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सिस्टेसिक लुपि अर्थिाटोिि 
सिस्टेसिक लुपि अर्थिाटोिि (SLE) िानििहरूिा प्रया: जिो अिुहारिा बिबिरा आउिे, अज विशषे 
गरी िाकिा, गालािा बिबिरा आउि ेर फ्याउरोले टोकेको जस्तो नििािी रहिे हुन्छ। त्यिकारणले 
िै यो रोगको िाि यस्तो राखिएको हो। यो फ्याउरो जस्तै जङ्गली हुन्छ, यिले छालािा िात्र आक्रिण 
िगरी धेरै जिो अिस्र्ाहरूिा अन्य अङ्ग तर्ा तन्तुहरूिा पनि आक्रिण गछथ। त्यिकारण यिलाई 
सिस्टेसिक लुपि अर्थिाटोिि भनिएको हो। 

SLE स्ि-प्रनतरक्षित रोग हो। यि रोगलाई देखििे वित्त्तकै उपचार गररएि भिे अिस्र्ािा पररितथि 
हुििक्छ र प्राणघातक हुििक्छ। SLE को कुिै पनि उपचार छैि। यद्यवप, यि अिस्र्ालाई िढ्ि 
िददई प्रभािकारी रूपिा नियन्त्रण गिथ िककन्छ र बिरािीलाई आफ्िा काि र दैनिक कायथिा फकथ ि 
पुि: िुरु गिथ ििि ििाउि िककिछ्। 
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1. SLE भनेको के हो? 

SLE स्ि-प्रनतरक्षित रोग हो, जििा बिरािीको अङ्ग तर्ा तन्तहुरूलाई प्रत्यि िा अप्रत्यि रूपिा 
आक्रिण गिे अिािान्य अत्यधधक एत्न्टिडिज अप्रकायाथत्िक प्रनतरिा प्रणालीले गलत शरीरका 
कोषहरू उत्पन्ि गछथ जिले गदाथ दीघथकालीि जलि निम्तत्याउँछ। SLE द्िारा िि ैअङ्ग तर्ा तन्तुहरू 
प्रभावित हुििकँ्छि,् विशषेगरी छाला, जोिीहरू र सिगौला प्रभावित हुन्छि।् गम्तभीर अिस्र्ाहरूिा, 
एक्युट रेिल फेल पनि हुििक्छ। यदद केन्रीय स्िायु प्रणालीिा िरािी भएिा, यिले िािसिक रोग 
एवपलेस्पी िा ित्स्तष्कघात निम्तत्याउि िक्छ। 

धेरैजिो SLE का बिरािीहरू 15 देखि 30 िषथ उिेरका िदहला हुि ेगछथि।् पुरुष बिरािीहरू कूल 
बिरािीहरूको दश भागको एक भाग हुिे गछथि।् SLE ित िंक्रािक हुन्छ ित िंशाणुगत हुन्छ। 
कदहलेकाहीीँ, गभथिती िदहलाले भ्रुणिा प्लेिेन्टािाफथ त एन्टीिडिज पाि गिथ िक्िेनछि।् त्यस्ता 
अिस्र्ाहरूिा, िच्चािा लुपि छालािा िदटरा आउिे जस्ता लिण देिा पिथ िक्छ, जुि धेरैजिो 
अिस्र्ाहरूिा छोटो िियिा हराउिेछ। केही िंख्यािा िच्चाहरूलाई जन्िजात हृदय गनत िल्क हुिे 
हुििक्छ, जिले न्यूि िुटुको धड्कि ििाउि िक्छ। यद्यवप, यो प्राणघातक होइि र उपचारको 
आिश्यकता पदैि। एकदिै विरलै अिस्र्ाहरूिा, िच्चाहरूिा गम्तभीर हृदय गनत ब्लक देखिन्छ। 

SLE लुपि अर्थिाटोििको प्रकार हो। अन्य प्रकारिा डिस्कोइि लुपि अर्थिाटोिि र ििाक्युट 
कन्टानियि लुपि अर्थिाटोिि पदथछि,् जिले छालािा िात्र प्रभाि पाछथि ्र िाधारणतया SLE भन्दा 
हलुका अिस्र्ाका हुन्छि।् यद्यवप, नतिीहरू SLE को रूपिा विकसित हुि ेिम्तभाििा हुन्छ। 
िािान्यतया, लुपि देखिएिा, यिलाई SLE िानिन्छ। 

  
2. सिस्टेसिक लुपि अर्थिाटोििका जोखिि कारक तत्वहरू के-के हुन?् 

अिुिन्धािका अिुिार, निम्तिसलखित तत्िहरूले SLE विकसित हुिे िम्तभाििालाई िवृि गछथ : 

 िंशाणु: 

अध्ययिहरूले लुपि िंशाणुगत HLA-DR2, HLA-DR3 िा कत्म्तप्लिेन्ट C4 को अभाििँग 
जोडिएको हुन्छ भिी देिाएका छि।् SLE बिरािीका पररिार िदस्यहरूलाई यो रोग लाग्िे 
िम्तभाििा िढी हुन्छ।  
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 एस्रोजि: 

लुपि िािान्यतया प्रजिि ्उिेरका िदहलाहरूिा हुिे हँुदा यो इस्रोजििँग ित्जकिाट िम्तित्न्धत 
हुन्छ। गभाथिस्र्ा र इत्स्टजेि भएको कन्रािेत्प्टक वपल्िको उपभोग गिाथले यो रोगलाई अझ िराि 
ििाउि िक्छ। िदहिािारी रोककिुभन्दा अनघका बिरािीहरूले कुिै र्प औषधध बििा िै यो रोग 
हराएका लिण फेला पािेछि।्  

 जानत: 

SLE काउकासियििा भन्दा एसशयाली र अकिकी िूलका िानििहरूिा अझ िािान्य रूपिा 
देखिन्छ।  

 परािैजिी ककरण: 

घाि ताप्िाले SLE हुििक्छ। िूलभूत कारण अझै अस्पष्ट भएतापनि। परािैजिी एक्िपोजरिा 
छालाले नििाथण गिे प्रोदटिले प्रनतरिा प्रणालीलाई बिगािे गछथ र जिको पररणाि स्िरूप जलि 
िुरु हुन्छ भन्िे िम्तभाििा हुन्छ।  

 औषधध: 

नित्श्चत औषधधहरू लािो िियिम्ति उपभोग गिे, उच्च रक्तचाप विरुिका औषधधहरू िदहत 
जस्तै हाइड्रालाजाइि, िािसिक औषधधहरू जस्तै क्लोरप्रोिाजाइि िा ियरोग विरुिका 
औषधधहरूले लुपि िुरु गराउि िक्छि।् यद्यवप, औषधधिाट लुपि हुिे िम्तभाििा विरलै हुन्छ।  

 अन्य तत्िहरू: 

रिायिहरू िा धमु्रपाििा िम्तपकथ िा रहिे भाइरि िा ब्याक्टेररयल िङ्क्रिणले लुपि िुरु गराउँछ 
भन्िे केही अिुिन्धािहरूले देिाएका छि।्  
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3. सिस्टेसिक लुपि अर्थिाटोििको किरी रोकर्ाि गने? 

अदहलेिम्ति लुपिको रोकर्ाि गिे कुिै विशषे तररकाहरू छैिि ्तर स्िस्र्कर जीिि शैली कायि 
राख्िे, धेरै काि िगिे, कािको प्रेिरलाई कि गिे र धमु्रपाििाट टाढै रहिे हो भिे दीघथकालीि 
रोगहरूलाई रोकर्ाि गिथ िद्दत हुििक्छ।  

 
4. सिस्टेसिक लुपि अर्थिाटोििका कारणहरू के-के हुन?् 

प्रनतरिा प्रणालीले आफ्ि ैशरीरका तन्तुहरूिा ककि आक्रिण गछथ भन्िे धचककत्िा कफल्ििा कुिै 
आइडिया छैि। िंशािुगत तत्ि र हासिल गररएका तत्िहरूले रोग िुरु गराएको हुििक्छ। िंशाणुगत 
तत्िहरू िुख्य कारण होइिि ्र बिरािीहरूले लुपिको िंशाणुगत तत्िहरूलाई आदत ििाएका हुन्छि ्
र त्यिपनछ जि नतिीहरू भाइरिहरू जस्ता हासिलयोग्य िुरु हुि ेतत्िहरूको िम्तपकथ िा आउँछि,् अनि 
नतिीहरूिा रोग िुरु हुन्छ।  

 
5. सिस्टेसिक लुपि अर्थिाटोििका लक्षणहरू िजजलैिँग पहहचान गनथ िककन्छ? 

हरेक बिरािीको सिस्टेसिक लुपि अर्थिाटोििको त्स्र्नत सभन्ि-सभन्ि हुििक्छ र प्रभावित तन्त ु
अङ्गहरू पनि सभन्ि-सभन्ि हुििक्छि।् लिणहरू हलुका िा गम्तभीर हुििक्छि ्र एक्युट िा िुस्त 
हुििक्छि।् कुिै छोटो िियको लाधग देखिन्छि ्भिे केही निरन्तर रदहरहि िक्छि।् सिस्टेसिक लुपि 
अर्थिाटोििले कुि िेत्रहरूिा प्रभाि पारेको छ भन्िेिा लिणहरू निभथर हुि पनि िक्छि।् निम्तिसलखित 
लिणहरू िाझा लिण हुि:् 

 जोिीहरू दखु्िे: 

धेरै बिरािीहरूलाई जोिी दखु्िे र िुत्न्ििे हुन्छ र जििाट अर्थराइदटि हुन्छ। धेरै अिस्र्ाहरूिा, 
प्रारत्म्तभक लिणहरू हुन्छि ्जुि प्रारम्तभ ि ैनिदाि गिथ िहत्त्िपूणथ हुन्छि।् प्रभावित जोिीहरूिा 
औलंा, कम्तिर, काँध, घुँिा र नितम्तिका जोिीहरू आदद पदथछि।् बिरािीहरूले जोिीहरूिा गम्तभीर 
पीिा, िंिेदिशीलता र िुत्न्िएको िहिुि गछथि।् धेरै बिरािीहरूको ििय अिुिार अिस्र्ाहरूिा 
िुधार आउि ेिा अझ िराि हुिे गदथछ र बिहाििा किापि हुि,े अर्ाथत बिरािीहरूको प्रभावित 
जोिीहरू बिहाि उठ्िे िेलािा किा हुिे हुििक्छ। िािान्यतया, लुपििाट नित्म्तति ेअर्थराइदटिले 
कदहलेकाहीीँ जोिीहरूको डिफसिथटी निम्तत्याउँछ।  
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 बिबिरा आउिे:  
o िाकको िािी र दिुै गालािा बिबिरा आउिे। लगभग 40% बिरािीहरूलाई प्रारत्म्तभक 

लिणहरूको रूपिा नतिीहरूको गालािा बिबिरा आउिे गछथ तर केही बिरािीहरूिा रोग 
िुरु भएको केही िदहिािा िा केही िषथिा बिबिरा आउिे पनि गदथछ। िुरुिातिा गालािा 
बिबिरा देिापछथि ्र केही बिरािीहरूको िाकको िािीिा बिबिरा आउिे गछथ , जिकारण 
पुतली-आकारको बिबिरा (िलार रय्ाि) नििाथण हुि ेगछथ।  

o हातहरूको पछाडि, छाती र कन्िािा, ताल ुर गाला आददिा पपथल ब्लू डिस्क-प्रकारको बिबिरा 
आउि ेगछथ। यी लिणहरू भएका बिरािीहरूको अिस्र्ाहरू िापेक्षिक रूपिा हलुका हुन्छि ्
र अन्य अङ्गहरूिा प्रभाि पािे िम्तभाििा न्यूि हुन्छ।  

o छालािा देिापिे स्काली अर्थिाटोि पिोररयासिि कै ििाि हुन्छ। यो रोग भएका 
बिरािीहरूका अन्य सिस्टेसिक सलििहरू अनत गम्तभीर हुि ेछैिि ्र सिगौला िराि हुिे 
िम्तभाििा पनि अनत विरलै हुन्छ।  

o ऐकदिै कि बिरािीहरूलाई छालािा फोका उठ्िे िदहतका कन््याक्ट िुलुिहरू हुिे गछथ। 
 िाधर्को िाहेक, बिरािीहरूिा निम्तिसलखित लिणहरू हुििक्छि:्  

o घाििा पदाथ परािैजिी ककरणहरूिा फोटोसिन्रे्सिि र छालािा िदटरा आउिे  
o र्काई लाग्ि े 
o अज्ञात कारणहरूले गदाथ निरन्तर रूपिा हलुका ज्िरो आउिे  
o तौल घट्ि ेिा िढ्िे  
o घाँटी िा फाधगथयल अल्िर  
o कपाल झिे  
o धचिोिा िा प्रेिरिा हँुदा औलंा िा िुढी औलंाहरू िेतो हुि ेर त्यिपनछ पपथल ब्लू (रेिाउड्ि 

फेिोिेिि) हुिे  
o श्िािप्रश्िाििा कदििाई हुिे  
o छाती दखु्ि े 
o आँिाहरू िुख्िा हुि े 
o वपिाििा रगत देखिि ु 
o पेट दखु्िे, िाकिाकी लाग्िे  
o घिराहटपि हुि े 
o गम्तभीर रूपिा टाउको दिेुिा  
o ऐंिि हुिे  
o िंज्ञािात्िक कायथ प्रणाली बिग्रिे  
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6. सिस्टेसिक लुपि अर्थिाटोििको अनुिन्धान र ननदान किरी गनथ िककन्छ? 

अपररधचत बिबिरा आउिे िा निरन्तर पीिा हुिे (विशषे गरी जोिीहरूिा) हुन्छ िा र्काई लाग्छ भिे, 
तपाईंको धचककत्िकिँग परािशथ सलिुपछथ। तपाईंलाई कन््याक्टेि सिस्टेसिक लुपि अर्थिाटोिि भएको 
छ भिे निम्तिसलखित परीिणहरूले यिको निदाि गिथ िद्दत गिथ िक्िेछि:् 

 कज्ललट ब्लड काउन्ट (CBC): हेिोग्लोबिि, िेता रक्त कोषहरू र प्लादटलेट परीिण गिथ। 
बिरािीको हेिोग्लोबिि र िेता रक्त कोषहरूको स्तर अत्यधधक न्यूि हुििक्छ, विशषेगरी रोग 
िुरु हँुदाको िियिा।  

 24 घण्टे पपिाब परीक्षण: बिरािीको वपिाि 24 घण्टा होल्ि गरेर राख्िे र यिको युररिरी 
अल्िुसिि र कक्रएदटिाइि िापि गरी सिगौलाका प्रकायथहरूको परीिण गिे र िाइक्रोस्कोपिा 
वपिाििा भएका कोषहरूलाई अिलोकि गिे।  

 िगृौलाको प्रकार्थको िूल्र्ाङ्कन: यििा िुख्य तत्िहरू कािाथिाइि र कक्रएदटिाइि िदहत 
िदरयि, पोटासियि, क्लोराइि, िाइकािोिेट, कािाथिाइि र कक्रएदटिाइि ििािेश हुन्छि।् यदद 
ती दईुका आंकिा उच्च रूपिा रहेिा, यिको अर्थ सिगौलाका प्रकायथहरू िराि भएका छि ्भन्िे 
हुन्छ। आिश्यक परेिा, सिगौलाका तन्तुहरूको परीिण आिश्यक हुििक्छ।  

 एजन्ट-न्र्ुजललर्र एन्टबडी (ANA) परीक्षण: यदद िनतजा पोजेदटभ आएिा, यिको अर्थ 
बिरािीको प्रनतरिा प्रणाली िराि भएको भन्ि ेहुन्छ। सिस्टेसिक लुपि अर्थिाटोिि भएका 
लगभग 99% बिरािीहरूिा एत्न्ट न्यूत्क्लयर एन्टीििी विकसित हुिेछ तर यो एन्टीििी अन्य 
िातरोग िा िङ्क्रसित बिरािीहरूिा पनि हुि ेगछथ।  त्यिकारण, बिरािीको एत्न्ट न्यूत्क्लयर 
एन्टीििीको िनतजा पोजेदटभ आएता पनि निदािलाई पुत्ष्ट गिथ उ/उिी अनतररक्त एन्टीििी 
परीिणहरू गराउिे कायथिा जािुपछथ। ती परीिणहरूिा एत्न्ट-ििल-स््यान्ििे (Anti-ds DNA) 
िा एन्टी-सलपोइि एन्टीििी (aPL) ििािेश हुन्छि।्  

 छातीको एलि-रे: फोक्िोिा जलि िा तरल पदार्थ छ िा छैि भिी अिलोकि गिथ आिश्यक 
पछथ र पेररकाडि थयििा तरल पदार्थ भएको कारणले िढेको िुटु पनि देिाउि िक्छ।  

 कज्ललिेन्ट प्रोहटनको स्तर: कत्म्तप्लिेन्ट रगतिा हुिे विशषे प्रोदटि हो र िम्तिरहरूिा 
व्यित्स्र्त हुन्छ। लुपिका लाधग C3 िा C4 परीिण गररन्छ। बिरािीको बििारीको अिस्र्ा 
िकक्रय छ भि,े कत्म्तप्लिेन्ट प्रोदटि कि हुिेछ। 

अिेररकि कलेज अफ रेहुिाटोलोजीका अिुिार, निम्तिसलखित 11 िध्ये 4 िटा क्रसिक रूपिा िा 
छुट्टाछुटै्ट रूपिा लिणहरू भएका बिरािीलाई सिस्टेसिक लुपि अर्थिाटोिि भएको छ भिी निदाि 
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गररन्छ। 

1. िलार बिबिरा 

2. डिस्कोइि लुपि अर्थिाटोिि 

3. फोटो िंिेदिशीलता घाि ताप्दा छालािा अिािान्य प्रनतकक्रयाहरू  

4. घाँटी िा फाधगथयल अल्िर 

5. अर्थराइदटि 

6. िेरोसिदटि: पेररकाडि थदटज र प्लेयुररदटज िदहत 

7. रेिल रोग: युररिरी एल्िुसिि 0.5 ग्राि िाघेको िा िेल्युलर कास्टहरू दैनिक रूपिा वपिाििा पाइन्छ 

8. न्यूरोलोत्जकल रोग: इवपलेप्िी िा िाइकोसिि हुिे 

9. िम्तिन्धी विकार: हेिोलाइदटक इिेसिया, न्यूि िेतो रक्त कोषको िंख्या िा न्यूि प्लादटलेटको 
िंख्या िदहत 

10. एन्ट न्यूत्क्लयर एन्टीििी (आणआ): पोजेदटभ िनतजा पेश भएको 

11. इम्तयुिोलोत्जकल विकार: Anti-dsDNA, Anti-Sm Ab िा aPL को पोजेदटभ िनतजा िदहत  
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7. सिस्टेसिक लुपि अर्थिाटोििको उपचार के हो? 

हाल सिस्टेसिक लुपि अर्थिाटोििको उपचारको िुख्य तररका औषधध िै हो। धचककत्िकले कुि-कुि 
अङ्गहरू प्रभावित छि ्र रोगको गम्तभीरतालाई हेरेर उधचत औषधधहरू निदेसशत गिेछि,् जिकारण 
रोगलाई निगरािी गिथ िककन्छ। यिका अनतररक्त, अर्थराइदटि आदद जस्ता व्यत्क्तगत लिणहरूिाट 
िुत्क्त पाउि कफत्जयोरे्रापी गिथ िुझाि ददि िक्िेछि।् 

 NSAIDS (ििस्टेरोइि एत्न्ट-फ्लािेटोरी औषधधहरू): 

िािान्यतया अर्ाथराइदटि िा प्लेउररिी जस्ता िािान्य अिस्र्ाहरू भएका बिरािीहरूलाई निदेसशत 
गररन्छ। उदाहरणहरूिा िाप्रोिाइि, आइिुप्रोफेि, िुसलििाक र डिक्लोफेिाक ििािेश हुन्छि।् 
पाश्िथ प्रभािहरूिा पेट दखु्िे, पेटको अल्िर, सिगौला र कलेजोका प्रकायथहरू िराि हुिे, टाउको 
दखु्िे, एिेत्प्टक िेनिन्जाइदटि, प्लादटलेटको गलत कायथपिनत आदद हुि।् हालै NSAID को ियाँ 
जेिेरेििको रूपिा COX II लाई पाश्िथ प्रभािहरू कि गराउि िजारिा उपलब्ध गराइएको छ तर 
यिले रक्तिलीको ब्लकेजको जोखिि िढाउिेछ।  

 एत्न्ट-िालाररयलहरू 

िािान्यतया निदेसशत हाइड्रोत्क्िक्लोरोत्क्िि हो जुि अर्ाथराइदटि, राम्रो प्रभािका बिबिरा र 
रेदटिोप्यार्ी र िंिेदिशील छालािा ििािेश पाश्िथ प्रभािहरू भएका बिरािीहरूप्रनत लक्षित छ।  

 कोदटथकोस्टेरोइिहरू 

यो सिस्टेसिक लुपि अर्थिाटोििको उपचारको लाधग अनत िहत्त्िपूणथ औषधध हो, जिले 
जलिलाई घटाउिे, र्कािटलाई िुधार गिे गछथ र यिको िादहरी प्रयोगले बिबिरालाई निको पािथ 
िद्दत गिथ िक्छ। बििारीको अिस्र्ािा गम्तभीर हँुदा, जस्तै एक्युट लुपि िेिाइदटि, स्िायु 
प्रणालीको लुपि, लुपि नििोनिया, हेिोलाइदटक इिेसिया िा लो सलउकोिाइट हँुदा, धचककत्िकले 
स्टेरोइिको उच्च िात्रा निदेश गिथ िक्िेछि ्भिे आकत्स्िक अिस्र्ािा, धचककत्िकले 
िाधर्ल-प्रेडिनििोलोि पल्ि रे्रापीको िूलो िात्राको इन्राभेिि िुई प्रयोग गिथ िक्िेछि।् उक्त 
औषधधको िात्राले अिस्र्ालाई बििारीको अिस्र्ा नियन्त्रणिा हुिेगरी कि गिेछ। 

िािान्यतया प्रयोग गररिे स्टेरोइििा प्रेड्नििोि िा प्रेड्निओलोि ििािेश हुन्छि ्तर यिका पाश्िथ 
प्रभािहरू गम्तभीर हुन्छि,् िूलो िात्रा िा लािो िियिम्ति प्रयोग गदाथ हुिे गछथि,् त्यिकारण ती 
औषधधहरू धचककत्िकको निदेशिहरू अिुिार िािुपछथ। पाश्िथ प्रभािहरूिा शरीरिा पािी र िुि 
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जम्तिा हुिे, पेत्प्टक अल्िर, उच्च रक्तचाप, िधिुेह, ओत्स्टयोपोरोसिि, ओत्स्टयोिेक्रोसिि, घट्दो 
प्रनतरिा, डिप्रेस्ि एड्रिेेत्जथक िेके्रिि, कन््याक्ट, एत्न्जिा कोडि थि, अरररथर्सिया आदद पदथछि।्  

 इम्तयुिोिुप्रेसिभ औषधधहरू र िायोलोत्जकल एजेन्टहरू: 

बििारीको अिस्र्ा अनत गम्तभीर हुन्छ भिे र अिस्र्ाहरूलाई उच्च िात्रा िा स्टेरोइिले िुधािथ 
िकेिि ्भिे, धचककत्िकले त्यस्र्ा औषधध निदेशि ददिे िारे िोच्ि िक्िछेि।् लुपि 
अर्थिाटोििको प्रभािहरूलाई प्राप्त गिे आशा गदै प्रनतरिा प्रणालीलाई अिरोध गिे हुििक्छ। 
िािान्यतया प्रयोग गररिे औषधधहरूिा अजाधर्योप्राइि, िाइक्लोपोररि A र िाइक्लोफोस्फािाइि 
(CTX) हुि।् धेरैजिो अिस्र्ाहरूिा, औषधधहरूको िात्रा कि गिथ नतिीहरूलाई स्टेरोइििँगै 
निदेसशत गररन्छ। प्रभािकारी भएता पनि, CTX आफैिा उच्च टोत्क्िि िदहतको क्यान्िर 
विरुिको औषधध हो, जिले धेरै पाश्िथ प्रभािहरू निम्तत्याउँछ। यििा िंक्रिण हुिे, म्तयेलोिप्रेिि, 
एिेसिया, लो लेउकोिाइट, कपाल झिे, कलेको िराि हुिे, हेिर्हयाथधगक िाइदटदटि, ट्युिर र ितृ्यु 
हुिे िढ्दो िम्तभाििा हुन्छ।  

हालैका िषथहरूिा, ियाँ जेिेरेििको इम्तयुिोिप्रेसिभ औषधधहरूको रूपिा िाइकोफेिोलेट िोफेदटल 
(MMF) लाई CTX को प्रनतस्र्ापिको रूपिा स्टेरोइििँग प्रयोग गररन्छ। यिको िफलताको दर 
CTX कै ििाि हुन्छ, विशषेगरी लुपि िेकिदटि र रिल फेलरको रोकर्ाििा ििाि हुन्छ। यिको 
प्रभाि CTX को भन्दा कि हुन्छ। यस्तो िुख्यगरी ककि हुन्छ भिे यो औषधध चयिपूणथ रूपिा 
T र B लाइफोिाइटहरूको अिरोधको लाधग लक्षित हुन्छि ्र अन्य गैर-लाइफोिाइटहरूलाई हानि 
गदैिि,् जिले गदाथ धेरै पाश्िथ प्रभािहरू कि हुन्छि।् 

परम्तपरागत इम्तयुिो-िप्रेसिभ औषधधहरूिा अिुकूल रूपिा प्रनतकक्रया िजिाउिेहरूका लाधग, हाल ै
विकसित गररएका िायोलोत्जकल एजेन्टहरू प्रयोग स्िरूप ददि िककन्छ। गम्तभीर अिस्र्ाहरू 
भएका बिरािीहरूलाई ियाँ औषधधहरूका प्रभािहरू प्रभािशाली हुन्छि।् िायोलोत्जकल एजेन्ट 
िध्येको ररटत्क्टम्तयाि जुि सलम्तफादटक प्रणालीिा B सलम्तफोिाइदटिको िप्रेसिभ 
कक्रयाकलापहरूिाफथ त अिािान्य एन्टबििीहरूलाई रोक्िका लाधग ददइन्छ, जिकारण प्रनतरिा 
प्रणालीिा स्ि-आक्रिणलाई कि गछथ। िेसलििाि अको िायोसलत्जकल एजेन्ट हो जुि B 
सलम्तफोिाइदटिका कक्रयाकलापहरूिा लक्षित हुन्छ, जिले एत्न्ट-ििल-स्रान्िेि DNA 
एत्न्टििीहरूलाई कि गछथ , जिले गदाथ लिणहरूिा िुधार ल्याउँछ र रोग फेरर हुिे िम्तभाििालाई 
कि गछथ।  
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8. सिस्टेसिक लुपि अर्थिाटोििका जहटलताहरू के के हुन?् 

सिस्टेसिक लुपि अर्थिाटोििले गम्तभीर जदटलताहरू निम्तत्याउँछ जिले शरीरका िि ैप्रकायथहरूलाई 
प्रभाि पाछथ। नतिीहरू यिप्रकार छि:्  

 रेिल फेलर: 

धचनियाँ िानििहरूिा, लुपि अर्थिाटोिििाट आक्रिणको जोखिििा िंिेदिशील हुि ेभिेको िुख्य 
रूपिा सिगौला हुि।् लुपि अर्थिाटोिि भएका तीि भागको दईु भाग बिरािीहरूिा विसभन्ि 
स्तरहरूका लुपि िेिाइदटि हुन्छ, जिले नतिीहरूलाई रेिल फेलका कारण ितृ्युिम्ति पुरय्ाउँछ। 
त्यिकारण, बिरािीले िगृौला प्रकायथको निरीिण गिथ नियसित रूपिा वपिाि र कक्रएदटिाइिका 
परीिणहरू गराउिुपछथ।  

 केन्रीय स्िायु प्रणाली: 

लुपि अर्थिाटोिि भएको बिरािीलाई टाउको दखु्िे, भ्रि हुिे, िुछाथ पिे, िभथहरू िा स्पाइिल 
किथिािा जलि हुिे, प्यारालाइसिि हुिे िा सलम्ति अचते हुि ेहुन्छ।  

 रगत िा रक्त िलीहरूका रोगहरू: 

सिस्टेसिक लुपि अर्थिाटोििले एिेसिया, रक्तस्राि िा रगत जम्तिे जस्ता रगतिँग िम्तित्न्धत 
ििस्याहरू निम्तत्याउि िक्छ। यिले रक्त िलीहरूिा जलि हुिे िम्तभाििा हुन्छ जिले रक्त 
िलीहरूलाई िाँगुरो ििाउिे िा नतिीहरूलाई रोक्िे गिथ िक्छ, जिकारण ितृ्यु पनि हुििक्छ।  

 स्टेरोदटि र इन्टत्स्टथदटयल नििोनिया: 

लुपि अर्थिाटोििले फोक्िोिा आक्रिण गिथ िक्छ, जिले गदाथ िेरोसिदटज हुििक्छ, जिले 
गदाथ बिरािीलाई श्िािप्रश्िाििा पीिा िहिुि हुििक्छ; यिका िार् ैबिरािीलाई गैर-िंक्रसित 
नििोनिया हुिे िम्तभाििा पनि हुन्छ।  

 िुटुको रोगको िुरुिात: 

लुपि अर्थिाटोििले काडि थयाक िांिपेशी, धििी िा िुटुको िेम्तरेिलाई आक्रिण गिेछ, जिले 
गदाथ िाइकोडि थदटज, इन्िोकाडि थदटज, कोरोिरी िुटुको रोग र पेररकाडि थदटज हुििक्छ, जिले िुटुको 
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रोग िुरु हुिे जोखिि िढ्दछ।  

 िंक्रिणहरूिा िंिेदिशील हुिे: 

लुपि अर्थिाटोिि भएका बिरािीहरू विशषे गरी िंक्रिणहरूको जोखिििा हुन्छि,् यिको हुिुको 
कारण भिेको औषधध आपै र उपचारहरूिा प्रयोग हुिे औिधीहरू हुि,् जिले विशषे गरीबिरािीहरूको 
प्रनतरिा प्रणालीहरूिालाई िाजुक ििाउिे गछथ। िािान्यतया िंक्रिणहरूिा युररिरी ्याक्ट 
िंक्रिण, श्िािप्रश्िाि ् याक्ट िंक्रिण, िालिोिेला हेपेि र सशङ्गेल्ि आदद पदथछि,् र्प गम्तभीर 
भिेको नििोनिदटज हो, जिले प्राय: गरी ितृ्य ुनिम्तत्याउँछ।  

 रगररङ क्यान्िर: 

लुपि अर्थिाटोििले क्यान्िर जोखििलाई िढाउि िक्छ, यस्तो जोखिििा विशषे गरी 
िि-हड्गककन्िको सलम्तफोिा हुि ेहुन्छ। उपचारहरूको लाधग इम्तयुिोिप्रेसिभको प्रयोग गिाथले पनि 
क्यान्िर हुि ेिम्तभाििालाई िवृि गरि िक्छ।  

 हड्िीको तन्तुको ितृ्यु: 

लुपि अर्थिाटोििले िा उपचारहरूको लाधग उच्च िात्रािा स्टेरोइिहरूको प्रयोग गिाथले हड्िीिा 
रगतको आपूनतथलाई कि हुििक्छ, जिले गदाथ अिास्कुलर िेक्रोसिि हुििक्छ। नितम्तिको जोिी 
िािान्यतया प्रभावित हुिे गछथ।  

 गभथपातहरू हुिे: 

गभाथिस्र्ाले लुपि अर्थिाटोििलाई अझ िराि गिथ िक्छ र गभथिती िदहलाहरूलाई उच्च रक्तचाप 
(प्रीक्लात्प्िया) ििाउि िक्छ, जिले गदाथ उिेर िपुगी िच्चा जन्िाउिे िा गभथपति पनि 
निम्तत्याउि िक्छ। यदद बिरािीले गभथिती हुि ेयोजिा ििाएिा, उिले/उिले धचककत्िकिँग परािशथ 
सलिुपछथ र विस्ततृ रूपिा कुराकािी गिुथपछथ , जिको अर्थ रोग नियन्त्रणिा हँुदा गभथिती हुि िककन्छ 
भन्िे हो। गभथितीको अिधधिा र िच्चालाई जन्ि ददइिकेपनछ, विशषे फलो-अपहरूको आिश्यकता 
पछथ।  
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