
Болна кожа која  
не заздравува  
предизвикувајќи 
голема болка

Зголемен ризик за појава на
сериозни инфекции,

вклучувајќи труење на крвта 
предизвикано од испуканата 
незаздравена кожа, кое може 
да води до хоспитализација и 
загрозување на животот3,6

Малнутриција
предизвикана од

плускавците во устата
кои ја попречуваат

исхраната; и губиток на
течности предизвикана
од нарушената бариера 

на кожата4,7

Лицата со медитеранско, 
средно источно, индиско 
и еврејско потекло имаат 
повисок ризик за појава 

на PV1,3,8

Повеќето лица се
дијагностицираат на
возраст помеѓу 50-60
години, иако ова варира
во светски рамки3,5

Разбирање на 
pemphigus vulgaris
Pemphigus vulgaris (PV) е ретка автоимуна состојба 
која може да биде живото-загрозувачка ако не се 
лекува. Предизвикува болни плускавци на кожата и 
мукозните мембрани.1

…и тоа може да води до….

Намален квалитет на
живот,

плускавците и болката
влијаат врз работата и
социјалниот живот

креирајќи анксиозност
и депресија4

Причината за PV е непозната и може да се појави кај
лица со различна возраст или пол...

PV се јавува кога
имунолошкиот систем
создава антитела кои
по грешка ги
таргетираат
здравите клетки на
кожата и мукозните
мембрани, создавајќи
болни плускавци.1

Плускавците најчесто се 
појавуваат на кожата и 
мукозните мембрани во 
устата. На кожата, 
најчесто зафатени места се:4
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~3 од 100.000
лица се зафатени на глобално ниво.2

~60 години
без нови третмански опции. Во 
моментов не постои лек.

Третманот главно се состои од долготрајна употреба на
стероиди (познати како кортикостероиди), кои може да 
предизвикаат значајни несакани ефекти, вклучувајќи:1

зголемен ризик 
за инфекција

слабеење 
на коските

диабетес                         уклуси на
желудник

Раната дијагноза и третман се клучни во
намалување на влијанието на симптомите.
За да дознаете повеќе, контактирајте го

Вашиот лекар.

граден         лице         скалп
кош

 

раменици

Други мукозни мембрани
кои можат да бидат
зафатени се:1,5,6

очни
капаци нос грло гениталии

Кај PV, плускавците 
лесно пукаат 
оставајќи болни рани кои споро заздравуваат.1,3
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