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HD hastalarında nörolojik ve 
psikiyatrik bozukluklar

• Nörolojik bozukluklar
– Diyaliz disequilibrium sendromu
– Epileptik nöbet
– Üremik mononöropati
– Üremik polinöropati– Üremik polinöropati
– Huzursuz bacak sendromu

• Psikiyatrik bozukluklar
– Depresyon
– Demans, Delirium
– Alkolizm
– %izofreni
– Kişilik bozuklukları



Diyaliz disequilibrium sendromu
DDS Nedir?

Yeni HD hastalarında, 

yüksek BUN olanlarda,yüksek BUN olanlarda,

serebral ödeme bağlı, 

nörolojik semptomlar



DDS
Predispozan faktörler

• Yüksek BUN (>175 mg/dl)

• Metabolik asidoz

• İleri yaş• İleri yaş

• Pediatrik hastalar

• Altta yatan SSS hastalığı



DDS
Patogenez

1. Üre uzaklaştırılması Ters ozmotik şift

2. Serebral intrasellüler pH düşmesi



DDS
Klinik Bulgular

• Baş ağrısı

• Bulantı

• Dezoryantasyon

• Huzursuzluk

• Konfüzyon

• Epileptik nöbet

• Koma

• Ölüm• Huzursuzluk

• Bulanık görme 

• Asteriksi

• Ölüm

• Adale krampları

• İştahsızlık

• Baş dönmesi



DDS
Tanı, Ayırıcı Tanı

• HD esnasındaki tipik klinik tablo ile tanı 

konulur

• Ayırıcı Tanı
– Üremi

– Subdural hematom

– Serebral infarktüs

– İntraserebral hemoraji

– Menenjitis

– Metabolik bozukluklar (hiponatremi, hipoglisemi)

– İlaca bağlı ensefalopati



DDS
Önleme

• 2 saatlık HD

• 150-250 ml/dk kan akım hızı

• 0.9-1.2 m2 diyalizör

• 3-4 gün bu tedavinin tekrarı• 3-4 gün bu tedavinin tekrarı

• Semptom yoksa bir sonraki seansta süre 30 dk, 
kan akım hızı 50 ml/dk artırılabilir

• Hipervolemik hasta � önce UF sonra kısa HD

• Diyabetik hastada glukozlu diyalizat

• Fenitoin, mannitol ??



DDS
Tedavi

• Hafif semptomlarda 

– Semptomlar kendi kendini sınırlar

– Semptomatik tedavi

• Kan akım hızı azaltılır• Kan akım hızı azaltılır

• HD sonlandırılabilir

• Hava yolu açık tutulmalı

• 5 ml %23 salin veya 12.5 g hipertonik mannitol

• Destek tedavisi

• Klonazepam



Epileptik Nöbet

• Günümüzde HD daha erken başlandığı için 
daha az 

• Üremik hastalarda nöbet eşiği düşüktür• Üremik hastalarda nöbet eşiği düşüktür

• HD esnasında ya da hemen sonra

• Ciddi üremi, elektrolit bozukluğu olanlarda 
önleyici tedavi



Epileptik Nöbet Nedenleri

• Üremik ensefalopati 

• DDS

• İlaçlar

– EPO

– Karbapenem, ertapenem, 

• Diyaliz demansı (Al)

• Elektrolit bozuklukları

– Hiperkalsemi

– Hipokalsemi

– Hipoglisemi

• Hemodinamik kararsızlık

– Hipotansiyon

– Hipertansiyon

• Serebrovasküler hastalık

– HTN ensefalopati

– İnfarktüs 

– Hemoraji, subdural hematom 

– Hiperglisemi

– Hiponatremi

– Hipernatremi 

• Alkol yoksunluğu 

• Hava embolisi



Üremik ensefalopati � Nöbet

• Ciddi, tedavisiz üremide

• Böbrek yetmezliğinin derecesi ve oluşum 
hızı ile ilişkili

• İrritabilite ve huzursuzluk � epileptik nöbet, • İrritabilite ve huzursuzluk � epileptik nöbet, 
koma, ölüm

• Nöbet genellikle jeneralize

• Yeterli RRT başladıktan sonra günler içinde 
kaybolur



İlaçlar/Toksinler ve Nöbet

• EPO � HTN

• Penisilin ve sefalosporinler; yüksek dozda

• Meperidin � normeperidin � Toksik

• Metoklopramid � epileptik nöbet eşiğini azaltır• Metoklopramid � epileptik nöbet eşiğini azaltır

• Etanol � intoks./kesilme

• Teofillin � toksik düzeylerde

• L-dopa

• Lityum toksisitesi



İlaçlar/Toksinler ve Nöbet

• Amantadin

• Asiklovir � Ciddi nörotoksisite � Nöbet, 
delirium, koma �Doz ayarlaması gerekir

• Radyokontrast madde � Yüksek dozda• Radyokontrast madde � Yüksek dozda

• Karbamazepin � “

• Yıldız meyve

• Ertapenem



Hipertansif ensefalopati � Nöbet

• KB’da ani ve ciddi yükselme � hiperperfüzyon 
� serebral ödem

• Başağrısı, bulantı, kusma, konfüzyon � fokal 
veya jeneralize nöbetveya jeneralize nöbet

• 2-6 saat içinde DKB başlangıç değerin %25 
inden fazla olmayacak şekilde düşürülmeli

• İlk 24 saatte bu değer aşılmamalıdır



Hipertansif ensefalopati � Nöbet

• Diyaliz hastasında HD ile volüm kontrolu

• Na nitroprussid � 0.25 - 10 µg/kg/dk

• Na nitroprussid kullanan HD hastaları günlük 
diyaliz almalıdiyaliz almalı

• 48 saatten fazla kullanılmamalı

• Labetalol iv



Serebral infarktüs, Hemoraji

• Diyaliz hastalarında inme riski artmıştır

• Heparin kullanımı

• Hipotansif / hipertansif atak daha iyi KB • Hipotansif / hipertansif atak � daha iyi KB 
kontrolu



Subdural hematoma

• Spontan, HD sonrası veya travma ile

• Klinik
– Konfüzyon, 

– Başağrısı, – Başağrısı, 

– Nöbet, 

– Demans

• Tanı � BT ile 

• Tedavi �Cerrahi, sonra 7-10 gün 
heparinsiz HD



Diyaliz demansı

• Progressif

• HD hastalarında

• Yüksek konsantrasyonda Al’a bağlı

• Kaliteli su, Al dışı fosfor bağlayıcı ile • Kaliteli su, Al dışı fosfor bağlayıcı ile 
insidansı azalmıştır 

• Diskalkuli, disleksi, dispraksi, disgrafi, hafıza 
kaybı, miyoklonik sıçramalar ve nöbet 

• EEG anormal



Nöbet Önleme

Aşağıdaki risk faktörleri varsa düzeltilmelidir
• Üremik ensefalopati 

• DDS

• Diyaliz ile hızlı asid-baz ve ozmolalite değişiklikleri • Diyaliz ile hızlı asid-baz ve ozmolalite değişiklikleri 

• Hipervolemi veya altta yatan kardiyak/pulmoner hastalığa 
bağlı hipoksi  

• Hipotansiyon ve hemodinamik instabilite 

• İntrakraniyal kanama varken antikoagulasyon 

• Diyaliz ile antikonvülzan ilaçların uzaklaştırılması  

• Hipertansif kriz (EPO?) 



EPO Tedavisi ve Nöbet

• Başlangıç EPO dozu 150 ü/kg geçmemeli

• SC yol tercih edilmeli, İV yol ile daha fazla 
endotelin-1 stimülasyonu

• HTN ve/veya nöbet öyküsü olan hastalar • HTN ve/veya nöbet öyküsü olan hastalar 
daha yakından izlenmeli, doz daha yavaş 
artırılmalı

• Ciddi, kontrol dışı HTN olanlarda EPO 
tedavisi ertelenmeli



Nöbet Tedavisi

• Diyalizin durdurulması

• Hava yolunun açılması

• Dolaşımın stabilizasyonu

• Glukoz, Ca, Na ve Mg için kan örneği• Glukoz, Ca, Na ve Mg için kan örneği

• Hipoglisemiden şüpheleniyorsak İV glukoz

• 5-10 mg diazepam yavaş İV puşe
– 5 dk aralarla doz 20-30 mg çıkılabilir

• Solunum depresyonu olursa flumazenil

• Fenitoin



Üremik mononöropati

• Median sinirler � KTS
– Uyuşukluk, his kaybı, karıncalanma, yanma hissi

– Proksimal tenar kas atrofisi

• Kompresyon, iskemi, amiloid infiltrasyonu• Kompresyon, iskemi, amiloid infiltrasyonu

• Elektrofizyolojik çalışmalarla doğrulama

• Ulnar sinir, 7. ve 8. kraniyal sinirler, peroneal 
sinir, femoral sinir



Üremik polinöropati

• İleri evre böbrek yetmezliğinde

• Diyaliz başlama endikasyonu

• Düzenli diyaliz yapılanlarda da subklinik 
nöropatinöropati
– Distal, simetrik, mikst sensoriomotor

– Duyusal semptomlar motor semptomlardan önce

– Önce derin duyu etkilenir 

– Uzun aksonlu sinirlerde fazla



Üremik polinöropati
Duyusal sendromlar

• RLS: Alt ekstremitelerde persistan, ancak 
bacakları hareket ettirmekle geçen, aşırı 
huzursuzluk hissihuzursuzluk hissi

• Yanan ayak sendromu: Alt ekstremitelerin 
distalinde ciddi ağrı ve yanma hissi

• Paradoksal ısı hissi



Üremik polinöropati
Motor semptomlar

• İleri hastalığı gösterir
– Adale atrofisi, myoklonus, paralizi

– Bu aşamada geri dönüş zor– Bu aşamada geri dönüş zor

• Akselere motor polinöropati



Üremik polinöropati
Tanı

• DM, SLE, MM ve amiloidoz gibi hastalıkların 
yol açtığı nöropatiden ayırt etmek güç

• Elektrofizyolojik çalışmalar en duyarlı yöntem• Elektrofizyolojik çalışmalar en duyarlı yöntem
– %80 pozitif

– Bunların yarısı semptomatik

– Motor � peroneal, duyu � sural



Üremik polinöropati
Patoloji / Patogenez

• Demyelinasyon, aksonal dejenerasyon

• Tiamin eksikliği

• Transketolaz aktivitesi azalması• Transketolaz aktivitesi azalması

• Biotin ve çinko kons. Azalması

• Fenoller ve miyoinozitol düzeyleri artışı

• Hiperparatiroidizm



Üremik polinöropati
Patoloji / Patogenez

• Orta molekül ağırlıklı üremik toksin hipotezi

• PD hastalarında üremik polinöropati daha az

• RRF ile açıklıyorlar

• Benzer sonuçlar



Üremik polinöropati
Tedavi

• Hemodiyaliz 

• HD ve SAPD benzer

• Tx ile daha fazla düzeliyor• Tx ile daha fazla düzeliyor
– Bifazik düzelme



Huzursuz Bacak Sendromu 
Tanım

• Bacakları hareket ettirmeye zorlayan

• Bacak hareketleri ile azalan

• Alt ekstremitelerde belirgin rahatsızlık hissi 
ile karakterize bir bozuklukile karakterize bir bozukluk

• Genellikle uykunun başlangıcında

• Primer, sekonder
31



HBS - Tanı

• UHBSÇG kriterleri anket formu

• Deneyimli nöroloji uzmanı

• UHBSÇG HBS %iddet Ölçeği

32



HBS – Tanı
UHBSÇG Kriterleri

• Bacakları hareket ettirme ihtiyacına neden 
olan rahatsızlık ve huzursuzluk hissi

• Semptomların istirahat esnasında 
başlaması veya artmasıbaşlaması veya artması

• Semptomların hareketle kısmen veya 
tamamen rahatlaması

• Semptomların sadece gece olması ya da 
gece şiddetlenmesi

33Perl J. Kidney Int 2006



Diyaliz Hastalarında HBS 
Varlığı Neden Önemli?

• Yaşam kalitesi daha kötü

• Uyku kalitesi bozuk

• Nöropsikiyatrik semptomlar• Nöropsikiyatrik semptomlar

• Algı ve dikkat eksikliği

• Mortalite artışı

34Mucsi I et al. Nephrol Dial Transplant 2005
Unruh ML. Clin J Am Soc Nephrol 2006



Diyaliz Hastalarında HBS Mortalite ile 
İlişkili (CHOICE Çalışması)

35Unruh ML. Am J Kidney Dis  2004



Diyalizin 1. Yılında Uyku Kalitesi 
Bozulanlarda Sağkalım Daha Kötü

36Unruh ML. Clin J Am Soc Nephrol 2006



HBS Sıklığı

• Genel populasyonda %15

• Üremik hastalarda %6.6-83

• HD ve PD hastalarında benzer• HD ve PD hastalarında benzer

• Ailesinde HBS olanlarda %50
– Genetik ilişki/form?

37



HBS - Patofizyoloji

• Nörolojik ileri görüntüleme yöntemleri 
idiyopatik HBS deki fizyopatolojik durumun 
beynin subkortikal bölgelerindeki bir 
disfonksiyon olduğunu desteklemektedir.

• Dopaminerjik yollar ve nöronal demirle ilgili 

38

• Dopaminerjik yollar ve nöronal demirle ilgili 
olduğu düşünülmektedir.
– L-dopa ile semptomlarda düzelme

– Metoklopramid ile alevlenme

• Üremik HBS da benzer

Kavanagh D, Sıddıque S, Geddes CC, Am J Kidney Dis 43:763Kavanagh D, Sıddıque S, Geddes CC, Am J Kidney Dis 43:763--771771



HBS – Risk Faktörleri

• Anemi ve demir 
eksikliği ile 

• Hiperfosfatemi

• Hiperkalsemi

• Kadın

• Yaş

• BKİ

• Diyaliz süresi• Hiperkalsemi

• Hipoparatiroidi

• Kötü psikolojik durum

• Seans sayısı

• Diyaliz süresi

• Diabetes mellitus

• Hipertansiyon

• KKB kullanımı

• Üremik sendrom !!!

39



HBS – Risk Faktörleri

• Ailesel (genetik?)

• Gebelik

• Polinöropati 
radikülopati vb

• Tütün

• Bazı artrit tipleri

• Vitamin yetmezliği

• Yetersiz diyaliz

40

radikülopati vb

• Dolaşım bzkları, 
iskemi 

• Alkol 

• Kafein

• Yetersiz diyaliz



Prediyaliz BUN Düzeyi HBS 
Skoru ile İlişkili

41Kim JM. J Clin Neurol 2008



Diyaliz Hastalarında HBS ile 
İlişili Faktörler

• BKİ

• Kreatinin 

• Hipertansiyon ile ilişkili

• HBS şiddeti 
– yaş 

– ferritin düzeyi ile ilişkili

42Yüksel %. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009 



HBS - Tedavi

• Tabloyu alevlendiren ilaçların azaltılması 
(Trisiklik antidepresanlar, SSRI’lar,  lityum 
ve dopa antagonistler)

• Demir eksikliği ve aneminin düzeltilmesi

43

• Demir eksikliği ve aneminin düzeltilmesi

• Kafein, alkol alımı ve sigaranın bırakılması

• Hafif egzersiz  (Aşırı egzersiz ve 
yorgunluktan kaçınılmalı)





İntradiyalitik Aerobik Egzersiz HBS 
Semptomlarını Azaltır 

45

Sakkas GK. 
ASAIO J 2008



İV Demir Tedavisinin HBS 
Tedavisindeki Rolu?

46
Sloand JA. Am J Kidney Dis 2004



Diyaliz Hastalarında HBS 
Tedavisi

• L-dopa

• Pergolid

• Gabapentin
– L-dopadan daha etkili– L-dopadan daha etkili

Miçozkadıoğlu H. Renal Failure 2004

• Benzodiazepinler 

• Opioidler 

• Karbamazepin

• Klonidin 47



Diyaliz Hastalarında HBS 
Tedavisi

• Üremik hastalarda epoetin alfa ile 
aneminin düzeltilmesiyle semptomlarda 
iyileşme tanımlanmıştır.

48

iyileşme tanımlanmıştır.
Rogers SD. Lancet  1991

• Renal transplantasyonla üremik HBS deki 
semptomların birkaç haftada düzeleceği 
bildirilmektedir.

Molnar MZ. Int Urol Nephrol 2009



Diyaliz Hastalarında HBS na Basamak Tarzı 
yaklaşım

• Diğer sekonder nedenleri dışlanması ve tedavisi için 
anamnez ve FM

• HBS nun şiddetini değerlendir

• Hafif-orta HBS ise ilaçsız tedavi

– Kafein, nikotin ve alkolün kesilmesi

– Antidepresanların kesilmesi

– Diyaliz zamanı, seans sayısının değiştirilmesi!?

• Basamak tarzı ilaç tedavisi

– Dopamin agonistleri (diyaliz günü)

– Başarısızsa başka dopamin agonisti

– Semptomlar sürüyorsa L-dopa

– Semptomlar sürüyorsa gabapentin 49

Perl J. Kidney Int 2006 



HD Hastalarında 
Psikiyatrik Bozukluklar

• Duygu durum bozuklukları; özellikle 
Depresyon

• Organik beyin hastalıkları;
• Demans • Demans 
• Delirium 

• İlaç bağımlılığı; örnek alkolizm
• "izofreni ve diğer psikozlar
• Kişilik bozuklukları



HD Hastalarında 
Psikiyatrik Bozukluklar

• 175000 HD hastası bir yılda %9 mental 
hastalık nedeni ile yatış 

Kimmel PL et al. Am J Med 1998

• HD hastalarında bir yıllık psikiyatrik hastalık • HD hastalarında bir yıllık psikiyatrik hastalık 
insidansı %10.6

Fukunishi I et al. Nephron 2002

• Dört yıllık izlemde en sık demans, delirium, 
major depresyon



HD ve Depresyon

• Mortaliteyi olumsuz etkiler (?)

• Hastaneye yatışın en sık psikiyatrik 
endikasyonuendikasyonu

• Prevalansı %10-66

• Genellikle medikal tedavi ile düzelebilir

• İntihar SDBY hastalarında daha sık (*)



HD ve Depresyon

• K/DOQI klavuzu önerisi
– Her HD hastası başlangıçta sosyal çalışmacı 
tarafından değerlendirilmeli

– Sonra iki yılda bir– Sonra iki yılda bir

• Tanı için BDI kullanılabilir

• Yeterli diyaliz yapıldığından emin olunmalı

• İştahsızlık, KB dalgalanması, bulantı, kronik 
yorgunluk, güçsüzlük, konstipasyon olabilir 



HD ve Depresyon
Tedavi

• Antidepresanlar hastaların %75 inde etkili
• Tam etki 4-6 haftada 
• Paroxetine (Paxil) ve venlafaxine (Effexor) 
dışındakilerde doz ayarlaması gerekmezdışındakilerde doz ayarlaması gerekmez

• 6-12 ay
• Benzodiazepinle mortalite riski artıyor

Fukuhara S et al. Kidney Int 2006

• SSRI’lar daha pahalı, daha iyi tolere ediliyor, 
daha etkili, doz titrasyonu gerekmez



HD ve Depresyon
Nefrolog için tedavi önerileri

• Sertralin en düşük dozda başlanabilir

• Maksimum dozun 2/3 ne kadar artır

• 8 haftada cevap yoksa, • 8 haftada cevap yoksa, 
– başka bir SSRI veya 

– trisiklik antidepresan

• Ya da psikiyatriste gönderilir



Demans ve Delirium
• 65 yaş üstü KBY hastalarında en sık 
hastaneye yatış nedeni olan psikiyatrik 
hastalıklar

• Genç hastalarda depresyondan sonra, 2. 
sırada

• Demans• Demans
– Daha yaşlı hastalarda diyaliz yapılıyor, vasküler hastalığa 
bağlı risk fazla

– Alzheimer hastalığı
– Vasküler demans (*)
– Parkinson hastalığı ve ilgili demanslar
– Frontal lob demansı
– Reverzibl demanslar



Demans
Değerlendirme / Ayırıcı tanı

• Hiponatremi, hipokalsemi, hipoglisemi ve 
hiperkalsemi  dışlanmalı

• Üremik ensefalopati
– İrritabilite, huzursuzluk, konfüzyon, inme, – İrritabilite, huzursuzluk, konfüzyon, inme, 
koma

– RRT başladıktan sonra günler içinde düzelir

• İlaç bağımlılığı

• Alüminyum toksisitesi

• Subdural hematom



Demans
Tedavi

• Yapısal, metabolik/elektrolit bozukluklarına bağlı 
ise tedavi ile düzelir

• İlaç kesilmesi / doz azaltımı 
– Örn.: antiemetikler, opiatlar

• Davranış bozukluklarının tedavisi• Davranış bozukluklarının tedavisi
• Destek tedavisi, güvenli diyaliz
• Kolinesteraz inh.: Tacrine (!), donepezil  ???
• Al. Toksisitesi � DFO
• Anemi � EPO � kognitif fonksiyonlar ve 
dikkatte düzelme



Demans
Prognoz

• USRDS retrospektif analiz

• Diyaliz hastalarında 2 yıllık sağkalım 
–Demans varsa % 24–Demans varsa % 24

–Demans yoksa % 66

Rakowski DA et al. Clin J Am Soc Nephrol 2006



Delirium
(Akut konfüzyonel durum)�Nedenleri

• İlaçlar

• DDS 

• Hemodinamik kararsızlık
– Hipotansiyon, hipertansiyon 

• SV hastalık: 

• Elektrolit bozuklukları

– Hiperkalsemi, hipokalsemi, 
hipoglisemi, hiperglisemi, 
hiponatremi, hipernatremi

• Vitamin eksiklikleri (Tiamin)• SV hastalık: 

– HTN ensefalopati, 
infarktüs, hemoraji, 
subdural hematom

• Diyaliz demansı (Al)

• Vitamin eksiklikleri (Tiamin)

• Alkol yoksunluğu

• İnme

• Tümör

• Üremik ensefalopati



Delirium
Tedavi

• Tedavinin belirleyicileri

– Davranış bozukluğu var mı?

– Güvenli diyaliz sorunu?

• Altta yatan nedene yönelik tedavi

• Haloperidol • Haloperidol 

– Hafif � 0.5-2 mg po veya im

– Orta � 2-5 mg

– Ciddi � 5-10 mg

• Midazolam, klordiazepoksid 

– Doz %50 azalt, solunum depresyonu !



SDBY ve Nöropsikiyatrik 
hastalıklarda tedavi

• SDBY + depresyon veya demans 
dışındaki hastalıklar 
– Alkolizm, ilaç bağımlılığı– Alkolizm, ilaç bağımlılığı

– %izofreni ve diğer psikozlar

– Anksiyete ve kişilik boz.� psikiyatriste gönder



SONUÇ

• Diyaliz hastalarında nöropsikiyatrik hastalık sıklığı 
oldukça fazla

• Bazıları kötü yaşam kalitesi ile ilişkili

• Mortalite riski artışı söz konusu

• Morbidite ve özellikle hospitalizasyonla ilişki• Morbidite ve özellikle hospitalizasyonla ilişki

• Hastaların bu açıdan da değerlendirilmesi, 
mümkünse önleyici tedavi, değilse uygun şekilde 
tedavisi morbidite ve mortaliteyi azaltacaktır

• Gerekli hastalarda ilgili uzmandan destek

• Özellikle iyi diyaliz çok önemli
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