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PatogenezPatogenez

�� Kaşıntı, ağrıyı ileten liflerden tamamen ayrı olarak Kaşıntı, ağrıyı ileten liflerden tamamen ayrı olarak 
çalışan unmiyelinize C lifleri ile taşınan bir histir. çalışan unmiyelinize C lifleri ile taşınan bir histir. 

�� Bu liflerin yavaş iletim velositeleri ve yaygın terminal Bu liflerin yavaş iletim velositeleri ve yaygın terminal 
dallanmaları mevcuttur.dallanmaları mevcuttur.dallanmaları mevcuttur.dallanmaları mevcuttur.

�� Kaşıntı için özelleşmiş periferal reseptörler Kaşıntı için özelleşmiş periferal reseptörler 
bulunmadığından stimulusun özgünlüğü spinal bulunmadığından stimulusun özgünlüğü spinal 
düzeydeki bağlantı noktaları ile ilişkili olduğu ve düzeydeki bağlantı noktaları ile ilişkili olduğu ve 
bunun spesifik bir grup dorsal boynuz nöronları ile bunun spesifik bir grup dorsal boynuz nöronları ile 
bağlantılı olduğu düşünülmektedir. bağlantılı olduğu düşünülmektedir. 



PatogenezPatogenez

�� Buradan kalkan stimulus lateral spinotalamik Buradan kalkan stimulus lateral spinotalamik 
yoldan talamusa gider ve buradan da kaşınma yoldan talamusa gider ve buradan da kaşınma 
hissinin oluşmasını sağlayan serebral kortekse hissinin oluşmasını sağlayan serebral kortekse 
ulaşır. ulaşır. ulaşır. ulaşır. 

�� Beyinde stimulusun yorumlanmasından birden Beyinde stimulusun yorumlanmasından birden 
fazla alanın sorumlu olduğu, olayın tek bir fazla alanın sorumlu olduğu, olayın tek bir 
bölgeye lokalize olmadığı düşünülmektedir. bölgeye lokalize olmadığı düşünülmektedir. 



PatogenezPatogenez

�� Kaşınma ve sürtünme spinal kordtaki lokal Kaşınma ve sürtünme spinal kordtaki lokal 
inhibitör devreleri stimüle ederek kaşınma inhibitör devreleri stimüle ederek kaşınma 
hissini inhibe eder.hissini inhibe eder.

�� Kaşınma aynı zamanda ağrı reseptörlerini de Kaşınma aynı zamanda ağrı reseptörlerini de �� Kaşınma aynı zamanda ağrı reseptörlerini de Kaşınma aynı zamanda ağrı reseptörlerini de 
uyararak kaşıntı hissinin sönmesine neden oluruyararak kaşıntı hissinin sönmesine neden olur

�� Đnhibitör internöronlar hem periferik hem de Đnhibitör internöronlar hem periferik hem de 
santral stimulusla uyarılarak endojen opiatların santral stimulusla uyarılarak endojen opiatların 
salgılanmasına yol açar.salgılanmasına yol açar.



PatogenezPatogenez

�� Üremide kaşıntı semptomunun ciltteki mast Üremide kaşıntı semptomunun ciltteki mast 
hücrelerinden histamin salınımı sonucu olduğu hücrelerinden histamin salınımı sonucu olduğu 
düşünülmektedir. düşünülmektedir. 

�� Kaşıntı şiddeti ile cilt mast hücreleri arasındaki Kaşıntı şiddeti ile cilt mast hücreleri arasındaki 
ilişkiyi irdeleyen bir çalışmada kontrol grubu ile ilişkiyi irdeleyen bir çalışmada kontrol grubu ile 
kıyaslandığında kaşıntı semptomları olan hastaların kıyaslandığında kaşıntı semptomları olan hastaların 
ilişkiyi irdeleyen bir çalışmada kontrol grubu ile ilişkiyi irdeleyen bir çalışmada kontrol grubu ile 
kıyaslandığında kaşıntı semptomları olan hastaların kıyaslandığında kaşıntı semptomları olan hastaların 
cildinde mast hücre sayısında artış saptanmamıştır cildinde mast hücre sayısında artış saptanmamıştır 
ancak UVB ile yapılan tedavi sonrasında mast hücre ancak UVB ile yapılan tedavi sonrasında mast hücre 
sayısında % 40 azalma gözlenmiş ve bunun da daha sayısında % 40 azalma gözlenmiş ve bunun da daha 
az kaşıntı semptomları ile ilişkili olduğu gözlenmiştir.az kaşıntı semptomları ile ilişkili olduğu gözlenmiştir.

�� Mast cells and calcium in severe uremic itching. Cohen EP; Russell TJ; Garancis JC. Am J Med Sci 1992 Jun;303(6):360Mast cells and calcium in severe uremic itching. Cohen EP; Russell TJ; Garancis JC. Am J Med Sci 1992 Jun;303(6):360--55



PatogenezPatogenez

�� Her ne kadar histamin kaşıntıdan büyük oranda Her ne kadar histamin kaşıntıdan büyük oranda 
sorumlu olsa da bu semptomun hissedilmesi için sorumlu olsa da bu semptomun hissedilmesi için 
nöral yollardan SSS ne iletilmesi gereklidir ve bunun nöral yollardan SSS ne iletilmesi gereklidir ve bunun 
da opioid reseptörleri ile ilişkili olduğu da opioid reseptörleri ile ilişkili olduğu 
düşünülmektedir.düşünülmektedir.düşünülmektedir.düşünülmektedir.

�� Bu bağlantı bize kaşıntı tedavisinde opioid Bu bağlantı bize kaşıntı tedavisinde opioid 
antagonistlerinin faydalı olabileceğini akla antagonistlerinin faydalı olabileceğini akla 
getirmektedir. getirmektedir. 

Randomised crossover trial of naltrexone in uraemic pruritus. Peer G; Kivity S; Agami O; Randomised crossover trial of naltrexone in uraemic pruritus. Peer G; Kivity S; Agami O; 
Fireman E; Silverberg D; Blum M; laina A. Lancet 1996 Dec 7;348(9041):1552Fireman E; Silverberg D; Blum M; laina A. Lancet 1996 Dec 7;348(9041):1552--4. 4. 



�� Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarının yaklaşık Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarının yaklaşık 
% 60 ı kaşıntıdan şikayet etmektedir.% 60 ı kaşıntıdan şikayet etmektedir.

�� Üremik pruritusa pek çok faktör katkıda bulunur Üremik pruritusa pek çok faktör katkıda bulunur 
ancak kesin bir etyolojik neden saptanamamıştır. ancak kesin bir etyolojik neden saptanamamıştır. 

Sekonder hiperparatiroidizm, kuru cilt (ter Sekonder hiperparatiroidizm, kuru cilt (ter �� Sekonder hiperparatiroidizm, kuru cilt (ter Sekonder hiperparatiroidizm, kuru cilt (ter 
bezlerindeki atrofi sonucu), hiperfosfatemi (ciltte bezlerindeki atrofi sonucu), hiperfosfatemi (ciltte 
artmış kalsiyum fosfat birikimi sonucu), yetersiz artmış kalsiyum fosfat birikimi sonucu), yetersiz 
diyaliz, artmış beta 2 mikroglobulin düzeyleri, anemi, diyaliz, artmış beta 2 mikroglobulin düzeyleri, anemi, 
periferal nöropati, yüksek aluminyum düzeyleri, periferal nöropati, yüksek aluminyum düzeyleri, 
hipervitaminoz A ve immün yetmezlik tabloya hipervitaminoz A ve immün yetmezlik tabloya 
katkıda bulunan faktörlerdir. katkıda bulunan faktörlerdir. 



Klinik Özellikler ve TanıKlinik Özellikler ve Tanı

�� Kaşıntı sıklıkla jeneralizedir ancak sırtta daha Kaşıntı sıklıkla jeneralizedir ancak sırtta daha 
belirgin olabilirbelirgin olabilir

�� Pek çok hastada diyaliz esnasında semptomlar Pek çok hastada diyaliz esnasında semptomlar 
en şiddetlidir.en şiddetlidir.en şiddetlidir.en şiddetlidir.

�� Hastaların 1/3 ünde hem diyaliz esnasında hem Hastaların 1/3 ünde hem diyaliz esnasında hem 
de diyaliz sonlandırıldığında kaşıntı devam de diyaliz sonlandırıldığında kaşıntı devam 
edereder



�� Üremik pruritus bir dışlama tanısı olduğundan Üremik pruritus bir dışlama tanısı olduğundan 
diyaliz tedavisi alan hastalarda diğer olası diyaliz tedavisi alan hastalarda diğer olası 
kaşıntı sebepleri de iyice araştırılmalıdır.kaşıntı sebepleri de iyice araştırılmalıdır.

�� Cilt biyopsisi üremik prurituslu hastalarda Cilt biyopsisi üremik prurituslu hastalarda 

Klinik Özellikler ve TanıKlinik Özellikler ve Tanı

�� Cilt biyopsisi üremik prurituslu hastalarda Cilt biyopsisi üremik prurituslu hastalarda 
aydınlatıcı değildir.aydınlatıcı değildir.

�� Tekrarlayan kaşınma ve kazımalar liken Tekrarlayan kaşınma ve kazımalar liken 
simpleks, prurigo nodülaris, keratotik papüller simpleks, prurigo nodülaris, keratotik papüller 
ve folliküler hiperkeratoz gibi diğer ve folliküler hiperkeratoz gibi diğer 
dermatolojik durumlara neden olabilir. dermatolojik durumlara neden olabilir. 



Kaşıntı nedenleriKaşıntı nedenleri

�� XerosisXerosis

�� Atopik dermatitAtopik dermatit

�� Kontakt dermatitKontakt dermatit

�� ÜrtikerÜrtiker

�� KolestasisKolestasis

�� MalignitelerMaligniteler

�� Multiple sklerosisMultiple sklerosis

�� AllerjiAllerjiÜrtikerÜrtiker

�� Funfal cilt Funfal cilt 
enfeksiyonlarıenfeksiyonları

�� Kronik liken simplexKronik liken simplex

�� PsoriasisPsoriasis

�� PedikülosisPedikülosis

AllerjiAllerji

�� Diabetik nöropatiDiabetik nöropati

�� Demir eksikliğiDemir eksikliği

�� Psikiyatrik hastalıklarPsikiyatrik hastalıklar



�� Prurigo nodülarisPrurigo nodülaris



�� Hiperkeratötik Hiperkeratötik 
papüllerpapüller



TedaviTedavi

�� Üremik prurituslu diyaliz hastalarının kesin Üremik prurituslu diyaliz hastalarının kesin 
tedavisi böbrek transplantasyonudur.tedavisi böbrek transplantasyonudur.

�� Yapılan çalışmalarda başarılı bir böbrek nakli Yapılan çalışmalarda başarılı bir böbrek nakli 
sonrasında üremik pruritusun tamamen sonrasında üremik pruritusun tamamen sonrasında üremik pruritusun tamamen sonrasında üremik pruritusun tamamen 
gerilediği gösterilmiştir.gerilediği gösterilmiştir.

Normalization of uremic skin changes following kidney transplantation. Altmeyer Normalization of uremic skin changes following kidney transplantation. Altmeyer 
P; Kachel HG; Schafer G; Fassbinder W. Hautarzt. 1986 Apr;37(4):217P; Kachel HG; Schafer G; Fassbinder W. Hautarzt. 1986 Apr;37(4):217--21.21.



�� Transplantasyon uygulanamayan veya bekleme listesinde olan Transplantasyon uygulanamayan veya bekleme listesinde olan 
hastalar için diyaliz prosedürü ile ilişkili olan ya da olmayan hastalar için diyaliz prosedürü ile ilişkili olan ya da olmayan 
bazı faktörlerin optimize edilmesi kaşıntı semptomlarının bazı faktörlerin optimize edilmesi kaşıntı semptomlarının 
rahatlamasına neden olabilir. Bunlar;rahatlamasına neden olabilir. Bunlar;

TedaviTedavi

�� Diyaliz dozunun optimize edilmesiDiyaliz dozunun optimize edilmesi

�� KRY ye bağlı aneminin tedavi edilmesiKRY ye bağlı aneminin tedavi edilmesi

�� Serum kalsiyum ve fosfor çarpımının 55 in altında tutulmasıSerum kalsiyum ve fosfor çarpımının 55 in altında tutulması

�� Tedaviye dirençli hiperparatiroidizmli olgularda kaşıntı Tedaviye dirençli hiperparatiroidizmli olgularda kaşıntı 
semptomlarının giderilmesi için paratiroidektomi gerekebilir. semptomlarının giderilmesi için paratiroidektomi gerekebilir. 



TedaviTedavi

�� Yapılan bir çalışmada high flux Yapılan bir çalışmada high flux 
polimetilmetakrilat (PMMA) membranların polimetilmetakrilat (PMMA) membranların 
kaşıntı semptomlarında 6 ayın sonunda % 55 kaşıntı semptomlarında 6 ayın sonunda % 55 
oranında azalmaya yol açtığı bildirilmiştir. oranında azalmaya yol açtığı bildirilmiştir. oranında azalmaya yol açtığı bildirilmiştir. oranında azalmaya yol açtığı bildirilmiştir. 

�� Aucella F, Vigilante M, Gesuete A. Uraemic itching: do polymethylmetacrylate dialysis Aucella F, Vigilante M, Gesuete A. Uraemic itching: do polymethylmetacrylate dialysis 
membranes play a role?. Nephrol Dial Transplant. 2007 Jul;22 Suppl 5:v8membranes play a role?. Nephrol Dial Transplant. 2007 Jul;22 Suppl 5:v8--1212



TedaviTedavi

�� Üremik pruritus için olan direkt tedaviler ise Üremik pruritus için olan direkt tedaviler ise 
nemlendiricilerin uygulanması, antihistaminik nemlendiricilerin uygulanması, antihistaminik 
kullanımı, topikal kapsaisin, UVB ve opioid kullanımı, topikal kapsaisin, UVB ve opioid 
antagonistlerinin uygulanmasını içermektedirantagonistlerinin uygulanmasını içermektedirantagonistlerinin uygulanmasını içermektedirantagonistlerinin uygulanmasını içermektedir



TedaviTedavi

�� Bu tedavi yöntemlerini bir sıralamaya tabi tutacak Bu tedavi yöntemlerini bir sıralamaya tabi tutacak 
olursak tedavi sıralamasıolursak tedavi sıralaması

�� 1. basamak: Nemlendiriciler ve topikal kapsaisin1. basamak: Nemlendiriciler ve topikal kapsaisin

2. basamak: Nemlendiriciler + UVB2. basamak: Nemlendiriciler + UVB�� 2. basamak: Nemlendiriciler + UVB2. basamak: Nemlendiriciler + UVB

�� 3. basamak: Nemlendiriciler + gabapentin3. basamak: Nemlendiriciler + gabapentin

�� 4. basamak: Nemlendiriciler + intransal butorpanol, 4. basamak: Nemlendiriciler + intransal butorpanol, 
naltrexon veya IV nalfurafin şeklinde olmalıdır. naltrexon veya IV nalfurafin şeklinde olmalıdır. 



Topikal kapsaisin ve �emlendiricilerTopikal kapsaisin ve �emlendiriciler

�� Yapılan bir çalışmada düzenli nemlendirici Yapılan bir çalışmada düzenli nemlendirici 
kullanımının hastaların % 43 ünde semptomları kullanımının hastaların % 43 ünde semptomları 
gerilettiği gösterilmiştir.gerilettiği gösterilmiştir.

Pruritus and skin hydration during dialysis. Morton CA; Lafferty M; Hau C; Pruritus and skin hydration during dialysis. Morton CA; Lafferty M; Hau C; 
Henderson I; Jones M; Lowe JG. Nephrol Dial Transplant. 1996 Oct;11(10):2031Henderson I; Jones M; Lowe JG. Nephrol Dial Transplant. 1996 Oct;11(10):2031--6.6.Henderson I; Jones M; Lowe JG. Nephrol Dial Transplant. 1996 Oct;11(10):2031Henderson I; Jones M; Lowe JG. Nephrol Dial Transplant. 1996 Oct;11(10):2031--6.6.

•• Topikal kapsaisin nöropeptid substans P yi inhibe Topikal kapsaisin nöropeptid substans P yi inhibe 
ederek kaşıntı semptomlarının giderilmesine yardımcı ederek kaşıntı semptomlarının giderilmesine yardımcı 
olur. olur. 

Uremic pruritus: roles of parathyroid hormone and substance P. Cho YL; Liu HN; Uremic pruritus: roles of parathyroid hormone and substance P. Cho YL; Liu HN; 

Huang TP; Tarng DC. J Am Acad Dermatol 1997 Apr;36(4):538Huang TP; Tarng DC. J Am Acad Dermatol 1997 Apr;36(4):538--4343. . 



�� Topikal kapsaisin ile sinir sonlanmaları Topikal kapsaisin ile sinir sonlanmaları 
desensitize edilmiş olur ve kaşıntı semptomları desensitize edilmiş olur ve kaşıntı semptomları 
azalır.azalır.

�� Uygulama yerinde irritasyon, yanma gibi yan Uygulama yerinde irritasyon, yanma gibi yan �� Uygulama yerinde irritasyon, yanma gibi yan Uygulama yerinde irritasyon, yanma gibi yan 
etkilere neden olabilir ancak bunlar tekrarlayan etkilere neden olabilir ancak bunlar tekrarlayan 
uygulamalarda azalır. uygulamalarda azalır. 

�� Hasarlı ya da irrite cilde uygulanmaz ve Hasarlı ya da irrite cilde uygulanmaz ve 
uygulamadan sonra bandajlama yapılmaz. uygulamadan sonra bandajlama yapılmaz. 



�emlendiriciler �emlendiriciler 

�� Cildin inflamasyonu bariyer fonksiyonun Cildin inflamasyonu bariyer fonksiyonun 
kaybolmasına neden olabilirkaybolmasına neden olabilir

�� Nemlendiricilerin uygulanması ile ciltte bir yüzeysel Nemlendiricilerin uygulanması ile ciltte bir yüzeysel 
film tabaka oluşur ve bariyer fonksiyonların nispeten film tabaka oluşur ve bariyer fonksiyonların nispeten film tabaka oluşur ve bariyer fonksiyonların nispeten film tabaka oluşur ve bariyer fonksiyonların nispeten 
korunmasına yardımcı olur.korunmasına yardımcı olur.

�� Yağsı tabaka ayn zamanda suyun stratum corneumun Yağsı tabaka ayn zamanda suyun stratum corneumun 
altında hapsederek epidermal su kaybını önler.altında hapsederek epidermal su kaybını önler.

�� Nemlendiriclerin aynı zamanda anti inflamatuar Nemlendiriclerin aynı zamanda anti inflamatuar 
etkileri de mevcuttur. etkileri de mevcuttur. 



�� Sabun ve deterjanların uygulanması lipidlerin ciltten Sabun ve deterjanların uygulanması lipidlerin ciltten 
uzaklaşmasına neden olduğundan kullanılması uzaklaşmasına neden olduğundan kullanılması 
önerilmezönerilmez

�� Özellikle her yıkanmadan sonra düzenli nemlendirici Özellikle her yıkanmadan sonra düzenli nemlendirici 
uygulanması ile semptomların giderilmesine katkıda uygulanması ile semptomların giderilmesine katkıda 
bulunulur.bulunulur.
uygulanması ile semptomların giderilmesine katkıda uygulanması ile semptomların giderilmesine katkıda 
bulunulur.bulunulur.

�� Yağ içeriği yüksek nemlendiricilerin etkinliği daha Yağ içeriği yüksek nemlendiricilerin etkinliği daha 
fazladır, bu sebepten dolayı kremsi fazladır, bu sebepten dolayı kremsi 
nemlendiricilerden ziyade merhem formunda olanlar nemlendiricilerden ziyade merhem formunda olanlar 
tercih edilebilir ancak yağ içeriği yüksek preparatların tercih edilebilir ancak yağ içeriği yüksek preparatların 
saç ve saçlı deriye uygulanması follikülit gelişimi gibi saç ve saçlı deriye uygulanması follikülit gelişimi gibi 
sorunlara neden olabilir.  sorunlara neden olabilir.  



Ultraviyole TedavisiUltraviyole Tedavisi

�� UVB ile ilgili tartışmalar hala devam UVB ile ilgili tartışmalar hala devam 
etmektedir ancak hastaların tedaviden fayda etmektedir ancak hastaların tedaviden fayda 
gördüğü yönünde çalışmalar mevcuttur. gördüğü yönünde çalışmalar mevcuttur. 

�� Tedavi mekanizması UVB nin cillteki mast Tedavi mekanizması UVB nin cillteki mast �� Tedavi mekanizması UVB nin cillteki mast Tedavi mekanizması UVB nin cillteki mast 
hücrelerinden granül salınımını azaltmasıdır.hücrelerinden granül salınımını azaltmasıdır.

�� Yapılan bir çalışmada iki ay süreyle UVB Yapılan bir çalışmada iki ay süreyle UVB 
tedavisine alınan 14 hastanın 8 inde kaşıntı tedavisine alınan 14 hastanın 8 inde kaşıntı 
semptomlarında % 30 gerileme saptanmıştır.semptomlarında % 30 gerileme saptanmıştır.



GabapentinGabapentin

�� 25 hemodiyaliz hastasının plasebo ile 25 hemodiyaliz hastasının plasebo ile 
karşılaştırıldığı 4 haftalık bir çalışmada karşılaştırıldığı 4 haftalık bir çalışmada 
gabapentinin kaşıntı semptomlarını anlamlı gabapentinin kaşıntı semptomlarını anlamlı 
ölçüde azalttığı gösterilmiştir (Haftada 3 kez ölçüde azalttığı gösterilmiştir (Haftada 3 kez ölçüde azalttığı gösterilmiştir (Haftada 3 kez ölçüde azalttığı gösterilmiştir (Haftada 3 kez 
diyaliz seanslarının sonunda)diyaliz seanslarının sonunda)

�� Gabapentin therapy for pruritus in haemodialysis patients: a randomized, placeboGabapentin therapy for pruritus in haemodialysis patients: a randomized, placebo--
controlled, doublecontrolled, double--blind trial. Gunal AI; Ozalp G; Yoldas TK; Gunal SY; Kirciman blind trial. Gunal AI; Ozalp G; Yoldas TK; Gunal SY; Kirciman 
E; Celiker H. Nephrol Dial Transplant 2004 Dec;19(12):3137E; Celiker H. Nephrol Dial Transplant 2004 Dec;19(12):3137--9.9.



�� Yapılan bir diğer çalışmada antihistaminiklere Yapılan bir diğer çalışmada antihistaminiklere 
dirençli kaşıntı semptomları olan hastalara haftada 3 dirençli kaşıntı semptomları olan hastalara haftada 3 
kez diyaliz seansları sonrasında 100 mg gabapentin kez diyaliz seansları sonrasında 100 mg gabapentin 
verilmiş ve kaşıntı semptomlarında azalma verilmiş ve kaşıntı semptomlarında azalma 
saptanmıştır. saptanmıştır. 

GabapentinGabapentin

saptanmıştır. saptanmıştır. 

�� Gabapentinin etkinliği patogenezde nöropatik Gabapentinin etkinliği patogenezde nöropatik 
unsurların önemini kanıtlar niteliktedir.unsurların önemini kanıtlar niteliktedir.

�� Gabapentin in the treatment of uremic itch: an index case and a pilot evaluation. Manenti L; Gabapentin in the treatment of uremic itch: an index case and a pilot evaluation. Manenti L; 
Vaglio A; Costantino E; Danisi D; Oliva B; Pini S; Prati E; Testori A . J Nephrol. 2005 JanVaglio A; Costantino E; Danisi D; Oliva B; Pini S; Prati E; Testori A . J Nephrol. 2005 Jan--

Feb;18(1):86Feb;18(1):86--91.91.



Opioid antagonistleriOpioid antagonistleri

�� Bu amaçla naltrexon ve nalfurafin kullanılabilir.Bu amaçla naltrexon ve nalfurafin kullanılabilir.

�� Naltrexon ile ilgili yapılan çalışmalarda etkin olup Naltrexon ile ilgili yapılan çalışmalarda etkin olup 
olmadığına dair tartışmalı sonuçlar elde edilmiştir. olmadığına dair tartışmalı sonuçlar elde edilmiştir. 
GĐS problemlerine yol açabilir.GĐS problemlerine yol açabilir.GĐS problemlerine yol açabilir.GĐS problemlerine yol açabilir.

�� Nalfurafin ile ilgili yapılan çalışmalar daha yüz Nalfurafin ile ilgili yapılan çalışmalar daha yüz 
güldürücüdür ve yan etkileri plasebo ile benzerdir. 2güldürücüdür ve yan etkileri plasebo ile benzerdir. 2--
4 haftalık tedavi ile kaşıntı semptomlarında azalma ve 4 haftalık tedavi ile kaşıntı semptomlarında azalma ve 
uyku bozukluğunda düzelme gözlenmiştir.uyku bozukluğunda düzelme gözlenmiştir.



�� Đntranazal olarak kullanılan bir diğer ajan olan Đntranazal olarak kullanılan bir diğer ajan olan 
butorfanolün kappa reseptörüne karşı agonist butorfanolün kappa reseptörüne karşı agonist 
(morfin benzeri etki) ve mu reseptörlerine (morfin benzeri etki) ve mu reseptörlerine 
karşı antagonist özelliği mevcuttur ve üremik karşı antagonist özelliği mevcuttur ve üremik 

Opioid antagonistleriOpioid antagonistleri

karşı antagonist özelliği mevcuttur ve üremik karşı antagonist özelliği mevcuttur ve üremik 
pruritusa karşı etkili olduğunu gösteren pruritusa karşı etkili olduğunu gösteren 
çalışmalar vardır.çalışmalar vardır.



Diğer YöntemlerDiğer Yöntemler

�� Oenothera biennis (Akşam çuha çiçeği) yağı:Oenothera biennis (Akşam çuha çiçeği) yağı: Oral tablet Oral tablet 
şeklinde uygulamaların faydalı olduğunu bildiren çalışmalar şeklinde uygulamaların faydalı olduğunu bildiren çalışmalar 
mevcuttur.mevcuttur.

�� Esansiyel bir yağ asidi olan omega 6 açısından zengindir. Esansiyel bir yağ asidi olan omega 6 açısından zengindir. 

�� Esansiyel yağ asidi eksikliğinin cilt kuruluğuna neden olduğu Esansiyel yağ asidi eksikliğinin cilt kuruluğuna neden olduğu 
ve bunun da kaşıntı semptomlarının şiddetlenmesine yol açtığı ve bunun da kaşıntı semptomlarının şiddetlenmesine yol açtığı 
Esansiyel yağ asidi eksikliğinin cilt kuruluğuna neden olduğu Esansiyel yağ asidi eksikliğinin cilt kuruluğuna neden olduğu 
ve bunun da kaşıntı semptomlarının şiddetlenmesine yol açtığı ve bunun da kaşıntı semptomlarının şiddetlenmesine yol açtığı 
bildirilmiştir. bildirilmiştir. 

�� Platelet agregasyonunu inhibe ettiğinden dikkatli Platelet agregasyonunu inhibe ettiğinden dikkatli 
kullanılmalıdır.kullanılmalıdır.

�� Teorik olarak kumadin, aspirin, hipoglisemik ajanlar, Teorik olarak kumadin, aspirin, hipoglisemik ajanlar, 
antiplatelet ajanlar (klopidogrel, dipiridamol, tiklopidin) ile antiplatelet ajanlar (klopidogrel, dipiridamol, tiklopidin) ile 
etkileşebilir.etkileşebilir.



�� Pramoxine:Pramoxine: Pramoxine bazlı kaşıntı solüsyonlarının Pramoxine bazlı kaşıntı solüsyonlarının 
üremik pruritusta etkili olduğunu bildiren yayınlar üremik pruritusta etkili olduğunu bildiren yayınlar 
mevcuttur. mevcuttur. 

�� Erişkin hemodiyaliz hastalarında yapılan bir Erişkin hemodiyaliz hastalarında yapılan bir 
çalışmada % 1 lik pramoxine losyon kullanan çalışmada % 1 lik pramoxine losyon kullanan çalışmada % 1 lik pramoxine losyon kullanan çalışmada % 1 lik pramoxine losyon kullanan 
hastaların kontrol grubuna göre kaşıntı hastaların kontrol grubuna göre kaşıntı 
semptomlarında anlamlı derecede azalma semptomlarında anlamlı derecede azalma 
gözlenmiştir. gözlenmiştir. 

�� Young TA, Patel TS, Camacho F. A pramoxine based anti itch lotion is more effective than a Young TA, Patel TS, Camacho F. A pramoxine based anti itch lotion is more effective than a 
control lotion for the treatment of uremic pruritus in adult hemodialysis patients. J control lotion for the treatment of uremic pruritus in adult hemodialysis patients. J 
Dermatolog Treat. 2009;20(2):76Dermatolog Treat. 2009;20(2):76--8181



�� Kromolin Sodyum:Kromolin Sodyum: Mast hücre stabilizatörüdür.Mast hücre stabilizatörüdür.

�� Mast hücre granüllerinden histamin salınımını Mast hücre granüllerinden histamin salınımını 
engelleyip kaşıntı semptomlarının giderilmesine engelleyip kaşıntı semptomlarının giderilmesine 
yardımcı olur.yardımcı olur.yardımcı olur.yardımcı olur.

�� Yapılan bir çalışmada refraktör üremik prurituslu Yapılan bir çalışmada refraktör üremik prurituslu 
hastalarda faydalı olduğu gösterilmiştir. hastalarda faydalı olduğu gösterilmiştir. 

�� Rosner MH. Cromolyn sodium: a potential therapy for uremic pruritus. Hemodial Int. 2006 Rosner MH. Cromolyn sodium: a potential therapy for uremic pruritus. Hemodial Int. 2006 
Apr;10(2):189Apr;10(2):189--9292



�� Aktif kömürAktif kömür

�� KolestraminKolestramin

�� ĐV lidokainĐV lidokain

�� AntihistaminiklerAntihistaminikler

�� NibergolinNibergolin



ÖzetÖzet

�� Şiddetli üremik kaşıntı için en iyi tedavi Şiddetli üremik kaşıntı için en iyi tedavi 
yöntemi yeterli diyaliz tedavisi, aneminin yöntemi yeterli diyaliz tedavisi, aneminin 
düzeltilmesi, mineral metabolizmasının etkin düzeltilmesi, mineral metabolizmasının etkin 
bir şekilde kontrolü ile birlikte nemlendiriciler, bir şekilde kontrolü ile birlikte nemlendiriciler, bir şekilde kontrolü ile birlikte nemlendiriciler, bir şekilde kontrolü ile birlikte nemlendiriciler, 
UVB, topikal kapsaisin kullanımı ve tüm UVB, topikal kapsaisin kullanımı ve tüm 
bunlara dirençli olgularda gabapentin ve bunlara dirençli olgularda gabapentin ve 
opioid antagonistlerinin kullanılmasıdır. opioid antagonistlerinin kullanılmasıdır. 


