
Cât de multe ştim

despre Lupus?

Lupusul este 

o boală 

autoimună:1,2

Deşi, în general, anticorpii au rolul de a proteja organismul de 

infecţii, în cazul pacienţilor cu LES, anticorpii produşi de către 

sistemul imun pot ataca ţesutul sănătos, celulele şi organele, 

precum:6,7
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din 100,000

La nivel global, lupusul 

afectează între

40 şi100
Simptomele de LES 

variază considerabil 

ca severitate şi 

intensitate.

Cele mai frecvente 

simptome includ:11-14

…au pus în evidenţă o serie de 

preconcepţii şi stigmate sociale

asociate lupusului:

11% dintre aceştia 

cred că lupusul este 

o bacterie

Cea mai severă şi 

mai frecventă formă 

de lupus se numeşte:

Lupus Eritematos 
Sistemic (LES)3

LES este întâlnit în 

aproximativ 70% din 

toate cazurile de lupus10

Semne şi simptome

Lupusul nu este contagios, nici măcar prin contact sexual. Nu poţi "lua" lupus sau

"da" lupus cuiva.16  Cu toate acestea...

Deşi lupusul nu poate fi 

vindecat, mulţi cercetători cred 

că acesta este cauzat de 

factori hormonali, genetici şi

factori de mediu18

Deşi majoritatea participanţilor din studiu au 

asociat corect lupusul cu afecţiuni ale pielii, 

inimii şi articulaţiilor, doar 12% cred că

lupusul poate afecta şi părul unui pacient

S-a demonstrat că există o nevoie mai bună 

de informare referitor la semnele şi

simptomele bolii pentru o mai bună eficienţă

în diagnosticarea, tratamentul şi 

managementul lupusului.

23%
dintre respondenţi nu 
se simt „confortabil”
să îmbrăţişeze o 
persoană cu lupus

47%
se simt „mai puţin 

confortabil” să 
strângă mâna unei 
persoane cu lupus

1 din 3
persoane (31%) nu se 
simt „confortabil” să 

împartă mâncarea cu 
cineva care are lupus

44%
se simt mai puţin 

„confortabil” să stea 
lângă o persoană cu 

lupus în autobuz

Ştiaţi că?
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Afectează cu preponderenţă 

persoanele de sex feminin 

(9 din 10 pacienţi sunt femei), 

cu cel mai mare risc de apariţie 

a bolii în perioada fertilă.4,5
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Ce este lupusul?

Prevalenţă

70% Oboseală 

debilitantă

Dureri 

articulare

Erupţie cutanată în 

formă de fluture în 

zona feţei

Avem nevoie de o mai bună informare...

ţări 

participante16

36%
din populaţie nu ştiu că 
lupusul este o boală

51%
nu cunosc complicaţiile
asociate lupusului, cum ar fi
insuficienţa renală, 
anemia sau infarctul
miocardic.

13%
cred că sexul
neprotejat poate
conduce la apariţia
lupusului

30% dintre respondenţi 

cred că meningita este o 

boală mai des întâlnită ca 

lupusul

Rezultatele unui chestionar global…15

Total respondenţi:

16,911

Lupusul nu cunoaşte limite

36% dintre respondenţi

nu au cunoscut factorii ce

pot contribui la apariţia

bolii

Însă, se estimează că:

1.7 milioane de oameni suferă 

de meningită anual17

5 milioane de oameni trăiesc 

cu lupus la nivel global10

de oameni4,8,9
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