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Các ?i?m C?n Ghi Nh? V? B?nh Lupus Ban ?? H? Th?ng
Lupus ban đỏ hệ thống (lupus) là một bệnh tự miễn mạn tính (kéo dài) có thể
ảnh hưởng tới nhiều bộ phận của cơ thể.
Bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh lupus; nhưng nữ giới có nhiều khả năng mắc
bệnh hơn nam giới. So với người da trắng thì lupus phổ biến hơn ở người Mỹ
Gốc Phi cũng như người có nguồn gốc Mỹ Da Đỏ và Châu Á.
Một số yếu tố có thể kích thích hệ miễn dịch của quý vị, dẫn đến mắc bệnh.
Các triệu chứng lupus là khác nhau đối với mỗi người và có thể từ nhẹ tới
nghiêm trọng. Quý vị có thể có thời gian mắc bệnh (các cơn phát bệnh) và
thời gian khỏe mạnh (thuyên giảm).
Không có cách chữa trị lupus; tuy nhiên, việc điều trị đã cải thiện, mang đến
cho bác sĩ nhiều biện pháp kiểm soát bệnh hơn.
Hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh nhẹ hoặc những người đã thuyên giảm có
thể thường xuyên thực hiện các hoạt động thường ngày giống như trước khi
họ được chẩn đoán mắc bệnh.
Hầu hết phụ nữ bị mắc bệnh lupus có thể mang thai khỏe mạnh nếu bệnh
được kiểm soát. Nếu quý vị bắt đầu kế hoạch mang thai, hãy trao đổi với bác
sĩ của quý vị để quý vị được khỏe nhất trước khi mang thai. Hãy tìm một bác
sĩ sản khoa có kinh nghiệm làm với việc phụ nữ mắc bệnh lupus.

Lupus Ban Đỏ Hệ Thống (lupus) là gì?
Lupus ban đỏ hệ thống (lupus) là một bệnh tự miễn mạn tính (kéo dài) có thể ảnh
hưởng đến nhiều bộ phận của cơ thể, bao gồm:
Da.
Khớp.
Tim.
Phổi.
Thận.
Não.
Lupus xảy ra khi hệ miễn dịch, mà thường giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng và
bệnh tật, tấn công các mô của chính mình. Cuộc tấn công này gây viêm và dẫn đến
tổn thương mô vĩnh viễn trong một số trường hợp.
Nếu quý vị mắc bệnh lupus, quý vị có thể có khoảng thời gian bị bệnh (cơn phát
bệnh) và khoảng thời gian khỏe mạnh (thuyên giảm). Cơn lupus bùng phát có thể từ
nhẹ đến nghiêm trọng, và chúng không theo một khuôn mẫu nào. Tuy nhiên, bằng
việc điều trị, nhiều người mắc bệnh lupus vẫn có thể kiểm soát được bệnh.

Ai mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống (lupus)?
Bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh lupus, nhưng nữ giới có nhiều khả năng mắc bệnh
hơn nam giới. Bệnh thường xảy ra ở những người trong độ tuổi từ 15 đến 45 tuổi.
So với người da trắng thì lupus phổ biến hơn ở người Mỹ Gốc Phi cũng như người có
nguồn gốc Mỹ Da Đỏ và Châu Á. Nếu quý vị có một thành viên gia đình mắc bệnh
lupus hoặc bệnh tự miễn khác, quý vị có thể dễ mắc lupus hơn.

Các triệu chứng của bệnh lupus ban đỏ hệ thống (lupus) là
gì?
Các triệu chứng của lupus khác nhau với mỗi người mắc bệnh. Các triệu chứng có
thể là:
Nhẹ hoặc nghiêm trọng hơn.
Ảnh hưởng đến một vùng trên cơ thể quý vị.
Ảnh hưởng đến nhiều vùng trên cơ thể quý vị.
Xuất hiện rồi biến mất.

Thay đổi theo thời gian.
Một số triệu chứng xảy ra khi bệnh gây viêm trong các cơ quan. Các triệu chứng của
bệnh lupus có thể bao gồm:
Viêm khớp, gây đau và sưng khớp và cứng khớp buổi sáng.
Sốt.
Thường xuyên cảm thấy mệt mỏi (mệt).
Phát ban.
Rụng tóc.
Các vết loét, thường không đau, ở mũi và miệng.
Thay đổi màu sắc ở ngón tay và ngón chân - màu xanh tím, trắng hoặc đỏ - do
lạnh và căng thẳng (hiện tượng Raynaud).
Sưng ở các tuyến.
Sưng ở chân và quanh mắt.
Đau khi thở sâu hoặc nằm xuống.
Nhức đầu, chóng mặt, trầm cảm, lẫn lộn hoặc co giật.
Đau bụng.
Ở một số người mắc bệnh lupus, viêm có thể dẫn đến các vấn đề khác với thận, tim
hoặc phổi.

Điều gì gây ra lupus ban đỏ hệ thống (lupus)?
Không ai biết điều gì gây ra lupus. Một số yếu tố có thể kích thích hệ miễn dịch của
quý vị, gây ra bệnh. Các yếu tố này bao gồm:
Gen.
Môi trường (ví dụ như tiếp xúc với nhiễm trùng vi-rút, ánh nắng, một số loại
thuốc, và hút thuốc lá).
Các ảnh hưởng khác liên quan đến hệ miễn dịch.

Có xét nghiệm nào cho lupus ban đỏ hệ thống (lupus)
không?

Hiện tại, không có một xét nghiệm nào để cho biết quý vị mắc lupus hay không.
Lupus có thể khó chẩn đoán vì nó có nhiều triệu chứng đến và đi. Ngoài ra, các triệu
chứng của lupus có thể giống với các triệu chứng của các chứng rối loạn hoặc bệnh
khác. Khi trao đổi với bác sĩ của quý vị, hãy nhớ đề cập các triệu chứng mà quý vị
không còn gặp phải. Chẩn đoán lupus có thể bao gồm:
Bệnh sử của quý vị, tiền sử gia đình và các triệu chứng.
Khám thể chất hoàn chỉnh.
Xét nghiệm máu và nước tiểu trong phòng thí nghiệm.
Sinh thiết da hoặc thận bằng cách lấy một mẫu mô nhỏ để nhìn qua kính hiển vi.

Lupus ban đỏ hệ thống (lupus) được điều trị như thế nào?
Các mục tiêu điều trị lupus là nhằm:
Kiểm soát triệu chứng.
Ngăn ngừa các cơn phát bệnh, và thuyên giảm bệnh hoàn toàn nếu có thể.
Ngăn ngừa hoặc làm chậm tổn thương ở cơ quan.
Cải thiện chất lượng cuộc sống của quý vị.
Lupus là một bệnh mạn tính (kéo dài), và chưa có cách nào chữa khỏi. Tuy nhiên,
các biện pháp điều trị đã cải thiện khá nhiều, và các bác sĩ có nhiều cách hơn để
kiểm soát bệnh.
Điều trị cho lupus có thể bao gồm:
Thuốc, ví dụ như:
Thuốc chống viêm để giúp điều trị cơn đau hoặc sốt.
Thuốc chống sốt rét, dùng để ngăn ngừa và điều trị sốt rét, để điều trị mệt mỏi,
đau khớp, phát ban da, và viêm phổi gây ra bởi lupus.
Corticosteroid để giúp giảm viêm trong cơ thể.
Thuốc ức chế miễn dịch để giúp kiềm chế hệ miễn dịch hoạt động quá mức.
Một số thuốc sinh học.
Các liệu pháp thay thế và bổ sung, ví dụ như chế độ ăn uống đặc biệt, thực phẩm
bổ sung, và châm cứu, nhưng nghiên cứu chưa chỉ ra được liệu các cách này có
giúp điều trị lupus được hay không.

Ai điều trị bệnh lupus ban đỏ hệ thống (lupus)?

Nếu quý vị bị bệnh lupus, quý vị có thể gặp những bác sĩ, bao gồm:
Bác sĩ thấp khớp, điều trị các bệnh thấp khớp chẳng hạn như viêm khớp, và
những rối loạn viêm hoặc tự miễn khác.
Nhà nghiên cứu miễn dịch lâm sàng, chuyên về các chứng rối loạn hệ thống miễn
dịch.
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính, chẳng hạn như bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ
nội khoa.
Chuyên gia sức khỏe tâm thần, cung cấp dịch vụ tư vấn và điều trị các rối loạn
sức khỏe tâm thần chẳng hạn như trầm cảm và lo lắng.
Bác sĩ chuyên khoa thận, điều trị bệnh về thận.
Bác sĩ chuyên khoa tim, chuyên điều trị các bệnh về tim mạch.
Bác sĩ huyết học, chuyên về các rối loạn máu.
Bác sĩ nội tiết, điều trị các vấn đề liên quan đến các tuyến và hoóc-môn.
Bác sĩ da liễu, điều trị các vấn đề về da.
Bác sĩ phổi, điều trị các vấn đề phổi.
Bác sĩ thần kinh, điều trị các rối loạn và bệnh về cột sống, não và dây thần kinh.

Sống cùng với bệnh lupus ban đỏ hệ thống (lupus)
Sống cùng với bệnh lupus có thể rất khó khăn, nhưng một quan niệm sống tích cực
là rất quan trọng. Quý vị có thể làm nhiều điều giúp mình sống cùng với bệnh lupus:
Học cách nhận diện các dấu hiệu cảnh báo của các cơn phát bệnh để quý vị và
bác sĩ của quý vị có thể giảm hoặc ngăn các cơn này. Các dấu hiệu cảnh báo bao
gồm:
Mệt mỏi gia tăng.
Sưng khớp.
Đau.
Phát ban.
Sốt.
Đau bụng.
Đau đầu.
Có một chế độ ăn uống nhiều hoa quả, rau củ và ngũ cốc nguyên cám.
Tập thể dục để duy trì cơ thể khỏe mạnh; tuy nhiên, hãy trao đổi với bác sĩ của
quý vị trước khi bắt đầu một chương trình tập thể dục.
Nếu quý vị hút thuốc, hãy bỏ thuốc.
Tránh ánh sáng mặt trời. Đội mũ hoặc mặc áo dài tay, và thoa kem chống nắng

bất cứ lúc nào quý vị đi ra ngoài.
Liên hệ với các nhóm hỗ trợ trực tuyến và tại cộng đồng.
Trao đổi với gia đình và bạn bè của quý vị về bệnh lupus để giúp họ hiểu về bệnh
này.
Nhờ giúp đỡ khi quý vị cần.
Dành thời gian làm một số hoạt động mà quý vị thích.
Giảm căng thẳng – thử thiền, đọc sách, hoặc thở sâu.
Hầu hết những người có triệu chứng lupus nhẹ hoặc có tình trạng bệnh thuyên giảm
có thể thường xuyên thực hiện các hoạt động thường ngày giống như trước khi họ
được chẩn đoán bệnh.

Mang Thai và Tránh Thai Cho Phụ Nữ Bị Bệnh Lupus
Hầu hết phụ nữ bị mắc bệnh lupus có thể mang thai khỏe mạnh nếu bệnh được
kiểm soát. Nếu quý vị bắt đầu kế hoạch mang thai, hãy trao đổi với bác sĩ của quý
vị để quý vị được khỏe nhất trước khi mang thai. Hãy tìm một bác sĩ sản khoa có
kinh nghiệm làm với việc phụ nữ mắc bệnh lupus.
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