغلت دس.یبثذ ًوی ثِجْد کبهل طْس هؼوْاًلثَ

 کٌذ هی ایزبد سا هتْسطی تب خفیف ػالئن لْپْط

 ثیوبسي کَ اهبدسصْستی.است کٌتشل قبثل کَ

 ذیذخْدظبُشش دسًْع

 تْاًذ هی شْدحتی

  .شْد هشگ ثَ هٌزش

 

 

 غبلجًبدسخبًوِبي لْپْط

 هشبُذٍ سبل 35 تب 20

 8 دس خبًن ُب شْد ّهی

 ثیوبسي سیستویک ثشًْع ػالٍّ ، است ثشاثشآقبیبى

 اص کٌذ،ًْػی دسگیش است اسگبًِبساهوکي ُوَ کَ

 کٌذ سادسگیشهی پْست فقط داسدکَ ّرْد ثیوبسي

 ًْع ایي .است هؼشّف پْستی لْپْط ثَ کَ

 ثسیبسشبیغ ّ هیکٌذ ساایزبد خفیفی اصثیوبسي،ػالئن

 .است سیستویک ًْع اص تش



 

 دانشکذه پزستاری ً هاهایی                   

 دانشگاه علٌم پششکی تيزاى                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيیو کننذه:صالحو تجلی

 داًشزْی کبسشٌبسی پشستبسی

 88ّسّدی هِش -ػلْم پضشکی تِشاى

 

 استاد هحتزم:سزکار خانن جعفزجالل

 ثخش شفب –ثیوبسستبى شِیذ ُبشوی ًژاد 

 

 

 یپیش آگي

 ثبیذ کشد ثیٌی پیش تْاى ساًوی ثیوبسي ایي سًّذ

 اکخش دس کَ است اختاللی ثیوبسي کشدایي تْرَ

 الجتَ ّ ثبشوبست ُوشاٍ ػوش طْل توبم هْاسد

 سشیغ تشخیص.داسد ّثِجْدي ػْد ُبي دّسٍ

 اصثشّص تْاًذ هی هذاّم ّپیگیشي هٌبست ّدسهبى

 صًذگی کیفیتثکبُذّ کٌٌذٍ ّتِیَ رذي ػْاسض

  .کٌذ ایزبد شوب ساثشاي هطلْثی

 

 درلٌپٌص حاهلگی

 حبهلگی دسخالل هجتال خبًوِبي% 25 تقشیجًب

 ساتزشثَ ثیوبسي شذى ثَ SLE تش ّخین آى ّپسبص

 چَ ثَ ّ چگًَْ ّصایوبى حبهلگی کَ ایي.کٌٌذ هی

 پیش گزاسدقبثل تبحیشهی ثیوبسي ثشسًّذ هیضاًی

 ُوشاٍ ثَ بسداسيث ثَ اصتصوین قجل. ًیست ثیٌی

 پضشک ثب احتوبلی تششذى ّخین دسهْسد ُوسشتبى

 .کٌیذ هشْست

 ثیوبسي گیشیذ هی ثبسداسي ثَ تصوین کَ صهبًی

 ثبشذ،دسحیي شذٍ ّکٌتشل ثِجْدي دسحبلت ثبیذ

 ثب ثیشتشي ُبي هشبّسٍ ثَ ًیبص ثبسداسي

 خبًوِبیی ثَ ًسجت ّسّهبتْلْژي صًبى هتخصص

 .ًذاسًذ هشکلی کَ داسیذ

 بع:هنا

 سْساث – ثشًّش رشاحی داخلی پشستبسي.1

2004 

 2000 پشستبسي ُبي استبًذاسد.2

 داًشگبٍ لْپْط ثیوبسي سسبًی ااطالع هشکض.3

 پضشکی ػلْم

 هشکض تحقیقبت لْپْط فبطوَ الضُشا)ط(.4

 راثزگذا عٌاهل

 ثٌبثشایي. شْیذ خستَ سشیغ خیلی است هوکي شوب

 ثیوبسي ػْد دسصهبى سا کبفی استشاحت ُبي دّسٍ

 کَ صهبًی.ثپشُیضیذ ّاصاستشط ثبشیذ داشتَ

 فؼبلیت تْاًیذ ثِجْدقشاسداسدهی دّسٍ دس ثیوبسي

 ّاًؼطبف قذست حفظ هٌظْس ثَ سا ّسصشی ُبي

 ًْس ثب هْارَِ .دُیذ افضایش ػضالت پزیشي

 ثیوبسي ّسبیشهشکالت پْستی خْسشیذثخْسات

 . کٌذ هی تش ساّخین

 

 

 

 هٌضل اص خبسد فؼبلیتِبي اصاًزبم ثٌبثشایي

 )ًْسخْسشیذاست تبة اّد کَ سبػبتی دسهحذّدٍ

 پشُیضکٌیذ االهکبى حتی(ػصش4 تب صجح 10

 سا صْست کَ یبًقبة کالٍ اص صْست ایي دسغیشٍ

 استفبدٍ کٌذ هی حفظ خْسشیذ ًْس ثب اصهْارَِ

 دستِب،ثبصُّبّسیٌَ کَ ثپْشیذ ّلجبسِبیی کٌیذ

 ةآفتب ضذ اص ُّویشَ ثپْشبًذ خْثی شوبساثَ

 .کٌیذ استفبدٍ

 


