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A b s t r a c t

Background and Objective: Pruritus is a common disruptive symptom 
in hemodialysis patients and those with chronic renal failure. Although 
pharmacological treatments could partially reduce pruritus in hemodialy-
sis patients, the definitive treatment remains challenging in these patients. 
Several studies have been published in this regard, while no reviews have 
been focused on these articles. The present study aimed to review the 
topical treatments for pruritus.
Materials and Methods: This review study was conducted on the Per-
sian and English articles published during 1987-2018 via searching 
in databases such as SID, PubMed, Google Scholar, Scopus, Barakat 
Knowledge Network System, Elsevier, Springer, Web of Science, Magi-
ran, HerbMed, and Biomed Central. In total, 217 articles were retrieved, 
and 63 articles were initially selected after screening the titles, and 12 
articles were eliminated after reviewing the abstract. Among the remain-
ing articles (n=51), the original texts were assessed, and 20 studies were 
excluded due to irrelevance to the research subject. Finally, 31 articles 
were reviewed using the Jadad checklist, and 25 articles had good mean 
(scores above 3), which were included in the study.
Results: The most effective topical treatments reported for hemodialysis 
patients include the use of emulsions, gels, ointments, creams, oil, and 
lotions. A review of these studies indicated that ointment is most effective 
in relieving itching, followed by creams, gels, oils, and lotions, and emul-
sions, which are also helpful in reducing itching in hemodialysis patients.
Conclusion: According to the results, the use of topical remedies (e.g., 
herbal oils, gels, ointments, creams, emulsions, and lotions) could be ef-
fective in the treatment of itching in hemodialysis patients, and these 
methods are highly recommended in this regard.
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درمان های موضعی خارش بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک مطالعه مروری سیستماتیک
اعظم فرجی1، معصومه باقری نسامی*2،3، زلیخا فرجی 1، جمیله مروتی1، بنت الهدی عرب 1
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چکیده: 

مقدمه: خارش در بیماران همودیالیزی یکی از شایع ترین عالیم آزاردهنده در بیماران مبتال به نارسایی 
بیماران  در  کاهش خارش  به  منجر  می توانند  تا حدودی  دارویی  درمان های  اگر چه  است.  کلیه  مزمن 
همودیالیزی شوند، درمان قطعی خارش در این بیماران چالش برانگیز است. از این رو مقاالت متعددی 
در این زمینه انجام شد ه است ولی تجمیع این مقاالت به چاپ نرسیده است. لذا مطالعه حاضر با هدف 

مروری بر درمان های موضعی خارش طراحی شد.

Google schol- ، PubMed،SID مطالعه مروری به واسطه جستجوی پایگاههای اطالعاتی : رروش کا
 ,web of science, Barak at Knowledge Network System, Elsevier, springer ،Scopus ،ar
،biomed central ،Herb med، magi ran، در محدوده سال هاي 1987 تا 2018 و در بین مقاالت 
فارسی و انگلیسی انجام شد. بعد از اتمام جستجو، تعداد 217 مقاله بدست آمد که پس از غربالگری عنوان 
63 مقاله باقی ماند، 12 مقاله بعد از خواندن چکیده حذف شد و در 51 مقاله باقی مانده، متن اصلی مورد 
مطالعه قرارگرفت که 20 مقاله به د لیل عد م ارتباط با موضوع پژوهش در این مرحله خارج شد و 31 مقاله 
نهایی وارد مطالعه شد. مقاالت با استفاده از چک لیست JADAD مورد بررسی قرار گرفت و 25 مقاله 

دارای میانگین مناسب و امتیاز باالی 3 بودند که وارد مطالعه شدند.

یافته ها: نتایج مقاالتی که در زمینه درمان های جلدی در خارش بیماران همودیالیزی، موثر گزارش شد 
شامل استفاده از امولینت، ژل، پماد، کرم، روغن و لوسیون بود. مروری بر این مطالعات نشان داده که 
پماد، د ارای باالترین تأثیر درکاهش میزان خارش است. دیگر درمان های موضعی کرم، ژل، روغن ها و 

لوسیون و امولینت برای کاهش خارش بیماران همودیالیزی مفید است.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر توصیه می گردد ابتدا بیماران همود یالیزی برای کاهش خارش 
از پماد، کرم و ژل ها استفاد ه نمایند و سپس روغن ها، لوسیون و هلیوتراپی به ترتیب در جایگاه های بعدی 

قرار د ارند.
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مقدمه:

خارش احساس ناخوشایند موضعی است که در آن میل به 
خاراندن وجود دارد و عالمت مضطرب کننده است که آسایش را 
از بین برده و پوست را به عنوان یک سد محافظتی اصلی غیر موثر 
می سازد. از بین اختالل های سیستمی ایجاد کننده خارش، اورمی 
ناتوان  و  از شایع ترین  یکی  و  آنها محسوب می شود (1)  مهمترین 
کننده ترین عالئم تجربه شده توسط بیماران دچار نارسائی پایانی 
کلیه است (2). در مطالعه ای، خارش در بیمـاران مبـتال به نارسایی 
پیـشرفته کلیـه تحـت دیـالیز نـسبت بـه بیمـاران نارسایی کلیه 
که غیر دیالیزي می باشند شایع تر بود (3). خارش موجب تمایل به 
اثر  در  می شود.  پوست  در سالمت  اختالل  به  منجر  و  خاراندن 
سلول های  از  هیستامین  ترشح  تحریک  باعث  خاراندن  خارش، 
افزایش  پی  در  می شود.  عصبی  پایانه های  شدن  آزاد  و  التهابی 
که  به طوری  می یابد،  افزایش  به شدت  خارش  هیستامین،  ترشح 
چرخه ناراحت کننده ی خارش–خاراندن تکرار می شود (4). حدود 
خارش  از  کلیوی  بیماری  نهایی  مرحله  بیماران  درصد   37-90
یا  یافته و  تداوم  این خارش علی رغم همودیالیز،  رنج می برند و 
حتی تشدید می شود (5). خارش در بیماران تحت همودیالیز توانایی 
در  و  می اندازد  مخاطره  به  را  کیفیت خواب  و  ذهنی  و  فیزیکی 
نتیجه موجب اختالل در کیفیت زندگی بیمار می گردد، به طوری 
از  برخی  در  خارش  داراي  بیماران  در  میر  و  مرگ  افزایش  که 
یا  موضعی  است  ممکن  خارش  است (6).  شده  گزارش  مطالعات 
نوعی  و  از خاریدن  یا  تا خیلی شدید  از خیلی خفیف  و  منتشر 
حرکت خزشی تا سوختن و تیرکشیدن متغیر باشد. حتی می تواند 
بیماران را به سمت خودکشی سوق دهد (7). با وجود اینکه علت 
این  در  عامل  مهمترین  اورمیا  اما  است،  ناشناخته  خارش  اصلی 
بیماران است (8). علل متعدد و متفاوتی برای توجیه خارش وجود 
محیطی،  نوروپاتی  پوست،  خشکی  آنها  جمله ی  از  که  دارد 
تجمع یون های چند ظرفیتی کلسیم و منیزیم و فسفر در پوست، 
واکنش  توکسین ها،  سرتونین،  هیستامین،  پاراتیروئید،  هورمون 
بدن  ایمونولوژیک  اختالل در سیستم  دیالیز و  با  مرتبط  آلرژیک 
و رشد سلول های ماست پوستی می باشند که ممکن است باعث 
بروز خارش و یا خارش اورمیک شدید شود (9-13). میزان خارش 
اورمیک در بعضی از مطالعات 42 تا 72/9 درصد گزارش شده 
است (14). در بررسی مروری سیستماتیک، میزان خارش اورمیک به 
10٪ -77٪ گزارش شده است(15). حدود 70٪ بیماران، خارش در 
قسمت پشت بدن گزارش نموده اند (16). از آنجا که فیزیوپاتولوژي 
است(17)  ناشناخته  کلیه  مزمن  نارسایی  با  بیماران  در  خارش 
درمان هاي متفاوتی نیز جهت تسکین خارش مطرح می گردد (18) 
از طرفی دیالیز نیز تأثیر کمی بر خارش این بیماران دارد (19) در 
حال حاضر، تنها روش درمانی پیوند کلیه است که به دلیل محدود 
بودن اندام، نیاز به تطابق بافت و هزینه های باالی جراحی و پس 

از جراحی، برای اکثر بیماران مقدور نیست (18).
مهمترین  که  خارش  اورمیک  خارش  درمان  روش های 
درمان  مختلف،  پمادهای  با  موضعی  درمان  درمانی،  روش های 
سیستمیک با آنتاگونیست های گیرنده μ-opioid و آگونیست های 
و  (گاباپنتین  التهابی  ضد  خاصیت  با  خوراکی  داروهای   ،κ
درمان های  که  می باشد  سوزنی  طب  و  فوتوتراپی  پرگابالین) 
موضعی خط اول درمان خارش اورمیک است (19) و همودیالیز نیز 
بر روی آن اثر می گذارد (20)، زیرا شدت خارش در روز دیالیز یا 

بیماران همودیالیزی  آنجا که  از  افزایش می یابد (21).  بعد  روزهای 
به خاطر بیماری زمینه ای، از داروهای خوراکی متعددی استفاده 
می کنند، به نظر می رسد استفاده از درمان های موضعی مطلوب تر 
به وسیله ی  قدرت  افزایش  باعث  باشد (22،23). درمان های موضعی 
متابولیت های  به  تبدیل  کاهش  و  هدف  سلول  در  فعالیت  بهبود 
با  ماساژ  تأثیر  بررسی  به  که  مطالعه ای  در  می شود (24).  غیر فعال 
روغن معطر بر تسکین خارش بیماران تحت همودیالیز پرداختند، 
نوع  از  نظر  صرف  ماساژ  از  استفاده  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
روغن مورد استفاده، می تواند موجب تسکین خارش در بیماران 
تأثیر  بررسی  به  نیز  دیگر  مطالعه ی  گردد (25).  همودیالیز  تحت 
بیماران  خارش  درمان  در   (0/03 (کاپسیان٪  کاپسایسین  پماد 
همودیالیزی پرداخت و گزارش شد علی رغم تأثیر مناسب کاپسیان 
در کاهش خارش بیماران، دارونما نیز با توجه به خواص مرطوب 
کنندگی در کاهش اورمیک موثر بود، لذا توصیه می شود بیماران 
از مرطوب کننده های معمول موضعی که اشاره به تأثیر روش های 
موضعی داشته است، به عنوان یکی از راهکارهای درمان خارش 
 2017 سال  در  مروری  مقاله ی  یک  نمایند (26).  استفاده  اورمیک 
تحت عنوان درمان خارش اورمیک به بررسی روش های مختلف 
در درمان موضعی خارش اورمیک پرداخت و درمان های مختلف 
با عصاره گیاهان، آنتی هیستامین ها، ضدعفونی کننده ها، روغن ها 
و درمان های غیر دارویی را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل 
بر مبنای شدت خارش اورمیک در بیماران بوده و نشان داد همه 
درمان ها تأثیرگذارند (27). تعداد اندکی از مقاالت مروری صرفًا در 
مورد درمان های جلدی خارش وجود دارد، اما با توجه به پایگاه 
داده های در دسترس، مطالعه ای جامع که بررسی و تحلیل انواع 

درمان جلدی خارش بپردازد موجود نبود. 
کنار سایر  در  کـه خارش  اسـت  آن  مـی باشـد  مهـم  آنچـه 
مشکالت می تواند یکـی از عوامـل مهـم تشدید کننده آالم و سلب 
آسایش بیماران بـا نارسـایی مـزمن کلیــه باشــد. علی رغم انجام 
مطالعات متعدد ذکر شده، راه قطعی پیشنهاد نشده است و همچنان 
با  مروری  مطالعه  این  لذا  دارد  وجود  بیشتری  مطالعات  به  نیاز 
هــدف انجــام بررســی تأثیر درمان های موضعی خارش بیماران 
همودیالیزی طراحی و اجرا شد تا به این سوال پاسخ دهد که کدام 
یک از درمان های موضعی برای خارش بیماران تحت همودیالیز 

در الویت قرار دارد.
مواد و روش ها 

انجام شد. جهت  به صورت مروری سیستماتیک  این مطالعه 
از کلمات کلیدی  به اطالعات  برای دستیابی  این مطالعه  نگارش 
معادل  و  کلیوی  نارسایی  همودیالیز،  خارش،  موضعی،  درمان 
 Topical treatment, itching, hemodialysis,آنان انگلیسی 
از  استفاده  با  و  شد  استفاده   renal failure, pruritus
عملگرهای AND و OR صورت گرفت. جستجو در پایگاه های 
 SID ،PubMed ،Google scholar،اطالعاتیاطالعاتی
 Scopus،web of science, BarakatKnowledge Network
 System, Elsevier, springer،magi ran ، central, Herb
مقاالت  بین  در  و   2018 تا   1987 سال هاي  محدوده  در   med
فارسی و انگلیسی انجام شد. تمامی مراحل روش تحقیق شامل 
جستجو، بررسی مقاالت، استخراج داده های مورد نیاز و ارزیابی 
کیفی توسط سه نفر از پژوهشگران به صورت مستقل از هم انجام 
برگزاری  به صورت  آمده  بدست  نتایج  توافق  نهایت  در  و  شد 
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ورود  معیارهای  شد.  حاصل  گروهی  بحث  و  تخصصی  پانل 
شامل مقاالت مداخله ای، مقاالت مروری سیستماتیک (مطالعات 
درمان  و روش های  بیماران همودیالیزی  در  مداخله ای)، خارش 
است.  بوده  انگلیسی  و  فارسی  مقاالت  زبان  دو  به  موضعی 
معیارهای خروج شامل عدم دسترسی به کل مقاله و دیالیز صفاقی 
آمد  بدست  مقاله   217 تعداد  جستجو،  اتمام  از  بعد  است.  بوده 
که پس از غربالگری عنوان 63 مقاله باقی ماند، 12 مقاله بعد از 
خواندن چکیده حذف شد و در 51 مقاله باقی مانده، متن اصلی 
مورد مطالعه قرارگرفت که 20 مقاله به دلیل عدم ارتباط با موضوع 

معصومه باقری نسامی و همکاران، درمان های موضعی خارش بیماران تحت درمان با همودیالیز 

پژوهش در این مرحله خارج شد و 31 مقاله نهایی وارد مطالعه 
JA- لیست از چک  استفاده  با  پژوهشگران  بعد   شد. در مرحله 

انتخاب شده را از  DAD که دارای 3 بخش می باشد، مطالعات 
کورسازی  تصادفی سازی،  روش های  شامل  متدولوژی  جنبه های 
دوسویه، ذکر تعداد و علل ریزش نمونه مورد ارزیابی قرار دادند. 
حداقل و حداکثر نمره قابل کسب 0 و 5 بود. مطالعاتی که حداقل 
شدند (28).  انتخاب  پژوهش  برای  بودند  کرده  کسب  را   3 امتیاز 
مطابق جداول 1 و 2 از 31 مقاله مورد بررسی در این مطالعه، 25 
مقاله دارای میانگین مناسب بوده و امتیاز باالی 3 را کسب کردند. 

JADAD جدول 1. نتایج مقایسه روش شناسی 31 مقاله منتخب کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی با عبارات مستقیم

JADAD عبارات مستقیم مقیاس

کورسازی دوسویه (امتیاز 0-2)تصادفی سازی با روش مناسب (امتیاز 2-0)
ذکر تعداد و علل ریزش نمونه (امتیاز 

(1-0)

بدون 
تخصیص 
تصادفی 

(امتیاز صفر)

ذکر 
تخصیص 
تصادفی 
(امتیاز 1)

تخصیص 
تصادفی 
با روش 
کم تورش 
(امتیاز 2)

فاقد 
کورسازی 

(امتیاز 
صفر)

یک سویه 
کور 

(امتیاز 1)

دوسویه 
کور 

(امتیاز 2)

عدم 
گزارش 
(امتیاز 
صفر)

ذکر تعداد 
(امتیاز 
(0.5

ذکر ریزش و 
علل ریزش 

(امتیاز 1)

21
٪ 67/74

8
٪ 25/80

2
٪ 6/45

20
٪ 64/5

4
٪12/90

7
٪24/13

11
٪ 35/48

16
٪51/6

4
٪12/90

(n=31) بر حسب امتیاز میانگین JADAD جدول 2. طبقه بندی کلی مقاالت منتخب کارآزمایی کنترل شده تصادفی با مقیاس

JADAD میانگین کل نمره
(دامنه امتیازات 0-5)

Mean<3
کیفیت ضعیف مطالعه

(٪) n

Mean>3
کیفیت مطلوب مطالعه

(٪) n

( ٪19/35) 6( ٪80/6) 25
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یافته ها: 
در این مطالعه روش های درمان خارش در بیماران همودیالیزی 
مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع از 31 مقاله استفاده شده 
که 10 مقاله ایرانی و 15 مقاله التین بود که تأثیر پماد، ژل، کرم، 
روغن ها، امولینت و لوسیون را بر خارش بررسی و گزارش کردند. 
در جدول شماره 3 مشخصات برخی از مقاالت استفاده شده بیان 

و  آزمون  گروه  در  مداخله  از  بعد  و  قبل  میانگین  اختالف  شد. 
مداخله در جدول 3 محاسبه شده است و تأثیر پذیری روش های 

موضعی بر خارش بر مبنای آن تبیین شده است.
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جدول3. مشخصات برخی از مقاالت استفاده شده 

ردیف
نویسنده، 
سال و 
مکان

حجم نمونه و نوع مطالعهعنوان مقاله
نوع مداخله

ابزار سنجش 
نتایجخارش

اختالف 
میانگین 
خارش

نتیجه گیری

1

مخلوق و 
همکاران 
 (1388)

ایران
(26)

بررسی 
تأثیر پماد 
کاپسایسین 
(کاپسیان 

0/03 درصد) 
در درمان 

خارش بیماران 
همودیالیزی

کارآزمایی 
بالینی 

دوسوکور 
متقاطع

34 بیمار؛
یک گروه 

کاپسیان 0/03 
درصد و گروه 
دوم دارونما؛ 
طی چهار هفته

پرسشنامه خارش 
شدت خارش 1 

تا 5 امتیاز؛ 
توزیع خارش: 1 

تا 3 امتیاز؛ 
اختالل خواب: 1 

و 2 امتیاز؛ 
عوارض جانبی: 

0 تا 4 امتیاز.

(شدت و 
توزیع خارش 
درهرنوبت 

دریکدیگر ضرب 
شده حاصل آن 
با مقدارعددی 
اختالل خواب 

جمع شد.)

انحراف معیار 
± میانگین

کاپسیان 0/03:
قبل از درمان
15/9 ± 6/3

دارونما:
قبل از درمان

15 ± 6
بعد درمان 
2/5 ± 2/5

درگروه پماد 
کاپسایسین 
نمره خارش 

13 نمره 
کمتر شد.
درگروه 

دارونما نمره 
خارش 8 نمره 

کمتر شد.

علی رغم تأثیر 
مناسب کاپسیان 

در کاهش خارش 
بیماران با توجه 
به تأثیر مناسـب 

دارونمـا در 
کـاهش خـارش 
اورمیک و عدم 
بروز عارضه به 
دنبال مصرف 

آن در مقایسه با 
دارو و با توجه 
به اینکه دارونما 
دارای خـواص 
مرطـوبکنندگی 
پوستی بود لذا 
توصیه می شود 

بیماران از 
مرطوب کننده های 
معمول موضعی 
به عنوان یکـی 
از راهکارهـای 
درمـان خارش 
اورمیک استفاده 

نمایند. 

2

شاهقلیان و 
همکاران
)1391(
ایران
)25(

تأثیر ماساژ با 
روغن معطر بر 
تسکین خارش 
بیماران تحت 

همودیالیز

کارآزمایی 
بالینی 

به صورت 
متقاطع

40 بیمار؛
24 نفر گروه 

ماساژ با روغن 
معطر و 27 

نفر گروه دوم 
ماساژ بدون 
روغن معطر

VAS

ماساژ با 
روغن معطر: 
5-3 میلیلیتر 
روغنهاي 

اسطوخودوس، 
نعناع و درخت 
چاي با خلوص 
5٪ ؛ با ماساژ 
بدون روغن 

معطر روغن بادام 
شیرین؛ نمره 
شدت خارش 
بین 0 تا 4، 

نمره محل 1 و 
2، نمره تکرار 
خارش 0 تا 3

انحراف معیار 
± میانگین

قبل از درمان
ماساژ بدون 
روغن معطر:
 7/40 ±1/8

ماساژ با روغن 
معطر:

 7/85 ± 0/74
بعد درمان 
ماساژ بدون 
روغن معطر:
5/85 ± 1/69

ماساژ با روغن 
معطر:

6/05 ±2/25

درگروه ماساژ 
با روغن معطر 
میانگین نمره 
خارش 1/80 
نمره کمتر شد.

درگروه 
ماساژبدون 
روغن معطر 
میانگین نمره 
خارش 1/25 
نمره کمتر شد.

استفاده از 
ماساژصرف نظر از 
نوع روغن مورد 
استفاده، می تواند 
موجب تسکین 

خارش در بیماران 
تحت همودیالیز 

گردد.
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5

قربانی 
بیرگانی و 
همکاران 
)1390(
ایران
)30(

مقایسه تأثیر 
ژل کرومولین 

سدیم 4 
درصد و کرم 
پیمکرولیموس 
1 درصد در 

درمان خارش 
بیماران مبتال 
به بیماری 

مرحله انتهایی 
کلیه

کارآزمایی 
بالینی یک 

سوکور

60 بیمار؛ 
دو گروه 30 

نفری 
یک گروه 

تحت درمان با 
ژل کرومولین 

سدیم 4 
٪ و گروه 
دیگر تحت 
درمان با کرم 
پیمکرولیموس 
1 ٪. به مدت 
8 هفته روزانه 
دوبار بالفاصله 

بعد از دیالیز

VAS
عدد صفر: عدم 
درد و سوزش 
در این روش را 
نشان می دهد. 

عدد 10: بیشترین 
حد خارش در 
این روش را 
نشان می دهد.

انحراف معیار 
± میانگین 

خارش:
کرم 

پیمکرولیموس 
:٪1

قبل از درمان
9/1 ± 5/3
هفته هشتم
5/7 ± 3/2

ژل کرومولین 
سدیم ٪4

قبل از درمان
9/4 ± 5/1
هفته هشتم
3/1 ± 5/4

درگروه 
پیمکرولیموس 
1٪: 4/6 نمره 
خارش کاهش 

داشت.
درگروه ژل 
کرومولین 
سدیم ٪4

 نمره خارش 
6 نمره کاهش 

داشت.

طبق مطالعه حاضر، 
ژل کرومولین 
سدیم 4٪ در 
کاهش خارش 
اورمیک بیماران 
دیالیزی مبتال به 
نارسایی مزمن 

کلیوی موثرتر از 
کرم پیمکرولیموس 

1٪ بود.

6

افراسیاب 
فر 

و همکاران 
)2018(
ایران
))32

اثربخشی 
کاربرد 
موضعی 

روغن بادام 
شیرین در 

کاهش خارش 
اورمیک 

در بیماران 
همودیالیز: 
یک مطالعه 
کارآزمایی 

بالینی تصادفی

کارآزمایی 
بالینی 
تصادفی

60 بیمار که 
42 بیمار معیار 
ورود داشتند 
و در دو گروه 
21 نفری قرار 
داشتند. روغن 
بادام شیرین از 
گروه مداخله 

استفاده 
شد. بیماران 
همودیالیز به 
طور موضعی 
دوز 5 تا 10 
سانتیمتر بادام 
شیرین را در 
محل خارش 
یک بار در 

طول دو هفته 
استفاده کردند. 

سطح خارش بر 
اساس مقیاس 
آنالوگ بصری 

(VAS)
نحوه نمره دهی:
1-3 عدم خارش
4-7 خارش 

متوسط
8-10 خارش 

شدید

انحراف معیار 
± میانگین 

شدت خارش 
در 

قبل از درمان
گروه مداخله: 

7/40
گروه کنترل: 

3/20
هفته دوم بعد 

درمان 
گروه 

مداخله:4/96 
گروه کنترل: 

1/80

گروه روغن 
بادام نمره 
خارش 

2/92کاهش 
داشت 

گروه کنترل 
نمره خارش 
1/4 کاهش 

داشت.

در این مطالعه، 
استفاده موضعی 
از روغن بادام 
شیرین، که هیچ 
عوارض خاصی 
به همراه ندارد، 
قادر به کاهش 
میزان خارش 

اورمیک در بیماران 
همودیالیزی بود. 
با این حال، این 
یافته ها نیازمند 

مطالعات بیشتری 
می باشد.
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7

کاراداگ( 
 Karadag
)و همکاران

(2014)
ترکیه

(33)

اثر روغن بچه 
بر خارش، 

کیفیت خواب 
و کیفیت 

زندگی بیماران 
همودیالیز

پیش آزمون- 
پس آزمون با 
گروه شاهد

70 بیمار؛ 
35 نفر در 

گروه مداخله 
و 35 نفر در 
گروه شاهد 

بودند. پس از 
تجویز روغن 
بچه به بیماران 
گروه مداخله 
سه بار در 

هفته به مدت 
یک ماه

با استفاده از 
پرسشنامه، 

مقیاس شدت، 
آنالوگ بصری 

(VAS)
پرسشنامه شامل 
چهار مقیاس 

توزیع خارش، 
فرکانس خارش، 
شدت خارش 
و فرم آن 10 

سانتی متری بوده 
و به ترتیب:
0-2 بدون 

خارش
3-4 خارش 

خفیف
5-6 خارش 

متوسط
7-8 خارش 

شدید
9-10 خارش 

غیر قابل تحمل 
گزارش شده 

است.

انحراف معیار 
± میانگین 

شدت خارش 
در:

قبل درمان
گروه مداخله:

5/68
گروه کنترل:

5/77
بعد از درمان
گروه مداخله:

3/17
گروه کنترل:

5/7

نمره خارش 
در گروه 

روغن بچه 
2/51 کاهش 

داشت.
نمره خارش 

درگروه کنترل 
0/07 کاهش 

داشت.

در این مطالعه 
مشخص شد که 

تجویز روغن بچه 
تأثیر مثبتی بر 

خارش، کیفیت 
زندگی و کیفیت 
خواب در بیماران 
همودیالیز دارد که 
شکایت خارش 

داشتند.

8

فیلی و 
همکاران 
 )2012(

ایران
)31(

اثربخشی 
کرومولین 

سدیم 4٪ بر 
روی خارش 
بیماران مبتال 
به نوروژنیک 

اورمی؛ 
یک مطالعه 
دوسوکور 
تصادفی 

کارآزمایی 
بالینی 

تصادفی 
دوسویه کور

30 بیمار؛ گروه 
استفاده از کرم 
کرمولین سدیم 

4 درصد و 
30 بیمار گروه 

دارونما. 
زمان: چهار 

هفته

سطح خارش بر 
اساس مقیاس 
آنالوگ بصری 

(VAS)

انحراف معیار 
± میانگین
کرومولین 
سدیم ٪4:

خارش قبل 
درمان

گروه مداخله 
5/2 ± 1/1

گروه پالسبو 
(دارونما):
7/2 ± 3/1

خارش بعد 
درمان

4 گروه 
مداخله3 ± 

3/1
گروه پالسبو 

(دارونما):
3/1 ± 4/1

نمره خارش 
درگروه 

کرومولین 
سدیم 2/1 نمره 
کاهش داشته 

است.
نمره خارش 

در گروه 
پالسبو 4/1 

کاهش داشته 
است. 

پماد کرومولین 
سدیم 4 درصد در 
کاهش خارش در 
بیماران اورمیک 

موثرتر از دارونما 
بود. 

معصومه باقری نسامی و همکاران، درمان های موضعی خارش بیماران تحت درمان با همودیالیز 
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9

بوآز 
) )Boazو 
همکاران 
 )2009(
اسرائیل

)34(

مقایسه 
اثربخشی 

لوسیون بدن 
غنی شده با 
مواد معدنی 
دریایی با دو 
نوع پالسبو 
(دارونما) 
در درمان 

خارش بیماران 
همودیالیزی

کار آزمایی 
بالینی 

تصادفی 
دوسویه کور

78 بیمار؛ 
گروه اول 

لوسیون غنی 
شده 25نفر
گروه دوم 

دارونما1: 25 
نفر پایه مانند 
لوسیون غنی 

شده ولی بدون 
مواد معدنی
گروه سوم 
دارونما2: 
28نفر پایه 

مانند لوسیون 
غنی شده ولی 
بدون مرطوب 

کننده . 
لوسیون غنی 
شده: شامل 
مواد معدنی 
دریایی (گل 
مریم دریایی) 

است که 
46 درصد 

کلرید منیزیم 
طبیعی در فرم 

کریستالین 
است. همچنین 
دارای ٪2/2 
 ،CaCl 2

 ،KCl ٪0/5
 ،NaCl ٪0/8

مقدار کمی 
برومید و 

سولفات است. 
این ترکیبات 

همراه با 
گلیسیرین، 
بیسابولول و 
پانتنول ذکر 
شده است. 

لوسیون غنی 
شده و دارونما 
1 و دارونما 2 
در رنگ بافت 
و عطر یکسان 
بودند. دو بار 
در روز کل 

بدن

عالئم خارش بر 
اساس مقیاس 
لیکرت 5 امتیاز 
مورد ارزیابی 
قرار گرفت. 

شدت خارش از 
0 تا 4 بوده و 0 
(بدون عالمت) و 
4 (عالئم شدید) 

گزارش شده 
است. 

انحراف معیار 
± میانگین
قبل درمان

گروه لوسیون 
غنی شده: 
نمره 2 

گروه دارونما 
1: نمره 2 

گروه 
دارونما2: 

نمره 2
بعد درمان 

گروه لوسیون 
غنی شده: 

نمره 1
گروه دارونما 
1: نمره 0/5 

گروه 
دارونما2: 

نمره 1

گروه لوسیون 
غنی شده: 1 
نمره کاهش 

داشت. 
گروه دارونما 
1: 1/5 نمره 

کاهش داشت. 
گروه 

دارونما2: 1 
نمره کاهش 

داشت.
لوسیون غنی 
شده  بهتر از 
دارونما1  ,و 

دارونما 2 
نبوده است.

لوسیون غنی شده 
در پیشگیری از 
عوارض خارش 
اورمیک نسبت 
به هر یک از 

درمان های دارونما 
برتر نبود. 

خارش در گروه 
دارونما2 و گروه 

لوسیون غنی 
شده  به یک اندازه 
تسکین یافته بود.

معصومه باقری نسامی و همکاران، درمان های موضعی خارش بیماران تحت درمان با همودیالیز 
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بحث
خارش  درمان  سیستماتیک،  مروری  مطالعه ی  این  از  هدف 
در  خارش  می باشد.  موضعی  روش های  با  همودیالیزی  بیماران 
بیماران همودیالیزی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار می باشد چرا 
که تحمل خارش با شدت های مختلفی همراه بوده و در بعضی 
اوقات به شدت غیر قابل تحمل می باشد. در این مطالعه 6 روش 
درمان موضعی برای رفع خارش اورمیک در بیماران همودیالیزی 
از  استفاده  از:  عبارتند  شده  برده  کار  به  روش های  شد.  پدیدار 
و  روغن (35،33،32،25)  ژل (30،31)،  امولینت (29)،  کرم (38،31،30)،  پماد(26،22)، 
لوسیون (34) که در ادامه با ارائه ی مطالعات داخلی و خارجی در 
قیاسی  و  تفسیر  به  موجود  عددی  نتایج  مقایسه ی  و  راستا  این 
نتایج  پرداخته می شود و  تأثیرگذاری  بهترین  درست در زمینه ی 

مورد بررسی قرار می گیرند. 
درمان  بر  0درصد   /03 کاپسایسین  پماد  تأثیر  مطالعه ای  در 
این  در  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  همودیالیزی  بیماران  خارش 
مطالعه 34 بیمار در دو گروه مداخله و شاهد در طی چهار هفته 
تأثیر مناسب  نتایج نشان داد علی رغم  مورد مطالعه قرار گرفتند. 
مناسب  تأثیر  به  توجه  با  بیماران  خارش  کاهش  در  کاپسایسین 
دارونما در کاهش خارش اورمیک و عدم بروز عارضه به دنبال 
مصرف آن در مقایسه با دارو و با توجه به اینکه دارونما دارای 
خواص مرطوب کنندگی پوستی بود لذا توصیه می شود بیماران از 
راهکارهای  از  یکی  به عنوان  موضعی  معمول  کننده های  مرطوب 
سوزش  به  توجه  با  اما  نمایند.  استفاده  اورمیک  خارش  درمان 
حاصل از دارو در هفته های اول درمان، علی رغم کاهش تدریجی 
بیماران  فوق العاده  حساسیت  و  بعد  هفته های  در  آن  معنی دار 
اقدامات  به  نیاز  و  جدید  عارضه  هرگونه  به  نسبت  همودیالیزی 
و  چشم  با  دارو  تماس  عدم  قبیل  از  مصرف  حین  در  احتیاطی 
مخاط و عدم استفاده در مناطق زخمی و شستن دست ها با آب 

و صابون بعد از استعمال دارو، و با توجه به ارزان بودن و در 
دسترس بودن، مرطوب کننده های پوستی به جای پماد کاپسایسین 

توصیه می شود (26). 
به  اورمیک  خارش  بر  بچه  روغن  تأثیر  به  دیگر  مطالعه ای 
پرداخت.  بیماران همودیالیزی  مدت یک ماه و در 12 جلسه در 
 VAS به صورت بیماران  همه  در  مداخله  از  قبل  خارش  شدت 
مورد بررسی قرار گرفت، مشاهده شد که 32/9٪ از آنها خفیف، 
32/9٪ متوسط، 9/22٪ شدید و 11/4٪ غیر قابل تحمل بودند. 
در  بار  سه  مداخله  گروه  بیماران  به  بچه  روغن  تجویز  از  پس 
بررسی وضعیت خارش  برای  مقیاس هایی  یک ماه،  به مدت  هفته 
بیماران شکایت خارش حداقل  از  آنها مشخص شد که ٪41/4 
به طور متوسط دو بار در هفته داشتند. میزان خارش در مناطقی که 
بیشترین خارش را داشتند سینه ها (38/6٪)، پشت (25/7٪)، کل 
بدن (24/3٪)، شکم (10٪) و سروگردن (1/4٪) بودند. در این 
مطالعه مشخص شد که مصرف روغن بچه اثر مثبتی بر خارش 

دارد (33).
در مطالعه ای دیگر میزان تأثیر ماساژ با روغن معطر بر تسکین 
در  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  همودیالیز  تحت  بیماران  خارش 
روغن  با  ماساژ  گروه  دو  در  بیمار   40 مجموع  در  مطالعه  این 
معطر به مدت 6 جلسه و ماساژ بدون روغن معطر هم به مدت 6 
جلسه به ارزیابی پرداخته شدند. با توجه به شدت خارش تعیین 
شده در این مطالعه و با توجه به عدد میانگین و انحراف معیار به 
این نتیجه رسیدند که استفاده از ماساژ صرف نظر از نوع روغن 
مورد استفاده، می تواند موجب تسکین خارش در بیماران تحت 
همودیالیز گردد (25). با توجه به تفاوت میانگین ها درجدول شماره 
با روغن معطر هم  ماساژ  مطالعه  بر خارش در  تأثیر  میزان  3 و 
مانند کاپسایسین تأثیر مثبتی بر روند کاهش خارش اورمیک در 
بیماران همودیالیزی داشت اما شدت کم شدن خارش به وسیله ی 

10

آرام ویت 
و همکاران 
 )2012(
اسرائیل

)38(

 sericin کرم
باعث کاهش 
خارش در 
بیماران 

همودیالیز 
می شود

کار آزمایی 
بالینی 

تصادفی 
دوسویه کور

50 بیمار که 
3 بیمار به 

دلیل مسافرت 
خارج شدند و 
47 بیمار باقی 

ماندند. 
بازو و پای 

راست 
بیمارکرم 
سریسین 

(شامل آمینو 
اسیدهای 

طبیعی رطوبت 
رسان طبیعی 

پوست) 
به صورت 
موضعی 

ااستفاده شد.
بازو و پای 

چپ بیمار(پایه 
کرم): استفاده 

شد. 

سطح خارش بر 
اساس مقیاس 
آنالوگ بصری 

(VAS)
1-10 امتیازی 

 .

انحراف معیار 
± میانگین
قبل درمان

 7/05 ±2/17
بعد درمان 
2/23 ±1/73

به صورت جدا 
در بازوی 

چپ و راست 
اندازه گیری 
نشد به طور 
کلی خارش 
بعد 6 هفته 
اندازه گیری 

شد.

در کل نمره 
خارش 4.82 
نمره کاهش 

داشت. 

کرم سریسین 
پتانسیل بادالیی 

برای کاهش 
خارش بیماران 

همودیالیزی دارد..
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ماساژ با روغن معطر نسبت به استفاده از پماد کاپساسین بسیار 
کمتر بوده است. 

در مطالعه ی دیگری اثر روغن بچه که به صورت کارآزمایی 
 VAS دیداری  معیاری  مقیاس  با  خارش  شد  بررسی  بالینی 
 4 و  مطالعه  به  ورود  بدو  اطالعات  جمع آوری  شد.  اندازه گیری 
روغن  از  مداخله  گروه  در  گرفت.  مداخله صورت  از  بعد  هفته 
بچه به میزان 3-5 میلی لیتر و برای مدت 15 دقیقه برای تسکین 
خارش استفاده شد. این دوره به مدت 12 جلسه طی 4 هفته حین 
انجام گرفت. در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت  همودیالیز 
اورمیک  خارش  درمان  در  بچه  روغن  مداخله ی  نگرفت (33). 
بر  نسبی  تأثیر  و  بوده  مثبت  مداخله ای  همودیالیزی  بیماران  در 
کاهش خارش داشته است. اما در مقایسه با تغییرات میانگین بعد 
قدرت  گفت (25،35)،  پیش  مقاله ی  دو  در  گروه  دو  در  مداخله  از 
کاهندگی میزان خارش با روغن بچه هم از پماد کاپسایسین کمتر 
است. قابل ذکر است زمان استفاده از دارو در دو مطالعه یکسان 

بوده است(33). 
(درمان  هلیوتراپی  و  امولینت  تأثیر  مقایسه  به  مطالعه ای  در 
شد.  پرداخته  همودیالیزی  بیماران  خارش  تسکین  در  آفتاب)  با 
آنها 25 بیمار بزرگسال را با شدت خارش کم تا شدید بوسیله ی 
هلیوتراپی مورد بررسی قرار دادند و آن را با امولینت (نرم کننده 
پوست) مقایسه کردند. بیماران قبل هلیوتراپی توسط چشم پزشک 
استفاده  آفتابی  عینک  از  نیز  درمان  هنگام  در  می شدند.  معاینه 
نواحی  (به جز  بیماران  بدن  تمام  ابتدا  درمان  حین  در  می کردند. 
باسن و ادراری تناسلی و پستان خانم ها که پوشیده بود)، در بین 
ساعات 11 صبح تا 1 بعدازظهر تابستان به مدت 2 دقیقه تحت 
آفتاب قرار می گرفت. پس از هر جلسه ،زمان تحت آفتاب بودن 
1 تا 3 دقیقه بیشتر می شد تا دوز مطلوب اشعه برای ایجاد اریتم 
پس از 15 دقیقه ایجاد می شد. سپس در هر بیمار درمان با همین 
دوز تا 8 هفته ادامه می یافت. تمام نمونه ها در روزهای یکسان و 
در شرایط مساوی در معرض آفتاب قرار می گرفتند. بیماران پس 
از دو ماه درمان با امولینت از نظر شّدت خارش طبقه بندی شدند، 
12٪ در گروه درجه یک (خارش خفیف)، 16٪ در گروه درجه 
دو (خارش قابل تحمل)، 28٪ در گروه درجه سه (خارش قابل 
توجه) و 44٪ در گروه درجه چهار (خارش شدید) قرار گرفتند. 
شّدت خارش بعد از هلیوتراپی مورد بررسی قرار گرفت که ٪8 
در گروه درجه صفر، 12٪ در گروه درجه یک، 32٪ در گروه 
درجه دو، 24٪ در گروه درجه سه و 24٪ در گروه درجه چهار 
بودند. در بیماران دچار خارش شدید (درجه 4) پس از درمان با 
به درجه 3  از درجه 4  موارد شّدت خارش  آفتاب در ٪41/66 
و در 8/33٪ موارد شّدت خارش از درجه 4 به درجه 2 کاهش 
یافت. مقدار تفاوت بین شّدت خارش قبل و بعد از هلیوتراپی از 
نظر آماري معنی دار بود. بین کاهش شّدت خارش بعد از درمان 
با امولینت با کاهش شّدت خارش بعد از درمان با آفتاب تفاوت 
معنی داري وجود داشت، به عبارت دیگر، هلیوتراپی در تسکین 
داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  بود (29).  موثرتر  بیماران  این  خارش 
همودیالیزی  بیماران  خارش  کاهش  در  بسزایی  تأثیر  هلیوتراپی 
داشته است. شدت خارش در اکثر موارد از 4 به 2 کاهش یافته 
است و به نظر می رسد از نظر قدرت کاهندگی همانند کاپسایسین 

به کاهش خارش پرداخته است. باتوجه به محدودیت های کشور 
اسالمی همه بیماران (خصوصا خانم ها) نمی توانند از این روش 

استفاده کنند.
 4 سدیم  کرومولین  ژل  تأثیر  مقایسه  به  دیگری  مطالعه ی 
درصد و کرم پیمکرولیموس 1 درصد در درمان خارش بیماران 
مبتال به نارسایی کلیه انتهایی کلیه پرداخت. آنها 60 بیمار را مورد 
نتایج بدست آمده مشخص شد که ژل  بر  بنا  قرار دادند.  بررسی 
کرومولین سدیم با شدت بیشتری به مهار خارش پرداخته و درمان 
مناسب تری بوده است. به طوریکه در پایان هفته هشتم نمره شدت 
اختالف  گروه  دو  در  دیداري  معیاری  مقیاس  اساس  بر  خارش 
آماري معنی داری داشت و 6 نمره کاهش داشته است (30). همچنین 
در مطالعه ی دیگری تأثیر کرومولین سدیم 4 درصد به تنهایی مورد 
بررسی قرار گرفت. میانگین نمره خارش قبل از تجویز دارو در 
گروه کرومولین سدیم 4٪ و گروه دارونما به ترتیب 1/1 ± 2/5 
و 1/3± 2/7 بود. در هفته های سوم و چهارم، کاهش خارش در 
برابر کرومولین سدیم 4 ٪ تفاوت معنی داری در مقایسه با دوره ی 
قبل درمان داشت (31). با توجه به نتایج بدست آمده نشان داده شد 
اورمیک  خارش  میزان  بر  درصد   4 سدیم  کرومولین  ژل  تأثیر 
بیشتر از کرم پیمکرولیموس 1 درصد بوده و روش مناسب تری 
برای کاهش خارش می باشد. از داروي پیمکرولیموس که تعدیل 
کننده سیستم ایمنی است براي درمان خارش انواع درماتیت هاي 
پوستی استفاده می شود و همچنین به صورت کرم موضعی برای 
درمان التهاب ناشی از آلرژی پوستی که آن را اگزما می نامند به کار 
شیمیایی  واسطه هاي  آزاد شدن  مانع  کرومولین سدیم  می رود (36). 
از  عمال  و  شده  ماستوسیت ها  از  سروتونین  و  هیستامین  مانند 
بروز نشانه هاي حاصل از برخورد آنتی ژن و آنتی کور جلوگیري 
می کند (37). در مجموع با توجه به اثرات مفید کرومولین سدیم در 
از  بهتر  پذیرش  و  تحمل  و  آن  اندک  و عوارض  کاهش خارش 
سوي بیماران پیشنهاد می شود در درمان بیماران مبتال به خارش 

اورمیک از ژل کرومولین سدیم استفاده شود. 
در مطالعه ای دیگر گزارش شد کاربرد موضعی روغن بادام 
همودیالیزی  بیماران  در  اورمیک  خارش های  کاهش  در  شیرین 
به مدت دو هفته و  مثبتی دارد. در محل خارش در گروه  تأثیر 
پرسشنامه  از  استفاده  با  داده ها  است.  شده  اعمال  یکبار  روزی 
نمره ی خارش در یک هفته و دو هفته بعد از درمان جمع آوری 
بادام شیرین،  از روغن  استفاده موضعی  مطالعه،  این  گردید. در 
به کاهش  قادر  ندارد،  به همراه  به هیچ وجه عوارض خاصی  که 
این حال،  با  بود.  بیماران همودیالیزی  اورمیک در  میزان خارش 
این یافته ها نیازمند مطالعات بیشتری می باشد (32). به نظر می رسد با 
توجه به اختالف میانگین خارش قبل و بعد از مداخله در جدول 
3، روغن بادام شیرین از روغن بچه و روغن معطر تأثیر بیشتری 
بر کاهش خارش داشته است ولی تأثیر آن از ژل کرومولین سدیم 
4 درصد وکرم پیمکرولیموس 1 درصد کمتر بوده است. استفاده از 
آنها برای کاهش خارش در بیماران همودیالیزی پیشنهاد می گردد.

نتیجه گیری: 
با توجه به نتایج مقاالت مورد استفاده در این مطالعه می توان 
داشته اند.  مثبت  تأثیر  به نوعی  جلدی  درمان های  همه ی  گفت 
نکته ی قابل توجه این است که با وجود مطالعاتی که در این زمینه 
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انجام گرفته است اما نمی توان به طور قطع یک روش را ارجح تر 
دانست و روش های دیگر را ضعیف تر. اما می توان با گروه بندی 
که  نتیجه رسید  این  به   3 اساس جدول  بر  میانگین ها  اختالف  و 
سپس  دارند.  بیشتری  تأثیرگذاری  ژل ها  و  کرم  پماد،  ترتیب  به 
روغن ها، لوسیون و هلیوتراپی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار 
زیاد  موضعی  روش های  با  مطالعات  تعداد  که  آنجایی  از  دارند. 
مقاالت  تعداد  از  آینده  مطالعات  در  پیشنهاد می شود  است  نبوده 
بیشتری که چاپ خواهند شد استفاده گردد و از مقاالتی که ابزار 
سنجش خارش در آنها یکسان باشد برای انجام متاآنالیز استفاده 

گردد. 
کاربرد یافته های پژوهش در بالین: 

با توجه به شیوع باالي خارش و خشکی پوست، درمان جلدی 

یکی از گزینه هایی است که بر خارش اورمی تأثیر دارد و با تأمین 
دارند.  نیز  التهابی  ضد  اثر  همودیالیزی  بیماران  پوست  رطوبت 
درمان جلدی یک عمل غیر تهاجمی ساده است که می تواند برای 
بیماران همودیالیزی موثر باشد و به راحتی در دسترس است و 
ارزان می باشد که به ترتیب پماد، کرم و ژل ها تأثیرگذاری بیشتری 
دارند. سپس روغن ها، لوسیون و هلیوتراپی در جایگاه های بعدی 
خارش  داشتن  صورت  در  دیالیزی،  همو  بیماران  دارند.  قرار 
می توانند هر کدام از این داروهای پیشنهادی را به ترتیب موارد 

فوق انتخاب نمایند.
تشکر و قدردانی: 

هیچ گونه تضاد منافع با سازمان و فرد خاصی نداشتیم و 
هیچ گونه بودجه مالی از جایی دریافت نشده است.
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