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 ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ 

ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ (SLE) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ 'ਤੇ ਅਕਿਰ ਫੋੜ ੇਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਿ ਤੌਰ' ਤੇ ਨੱਕ 

ਅਤ ੇਗੱਲਹਾਂ ਤੇ, ਸਜਿ ਤਰਹਾਂ ਭੇੜੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਨਸਾਨ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਿੇ ਕਰਕੇ ਸਿਿਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਅਿਲ ਸਵੱਿ ਜੰਗਲੀ ਭੇਸੜਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਿੱਿੜੀ ਤੇ ਹਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਸਜਆਦਾਤਰ ਿਾਿਸਲਆਂ ਸਵੱਿ ਸਟਸੂਆਂ ਤੇ ਹਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ ਇਿ ਨੰੂ ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ 

ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਐੱਿਐਲਈ ਇੱਕ ਆਟੋਇਸਿਊਨ ਸਿਿਾਰੀ ਹੈ। ਿਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵਿ ਅਿਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਘਾਤਕ 

ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਿ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਿਾਅਦ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਐੱਿਐਲਈ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਅਿਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, 

ਸਜਿ ਨਾਲ ਿਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਕੰਿ ਅਤ ੇਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿੁੜ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 
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1.      ਐੱਿਐਲਈ ਕੀ ਹੈ? 

ਐੱਿਐਲਈ ਇੱਕ ਆਟੋਇਸਿਊਨ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਜਿ ਦੇ ਤਸਹਤ ਰੋਗੀ ਦੀ ਪਰਤੀਰੋਧੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਅਿਧਾਰਨ 

ਐਟਂੀਿਾਡੀਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਸਿਣਾਂ ਲਈ ਿਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸੀਕਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤ ੇਸਟਸੂਆਂ ਤੇ ਹਿਲਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਜਲਣ ਨਾਲ ਵਧਦ ੇਹਨ। ਿਾਰੇ ਅੰਗ ਅਤ ੇਸਟਸੂ ਐੱਿਐਲਈ ਦੁਆਰਾ ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਿ 

ਤੌਰ ਤੇ ਿਿੜੀ, ਜੋੜ ਅਤੇ ਸਕਡਨੀ। ਗੰਭੀਰ ਿਾਿਸਲਆਂ ਸਵੱਿ, ਗੁਰਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਲਹ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ 
ਤੰਤਰੀਕਾ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਿਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਰੋਗ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਿਰਗੀ ਅਤ ੇਿਟਰੋਕ। 

ਸਜਆਦਾਤਰ ਐੱਿਐਿਈ ਰੋਗੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਿਰ 15 ਤੋਂ 30 ਿਾਲ ਹੈ। ਪੁਰਸ ਿਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਸਗਣਤੀ ਦਾ 
ਸਿਰਫ ਦਿਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ। ਐੱਿਐਲਈ ਨਾ ਤਾ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ,ਂ ਐੱਿਐਲਈ ਵਾਲੀ 
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਪਲੈਿੈਂਟਾ ਰਾਹੀਂ ਭਰੂਣ ਨੰੂ ਐਟਂੀਿਾਡੀ ਪਾਿ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਜਹੇ ਿਾਿਸਲਆ ਂਸਵੱਿ, ਿੱਿ ੇਨੰੂ 

ਲੂਪਿ ਿਿੜੀ ਦੇ ਫੋੜ ੇਸਜਹੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਾਿਸਲਆ ਂਸਵੱਿ ਥੋੜੇ ਿਿੇਂ ਿਾਅਦ ਛੁੁੁਪ 

ਜਾਣਗ।ੇ ਥੋੜੇ ਸਜਹੇ ਿੱਸਿਆਂ ਨੰੂ ਜਿਾਂਦਰੂ ਸਦਲ ਿਲੌਕ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਿ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਦਰ 

ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਇਹ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦੁਰਲੱਭ ਿਾਿਸਲਆ ਂ

ਸਵੱਿ ਹੀ ਿੱਸਿਆਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਸਦਲ ਿਲੌਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਐੱਿਐਲਈ ਇੱਕ ਸਕਿਿ ਦੀ ਲਪੂਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ। ਦੂਜੀਆ ਂਪਰਕਾਰਾਂ ਸਵੱਿ ਸਡਿਕੋਡ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ ਅਤ ੇ

ਿਿਐਸਕਊਟ ਸਕਊਟੇਨੀਅਿ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ ਸਾਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਿਿੜੀ ਨੰੂ ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਐੱਿਐਲਏ ਸਜਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ, ਉਹ ਐੱਿਐਲਈ ਸਵੱਿ ਸਵਕਿਤ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 
ਲੂਪਿ ਦਾ ਸਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਿਦਾ ਿਤਲਿ ਹੈ ਸਕ ਐਿਐਲਏ। 

  

2.      ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਘਾਤਕ ਕਾਰਕ ਹਨ? 

ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਹੇਠ ਸਦੱਤੇ ਕਾਰਕ ਐੱਿਐਲਈ ਦੇ ਸਵਕਾਿ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ: 

 ਜੈਨੇਸਟਕਿ:  

ਅਸਧਐਨਾਂ ਸਵੱਿ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਕ ਲੂਪਿ ਨੰੂ ਜੀਨ HLA-DR2, HLA-DR3 ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਿੈਂਟ C4 ਦੇ ਜੀਨਾਂ ਦੀ ਕਿੀ ਨਾਲ 

ਜੋਸੜਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਿਐਲਈ ਿਰੀਜ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿੈਂਿਰਾਂ ਨੰੂ ਐੱਿਐਲਈ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਸਜਆਦਾ ਹੰੁਦੀ 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

SLE / Punjabi (Indian) 

Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 3 
 

 

ਹੈ।  

 ਐਿਟਰੋਜਨ:  

ਲੂਪਿ ਦਾ ਐਿਟਰੋਜਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਿੰਿੰਧ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਅਕਿਰ ਪਰਜਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਿਰ ਸਵੱ 

ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੱਭ ਅਵਿਥਾ ਅਤ ੇਗਰਭ ਸਨਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਿਤੇਿਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਇਹ 

ਸਿਿਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਸਜਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਹਾਵਾਰੀ ਦੇ ਿਾਅਦ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।  

 ਨਿਲ: 

ਕੋਿੇਸਿਅਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਵੱਿ ਏਸੀਆਈ ਅਤ ੇਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਐੱਿਐਲਈ ਹੋਣਾ ਸਜਆਦਾ ਆਿ ਹੈ।  

 ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਸਕਰਨ: 

ਿਨਿਾਸਥੰਗ ਐੱਿਐਲਈ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਿੂਲ ਕਾਰਨ ਅਜ ੇਵੀ ਿਪਸਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਿੰਭਵ ਹੈ ਸਕ ਿਿੜੀ ਦੇ ਿੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਸਕਰਨਾਂ ਦੇ ਿੰਪਰਕ ਸਵੱਿ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਿਊਨ 

ਸਿਿਟਿ ਸਵੱਿ ਜਲਣ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਸਜਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

 ਦਵਾਈਆਂ: 

ਲੰਿ ੇਿਿੇਂ ਤਕ ਕੁਝ ਸਵਸੇਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਿਤੇਿਾਲ, ਸਜਿ ਸਵੱਿ ਐਟਂੀ-ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਨ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਿਲ ਹਨ 

ਸਜਵੇਂ ਹਾਈਡਰਾਲੈਜਾਈਨ, ਸਦਿਾਗ ਸਦਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕਲੋਰਪਰੋਿਾਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਐਟਂੀ-ਸਟਊਿਰਕਲੋਸਿੱਿ ਦੀ 
ਦਵਾਈਆਂ ਲੂਪਿ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਸਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੂਪਿ ਦੀ ਿਹੁਤ ਘੱਟ 

ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

 ਹੋਰ ਕਾਰਕ:  

ਕੁਝ ਿੋਧਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕ ਵਾਇਰਿ ਜਾਂ ਿੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ, ਰਿਾਇਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਅਤ ੇ

ਧੂਿਰਪਾਨ ਵੀ ਇਿ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।  
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3.      ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਸਕਿ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ? 

ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੂਪਿ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਿ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤਿੰਦ ਜੀਵਨ-ਸੈਲੀ, ਵੱਧ ਕੰਿ ਤੋਂ ਿਿਣਾ, ਕੰਿ 

ਦੇ ਦਿਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧੂਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਿਿ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਿਾਸਰਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਕਰਨ ਸਵੱਿ ਿਦਦ ਸਿਲ ਿਕਦੀ ਹੈ।  

  

4.      ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? 

ਿੈਡੀਕਲ ਨੰੂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਿ ਿਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕ ਇਸਿਊਨ ਸਿਿਟਿ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਰੀਰ ਦੇ ਸਟਸੂਆਂ 
ਤੇ ਹਿਲਾ ਸਕਉਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜੀਨਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਾਰਕ ਸਿਿਾਰੀ ਨੰੂ ਪਰੇਸਰਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

ਪੈਤਸਰਕ ਗੁਣ ਿੱੁਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਿ ਲਈ ਹੈ ਸਕ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਇਦ ਲੂਪਿ ਸਵਰਾਿਤ ਸਵੱਿ ਸਿਲੀ 
ਹੈ, ਅਤ ੇਉਦੋਂ ਉਹ ਪਰੇਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਿੰਪਰਕ ਸਵੱਿ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਸਜਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

  

5.      ਕੀ ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਸਹਚਾਣ ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ 
ਹੈ? 

ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਭਾਸਵਤ ਸਟਸੂ ਅੰਗ ਵੀ 
ਵੱਖਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਲਕ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੌਲੇ ਵੀ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਘੱਟ 

ਿਿੇਂ ਲਈ ਵਾਪਰਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਇਿ ਤੇ ਵੀ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ 

ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ ਸਕਿ ਸਹੱਿੇ ਨੰੂ ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਆਿ ਲੱਛਣ ਹਨ:: 

 ਜੋਡਾਂ ਦਾ ਦਰਦ/ ਪੀੜ: 

ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜੋਡਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪੀੜ ਅਤ ੇਿੋਜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਸਜਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਠੀਆ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਹੁਤ ਿਾਰੇ ਿਾਿਸਲਆਂ ਸਵੱਿ, ਇਹ ਸੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਅਤ ੇਸੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਿ ਿਹੁਤ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। 

ਪਰਭਾਸਵਤ ਜੋੜਾਂ ਸਵੱਿ ਉਂਗਲਾਂ, ਕਲਈਆਂ, ਿੋਢੇ, ਗੋਡੇ ਅਤ ੇਕੁਲਹੇ  ਦੇ ਜੋੜ ਿਗੈਰਾ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਿਰੀਜ਼ ਜੋੜਾਂ ਸਵੱਿ 

ਿਹੁਤ ਤੇਜ ਦਰਦ, ਿੰਵੇਦਨ ਅਤ ੇਿਸਹਿੂਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸਥਤੀਆਂ ਸਵੱਿ ਿਿੇਂ -
ਿਿੇਂ ਤੇ ਿੁਧਾਰ ਜਾਂ ਸਵਗਾੜ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿਵੇਰ ਦੇ ਿਿੇਂ ਆਕੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਿ ਦਾ ਿਤਲਿ ਹੈ ਸਕ ਿਰੀਜ਼ਾਂ 
ਸਵੱਿ ਪਰਭਾਸਵਤ ਜੋਡ ਿਖਤ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਵੇਰੇ ਨੰੂ ਿੌ ਕੇ ਉਠਦ ੇਹਨ। ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੂਪਿ ਨਾਲ ਪੈਦਾ 
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ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਸਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਸਵਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

 ਫੋਡ:ੇ  

o ਨੱਕ ਦੇ ਿੱਧ ਅਤ ੇਦੋਨੋ ਗੱਲਹਾਂ ਤੇ ਫੋਡ ੋਿਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 40% ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗੱਲਹਾਂ ਤੇ 

ਸੁਰੂਆਤੀ ਫੋਡ ੇਦੇ ਲੱਛਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਜਹੇ ਿਰੀਜ ਵੀ ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫੋਡੋ ਕੁਝ ਿਹੀਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਿਾਰੀ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਿਾਲ ਲਈ ਹੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਫੋਡ ੇਸੁਰੂ ਸਵੱਿ ਗੱਲਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤ ੇਕੁਝ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਤੇ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਜਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਟਰਫਲਾਈ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਫੋਡ ੇ(ਿਲਾਰ 

ਫੋਡ)ੇ ਿਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  

o ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਪਾਿੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਅਤ ੇਸਪੱਠਾਂ ਤੇ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਲਹਾਂ ਤੇ, ਜਾਿਨੀ ਨੀਲੀ ਸਡਿਕ ਦੇ 

ਿਿਾਨ ਫੋਡ ੋਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਿੁਕਾਿਲਤਨ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਪਰਭਾਸਵਤ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਿੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

o ਿਿੜੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਣ ਵਾਲੀ ਸਛਲਕੇਦਾਰ ਿਿੜੀ ਿੋਸਰਆਸਿਿ ਦੇ ਿਿਾਨ ਸਦਖਾਈ ਸਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਿ 

ਸਿਿਾਰੀ ਵਾਲੇ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਪਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਖਿਾਂ ਿਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤ ੇਇਹ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕਡਨੀਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਿਾਨ ਪਹੰੁਿਦਾ ਹੈ।  

o ਿਹੁਤ ਥੋੜੇ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿੱਿਡੀ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਨਾਲ ਿੁਲੋਅਿ ਦਾ ਿੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਇਿ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਿਰੀਜ਼ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਿਸਹਿੂਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ:  

o ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਸਕਰਨਾਂ ਅਤ ੇਿਿੜੀ ਦੇ ਫੋਡ ੇਦੀ ਫੋਟੋਿੈਨਿੀਟੀਸਵਟੀ ਧੂਪ ਦੇ ਿੰਪਰਕ ਸਵੱਿ ਆਉਣ 

ਦੇ ਿਾਅਦ ਸਦਖਾਈ ਸਦੰਦੀ ਹੈ  

o ਥਕਾਵਟ  

o ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਿੁਖਾਰ  

o ਭਾਰ ਵੱਧਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ  
o ਿੰੂਹ ਜਾਂ ਫੈਰਨਜੀਅਲ ਅਲਿਰ  

o ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਗਰਨਾ  
o ਉਂਗਲਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਿਫੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਦਿਾਅ ਹੇਠ ਹੰੁਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਅਤ ੇਸਫਰ ਜਾਿਨੀ ਨੀਲੀ (ਰੇਯਨੌਡ ਦੀ ਘਟਨਾ) ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ  

o ਿਾਹ ਲੈਣ ਸਵੱਿ ਿੁਸਕਲ  

o ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ  

o ਖੁਸਕ ਅੱਖਾਂ  
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o ਹੇਿਸਟਊਰੀਆ  

o ਪੇਟ ਦਰਦ, ਿਤਲੀ  
o ਘਿਰਾਹਟ  

o ਿਹੁਤ ਤੇਜ ਦਰਦ  

o ਿੱਕਰ  

o ਸਦਿਾਗ ਿੰਿੰਧੀ ਫੰਕਸਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਿ ਹੋਣਾ  
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6.      ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਨਦਾਨ ਸਕਿ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ? 

ਜਦੋਂ ਅਣਜਾਣ ਫੋੜ ੇਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ (ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾਂ ਸਵੱਿ) ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 

ਿਲਾਹ ਿਸਵਰਾ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਂ ਜਾਂਜਾਂ ਸਨਦਾਨ ਕਰਨ ਸਵੱਿ ਿਦਦ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ: 

 ਪੂਰੀ ਬਲੱਡ ਕਾਉਂਟ (ਿੀ ਬੀ ਿੀ): ਹੀਿੋਗਲੋਸਿਨ, ਸਿੱਟੇ ਿੈੱਲਾਂ ਅਤ ੇਪਲੇਟਲੈਟ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਿਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੀਿੋਗਲੋਸਿਨ ਅਤ ੇਸਿੱਟ ੇਖੂਨ ਦੇ ਿੈੱਲ ਿਹੁਤ ਸਜਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਸਿਿਾਰੀ ਦੇ 

ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਿਿੇਂ।  

 24 ਘੰਟੇ ਸਪਸਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਿਰੀਜ਼ ਦੇ 24 ਘੰਸਟਆਂ ਦੀ ਸਪਸਾਿ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਤ ੇਗੁਰਦ ੇਦੇ ਕੰਿਾਂ 
ਦੀ ਜਾਂਿ ਲਈ ਇਿਦੇ ਸਪਸਾਿ ਨੰੂ ਐਲਸਿਊਸਿਨ ਅਤ ੇਕਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਨੰੂ ਿਾਪਣਾ, ਅਤੇ ਿਾਈਕਰੋਿਕੋਪ ਰਾਹੀਂ 
ਸਪਸਾਿ ਅੰਦਰ ਿੈੱਲਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ।  

 ਸਕਡਨੀ ਫੰਕਸਨ ਦਾ ਿੂਲਾਂਕਣ: ਇਿ ਸਵੱਿ ਨੈਟਰੀਅਿ, ਪੋਟਾਸੀਅਿ, ਕਲੋਰਾਈਡ, ਿਾਈਕਾਰਿੋਨੇਟ, 

ਕਾਰਿਾਿਾਇਡ ਅਤੇ ਕਰੇਟੀਨਾਈਨ ਸਾਿਲ ਹਨ, ਸਜਿ ਸਵੱਿ ਕਾਰਿਾਿਾਈਡ ਅਤ ੇਕਰੇਟੀਨਾਈਨ ਿੱੁਖ ਤੱਤ ਸਾਿਲ 

ਹਨ।ਜੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਸਡਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਇਿ ਦਾ ਿਤਲਿ ਹੈ ਸਕ ਸਕਡਨੀ ਦੇ ਫੰਕਸਨ ਸਵਗੜ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਸਕਡਨੀ ਦੇ ਸਟਸੂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈ ਿਕਦੀ ਹੈ।  

 ਐਟਂੀਸਨਊਕਸਲਅਰ ਐਟਂੀਬੌਡੀ (ਏਐਨਏ) ਟੈਿਟ: ਜੇ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜੀਸਟਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਦਾ 
ਿਤਲਿ ਹੈ ਸਕ ਿਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਸਿਊਨ ਸਿਿਟਿ ਨੰੂ ਉਤਸਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ 

ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 99% ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਐਟਂੀਸਨਊਕਲੀਅਰ ਐਟਂੀਿਾਡੀ ਦਾ ਸਵਕਾਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਹ ਐਟਂੀਿਾਡੀ ਹੋਰ ਰੋਗਾਣੂ ਸਿਿਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਸਵੱਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਸਕ 

ਿਰੀਜ਼ ਦੇ ਐਟਂੀਸਨਊਕਲੀਅਰ ਐਟਂੀਿਾਡੀ ਟੈਿਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜੀਸਟਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਨੰੂ ਸਨਦਾਨ ਦੀ 
ਪੁਸਟੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਐਟਂੀਿਾਡੀ ਟੈਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਿਟਾਂ ਸਵੱਿ ਐਟਂੀ-ਡਿਲ-ਿਟੈਂਡਰਡ 

(Anti-ds DNA) ਜਾਂ ਐਟਂੀ- ਲਾਈਪੋਡ ਐਟਂੀਿਾਡੀ (aPL) ਸਾਿਲ ਹਨ।  

 ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਿਰ:ੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੈ ਸਕ ਜ ੇਫੇਫਸੜਆਂ ਸਵੱਿ ਿੋਜਸ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 

ਅਤ ੇਪੈਰੀਕਾਰਸਡਅਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਲ ਸਦਖਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।  

 ਪੂਰਕ ਪਰੋਟੀਨ ਪੱਧਰ: ਪੂਰਕ ਖੂਨ ਸਵੱਿ ਇੱਕ ਖਾਿ ਪਰੋਟੀਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਗਣਤੀ ਿੰਸਖਆ ਸਵੱਿ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ। ਲੂਪਿ ਲਈ, C3 ਜਾਂ C4 ਦੀ ਜਾਂਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਿਾਰੀ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਕ ਪਰੋਟੀਨ ਘੱਟ ਜਾਵਗੇਾ। 
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ਅਿੈਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਸਰਉਿੈਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਦਸਾ ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਿਾਰ, ਇੱਕ ਿਰੀਜ਼ ਸਜਿ ਨੰੂ ਹੇਠਲੇ 11 ਲੱਛਣਾਂ ਸਵੱਿੋਂ 
ਘੱਟ ੋਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਿ ਨੰੂ ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। 

1. ਿਲਾਰ ਰੈਸ 

2. ਸਡਿਕੋਇਡ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ 

3. ਫੋਟ ੋਿੰਵੇਦਨਸੀਲਤਾ: ਧੱੁਪ ਿੇਕਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ਅਿਾਧਾਰਨ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ  

4. ਿੰੂਹ ਜਾਂ ਫੈਰਨਜੀਅਲ ਅਲਿਰ 

5. ਗਠੀਆ 

6. ਿੇਰਰੋਿਾਈਸਟਿ: ਪਾਈਕਾਰਹਾਡੀਸਟਿ ਅਤੇ ਪਲੂਰਾਈਸਟਿ ਿਿੇਤ 

7. ਰੀੜਹ ਦੀ ਸਿਿਾਰੀ: ਸਪਸਾਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲੰਿਰੂਿ ਦੀ ਿਾਤਰਾ 0.5 ਗਰਾਿ ਜਾਂ ਿੈਲੂਲਰ ਕਾਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਸਾਿ ਸਵੱਿ ਸਿਲਦੀ ਹੈ 

8. ਸਨਊਰੋਲਾਜੀਕਲ ਸਿਿਾਰੀ: ਸਿਰਗੀ ਜਾਂ ਿਨੋਰੋਗੀ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ 

9. ਹੈਿਾਟੋਲੋਜੀਕਲ ਸਡਿਆਰਡਰ: ਹੈਿੋਲਾਈਸਟਕ ਐਨੀਿਾ, ਿਫੈਦ ਖੂਨ ਦੇ ਘੱਟ ਿੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਜਾਂ ਪਲੇਟਲੇਟ ਦੀ 
ਘੱਟ ਸਗਣਤੀ 

10. ਐਟਂੀਸਨਊਕਲਰ ਐਟਂੀਿੌਡੀ (ਏਐਨਏ): ਇੱਕ ਿਕਾਰਾਤਿਕ ਨਤੀਜਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ 

11. ਇਸਿਊਨੋਲੋਜਲ ਸਡਿਆਰਡਰ: ਐਟਂੀ-dsDNA, ਐਟਂੀ-Sm Ab ਜਾਂ aPL ਦਾ ਪਾਜੀਸਟਵ ਨਤੀਜਾ ਸਾਿਲ ਹੈ  
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7.      ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? 

ਵਰਤਿਾਨ ਸਵੱਿ, ਦਵਾਈ ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿੱੁਖ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ 

ਸਕਿ ਦਵਾਈ ਦਾ ਿੁਝਾਅ ਸਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿ ਗੱਲ ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਿਰੀਜ ਦਾ ਸਕਹਡਾ ਅੰਗ ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਸਿਿਾਰੀ ਸਕੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕ ਿਰੀਜ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਨੰੂ ਿਾਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਤੀ 
ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਸਵੱਿ ਿਦਦ ਲਈ ਸਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਦਾ ਿੁਝਾਅ ਦੇ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

 ਐਨਐੱਿਏਆਈਡੀਐੱਿ (ਨੋਨਿਟਰੋਆਈਡਲ ਐਟਂੀ-ਇਨਫਲੇਿੇਟਰੀ ਡਰੱਗਜ਼): 

ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿ ਦਾ ਿੁਝਾਅ ਿਾਿੂਲੀ ਿਸਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਗਠੀਆ ਜਾਂ 
ਪਲੂਰੋਿੀ। ਇਿ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਵੱਿ ਨੈਪੋਰੋਸਿਨ, ਇਿੁਪੋਰੋਫਨ, ਿੁਲੀਨਡੈਕ ਅਤ ੇਡੀਈਕਲੋਫੈਨਕ ਸਾਿਲ ਹਨ। ਇਿ 

ਦੇ ਦੁਸਪਰਭਾਵਾਂ ਸਵੱਿ ਸਾਿਲ ਹਨ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਅਲਿਰ, ਸਕਡਨੀ ਅਤੇ ਫੋੜਸਡਆ ਂਦਾ ਫੰਕਸਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਸਿਰ 

ਦਰਦ, ਅਿੈਪਸਟਕ ਿੇਸਨਨਜਾਈਸਟਿ, ਿਲ-ਫੰਕਸਸਨੰਗ ਪਲੇਟਲੇਟ ਿਗੈਰਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਸਵੱਿ, COX II, ਜੋ ਸਕ ਨਵੀਂ 
ਪੀੜਹੀ ਦੀ ਐਨਐੱਿਏਆਈਡੀਐੱਿ ਹੈ, ਨੰੂ ਿਾਰਕੀਟ ਸਵੱਿ ਉਪਲਿਧ ਕਰਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕ ਦੁਸਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ, ਪਰ ਇਿ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਿਲੌਕੇਜ ਦਾ ਜੋਖਿ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।  

 ਐਟਂੀ ਿੈਲੇਰੀਅਲਜ਼ 

ਹਾਇਡਰੋਆਕਿੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਵੀਜ਼ਸੁਦਾ ਹੈ, ਿੱੁਖ ਤੌਰ ਸਜਨ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਗਠੀਆ ਹੈ ਅਤ ੇਿੰਗੇ 
ਪਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਫੋਡ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਸਪਰਭਾਵਾਂ ਸਵੱਿ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਿੰਵੇਦਨਸੀਲ ਿਿੜੀ ਸਾਿਲ ਹੈ।  

 ਕੋਰਟੀਕੋਿਟੋਰਾਇਡਜ਼ 

ਇਹ ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹੁਤ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਣ ਨੰੂ 

ਘੱਟ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਸਵੱਿ ਿੁਧਾਰ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਿ ਦਾ ਿਾਹਰਲਾ ਇਿਤੇਿਾਲ ਫੋਡ ੇਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ 

ਸਵੱਿ ਿਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਿਾਰੀ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਐਸਕਊਟ ਲਪੂਿ ਨੇਫਰਾਈਟਜ਼, 

ਨਰਵਿ ਸਿਿਟਿ ਲੂਪਰ, ਲੂਪਰ ਸਨਿੋਸਨਆ, ਹੈਿੋਲਾਈਸਟਕ ਐਨੀਸਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਲਊਕੋਿਾਈਟ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ 

ਿਟੇਰੋਈਡ ਦੇ ਉੱਿ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਿੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵੱਿ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਥਾਇਲ-

ਪਰਡਨੀਿੋਲੋਨ ਪਲਿ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਸਿਰਾ ਸਵੱਿ ਇੰਜੈਕਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਿੁਝਾਅ ਦੇ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 
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ਨੰੂ ਉਿ ਿਸਥਤੀ ਸਵੱਿ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਿਾਰੀ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਵੱਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਿਟੀਰੋਇਡਜ਼ ਸਵੱਿ ਪਰੇਡਨੀਿੋਨ ਜਾਂ ਪਰਡੇਸਨਓਲੋਨ ਸਾਿਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਿਦੇ 
ਦੁਸਪਰਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਿਾਤਰਾ ਦੀ ਲੰਿੇ ਿਿੇਂ ਤਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਿ 

ਉਿ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਿੁਤਾਿਕ ਸਲਆ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਰੀਰ ਸਵੱਿ ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਲੂਣ ਦਾ 
ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇ ਦੁਸਪਰਭਾਵਾਂ ਸਵੱਿ ਪੇਪਸਟਕ ਅਲਿਰ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸਨ, ਡਾਈਸਿਟੀਜ਼, 

ਓਿਟੀਓਪੋਰੋਸਿਿ, ਓਿਟੀਓਨਕਰੋਸਿਿ, ਘੱਟ ਇਸਿਯੂਸਨਟੀ, ਸਡਪਰੈਿਡ ਐਡਰਨਰੇਸਜਕ ਿਰਾਵ, ਿੋਤੀਆ, 

ਐਨਜਾਈਨਾ ਕੋਰਡੀਿ, ਐਰੀਥਸਿਆ ਿਗੈਰਾ ਸਾਿਲ ਹਨ।  

 ਇਸਿਊਨੋਿਪਰੈਸਿਵ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤ ੇਿਾਯੋਲਾਜੀਕਲ ਏਜੰਟ: 

ਜਦੋਂ ਿੀਿਾਰੀ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਿਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਉੱਿ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਿੰੂਹ ਵਾਲੀ ਿਟੀਰੌਇਡ ਹਾਲਤਾਂ ਸਵੱਿ 

ਿੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਸਜਹੇ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਸਵਿਾਰ ਕਰ ਿਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਇਸਿਊਨ ਸਿਿਟਿ ਦੀ ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਪੂਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨੰੂ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਿੀਦ ਰੱਖਦ ੇਹਨ। ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਜ਼ਥੀਓਪਰੀਨ, 

ਿਾਈਕਲੋਿਪੋਸਰਨ A ਅਤ ੇਿਾਈਕਲੋਫੌਿਫਾਿਾਈਡ (ਿੀਟੀਐਕਿ) ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਜਆਦਾਤਰ ਿਾਿਸਲਆਂ ਸਵੱਿ, 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਟੀਰੌਇਡਜ਼ ਦਾ ਿੁਝਾਅ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਇਹ 

ਿੀਟੀਐਕਿ ਦੀ ਤਰਹਾ ਪਰਭਾਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜ ੋਉੱਿ ਟੋਕਿੀਨ ਵਾਲੀ ਕੈਂਿਰ ਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਸਜਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰ 

ਦੁਸਪਰਭਾਵ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਵੱਿ ਲਾਗ, ਿਾਈਲੋਿੱਿਪਰੇਸਨ, ਅਨੀਿੀਆ, ਘੱਟ ਸਲਊਕੋਿਾਈਟ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ 
ਨੁਕਿਾਨ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਖਰਾਿੀ, ਹੀਿੋਰੈਸਜਕ ਸਿਿਟੀਸਿਿ, ਸਟਊਿਰ ਅਤ ੇਿੌਤ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਾਿਲ ਹੈ।  

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਿਾਲਾਂ ਸਵੱਿ, ਿਾਈਕੋਸਫਨੋਲੇਟ ਿੋਫੇਸਟਲ (ਐਿ ਐੱਿ ਐੱਫ), ਇਸਿਊਨੋਿਪਰੈਸਿਵ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ 
ਪੀੜਹੀ ਸਜਿ ਦਾ ਇਿਤੇਿਾਲ ਿੀਟੀਐਕਿ ਨੰੂ ਿਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਟੀਰੌਇਡਿ ਨਾਲ ਸਿਲ ਕੇ 

ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਿੀਟੀਐਕ ਦੇ ਿਿਾਨ ਹੈ, ਖਾਿ ਕਰ ਕੇ ਲੂਪਰ ਨੇਫਰਾਈਸਟਿ ਦੇ 

ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਫੇਲਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਿ ਲਈ। ਇਿਦ ੇਦੁਸਪਰਭਾਵ ਿੀਟੀਐਕਿ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਵੱਿ ਘੱਟ ਹਨ। 

ਇਹ ਿੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਸਕ ਇਿ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਿਤੇਿਾਲ ਿੋਣਵ ੇਟਾਰਗੇਟ ਨੰੂ ਟੀ ਤੇ ਰੋਕਥਾਿ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੈਰ-ਸਲਿਫੋਿਾਈਟ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 

ਦੁਸਪਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
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ਸਜਹੜ ੇਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਇਸਿਊਨੋ-ਿਪਰੈਸਿਵ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਜਵਾਿਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਸਵੱਿ 

ਸਵਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਵ-ਸਵਸਗਆਨਕ ਏਜੰਟਾਂ ਨੰੂ ਆਜਿਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਿਸਥਤੀ ਵਾਲੇ ਿਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 

ਨਵੀਂਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਇਿ ਸਵੱਿ ਇੱਕ ਿਾਓਲਾਜੀਕਲ ਏਜੰਟ ਸਰਟਕਿੀਿੈਿ ਹੈ, 

ਸਲਿਫੈਸਟਕ ਸਿਿਟਿ ਸਵੱਿ ਿੀ ਸਲਿਫੋਿਾਈਟਾਂ ਦੀ ਿਰਗਰਿੀਆਂ ਨੰੂ ਦਿਾ ਕੇ ਇਸਿਊਨ ਸਿਿਟਿ ਸਵੱਿ ਿਵੈ-ਹਿਲੇ 

ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿੈਲੀਿੂਿੈਿ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਿਾਯੋਲਾਸਜਕਲ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੋ ਸਲੰਫੋਿਾਈਟਿ ਿਰਗਰਿੀਆਂ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜ ੋਐਟਂੀ-ਡਿਲ-ਿਟੈਂਡਰਡ ਡੀਐਨਏ ਐਟਂੀਿਾਡੀਜ਼ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਸਵੱਿ 

ਿੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਿਿਾਰੀ ਦੇ ਿੁਡ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
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8.      ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿੈਟੋਿੱਿ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜਸਟਲਤਾਵਾਂ ਹਨ? 

ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿਟੈੋਿੱਿ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜਸਟਲਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪੂਰ ੇਿਰੀਰ ਦ ੇਕੰਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਸਵਤ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ:  

 ਗੁਰਦ ੇਦਾ ਫੇਲਹ ਹੋਣਾ: 

ਿੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਿੋਂ, ਸਕਡਨੀਆ ਂਨੰੂ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥਿੇੈਟੋਿੱਿ ਦ ੇਹਿਲੇ ਦਾ ਿਹੁਤ ਸਜਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਲੂਪਿ 

ਅਰਾਈਥੇਿਟੈੋਿੱਿ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਦ ੋਸਤਹਾਈ ਿਰੀਜ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਲੂਪਿ ਨੇਫਰਾਈਟਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਜਿ ਦ ੇਤਸਹਤ 

ਗੁਰਦਾ ਫੇਲਹ ਹੋਣ ਦ ੇਕਾਰਨ ਿੌਤ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ, ਸਕਡਨੀ ਦ ੇਕੰਿਾਂ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਨੇਿੀ 
ਸਪਸਾਿ ਅਤੇ ਸਕਰਏਟੀਨਾਈਨ ਜਾਂਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ  

 ਿੈਂਟਰਲ ਨਰਵਿ ਸਿਿਟਿ: 

ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥਿੇੈਟੋਿੱਿ ਦ ੇਿਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਭਰਿ, ਦੌਰਾ, ਨਾੜੀ ਦੀ ਿੋਜ ਜਾਂ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਜਲਣ ਹੋ ਿਕਦੀ 
ਹੈ, ਸਜਿ ਨਾਲ ਅਧਰੰਗ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਿੁੰ ਨ ਹੋ ਿਕਦ ੇਹਨ।  

 ਖੂਨ ਅਤ ੇਖੂਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਿੀਿਾਰੀਆਂ: 

ਸਿਿਟਸਿਕ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿਟੈੋਿੱਿ ਦ ੇਕਾਰਨ ਖੂਨ ਨਾਲ ਿਿੰਧਤ ਿਿੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹ ੋਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜਵੇਂ ਸਕ 

ਅਨੀਿੀਆ, ਖੂਨ ਵਸਹਣ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦ ੇਥੱਕ ੇਜਿਹਣਾ। ਵੈਿਕੁਲੀਈਸਟਿ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਕ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਾਵਾਂ 
ਿੰਕੁਸਿਤ ਿਣਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਲੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਜਿ ਦ ੇਕਾਰਨ ਿੌਤ ਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

 ਿੇਰਰੋਿਾਈਸਟਿ ਅਤ ੇਇੰਟਰਿਟੀਸੀਅਲ ਨਿਨੂੀਆ: 

ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥਿੇੈਟੋਿੱਿ ਫੇਫਸੜਆਂ 'ਤ ੇਹਿਲਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਕਰਕ ੇਿੇਰੌਿਾਈਸਟਿ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਜਿ ਨਾਲ 

ਿਾਹ ਲੈਣ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਦਰਦ ਿਸਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਵੀ ਗੈਰ-ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਸਨਊਿੋਨੀਸਟਿ 

ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

 ਸਦਲ ਦੀ ਸਿਿਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ: 

ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥਿੇੈਟੋਿੱਿ ਸਦਲ ਦੀਆਂ ਿਾਿ-ਪੇਸੀਆਂ, ਧਿਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਦਲ ਦੀ ਸਝੱਲੀ ਤ ੇਹਿਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਜਿ ਦ ੇਕਾਰਨ 
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ਿਾਈਕੋਰਡੀਸਟਿ, ਐਡਂੋਕਾਰਡੀਸਟਿ, ਕੋਰਨੋਰੀ ਸਦਲ ਦੀ ਸਿਿਾਰੀ ਅਤ ੇਪੈਰੀਕਾਰਡੀਸਟਿ ਹ ੋਿਕਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਦਲ ਦ ੇਰੋਗਾਂ 
ਦ ੇਸੁਰੂ ਹੋਣ ਦ ੇਖਤਰ ੇਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

 ਲਾਗ ਦ ੇਪਰਤੀ ਿੰਵੇਦਨਸੀਲ ਹੋਣਾ: 

ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥਿੇੈਟੋਿੱਿ ਵਾਲੇ ਿਰੀਜ਼ ਖਾਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇਲਾਗਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸਿਿਾਰੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਿਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਿਊਨ ਸਿਿਟਿ ਖਾਿ ਤੌਰ ਤੇ 
ਕਿਜ਼ੋਰ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਿ ਦੀਆਂ ਆਿ ਲਾਗਾਂ ਸਵੱਿ ਸਪਸਾਿ ਦੀ ਨਲੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਿਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਦੀ 
ਲਾਗ, ਿਾਲਿੋਨੇਲਾ, ਹਰਪੀਿ ਅਤ ੇਸਸੰਗਲਜ਼ ਿਗੈਰਾ ਸਾਿਲ ਹਨ। ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਨਊਿੋਨੀਸਟਿ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ 

ਦ ੇਕਾਰਨ ਆਿ ਤੌਰ ਤ ੇਿੌਤ ਵੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।  

 ਡਸਰਗਸਰੰਗ ਕੈਂਿਰ: 

ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥਿੇੈਟੋਿੱਿ ਕੈਂਿਰ ਦ ੇਖਤਰ ੇਨੰੂ ਵਧਾ ਿਕਦਾ ਹ,ੈ ਖਾਿ ਕਰਕ ੇਗੈਰ-ਹੋਡਜਸਕਨ ਦ ਸਲਿਫੋਿਾ। ਇਲਾਜ ਲਈ 

ਇਸਿਊਨੋਿਪਰੇਸਿਵ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੈਂਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਿਕਦੀ ਹੈ।  

 ਹੱਡੀ ਦ ੇਸਟਸ ੂਦੀ ਿੌਤ: 

ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥਿੇੈਟੋਿੱਿ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਟੀਰੌਇਡ ਦ ੇਉੱਿ ਖੁਰਾਕ ਦ ੇਇਿਤੇਿਾਲ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ 
ਿਪਲਾਈ ਘੱਟ ਿਕਦੀ ਹ,ੈ ਸਜਿ ਦ ੇਕਾਰਨ ਅਵਾਿਕੁਲਰ ਨੈਕਰੋਸਿਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦਾ ਹ।ੈ ਕੁਲਹੇ  ਦ ੇਜੋਡ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

 ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣਾ: 

ਗਰੱਭ ਲੂਪਿ ਅਰਾਈਥੇਿਟੈੋਿੱਿ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਜਆਦਾ ਿਦਤਰ ਿਣਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਨ 

(ਪਰੀਕਲਾਿਪਿੀਆ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹ ੋਿਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਿ ਦ ੇਕਾਰਨ ਿਿੇਂ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਜਨਿ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ 
ਜੋਖਿ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਰੀਜ਼ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਿਲਾਹ 

ਿਸਵਰਾ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਸਜਿਦਾ ਿਤਲਿ ਹੈ ਸਕ ਸਿਿਾਰੀ ਦ ੇਕਾਿ ੂਆਉਣ ਦ ੇਿਾਅਦ ਉਹ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਿਣਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਿਥਾ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਅਤ ੇਜਨਿ ਹੋਣ ਦ ੇਿਾਅਦ, ਿਪੇਸਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  
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