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ABS TRACT
O b jec ti ve: The purpose of this study was to investigate the effects of hemodialysis
and peritoneal dialysis on the peripheral and central nervous system in patients with
uremia associated with chronic renal failure.
Met hod: In this study, 35 hemodialysis and 35 peritoneal dialysis patients were 
compared with 70 healthy controls by working in blink reflex after assessment of
peripheral neuropathy by neurological examination and performing EMG. 
Re sults: Ipsilateral R2 (R2i) and contralateral R2 (R2c) response latencies were found
to be significantly prolonged in patients with chronic renal failure compared to those of
controls. Also, latencies of R2 responses in hemodialysis patients, in whom polyneu-
ropathy was detected, were significantly longer than those of the peritoneal dialysis
patients, while latencies of R1 responses were unaffected.
C onc lu si on: For extraaxial lesions, R2 is less sensitive than R1, but in intraax-
ial lesions abnormality of R2 is as frequent as short latency responses, the R2
being more complex and spreads to the caudal medulla. Hence, in chronic renal
failure patients sparing of the R1 and prolongation of the R2 indicates a sub-
clinical intraaxial involvement. There was no significant difference in R1, R2i
and R2c values between peritonal dialysis patients with polyneuropathy and
controls. R1 values in hemodialysis patients with polyneuropathy were found to
be within normal range while R2i and R2c values were significantly prolonged
when compared to controls; suggesting that intraaxial subclinical involvement
is more frequently seen in hemodialysis patients. (Arc hi ves of 
Neu ropsy chi atry 2012; 49: 102-107)
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ÖZET 
Am aç: Bu çalışmada kronik böbrek yetmezliğine (KBY) bağlı üremili hastalarda
hemodiyaliz ve periton diyalizinin periferik ve santral sinir sistemi üzerine olan
etkilerininin araştırılması amaçlandı. 
Yön tem : Otuzbeş hemodiyaliz, 35 periton diyalizi hastası; KBY, hemodiyaliz ve periton
diyalizinin periferik ve santral sinir sistemi üzerine etkilerinin araştırılması amacıyla
periferik nöropati yönünden nörolojik muayene ve EMG ile değerlendirildikten sonra göz
kırpma refleksi (GKR) çalışılarak 70 kişiden oluşan sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldı.
Bul gu lar: Kronik böbrek yetmezliği olan olgular kontrol grubu ile karşılaştırıldığında
ipsilateral R2 (R2i) ve kontralateral R2 (R2k) yanıt latanslarında anlamlı derecede uzama
bulunmuştur. Ayrıca, polinöropati tespit edilen hemodiyaliz hastalarında R2 yanıt
latansları, polinöropati tespit edilen periton diyalizi hastalarına göre anlamlı derecede
uzun bulunmuştur. R1 yanıt latansları etkilenmemiştir. 
So nuç: Ekstra-aksiyal lezyonlarda R2, R1’e göre daha az duyarlıdır, fakat intra-aksiyal
lezyonlarda R2 anormalliği kısa latanslı cevaplar kadar sıktır. R2 daha komplekstir ve
medullanın kaudaline kadar yayılır. Dolayısıyla KBY olan tüm hastalarda R1’in
korunmuş olup R2’lerin uzamış bulunması KBY’de subklinik düzeyde ekstra-aksiyal
etkilenmeden çok, intra-aksiyal etkilenmenin olduğunu gösterir. Periton diyalizine
giren polinöropatisi olan hastalar kontrol grubu ile karşılaştırıldığında R1, R2i, R2k
değerleri açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Hemodiyalize giren polinöropatisi
olan hastalar kontrol grubu ile karşılaştırıldığında R1 değerleri korunmuş, buna karşın
R2i, R2k değerlerinde anlamlı uzama bulunmuştur. Bu da hemodiyalize giren
hastalarda intra-aksiyal subklinik etkilenmenin periton diyalizine göre daha yüksek
oranda olduğunu gösterir.  (Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2012; 49: 102-107)
Anah tar ke li m e ler: Göz kırpma refleksi, kronik böbrek yetmezliği, hemodiyaliz, periton
diyalizi
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Giriş

Göz kırpma istemli, spontan ve refleks olarak yaratılabilen,
göz gibi çok önemli bir organı korumaya yönelik bir devinim

kompleksidir. Göz kırpma devinimi levator palpebra kasının tonik
aktivitesinin geçici kaybı veya gevşemesi, göz kapakları ve
periorbital bölgeyi çepeçevre saran orbikülaris oküli kasının ise
hızlı-fazik kasılması ile birlikte gider. Bu resiprokal innervasyon



bazı fizyolojik ayrıntıları içerse bile, hem istemli, hem de spontan
ve refleks göz devinimleri için geçerlidir. Göz kırpma hareketleri
herhangi bir dış uyaran olmaksızın ortaya çıkabilmektedir (1). 

Supraorbital sinirin (SOS) tek taraflı olarak yüzeyel bipolar
elektrotlar ile uyartılması ve yüzeyel/iğne elektrotlar ile orbikülaris
oküli kasından iki taraflı kayıtlanması sonrasında elde edilebilen
polisinaptik refleks Göz Kırpma Refleksi (GKR) olarak bilinir (2,3).
Supraorbital sinirin uyartılması ile orbikülaris oküli kaslarından
elde edilen yanıtlar erken ipsilateral R1, geç bilateral R2
yanıtlarıdır (1,2,3,4,5). Göz kırpma refleksinin afferent arkını
trigeminal sinirin duyusal lifleri, efferent arkını ise fasiyal sinirin
motor lifleri oluşturur (4,5,6). Klinik ve patolojik çalışmalar, R1’in
ponsta V. kraniyal sinirin ana duyusal çekirdeği üzerinden, R2’nin
medulla oblangatada spinal çekirdek ve VII. sinir üzerinden
yayıldığını göstermiştir (2,7,8,9,10). R1 ve R2, özellikle R2 beyin
sapında geniş bir nöral ağ organizasyonu içinde yer aldıklarından
beyin sapı hastalıklarından sıklıkla etkilenirler. Başlıca etkilenme
alanları fasiyal ve trigeminal sinir lezyonları ile pons ve bulbus
tutuluşlarıdır (1,4).

Kronik böbrek yetmezliğine (KBY) bağlı üremide, periferik ve
santral sinir sistemi diğer sistemlere göre daha sık etkilenmektedir
(11,12,13). Kronik böbrek yetmezliğinde periferik nöropati prevalansı,
böbrek yetersizliğinin şiddet ve süresine bağlı olarak %10 ile %80
arasında değişmektedir (11,13,14,15,16). Üremi ve diyaliz ile ilişkili
metabolik komponentlerin toksik etkileri beyin ve beyin sapında bazı
bölgelerde kalıcı ve bazen de geçici olarak değişiklikler yapmaktadır
(11,12,13,17,18). Kronik böbrek yetmezliğine bağlı üreminin periferik
ve santral sinir sistemindeki etkilerinin belirlenebilmesi için birçok
elektrofizyolojik metot kullanılmıştır (19,20,21). Bu elektrofizyolojik
metotlardan olan GKR ile ilişkili çalışmalar yetersiz sayıdadır
(17,18,22). Dolayısıyla KBY’ye bağlı üreminin santral ve periferik
etkilerinin net olarak gösterilebileceği bir yöntem olan bu
elektrofizyoloji çalışmalarının değerlendirilmesi ve sonuçlarının
karşılaştırılması tam olarak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle bu
çalışmada KBY’ye bağlı üremisi olan hastalar hemodiyaliz ve periton
diyalizine girip girmemesi yönünden iki ayrı grup olarak
değerlendirildi. Kronik böbrek yetmezliğine bağlı üreminin periferik
ve santral sinir sistemine olan etkileri ile hemodiyaliz ve periton
diyalizinin periferik ve santral sinir sistemine etkilerinin ayrı ayrı
araştırılması amaçlandı.

Yöntem

Çalışmaya KBY tanısı almış, 35 hemodiyaliz ve 35 periton
diyalizi hastası olmak üzere toplam 70 hasta; herhangi bir
sistemik hastalığı olmayan, nörolojik muayeneleri normal olan 70
kişi de normal sağlıklı kontrol grubu olarak alındı. Bu çalışma için
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan
kurulun 22.09.2006 tarihli toplantısının 2006/129 sayılı kararı ile
gerekli onay alındı. Periferik nöropatiye neden olabilecek kolşisin
gibi ilaç kullanım öyküsü olmayan, Diyabetes Mellitus, Romatoit
Artrit, Gut, Ailevi Akdeniz Ateşi gibi hastalıkları olmayan, B12 ve
folik asit seviyesi normal seviyede olan hastalar çalışmaya alındı.
Çalışmaya alınan tüm gruplara kraniyal sinirler, kas gücü, yüzeyel
ve derin duyu, derin tendon refleksleri açısından ayrıntılı
nörolojik muayene yapıldı. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalar

anamnez, nörolojik muayene ve elektrofizyolojik incelemeler
sonucunda polinöropatisi olan ve olmayanlar olarak 2 gruba
ayrıldı.

Hastalar ve kontrol grubuna önce polinöropati protokolü daha
sonra GKR protokolü çalışıldı. Çalışma, Nihon Kohden Neuropack
MEB-7102 cihazı kullanılarak yapıldı. Polinöropati protokolü
çalışmak için EMG ayarları; filtreler 20 Hz-3 kHz aralığı, analiz
zamanı 50 ms olarak ayarlandı. Kayıt elektrotu olarak Medtronic
901350401 kullanıldı. Daha sonra tüm çalışma grubunda GKR
protokolü çalışıldı. Göz kırpma refleksi çalışmak için filtreler 20 
Hz-3 kHz, sensitivite 100 μV/divizyon, stimulus süresi 0,2 ms olarak
ayarlandı. Elektromiyografi çalışması; ılık, ekstremite ısısı 32 °C ve
üzeri olacak şekilde sinir iletim hızının ölçümüne uygun olan bir
ortamda yapıldı. Polinöropati ölçümü; bir üst ekstremitede
mediyan, ulnar sinir motor ve duyu iletimi ve posterior tibial,
peroneal sinir motor iletimi ve her iki sural sinir duyu iletimi
ölçülerek yapıldı (23).  Anormallik en az 2 sinirde yavaşlamış hız
veya amplitüt düşüklüğü ile tanımlandı. Göz kırpma refleksi
çalışması; denek, ılık bir odada gözler hafif kapalı sırtüstü
pozisyonda yatarken yapıldı. Elektrot yapıştırılacak bölgeler
temizleyici jel ile lokal olarak temizlendikten sonra, aktif elektrot
alt göz kapağı orta dış kısmına, referans elektrot ise dış kantusdan
ortalama 4-5 cm geriye doğru yerleştirildi. Elektrotlar yerinden
oynamaması için flaster ile yapıştırıldı. Toprak elektrot tek taraflı
olarak üst ekstremiteye bağlandı (4). Göz kırpma refleksi, her bir
SOS’in uzandığı deri bölgesine (orbitanın üst 1/3 mediyaline)
stimulus olarak yüzeyel elektrik akımı verilerek çalışıldı. Tüm
olgularda önce sol taraf, sonra sağ taraf uyartıldı ve her iki tarafa
da eşit şiddette elektrik akımı verildi. Gözler açık iken her bir taraf
en az dört kez uyarıldı ve orbikülaris oküli kaslarından oluşan
refleks yanıtlar eş zamanlı olarak iki taraflı kayıt edildi. Uyarılar
arasındaki süre düzensiz olup her bir uyarı arasında 10-20 sn
zaman bırakıldı. Bütün yanıtların latans değerleri uyarı
artefaktından uyarılmış potansiyelin ilk defleksiyonuna kadar
ölçüldü (4). Göz kırpma refleksi yanıtları, sol taraf ipsilateral R1 ve
R2 yanıtları için LR1 ve LR2i, kontralateral R2 yanıtı için LR2k
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Şekil 1 . Normal bir denekte göz kırpma refleksi yanıtları

Şekil 2 . Kronik böbrek yetmezliği olan bir olgunun göz kırpma refleksi yanıtları



olarak; sağ taraf için ipsilateral R1 ve R2 yanıtları için RR1 ve RR2i,
kontralateral R2 yanıtı için RR2k olarak kaydedildi (Şekil 1, 2).

Elde edilen veriler hazırlanan formlara kaydedildikten sonra
SPSS 13.0 versiyonu kullanılarak değerlendirmeye alındı.
Polinöropatisi olan hemodiyaliz ve periton diyalizi hastaları ile
polinöropatisi olmayan hemodiyaliz ve periton diyalizi
hastalarının GKR yanıt verileri, kendi aralarında ve kontrol
grubunun GKR yanıt verileri ile karşılaştırılırken Oneway ANOVA
Tukey, Oneway ANOVA Tamhane testleri; polinöropatisi olan
hemodiyaliz ve periton diyalizi hasta gruplarının GKR yanıt
yüzdeleri ve polinöropatisi olmayan hemodiyaliz ve periton
diyalizi hasta gruplarının GKR yanıt yüzdelerinin
değerlendirilmesi için Pearson Chi-Square testleri kullanıldı.
p<0,05 değeri istatiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya 35 hemodiyaliz ve 35 periton diyalizi hastası olmak
üzere toplam 70 hasta alındı. Hemodiyaliz grubunun yaş
ortalaması 48,17±14,80 (23-73) yıl, periton diyalizi grubunun yaş
ortalaması 42,31±14,44 (20-76) yıldı. Hastaların 26’sı erkek 44’ü
kadındı. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalar nörolojik
muayene ve elektrofizyolojik incelemeler sonucunda polinöropatisi
olan ve olmayanlar olarak 2 gruba ayrıldı. Ayrıca herhangi bir
sistemik hastalığı olmayan ve nörolojik muayeneleri normal olan
70 kişi de normal sağlıklı kontrol grubu olarak çalışmaya alındı.
Kontrol grubunun 19’u erkek 51’i kadındı. Kontrol grubunun yaş
ortalaması 47,32±8,11 (30-60) yıldı. Yaş açısından Oneway ANOVA
testine göre gruplar arasında fark yoktu (p>0,05). Hemodiyaliz
hastalarının ortalama KBY süreleri 5,2±3,7 yıl, periton diyalizi
hastalarının ortalama KBY süreleri 6,69±3,8 yıldı. Hemodiyaliz
hastalarının diyalize girme süreleri ortalama 4,25±3,68 yıl, periton
diyalizi hastalarının diyalize girme süreleri ortalama 2,33±1,28
yıldı. Kronik böbrek yetmezliği süreleri ve diyalize girme süreleri
açısından iki grup arasında Oneway ANOVA testine göre anlamlı
fark yoktu (p>0,05).

Hemodiyaliz grubunda 6, periton diyalizi grubunda 7 hastada
polinöropati mevcuttu. Polinöropatisi olan hastaların 5’inde alt
ekstremitelerde mikst, 2’sinde alt ekstremitelerde motor, 2’sinde
alt ekstremitelerde sensoryel, 2’sinde hem alt hem üst

ekstremitelerde mikst ve 2’sinde alt ekstremitelerde mikst, üst
ekstremitelerde sensoryel nöropati saptandı. Polinöropati tespit
edilen hastaların yapılan trigeminal ve fasiyal sinir muayeneleri
normaldi. Hastaların tümünü motor muayaneleri normaldi; derin
tendon refleksleri ise hipoaktif bulundu. Polinöropati saptanan
hastalarda eldiven-çorap tarzı duyu kaybı, vibrasyon duyusunda
azalma veya kayıp saptandı. 

Göz kırpma refleksi incelemesinde R1i, R2i ve R2k yanıt elde
edilme oranları gruplara göre şöyleydi:

a) Polinöropatisi olmayan hemodiyaliz hastalarının %31’inde
sol R1 yanıtı, %3,4’ünde sağ R2i yanıtı, %6,9’unda sol R2k yanıtı
elde edilemedi. Yine bu hasta grubunun %34,5’inde sağ R1 yanıtı,
%10,3’ünde sağ R2i yanıtı, %6,9’unda sağ R2k yanıtı elde
edilemedi.

b) Polinöropatisi olan hemodiyaliz hastalarının %66,7’sinde
sol R1 yanıtı, %16,7’sinde sol R2i yanıtı, %16,7’sinde sol R2k yanıtı
elde edilemedi. Yine bu hasta grubunun %66,7’sinde sağ R1
yanıtı, %16,7’sinde sağ R2i yanıtı elde edilemezken, sağ R2k yanıtı
tümünde elde edildi.

c) Polinöropatisi olmayan periton diyalizi hastalarının
%7,1’inde sol R1 yanıtı elde edilemezken, sol R2i ve sol R2k
yanıtları tümünde elde edildi. Yine bu hasta grubunun,
%17,9’unda sağ R1 değeri elde edilemezken, sağ R2i ve sağ R2k
yanıtları tümünde elde edildi.

d) Polinöropatisi olan periton diyalizi hastalarının %28,6’sında
sol R1 yanıtı elde edilemezken, sol sağ R2i ve sol R2k yanıtları
tümünde elde edildi. Yine bu hasta grubunun, %57,1’inde sağ R1
yanıtı elde edilemezken, sağ R2i ve sağ R2k yanıtları tümünde
elde edildi.

Göz kırpma refleksi incelemesinde bilateral R1, R2i ve R2k
yanıt latanslarının ortalamaları; kontrol grubu, polinöropati
saptanmayan hemodiyaliz, polinöropati saptanan hemodiyaliz,
polinöropati saptanmayan periton diyalizi, polinöropati saptanan
periton diyalizi grubu için Tablo 1’de gösterildiği gibi tespit edildi.

Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların tümünün GKR
bulguları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında bilateral R2i ve R2k
yanıt latansları kontrol grubuna göre anlamlı derecede uzun
(p<0,05) bulundu. Polinöropati tespit edilmeyen periton diyalizi ve
hemodiyaliz hastalarının GKR bulguları kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında; polinöropatisi olmayan periton diyalizi ve
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Tablo 1. Gruplar için bilateral R1, R2i, R2k yanıt latanslarının ortalamaları

R1 ve R2 Latans K G H D  PNP (-) H D  PNP (+) PD  PNP (-) PD  PNP (+)
ortalam aları (m s) N=70 N=29 N=6 N=28 N=7

LR1 (±SD ) 10,54±1,21 9,92±2,95 14,50±0,14 10,29±2,31 10,32±1,78
LR2i (±SD ) 31,85±3,79 36,88±5,27 43,40±3,30 34,86±4,21 33,71±4,40
LR2k (±SD ) 33,70±4,21 37,61±5,41 48,24±7,38 37,72±4,86 36,42±4,29
RR1 (±SD ) 10,41±1,43 11,00±3,29 15,20±0,56 10,78±2,43 11,40±3,50
RR2i (±SD ) 31,61±3,03 36,50±4,90 44,56±3,19 35,93±3,50 33,62±2,81
RR2k (±SD ) 32,83±3,92 37,17±6,21 44,13±3,85 35,84±5,09 33,52±2,62

KG: kontrol grubu, HD PNP (-): Polinöropati saptanmayan hemodiyaliz grubu, HD PNP (+): Polinöropati saptanan hemodiyaliz grubu, PD PNP (-): Polinöropati saptanmayan periton diyalizi grubu,

PD PNP (+): Polinöropati saptanan periton diyalizi grubu, N: Birey sayısı, LR1: Sol R1 yanıtı, LR2i: Sol ipsilateral R2 yanıtı, LR2k: Sol kontralateral R2 yanıtı, RR1: Sağ R1 yanıtı, RR2i: Sağ ipsilateral

R2 yanıtı, RR2k: Sağ kontralateral R2 yanıtı, SD: Standart deviasyon.



hemodiyaliz hastalarının bilateral R2i ve R2k yanıt latansları kontrol
grubuna göre anlamlı derecede uzun (p<0,05) bulundu (Tablo 2, 3).

Polinöropati tespit edilen periton diyalizi hastalarının bilateral
R1, R2i ve R2k yanıt latansları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında
iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı. Polinöropati tespit
edilen hemodiyaliz hastalarının GKR bulguları kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında elde edilen sonuçlar Tablo 4’te özetlendi.
Polinöropati tespit edilmeyen periton diyalizi ve hemodiyaliz
hastalarının bilateral R1, R2i ve R2k yanıt latansları
karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı.
Polinöropati tespit edilen periton diyalizi ve hemodiyaliz
hastalarının GKR bulgularının kendi aralarında karşılaştırıldığında
elde edilen veriler ise Tablo 5’te özetlendi. 

Tartışma

Üremi hem santral hem de periferik sinir sistemini
etkileyebilir. Santral sinir sistemini etkileyerek üremik
ensefalopatiye, periferik sinir sistemini etkileyerek de üremik
nöropatiye yol açar. Üremik nöropati ilk kez 1863’te Kusmaul
tarafından rapor edilmiştir. Periferik nöropati, KBY olan
hastaların yaklaşık %70’inde ortaya çıkar (11). Üremik nöropati,
glomerüler filtrasyon hızı (GFR) 12 ml/dk’nın altına düştüğü zaman
gelişir. Üremik nöropatide öncelikle geniş çaplı aksonlar tutulur,
paranodal demiyelinizasyon ve aksolemmadan miyelin kılıfın
ayrılması da bulunmuştur ancak bu primer aksonal hasara
sekonder gelişir (24).

Üremik ensefalopati patofizyolojisi tam olarak bilinmemektedir.
Serebral kortekste kalsiyum miktarı normal değerin iki katıdır. Bu
artış, cAMP etkisinden bağımsız olup parathormondaki artışa
bağlıdır. Köpeklerde deneysel akut veya KBY’nde hem EEG hem de
beyin kalsiyum anormallikleri paratiroidektomi ile önlenmiştir (25).
Böbrek yetmezliğinde insanlarda da hem EEG hem psikolojik
anormallikler paratiroidektomiden sonra düzelmiştir (26). Böbrek
yetmezliğinde serebral oksijen tüketiminde azalma vardır. Hayvan
modellerinde böbrek yetmezliğinde hem beyin hem de BOS’da γ
aminobütirik asit (GABA) ve glisin yüksek bulunmuştur. Bu
toksinler klor kanallarının nöral membranlarını bloke ederek
nörotransmitter salınımını bozar. Metil guanidin de Na-K ATPaz
aktivitesini inhibe eder. Guanidin komponenti yüksektir. Kronik
üremik ensefalopatide alüminyum da önemli rol oynar; bu metalin
kaynağı diyet ve fosfat bağlayan ilaçlar olabilir (27). Olsen, 1961’de
üremik beyinde otopside sadece kortikal seviyede değil
subkortikal seviyelerde de özellikle beyin sapı duyu nükleusunda
ve retiküler formasyonda nöronal dejenerasyon olduğunu rapor
etmiştir (28).

Göz kırpma refleksi çalışmaları beyin sapı fonksiyonunu
değerlendirmede oldukça değerlidir. Bugüne kadar KBY’de beyin
sapı fonksiyonlarını değerlendiren sadece iki çalışma mevcuttur
(17,18). Stamboulis ve arkadaşları 53 böbrek yetmezliği olgusunu
değerlendirmiş ve 24’ünde (%45,2’sinde) anormal refleks
olduğunu belirtmiştir; bunların 21’inde (%35,6) R2 anormalliği ve
yalnızca 3’ünde (%5,6) R1 anormalliği bulunmuştur (17). Bu
hastalar nöropati yönünden değerlendirilmemişlerdir. Resende
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Tab lo 4 . Polinöropatisi olan hemodiyaliz hastalarının bilateral R1, R2i, R2k
yanıt latanslarının kontrol grubu ile karşılaştırılması

R1  ve R2  Latans H D  PNP (+) K G p değeri
ortalam aları (m s) N=6 N=7 0

LR1  (±SD ) 14,50±0,14 10,54±1,21 P>0,05
LR2 i (±SD ) 43,40±3,30 31,85±3,79 P<0,05
LR2 k (±SD ) 48,24±7,38 33,70±4,21 P<0,05
RR1  (±SD ) 15,20±0,56 10,41±1,43 P>0,05
RR2 i (±SD ) 44,56±3,19 31,61±3,03 P<0,05
RR2 k (±SD ) 44,13±3,85 32,83±3,92 P<0,05

HD PNP (+): Polinöropati saptanan hemodiyaliz grubu, KG: kontrol grubu, N: Birey sayısı,
LR1: Sol R1 yanıtı, LR2i: Sol ipsilateral R2 yanıtı, LR2k: Sol kontralateral R2 yanıtı, 
RR1: Sağ R1 yanıtı, RR2i: Sağ ipsilateral R2 yanıtı, RR2k: Sağ kontralateral R2 yanıtı, 
SD: Standart deviasyon.

Tab lo 5 . Polinöropatisi olan hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarının kendi
aralarında bilateral R1, R2i, R2k yanıt latanslarının karşılaştırılması

R1  ve R2  Latans H D  PNP (+) PD  PNP (+) p  değeri
ortalam aları (m s) N=6 N=7

LR1  (±SD ) 14,50±0,14 10,32±1,78 P>0,05
LR2 i (±SD ) 43,40±3,30 33,71±4,40 P<0,05
LR2 k (±SD ) 48,24±7,38 36,42±4,29 P<0,05
RR1  (±SD ) 15,20±0,56 11,40±3,50 P>0,05
RR2 i (±SD ) 44,56±3,19 33,62±2,81 P<0,05
RR2 k (±SD ) 44,13±3,85 33,52±2,62 P<0,05

HD PNP (+): Polinöropati saptanan hemodiyaliz grubu, PD PNP (+):Polinöropati saptanan
periton diyalizi grubu, N: Birey sayısı, LR1: Sol R1 yanıtı, LR2i: Sol ipsilateral R2 yanıtı,
LR2k: Sol kontralateral R2 yanıtı, RR1: Sağ R1 yanıtı, RR2i: Sağ ipsilateral R2 yanıtı, 
RR2k: Sağ kontralateral R2 yanıtı, SD: Standart deviasyon.

Tab lo 2 . Polinöropatisi olmayan periton diyalizi hastalarının bilateral R1, R2i,
R2k yanıt latanslarının kontrol grubu ile karşılaştırılması

R1  ve R2  Latans PD  PNP (-) K G p değeri
ortalam aları (m s) N=2 8 N=7 0

LR1  (±SD ) 10,29±2,31 10,54±1,21 P<0,05
LR2 i (±SD ) 34,86±4,21 31,85±3,79 P<0,05
LR2 k (±SD ) 37,72±4,86 33,70±4,21 P<0,05
RR1  (±SD ) 10,78±2,43 10,41±1,43 P>0,05
RR2 i (±SD ) 35,93±3,50 31,61±3,03 P<0,05
RR2 k (±SD ) 35,84±5,09 32,83±3,92 P<0,05

PD PNP (-): Polinöropati saptanmayan periton diyalizi grubu, KG: kontrol grubu, N: Birey
sayısı, LR1: Sol R1 yanıtı, LR2i: Sol ipsilateral R2 yanıtı, LR2k: Sol kontralateral R2 yanıtı,
RR1: Sağ R1 yanıtı, RR2i: Sağ ipsilateral R2 yanıtı, RR2k: Sağ kontralateral R2 yanıtı, 
SD: Standart deviasyon.

Tab lo 3 . Polinöropatisi olmayan hemodiyaliz hastalarının bilateral R1, R2i,
R2k yanıt latanslarının kontrol grubu ile karşılaştırılması

R1  ve R2  Latans H D  PNP (-) K G p değeri
ortalam aları (m s) N=2 9 N=7 0

LR1  (±SD ) 9,92±2,95 10,54±1,21 P>0,05
LR2 i (±SD ) 36,88±5,27 31,85±3,79 P<0,05
LR2 k (±SD ) 37,61±5,41 33,70±4,21 P<0,05
RR1  (±SD ) 11,00±3,29 10,41±1,43 P>0,05
RR2 i (±SD ) 36,50±4,90 31,61±3,03 P<0,05
RR2 k (±SD ) 37,17±6,21 32,83±3,92 P<0,05

HD PNP (-): Polinöropati saptanmayan hemodiyaliz grubu, KG: kontrol grubu, N: Birey
sayısı, LR1: Sol R1 yanıtı, LR2i: Sol ipsilateral R2 yanıtı, LR2k: Sol kontralateral R2 yanıtı,
RR1: Sağ R1 yanıtı, RR2i: Sağ ipsilateral R2 yanıtı, RR2k: Sağ kontralateral R2 yanıtı, 
SD: Standart deviasyon.



ve arkadaşları da KBY bulunan 20 hastada yaptıkları GKR
çalışmasında %50 oranında GKR anormalliği olduğunu rapor
etmişlerdir ve olguların %80’inde aksonal periferik nöropati
olduğunu belirtmişlerdir (18). Kronik böbrek yetmezliği olan bu
olgularda hem R1 hem de R2 yanıt latanslarında uzama olduğunu
rapor ederken subklinik beyin sapı disfonksiyonu olabileceğini de
vurgulamışlardır (17,18). Bizim çalışmamızda ise KBY olan olgular
daha önceki çalışmalardan farklı olarak hemodiyaliz ve periton
diyalizine girmelerine göre ikiye ayrılmış olup nöropati varlığı
yönünden iki grup halinde değerlendirilmiştir.

Çalışmamızda KBY olan olgular kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında R1, R2i ve R2k yanıt latanslarında anlamlı
derecede uzama bulunmuştur (p<0,05). Bu da daha önceki
çalışmalarda gösterildiği gibi KBY’de subklinik düzeyde beyin
sapında etkilenme olduğunu destekler.

Polinöropatisi olmayan hemodiyaliz hastaları polinöropatisi
olmayan periton diyalizi hastaları ile karşılaştırıldığında R1 yanıt
latansları korunmuş (p>0,05), R2 yanıt latansları anlamlı
derecede uzun bulunmuştur (p<0,05). Polinöropatisi olan
hemodiyaliz hastaları, polinöropatisi olan periton diyalizi
hastaları ile karşılaştırıldığında da R1 yanıt latansları korunmuş
(p>0,05), R2 yanıt latansları anlamlı derecede uzun bulunmuştur
(p<0,05). Buna karşın polinöropatisi olmayan hemodiyaliz
hastalarının %31’inde R1 yanıtları elde edilemezken,
polinöropatisi olan hemodiyaliz hastalarının %66,7’sinde R1
yanıtları elde edilememiştir. Polinöropatisi olmayan periton
diyaliz hastalarının %7,1’inde R1 yanıtları elde edilemezken,
polinöropatisi olan periton diyalizi hastalarının %28,6’sında R1
yanıtları elde edilememiştir. Sonuç olarak ister hemodiyaliz ister
periton diyalizine girsin polinöropatisi olan grupta R1 yanıtları, R2
yanıtları ile karşılaştırıldığında daha yüksek oranda elde
edilememiştir. Bu bulgular da GKR’nin R1 komponentinin
eksteroseptif, orta çaplı miyelinli A-beta lifleri ile taşındığını R2
komponentinin ise nosiseptif, ince miyelinli A-delta lifleri ile
taşındığını destekler (29). Dolayısıyla bizim çalışmamızda
polinöropati olmayan KBY hastalarında R1’in kısmen korunmuş
olması şaşırtıcı değildir. R1 refleks arkının santral yerleşimi
ponsta ana trigeminal nükleustur. Oligosinaptik bir refleks olup
sinapsları sırasıyla Gasser gangliyonu, trigeminal esas duysal
nükleus ve fasiyal nükleustur (30,31). Göz kırpma refleksinin R2
komponenti ise multisinaptiktir. R2’den sorumlu impulslar
doğrudan fasiyal çekirdeğe ulaşmazlar, pons ve bulbusun
dorsolateralindeki spinal trigeminal traktus içinde seyrederek
trigeminal spinal nükleusta lokalize olmuş ikinci nörona ulaşırlar.
Burada hem ipsilateral hem de kontralateral olarak yukarı
yükselirler. Trigeminofasiyal bağlantıları lateral tegmental alan
üzerinden yukarı ilerler, spinal trigeminal çekirdeğin lateralinde
seyreder ve sonra ipsilateral ve kontralateral fasiyal çekirdeğe
ulaşırlar. Bu multisinaptik yol, trigeminal spinal nükleusun
mediyalinde uzanarak retiküler formasyonun lateral
propriobulber sisteminden oluşur (32).

Çalışmamızda polinöropatisi olan ya da polinöropatisi
olmayan hemodiyaliz ve periton diyalizi hastaları
karşılaştırıldığında R1 yanıt latansı korunmuş (p>0,05), R2 yanıt
latansı uzun bulunmuştur (p<0,05). Polinöropati tespit edilen
hemodiyaliz hastalarında R2 yanıt latansları, polinöropati tespit
edilen periton diyalizi hastalarına göre anlamlı derecede uzun
bulunmuştur (p<0,05). R1 yanıt latansları etkilenmemiştir.

Bilateral gecikmiş R2i ve R2k yanıt latansları beyin sapı retiküler
formasyonunda subklinik disfonksiyon olduğunu destekler.

Ekstra-aksiyal lezyonlarda R2, R1’e göre daha az duyarlıdır,
fakat intra-aksiyal lezyonlarda R2 anormalliği kısa latanslı
cevaplar kadar sıktır, R2 daha komplekstir ve medullanın
kaudaline kadar yayılır (33). Dolayısıyla KBY olan tüm hastalarda
hem erken R1 hem de geç R2 anormallikleri subklinik
intrakraniyal ve ekstrakraniyal lezyonları destekler.

Periton diyalizine giren polinöropatisi olan hastalar kontrol
grubu ile karşılaştırıldığında R1, R2i, R2k yanıt latansları
açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Hemodiyalize
giren polinöropatisi olan hastalar kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında R1 yanıt latansları korunmuş, buna karşın R2i,
R2k yanıt latanslarında anlamlı uzama bulunmuştur (p<0,05). Bu
da hemodiyalize giren hastalarda hem intra-aksiyal hem de
ekstra-aksiyal subklinik etkilenmenin periton diyalizine göre
daha yüksek oranda olduğunu gösterir.

Sonuç olarak, GKR, KBY’de klinik olarak sessiz intra-aksiyal
beyin sapı fonksiyonel anormalliklerini veya ekstra-aksiyal
lezyonları değerlendirmede önemli bir yöntemdir. 
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