
 پیش آگهی :

پیش آگهی از پمفیگوس بهتر 

است واحتمال مرگ ومیر آن 

 کم میباشد.

 توصیه های مهم:

 رعایت بهداشت دهان ضروری

است ودر صورت وجود ضایعات 

طبق دستور پزشک از دهاان      

شویه استفاده شود واز خاوردن  

غذاهای سفت و خیلی داغ ویاا    

 خیلی سرد اجتناب شود.

 تشخیص:

  بیوپسی از حاشیه تاول 

    تست ایمونوفلورسانس

 مستقیم

 درمان:

بیماری خوش خیمی است اغلب با 

دوز پایین پردنیزولون و داروهای 

تضعیف کننده سیستم ایمنی مثل 

آزاتیوپرین درمان میشود. جهت 

کاهش خارش از آنتی هیستامین ها 

استفاده میشود.در صورت منع 

مصرف آزاتیوپرین از 

سیکلوفسفاماید یا متوتروکسات ودر 

صورت خفیف بودن بیماری یا منع 

مصرف کورتون از داپسون استفاده 

میگردد.اگر ضایعات کم و محدود 

باشد از داروهای موضعی استفاده 

 می شود. 

بیماری بولوز پمفیگوئید جزء بیمااریاهاای    

مزمن است که مربوط به سان  وناداد        

خاصی نمی باشد نسبت به پمافایاگاوس      

 نادرتر و پیش آگهی بهتری دارد و بیشتر

 در سنین باال رخ میدهد. 

  :علل

علت اصلی آن تولید آنتی بادی برعالایاه    

آنتی ژنهای ناحیه غشای پوست است کاه  

 به موجب  آن تاول ایجاد میشود.

 عالیم:

ازعالیم اصلی آن تاول است کاه اکاثارا        

بصورت منتشر میباشد. این تاولها بیشاتار    

بر روی ساق پا ایجاد میشوند و در صورت 

درگیری مخاط  در دهان بروز میکاناناد.    

پوست اغلب  قرمز وخارش دار میاشاود.   

تمامیت پوست برعکس بیماری پمفیگوس 

 حفظ می باشد.



رژیم کم نمک وکم چاربای وکام        

 کربوهیدرات رعایت شود.

       برطبق دستور پزشک بارخای از

آزمایشات بطوردوره ای کاناتارل      

  شوند

       از ابتال به  بیماری  عفاونای ماثال

 سرماخوردگی  پیشگیری  شود.

          رعایت باهاداشات باخاصاو

 بهداشت دستها  ضروری است.

داروی  کورتون  پس از غذا استفاده 

 شود.

از قطع  خودسرانه  داروها  اجتنااب  

 شود.

ضایعات هرگز دستکاری و کاناده       

 نشود.

  .از اضافه وزن اجتناب شود

  بلوز پمفیگوئید 

آدرس: خیابان وحدت اسالمی، میدان وحدت اسالمی، 

 بیمارستان تخصصی پوست رازی

-55853655-55853555-55853655تلفن: 
55856585 

 تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی: 

5-55836656 
6-55868535 
6-55853886 

55503555 

 0333003پیامک: 

 نوبت دهی اینترنتی:

Website: Razihos.tums.ac.ir  
 razihospital@sina.tums.ac.irایمیل:

 کمیته آموزش پرستاری وپزشکی 


