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1 - Büllöz pemfigoid nedir? 

Büllöz pemfigoid, içi su dolu kabarcıklar 

oluşturan ve bu su dolu kabarcıkların patlayıp 

açılması ile üzeri kabuklanan, yüzeysel yaralar 

şeklinde seyreden önemli bir deri hastalığıdır. 

Hastalığın halk arasında bilinen bir adı yoktur. 

2 - Büllöz pemfigoid hastalığı neden 

ve nasıl olur? 

Bülöz pemfigoid tıp dilinde otoimmün bir 

hastalık olarak bilinir. Yani normalde insan 

vücuduna zararlı olabilecek mikrop ve yabancı 

maddelere karşı bir koruma sistemi olan 

bağışıklık sisteminin, kişinin kendi doku ve 

hücrelerini de yabancı olarak algılayıp buna 

karşı tepki vermesi sonucunda ortaya çıkan 

hastalıklardan birisidir.  Daha basit bir biçimde 

kimde olacağını önceden kestiremediğimiz 

büllöz pemfigoid hastalığı, henüz bilmediğimiz 

bir nedenle vücudun kendi derisini yabancı 

olarak algılaması ve buna karşı tepkime 

vermesi ile oluşur. Bu tepkimeyle, derideki 
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hücreleri bir arada tutan bağlar, vücudun 

salgıladığı ve antikor adı verilen maddelerin 

etkisiyle kopar. Bunun sonucunda hücrelerin 

birbirinden ayrıldığı alanlara sıvı toplanır. 

Böylece “bül” adı verilen içi berrak sıvı ile dolu 

olan kabarcıklar meydana gelir. Bu kabarcıklar 

zaman içerisinde patlarlar ve tabanı ıslak et 

görünümlü, kendi kendine iyileşmeyen yüzeysel 

yaralara dönüşür. Bu yaralardan sıvı ve vücut 

için gerekli maddelerin kaybedilmesi ya da bu 

yaralardan mikrop kapılması sonucunda 

hastalığın bazen yaşamı tehdit eden olumsuz 

sonuçları ortaya çıkar. 

3 - Irsi bir hastalık mıdır? 

Bazı genetik faktörlerin hastalığın 

oluşumunda rol oynayabileceği bilinmekle 

birlikte ırsi bir özelliği yoktur. Yani anne ya da 

babadaki büllöz pemfigoid hastalığı doğrudan 

çocuklarına geçmez. 
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4 - Bulaşır mı? 

Büllöz pemfigoid hastalığı kesinlikle bulaşıcı 

değildir. Büllöz pemfigoid hastasının yaralarına 

temasla, kanla veya diğer yollarla bir başka 

kişiye bulaşması söz konusu değildir. 

 

5 - Hastalığın görülme sıklığı nedir? 

Büllöz pemfigoid nadir görülen bir hastalıktır. 

Özellikle 60 yaş üstü yaş grubunda görülür ama 

her yaşta da görülebilir. Yaşlı nüfusun fazla 

olduğu Avrupa’da hastalığın görülme sıklığı 

yaklaşık olarak 1 milyon kişide 10 kişi olarak 

rapor edilmiştir. Ancak genç nüfusun hakim 

olduğu ülkemizde hastalığın görülme sıklığı tam 

olarak bilinmemekle birlikte Avrupa’ya göre 

daha düşüktür. Kadınlarda ve erkeklerde eşit 

sıklıkta görülür. 



4 

 

6 - Hastalığı ortaya çıkaran veya 

çıkmasını kolaylaştıran faktörler 

nelerdir? 

Büllöz pemfigoid ya da diğer otoimmun 

hastalıkların neden ortaya çıktığı 

bilinmemektedir. Bazı faktörlerin immun sistemi 

tetiklediği düşünülmektedir. Tetikleyen faktörler 

içinde ülseratif kolit, multipl skleroz gibi çeşitli 

hastalıklar, ilaçlar, ultraviyole ışınlar, 

radyoterapi gibi durumlar olduğu 

düşünülmüştür. Büllöz pemfigoide yol açan 

ilaçlar içerisinde, bir idrar söktürücü olan 

furosemid, penisilin gibi çeşitli antibiyotikler, 

hipertansiyon ilacı olan kaptopril ve genellikle 

ağrı kesici olarak kullanılan non-steroid 

antiinflamatuar ajanlar sayılabilir. 

7 - Büllöz pemfigoidin belirtileri 

nelerdir? 

İlk belirtileri yama tarzında kurdeşen benzeri 

kızarıklıklar ve şiddetli kaşıntıdır (Resim A). Bu 

kızarıklıkların üzerinde günler ya da haftalar 
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sonra bül denilen yanık benzeri içi su dolu 

gergin kabarcıklar meydana gelir (Resim B). 

Büller kısa sürede patlayarak açılırlar ve 

tabanları ıslak,  yüzeysel yaralara dönüşürler. 

Bu yüzeysel yaralar zamanla kuruyup 

kabuklanırlar. Eğer tedavi edilirse yaralar, 

yerlerinde geçici kahverengi lekeler bırakarak 

iyileşirler. Ancak tedavi edilmezse hastalık yeni 

büllerin ortaya çıkması ile giderek 

şiddetlenebilir. Bu yaralar genellikle deride olsa 

da hastaların dörtte birinde ağız içerisinde de 

çıkabilir.  

 

Resim A: Şiddetli kaşıntıyla birlikte gelişen kızarıklıklar. 

Resim B: Kızarıklıkların üzerinde zamanla gelişen ve bül adı 

verilen içi su dolu kabarcıklar. 
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8 - Büllöz pemfigoidden 

şüphelenildiğinde nereye, hangi 

uzmana başvurulmalı?   

Büllöz pemfigoid, bir deri hastalığıdır. 

Dolayısıyla yukarıda söz edilen belirtiler ortaya 

çıktığında, öncelikle bir deri ve zührevi 

hastalıklar uzmanına (dermatolog) ya da bu 

uzmana sahip bir sağlık kurumuna 

başvurmalıdır. Erken teşhis çok önemlidir. 

Çünkü tedavinin etkinliğini arttırıp, ilaç kullanım 

miktarını ve ona bağlı ciddi yan etki oluşma 

riskini azaltacaktır.  

9 - Büllöz pemfigoid teşhisi nasıl 

konur? 

Sözü edilen belirtilerle, büllöz pemfigoidden 

şüphelenen doktor teşhisi kesinleştirmek için 

derideki yaralardan birinin kenarından, yalnızca 

yara bölgesini uyuşturarak  (lokal anestezi),  

genellikle nohut büyüklüğünü aşmayan bir deri 

parçasını, birkaç dikişlik çok küçük bir işlemle 

alır. Alınan parçanın mikroskop altında 
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(patolojik inceleme) ve immunofloresan adı 

verilen özel bir yöntemle incelenmesi ile kesin 

teşhis konur. 

10 - Tedaviye uyumun ve takibin önemi 

nedir? 

Büllöz pemfigoid teşhisi alan hasta, hemen 

büyük endişelere kapılmamalıdır. Çünkü 

günümüzdeki etkili tedavi yöntemleri ile 

hastalığın ilerlemesi durdurularak, etkisiz hale 

getirilebilmekte, hatta tam olarak 

iyileştirilebilmektedir. Büllöz pemfigoid 

hastalığının daha çok yaşlılarda görülmesi 

nedeniyle bu hastalarda sıklıkla eşlik eden diğer 

yaşlılık problemleri açısından da dikkatli 

olunmalıdır. Tedavi almayan hastalarda büllöz 

pemfigoid hastalığı yaşamı tehdit edici 

boyutlara ulaşabilir. Büllöz pemfigoid 

hastalığında, tedavi için verilen ilaçların kan 

değerleri üzerine etkilerinin ve yandaş 

hastalıkların takibi için hasta doktoru ile işbirliği 

içinde olmalı, tedavi önerilerine uymalı ve 

düzenli bir şekilde kontrollerine gelip takip 

altında olmalıdır.  
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11 - Tedaviyi ve hastalığın seyrini 

etkileyen hastaya ait başka 

faktörler var mıdır? 

Evet, hastanın büllöz pemfigoid hastalığına 

yakalanmadan önce zaten var olan örneğin 

şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, geçirilmiş 

verem, kemik erimesi, katarakt, geçirilmiş beyin 

ve mide kanamaları, kalp ve damar hastalıkları 

gibi hastaya ait faktörler, büllöz pemfigoidin 

seyrini ve tedaviyi doğrudan etkileyebilir. Çünkü 

söz konusu hastalıklar, büllöz pemfigoid ve 

tedavisini kötü yönde etkileyebileceği gibi, 

büllöz pemfigoid için verilen tedaviler de var 

olan bu hastalıkları kötü yönde etkileyebilir. 

Büllöz pemfigoid, özellikle yaşlı hasta grubunda 

daha fazla görüldüğü için yukarıda bahsedilen 

hastalıkların görülme olasılığı da bu hastalarda 

daha fazla olmaktadır. Bu nedenle hastanın, 

doktoruna muayene sırasında bunları mutlaka 

belirtmesi gerekir. Doktoru da tedavi planı ve 

takiplerini bu durumları göz önünde 

bulundurarak düzenleyecektir. Aynı zamanda 

araya giren enfeksiyonlar da hastalığın seyrini 

kötü etkileyip mevcut durumu şiddetlendirebilir. 
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Yine yaşlı hastalarda bağışıklık sistemi 

yeterince kuvvetli olmadığı için enfeksiyon 

gelişimine daha yatkındırlar. Böyle bir durumda 

hem büllöz pemfigoid hastalığı şiddetlenebilir 

hem de kana bakterilerin geçmesiyle “sepsis” 

adı verilen enfeksiyon tablosu meydana gelip 

hayatı tehdit eden bir tablo oluşabilir. 

 

12 - Büllöz Pemfigoid nasıl tedavi 

edilir? 

Büllöz Pemfigoid tedavisinin temel amacı ve 

hedefi; yukarda sözünü ettiğimiz ve hastalığa 

yol açan, vücut tarafından üretilen antikor adı 

verilen maddelerin üretimini azaltmak ya da 

tamamen durdurmaktır. Bu amaçla, vücudun 

kendisine yönelmiş bağışıklık sistemini 

baskılayıcı birtakım ilaçlar veya kanın antikor 

adı verilen maddelerden temizlenmesine 

yönelik birtakım yöntemler kullanılır. Bu amaca 

yönelik en sık kullanılan ilaçlar, deriye sürerek 

ya da hastalığın daha şiddetli olduğu 

durumlarda ağızdan hap şeklinde veya 

toplardamara enjeksiyon şeklinde kullanılan 
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‘kortizon’ ilaçlarıdır. Genellikle kortizon içeren 

ilaçlar hastalığı baskılamakla birlikte; ilacın 

yetersiz olduğu veya uzun süre kullanımlarında 

yan etkileri sebebiyle kortizon düzeyinin 

minimum tutulmak istendiği durumlarda 

tedaviye immunsupresif ilaçlar eklenebilir. Sık 

kullanılan immunsupresif ajanlar arasında 

azatiyoprin, metotreksat, mikofenolat mofetil 

vardır. 

Daha az kullanılan diğer ilaçlar arasında, 

nikotinamid, tetrasiklin, dapson, sülfonamidler, 

siklofosfamid, siklosporin, klorambusil gibi ilaçlar 

mevcuttur. 

Yukarıdaki tedavilerle olumlu sonuç 

alınamayan hastalarda daha ileri tedavi 

yöntemleri (ritüksimab, plazmaferez, IVIG vb..) 

kullanılabilir. 

13 - İlaçların olası yan etkileri nelerdir? 

Büllöz pemfigoid tedavisinin temel sorunu, 

ilaç yan etkileridir. Özellikle kortizon ‘iki ucu 

keskin bir bıçak’ gibidir. Bir taraftan hastalığı 

iyileştirirken, diğer taraftan  başka organlarda da 
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yan etkilere yol açabilir. Bu yan etkiler 

kortizonun yüksek dozlarda ve uzun süreli 

kullanımlarında daha sık olarak ortaya 

çıkabilmektedir. Örneğin gözde katarakttan 

mide barsak kanamalarına, tansiyon 

yüksekliğine, kemik erimesine, şeker 

hastalığının ortaya çıkışına veya artışına, kilo 

alımına, tüylenmeye, yanaklarda ve boyunda 

şişmelere, deride çatlamalara, halsizliğe, 

özellikle bacaklarda güçsüzlük gibi yan etkilere 

neden olabilmektedir. Bunların dışında kortizon 

ilacı, vücudun direncini düşürdüğü için bazı 

enfeksiyon hastalıklarına (grip, zatürre gibi) 

yakalanma riskini arttırabilir. Karakter 

değişiklikleri, sıkıntı, sinirlilik gibi psikolojik yan 

etkiler de ortaya çıkabilir. Bu yan etkilerin 

önemli bir kısmı, kortizon ilacının dozuyla 

ilgilidir. Kortizon dozunun azaltılması veya 

kesilmesi ile beraber bu yan etkilerin bir kısmı 

tamamen düzelmekte iken, bir kısmının da 

zararlı etkisi hafiflemektedir. Son yıllarda büllöz 

pemfigoid hastalarında kortizonun ağızdan hap 

yerine daha çok deriye sürülerek kullanılması 

sebebiyle kortizonun bu hastalar üzerine 

yukarıda belirtilen yan etkilerinde azalma 
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olmuştur. Sürme ilaçların yan etkisi daha az 

olmakla birlikte özellikle yaşlı hasta grubunda 

bu ilaçların kullanım zorluğu olabilmektedir. 

Örneğin yatalak veya bakıma muhtaç hastalar, 

bu sürmeli ilaçların kullanımında diğer aile 

fertlerinin veya hasta bakıcıların yardımına 

ihtiyaç duyabilirler.   

Diğer immunsupresif ilaçların ise anemi, 

(kan alyuvar sayısında azalma), kan akyuvar 

sayısında azalma, karaciğer fonksiyonlarında 

bozulma, bulantı, kusma, alerjik reaksiyonlar 

şeklinde yan etkileri olabilmektedir. 

 

14 - Hastalığın seyrini olumsuz 

etkileyen, yinelemesine yol açan 

nedenler nelerdir? 

En önemli neden, kullanılan ilaçların doktor 

tavsiyesi dışında düzensiz kullanımıdır. 

Özellikle kortizon ilacının doktor tavsiyesi 

olmadan birdenbire kesilmesi, hastalığın 

alevlenmesine yol açabilir; hatta eski 

durumundan daha da kötü hale gelmesine 
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neden olabilir. Ayrıca hastanın kendi kendine 

ilaca başlaması veya doz arttırması da 

kesinlikle önerilmemektedir. Bunlar dışında 

farklı nedenler de hastalığın tekrarlamasına yol 

açabilir. Örneğin; uzun süreli güneşe maruziyet, 

enfeksiyonlar (özellikle kış aylarında gribal 

enfeksiyonlar), stres veya herhangi bir nedenle 

geçirilen ameliyatlar, büllöz pemfigoidin 

tekrarlamasına yol açabilir. 

15 - Bu hastalıkta günlük hayat nasıl 

olmalı, nelere dikkat etmeli? 

Yukarıda da sözü edildiği gibi, özellikle yaz 

aylarında güneşten korunmalı (güneşten 

koruyucu kremler kullanılmalı, uygun giysiler 

giyilmeli, özellikle gün ortasında yani saat 

10:00-15:00 arasında güneşe maruz kalınan 

açık yerlerde bulunulmamalı), kış aylarında ise 

gribal enfeksiyonlardan kaçınmak için kalabalık 

ve kapalı ortamlarda bulunulmamalı, özellikle 

gribal enfeksiyonu olan kişilerle temastan 

kaçınılmalıdır. Doktora danışılarak mevsimsel 

grip aşısı ve zatüre aşısı yaptırılmalıdır.  
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Büllöz pemfigoidli hastaların hem 

hastalıklarının özelliği, hem de aldıkları tedavi 

nedeniyle günlük hayatta yukarıda sözü 

edilenler dışında da dikkat etmesi gereken 

noktalar vardır. Örneğin özellikle kortizonlu 

ilaçlar alırken diyetine dikkat etmeli, tuzlu ve 

karbonhidrat ağırlıklı (hamur işi, tatlı gibi) 

beslenmeden kaçınmalıdır. Yani ‘üç beyazdan’ 

uzak durulmalıdır. Sigara ve aşırı alkol 

tüketiminden kaçınılmalıdır. Bunun dışında 

genel vücut temizliğine önem verilmelidir. 

Kortizon alındığı dönemlerde ağız içerisinde 

mantar (pamukçuk) oluşmaması için,  karbonatlı 

gargaralar günde 3-4 kez uygulanmalıdır (Bu 

gargara, bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı 

karbonat eklenerek yapılabilir).  

Hastalığın aktif olduğu dönemlerde makat 

etrafında yaralar varsa, tuvalet temizliği dikkatli 

yapılmalıdır, kullanılan tuvalet kağıdı yumuşak 

olmalıdır. Genital bölgede yarası olan kadın 

hastalar,  kadın hastalar için üretilmiş temizleme 

sıvılarını kullanmalı, önden arkaya doğru 

silinecek şekilde yumuşak gazlı bezlerle 

bölgenin temizliği yapılmalıdır. Genital akıntı 

varlığında (peynirimsi ya da kanlı, cerahatli 
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akıntılarda) doktorunu bilgilendirmelidir. 

Özellikle başka hastalıklar nedeniyle yetişkin 

bezleri kullanan yaşlı hastalarda yukarıda 

belirtilen genital ve makat bölgesi temizliğine 

dikkat edilmelidir. 

Yukarda sözü edilenler dışında dikkat 

edilecek birkaç konu daha vardır. Bu hastalarda 

kemik erimesi gelişme riski hem ileri yaş 

sebebiyle hem de kullanılan ilaçlar nedeniyle 

fazla olduğu için, beslenmede kemik yapıcı 

gıdalara (süt ve süt ürünleri gibi) ağırlık 

verilmelidir. Hastalığın yatıştığı dönemlerde, 

düzenli günlük egzersiz yapılmadır. Doktoru bir 

sakınca görmemişse, haftada en az üç gün, 30 

dakika süre ile yürüyüş yapılmalıdır. Ağır fiziki 

güç gerektirmeyen işlerine, hastalık iyileşme 

dönemine girdiğinde devam edebilirler ve 

hastalıkla ilgili kontrollerini aksatmadan normal 

hayatlarını sürdürebilirler.  

Günümüzde büllöz pemfigoid önemli bir 

hastalık olmakla birlikte, iyi takip ve modern 

tedavi yöntemleri ile hastalığın kontrol altına 

alınabileceği ve tedavi edilebileceği 

unutulmamalıdır. 
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  16- Büllöz pemfigoid hakkında 

nereden daha fazla bilgi alınabilir? 
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