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میزگرد پوست

شماره هفتصدوپنجاهوهشت بیستویک تیـر نودونه

آنچهسوژههاي«ميزگردزیبایی»دربارهبيماريودرمانميگويند،لزوماموردتأييد«سالمت»نيست.حتمااظهارنظرمتخصصانرادربارهدرستييانادرستياظهاراتآنهادرهمينصفحهبخوانيد.شماهممیتوانیدسوژه«میزگردزیبایی»
باشید .کافی است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید.

میزگرد «پوست» درباره بیماری لوپوس با حضور
دکترمجتبیامیریمتخصصپوست،دکترشیریننیرومنش
متخصصزنانوزایمان،دکترعلیرضارجاییفوقتخصص
روماتولوژی و دكتر حسین ایمانی متخصص تغذیه

لوپوس ،بیماری خودایمن مزمنی است که زمینهساز التهاب بافتهای مختلف بدن
مریمسادات از جمله مفاصل ،قلب ،پوست ،کلیه و ...میشود .بیماری با دورههای عود و کمون
کاظمی
همراه است و فرد باید همواره به اصول مراقبت و کنترل عالئم بهخصوص پرهیز از
نور خورشید و استرس توجه کند .جالب اینکه لوپوس در خانمهای جوان ،شایعتر
از سنین دیگر است .پرسش یکی از خوانندگان «سالمت» هم مربوط به خانم  25سالهای است که
برایمان نوشته است« :متاهل و پرستار هستم .سال گذشته دچار عالئم خستگی مفرط ،درد مفاصل
پاها و کاهش وزن شدم .با انجام چکاپ کامل ،تشخیص لوپوس داده شد .به تازگی دچار عالئم
پوستی لوپوس روی صورت نیز شدهام .بسیار نگرانم .آیا تغییرات پوستی را همیشه باید تحمل کنم؟
میتوانم بچهدار شوم و به فعالیتهای معمول بپردازم؟ لطفا مرا راهنمایی کنید».
نگاه متخصص پوست

درمان به موقع لوپوس مانع ایجاد جوشگاه پوستی میشود
دکتر مجتبی امیری /عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی

مرکزی دچار آتروفی یا تحلیل میشود و در اطراف به
حالت زخم سطحی پیش میرود .اگر در ناحیه مودار
اتفاق بیفتد ،موها را تخریب میکند و اگر روی پوست
باشد ،تخریب با ایجاد اسکار یا جوشگاه همراه است.
 :پوست چه قسمتهایی از بدن بیشتر در
معرض آسیب است؟
لوپوس پوستی میتواند هر قسمتی از پوست بدن را
درگیر کند اما معموال بیماری روی صورت و نواحی
پشت دستها ظاهر میشود .شیوع در پوست دیگر
نواحی بدن ،خیلی کمتر است.
:چگونهمیتوانلوپوسپوستیراتشخیص
داد؟
متخصص پوست میتواند با توجه به عالئم ،نتایج
بررسیها و آزمایشهای تکمیلی به تشخیص قطعی
بیماری برسد .در موارد معدودتری نیز ممکن است به
انجام بیوپسی یا نمونهبرداری نیاز باشد .به دلیل شباهت
طیف وسیعی از بیماریهای پوستی با تظاهرات لوپوس
پوستی ،روند تشخیص کامال تخصصی است و نیاز به
بررسی دقیق دارد.

 :چه عواملی در تشدید لوپوس پوستی
نقش دارند؟
نور خورشید در تشدید لوپوس پوستی نقش دارد و یکی
از عوامل خطر برای مبتالیان به این بیماری محسوب
میشود .به همین دلیل هم مراقبت و پرهیز از مواجهه
با نور خورشید اصل مهم برای سالمت بیماران مبتال
به لوپوس خواهد بود.
 :خانمهای مبتال به لوپوس میتوانند از مواد
آرایشی استفاده کنند؟
خانمهای مبتال به لوپوس پوستی محدودیتی در مورد
استفاده از مواد آرایشی ندارند؛ مگر اینکه مانند همه
افراد دچار حساسیت نسبت به این محصوالت باشند.
:دررونددرمانتوجهبهچهنکاتیحائزاهمیت
است؟
تشخیصزودهنگام،درمانبهموقعوپرهیزازنورخورشید
اصولدرمانلوپوسپوستیاست.درماندرمراحلاولیه،
استفاده از استروئیدها به شکل موضعی است .البته تزریق
این داروها داخل ضایعه نیز بسیار کمککننده خواهد
بود .درمانهای ضدماالریا از جمله روشهایی هستند

که با پاسخ به درمان مطلوب همراه است.
بیماری در مراحل اولیه کامال قابلکنترل است اما گاهی
عالئم بیماری عود میکند .هر چه درمان زودتر آغاز
شود ،از احتمال ایجاد جوشگاه روی پوست و دیگر
خطرات احتمالی پیشگیری میشود .لوپوس پوستی در
طوالنیمدت میتواند زمینهساز سرطان پوست شود،
بنابراین تشخیص بهموقع ،درمان و کنترل بیماری بسیار
حائز اهمیت است .البته بیمار باید از لحاظ درگیریهای
سیستمیکنیزبررسیشودزیراممکناست کنارلوپوس
پوستی ،فرد عالئم لوپوس سیستمیک نیز داشته باشد.
 :از آنجا که لوپوس بیماری مزمنی است ،آیا
برای سالمت پوست باید همیشه درمانها را ادامه داد؟
روند عود و درمان لوپوس پوستی معموال شبیه لوپوس
سیستمیک نیست .زمانی که روند درمان بهموقع انجام
بگیرد و بیماری کنترل شود ،احتمال عود بسیار کم است.
اگر فرد اقدامات درمانی مناسب برای کنترل ضایعات
پوستی فعال را پیش گیرد و از مواجهه با نور خورشید
پرهیز کند ،ممکن است سالها بدون نیاز به درمان ،با
هیچ ضایع ه فعالی مواجه نباشد.

درمان و کنترل لوپوس نیازمند بهبود کیفیت زندگی بیمار است
دکتر علیرضا رجایی

استرس؛ عامل جدی تشدید بیماری

استرس مهمترین عامل تشدید عالئم لوپوس است اما
حضور در معرض نور خورشید ،بارداری و زایمان نیز
تاثیرگذار هستند .مصرف برخی داروها ممکن است با
وخامت عالئم همراه باشد که «لوپوس دارویی» گفته
میشود و معموال در صورت قطع مصرف دارو ،عالئم
بیماری نیز برطرف خواه د شد .لوپوس با دورههای عود
و بهبود یا کمون بیماری همراه است .در دوره عود،
عالئم تشدید میشود و از طریق آزمایش خون میتوان
آنتیکورهای غیرطبیعی را تشخیص داد .در دوره کمون،
عالئم به تدریج تسکین مییابد و به بهبود نسبی یا کامل
میرسد که ممکن است چند هفته ،چند ماه یا حتی
چند سال باشد .لوپوس بیماری مزمنی است و بیمار
باید همواره اصول درمان و كنترل عالئم را رعایت کند.

لوپوس با طیف وسیعی از عالئم بالینی
همراه است

تظاهرات لوپوس در افراد ،به انواع گوناگون بروز میکند
زیرا بیماری سطح مختلفی از اندامها و بافتها را درگیر
میکند .درد ،خشکی و تورم مفاصل ،دردهای عضالنی،
ایجاد لکههای قرمز روی گونهها و بینی ،حساسیت

ی در
خانمهای مبتال به لوپوس میتوانند باردار شوند اما باردار 
آنها پرخطر محسوب میشود .قطعا این خانمها باید عالوه بر
مراقبتهایکلیتحتنظرمتخصصروماتولوژی،ازمشورت
با متخصص زنان متبحر نیز برخوردار شوند.
بروز مشکالت کلیوی ،مسمومیت بارداری ،اختالالت رشد
جنین ،زایمان زودرس و حتی تاثیراتی در جنین مانند عوارض
قلبی -عروقی و اختالل در وزنگیری جنین نیز در مورد
خانمهایمبتالبهلوپوسنسبتاشایعاست.ازهمینرو،انتخاب
روشهایمطمئنبرایپیشگیریازبارداریناخواستهومشورت
با پزشک معالج پیش از اقدام به بارداری ضروری است تا
وضعیت بیماری ،چکاپ عمومی ،نوع دارو و ...بررسی شود.
بیشتر خانمها طی بارداری نیز الزم است مصرف دارو را ادامه
دهند اما ممکن است متخصص زنان توصیه به تغییر نوع یا
دوز دارو در این دوران نیز داشته باشد .هرگز نباید به دلیل
بارداری ،خودسرانه دارو قطع شود.
طی دوران بارداری نیز مراجعه منظم به متخصص زنان توصیه
میشودرشدجنین،احتمالافزایشفشارخون،عودبیماریهای
کلیوی و مسمومیت بارداری تحت کنترل باشد و در صورت
نیاز ممکن است پزشک برخی داروها را برای پیشگیری از
چنین مشکالتی الزم بداند .اکوی قلب جنین ،سونوگرافی
آنومالی اسکن و داپلر نیز معموال الزم است.
البته مساله مهم اینکه کنترل بارداری و زایمان در خانمهای
مبتال به لوپوس حتما باید توسط متخصص زنان متبحر و
ش نیز به مراکز
باتجربه صورت گیرد ،برای سونوگرافی و آزمای 
معتبروتخصصیمراجعهشودوکنترلبیماریتوسطمتخصص
روماتولوژی نیز فراموش نشود .با رعایت اصول مراقبت و
درمان در دوران بارداری ،بسیاری از خانمها میتوانند بارداری
موفقی داشتهباشند و نوزاد را با شیر خود تغذیه کنند.
نگاه متخصص تغذیه

نگاه فوقتخصص روماتولوژی

لوپوس منتشر یا لوپوس اریتماتوس سیستمیک
()SystemicLupusErythematosusبیماریخودایمنی
است که اندامهای مختلف از جمله مفاصل ،پوست،
کلیهها ،قلب و ...را درگیر میکند .ابتال به لوپوس باعث
حالت سرخی روی صورت میشود و از آنجا که شبیه
گازگرفتگی گرگ است ،به لوپوس شهرت دارد که این
کلمه در التین به معنای «گرگ» است .علت دقیق لوپوس
نیز مانند دیگر بیماریهای خودایمنی ،مشکل نیست اما
عوامل محیطی ،هورمونی و ژنتیک در ایجاد آن نقش
دارند .اختالل در عملکرد سیستم ایمنی زمینهساز تهاجم
به بافتهای سالم بدن و واکنشهای التهابی میشود.

خانم مبتال به لوپوس نیز
میتواند مادر شود

دکتر شیرین نیرومنش
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

لوپوس؛ تظاهر
خیانت ایمنی بدن

 :آقای دکتر ،بهطور خالصه چطور میتوان
بیماری لوپوس را تعریف کرد؟
لوپوس بیماری خودایمنی است که در گروه بیماریهای
روماتیسمی تقسیمبندی میشود .در صورت ابتال به
بیماریهای خودایمنی ،بدن آنتیبادیهایی را علیه
قسمتهایی میسازد و باعث تخریب و صدمه در
بافت هدف میشود.
لوپوس دو نوع است؛ سیستمیک لوپوس ارتيماتوس
( )SLEو ديسكوئيد لوپوس اریتماتوس( .)DLEنوع
سیستمیک با درگیری اندامهای مختلف مثل پوست،
مو ،ناخن ،موها ،مفاصل ،کلیهها و ...همراه است .نوع
پوستی لوپوس ،معموال درگیری سیستمیک ندارد و
فقط پوست دچار عارضه میشود.
 :لوپوس پوستی چگونه تظاهر پیدا میکند؟
درانواعیازبیماریلوپوس،بیمارکناردرگیریسیستمیک
ازمشکالتپوستیقابلتوجهینیزرنجمیبردامابهطور
اختصاصی ،لوپوس پوستی به شکل پالک یا برجستگی
پوستی قرمز رنگ ظاهر میشود .این برآمدگی ،درد
و خارش ندارد و پیشرونده است .به مرور قسمت

نگاه متخصص زنان و زایمان

شدید نسبت به نورخورشید و تظاهرات پوستی به
عنوان شایعترین نشانههای لوپوس شناخته میشوند.
ممکن است بیمار از جراحات خفیف بدون درد در
دهان و بینی ،درد سینه و اختالالت تنفسی ،تورم پاها
و افسردگی نیز رنج ببرد .در موارد نادر نیز آریتمی
(اختالل ریتم قلبی) و نارسایی قلبی مشاهده میشود.
ریزش موها ،اختالالت بینایی ،تغيير رنگ انگشتان
در صورت احساس سرما یا استرس ،کهیر ،سردرد،
تشنج،تشکیللختهدرعروقخونی(ترومبوز)،مشکالت
کلیوی ،کمخونی ،آسیبپذیری نسبت به عفونتها،
خستگی مفرط ،کاهش وزن بیعلت ،افزایش وزن
ناشی از احتباس آب ،تب و تورم غدد لنفاوی از دیگر
حاالتی است که گاهی مبتالیان به لوپوس بهتدریج یا
ناگهانی تجربه میکنند.

خانمهای جوان بیشتر در معرض ابتال به
لوپوسهستند

خانمهای جوان در سنین  15تا  40سالگی بیشتر از
آقایان در معرض ابتال به لوپوس هستند .به نظر میرسد
هورمونهایزنانهنقشمهمیدربروزاینبیماریدارند.
همچنین افرادی که یکی از اعضای خانواده آنها به این
بیماری مبتالست تا حدی در معرض خطر بیشتر قرار
دارند .مصرف برخی داروها در طوالنیمدت میتواند
عامل زمینهساز لوپوس باشد .حتی پژوهشگران بر این
باورند مواجهه با بعضی مواد مانند آفتکشها ،جیوه
و سیلیس خطر پیشرفت بیماری را افزایش میدهد.
براساسبعضیمطالعات،استعمالدخانیاتیاحتیسابقه
مصرف در گذشته نیز با احتمال فزاینده ابتال همراه است.

توصیههای پیشگیری و کنترل بیماری

محافظت در برابر نور خورشید :پرتوهای فرابنفش
خورشید در بروز ناگهانی یا تشدید عالئم نقش دارند.
درواقع مواجهه با نور خورشید باعث نابودی بسیاری

از سلولهای پوست شده و به دلیل آزادسازی محتوای
سلولی ،سیستم ایمنی واکنش شدید نشان میدهد.
بیماران مبتال به لوپوس هنگام خروج از منزل باید
لباسهای مناسب ،کاله و عینک آفتابی داشتهباشند،
از ضدآفتاب استفاده کنند و در ساعات اوج تابش نور
در محیط باز قرار نگیرند.
مشورت با پزشک پیش از مصرف دارو :مبتالیان به
لوپوس باید پیش از مصرف هر دارویی حتی انواعی
که بدون نسخه به فروش میرسد ،با پزشک مشورت
کنند.بعضیداروهامانندآنتیبیوتیکهاحساسیتپوست
نسبتبهپرتوهایخورشیدراافزایشمیدهند.همچنین
بیماران نباید بهطور خودسرانه داروهای گیاهی استفاده
کنند زیرا ممکن است سبب تحریک سیستم ایمنیشود.
در گذشته تصور بر این بود که قرصهای ضدبارداری
احتمالعودبیماریرادرخانمهایمبتالافزایشمیدهد
اما مطالعات اخیر این مساله را رد کردهاست .البته نباید
خودسرانه این داروها مصرف شود .داروهای هورمونی
دوران یائسگی نیز تاحدی در تشدید بیماری نقش دارند
و در این زمینه نیز نظر پزشک متخصص ضروری است.
آرامش و خواب کافی :روشهای مدیریت استرس
برای کاهش درد و بهبود وضعیت روانی بیماران مبتال
به لوپوس موثر است .بیماران میتوانند با توجه به تمایل
خود از روشهای مختلف ،به وضعیت آرام روانی دست
یابند .حداقل  8تا  10ساعت خواب شبانه به کاهش
دردهای لوپوس کمک میکند.
دوری از دخانیات :افرادی که به دلیل زمینه خانوادگی در
معرضابتالبهلوپوسهستندیادردورهخاموشیعالئمبه
سرمیبرند،بایدبهطورجدیازمصرفدخانیاتاجتناب
کنند.دخانیاتخطرپیشرفتناراحتیهایقلبی-عروقی
مانند حمله قلبی یا سکته مغزی را افزایش میدهد که
مبتالیان به لوپوس نیز زمینه این مشکالت را دارند.
ورزش منظم :انجام تمرینات منظم ورزشی عالوه
بر بهبود وضعیت روانی میتواند به پیشگیری از

دوران عود بیماری کمک کند .تمرینات کششی در
کاهش حالت خشکی و سفتی مفاصل موثر است و
تمرینات قدرتی و عضالنی مانند راه رفتن سریع ،شنا
و دوچرخهسواری در کسب انرژی و بهبود سالمت
سیستم قلبی -عروقی نقش دارد.
به بیماران توصیه میشود فشارخونشان را بهطور منظم
کنترل کنند تا در صورت پرفشاری خون از عوارض
آن بهخصوص اختالالت کلیوی پیشگیری شود .تب
نیز باید جدی تلقی شود زیرا بیمار مبتال به لوپوس در
معرض خطر باالتر ابتال به عفونتهاست.
خوشبختانه در حال حاضر امکان تشخیص بیماری
نسبت به گذشته بسیار پیشرفت کرده و اقدامات درمانی
موثرتری انجام میگیرد .به جز دورا ن عود که با درد و
ناراحتی برای بیمار همراه است ،در دورا ن خاموشی،
بیشترمبتالیانبهلوپوسقادربهانجامفعالیتهایروزمره
زندگی مانند افراد سالم هستند.

لوپوس کودکان را نیز مبتال میکند

لوپوسبیماریایاستکهمیتواندهمهافرادرادرسنین
مختلف مبتال کند .عالئم آن در کودکان شبیه بزرگساالن
است اما کودکان با آسیبهای بیشتری روبرو هستند زیرا
بیماری ممکن است دیر تشخیص داده شود.
تب همراه با درد مفاصل ،دردهای عضالنی ،خستگی
یا افسردگی از جمله عالئم لوپوس کودکان است.
قرمز شدن گونهها و بینی نیز مانند بزرگساالن بهعنوان
یکی از عالئم بارز مطرح است .اختالالت کلیوی در
این کودکان قابلانتظار است که تورم ساق و قوزک
پا ،همچنین افزایش غیرعادی پروتئین در ادرار
نشاندهنده مشکل است .گاهی کودک از تغییر رنگ
انگشتان دست و پا در واکنش به هوای سرد نیز رنج
میبرد .زخمهای دهان و بینی ،ریزش مو ،بزرگی
غدد لنفاوی ،بزرگی کبد و طحال و کاهش وزن نیز
در بعضی موارد دیده میشود.

تغذیه درست
بخش مهم درمان لوپوس است

دكتر حسین ایمانی
عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

هیچ ماده غذاییای عامل ابتال به لوپوس و درمان قطعی بیماری
نیست اما تغذیه مناسب بخش مهمی از درمان بیماری است.
بسیاری از مبتالیان به لوپوس به نحوی از اضافه وزن یا کاهش
وزن شکایت دارند که باید با رژیم غذایی متعادل و تحتنظر
متخصص تغذیه به وزن طبیعی برسند .اگر بیمار از زخمهای
دهان رنج میبرد ،بهتر است غذاها بهشکل سوپ و آش آماده
شود .ممکن است پزشک استفاده از داروهای بیحسکننده
دهان را نیز برای فرد تجویز کند که قبل از غذا استفاده کند.
نقشتغذیهدرکاهشالتهاباتبدن:لوپوسبیماریالتهابیاست
پسمصرفغذاهاییکهباالتهابمقابلهمیکنندممکناستدر
بهبود بیماری موثر باشد .بعضی خوراکیهایی که عامل التهاب
هستند ،موجب تشدید عالئم میشوند .میوهها و سبزیجات به
دلیل مقدار فراوان آنتیاکسیدان ،خواص ضدالتهابی دارند .مواد
غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا 3مانند ماهی ،گردو ،روغن
کانوال و زیتون نیز چنین تاثیری دارند .البته چربیهای اشباع
سبب بروز التهاب میشوند و باید مصرف آنها کاهش یابد.
غذاهای سرخشده ،گوشت قرمز ،چربی حیوانی ،گوشتهای
فراوریشده و لبنیات چرب از جمله این خوراکیها هستند.
غالت تصفیهشده نیز به دلیل افزایش سریع قندخون باعث
تحریک پاسخ التهابی شدید میشوند که بهتر است در رژیم
غذایی کاهش یابند.
حفظ سالمت استخوانها و عضالت :در بیماری لوپوس،
نگرانیهایی نسبت به وضعیت سالمت استخوانها وجود دارد
زیرا داروها میتوانند زمینهساز ایجاد پوکی استخوان شوند.
مصرف خوراکیهای سرشار از کلسیم و ویتامین Dبرای
حفظ سالمت استخوان مهم است .این بیماران باید از لبنیات
کمچرب یا بدون چربی استفاده کنند و اگر قادر به نوشیدن
شیر نیستند ،محصوالت جایگزین مانند شیر بدون الکتوز ،شیر
سویا و آبمیوههای غنیشده با کلسیم و ویتامین Dمصرف
کنند .سبزیجات سبز تیره نیز حاوی کلسیم هستند .البته در
صورتی که تغذیه پاسخگوی نیاز بدن به کلسیم نباشد ،میتواند
با مشورت پزشک مکمل کلسیم مصرف کند.
مقابله با عوارض جانبی داروها :رژیم غذایی غنی از کلسیم
وویتامین Dدرمقابلهباعوارضداروهایکورتیکواستروئیدی
روی استخوانها تاثیر دارد .همچنین کاهش مصرف نمک
میتواند در کاهش احتباس آب بدن و کاهش پرفشاری خون
ناشیازاینداروهاموثرباشد.برایبیماریکهدارویمتوترکسات
دریافت میکند ،گنجاندن منابع غذایی سرشار از اسیدفولیک
مانند سبزیجات با برگ سبز تیره ،میوهها و غالت غنیشده یا
ل این ویتامینها مهم است .اگر مصرف
در صورت لزوم مکم 
داروها باعث حالت تهوع شود باید از وعدههای غذایی سبک،
کمحجم و با هضم راحت استفاده کرد .در این وضعیت نان
و غالت مفید است اما غذاهای چرب ،تند و اسیدی نباید
مصرف شود .در صورتی که مصرف کورتیکواستروئیدها یا
داروهایضدالتهابغیراستروئیدیمانندایبوپروفنیاناپروکسن
موجب اختالالت گوارشی شد ،توصیه میشود دارو با وعده
غذایی میل شود.
کاهش مصرف نمک و شکر :ناراحتی قلبی ،پرفشاری خون،
رسوب چربی در دیواره عروق و اختالالت کلیوی از جمله
تهدیدهای سالمت مبتالیان به لوپوس است .از همین رو ،به
حداقل رساندن مصرف نمک و شکر در رژیم غذایی این
بیماران اصل مهمی است .اجتناب از چربی نیز به این بیماران
توصیهمیشودزیراعالوهبرحفظسالمتسیستمقلبی-عروقی،
از ایجاد رسوب پروتئین در کلیه و نارسایی تدریجی این اندام
نیز پیشگیری میکند.

