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Endüstrideki geliﬂmeler sonucu, kaç›n›lmaz olarak
20. yüzy›ldan itibaren kullan›lan organik çözücü
maddelerin say›s›nda art›ﬂ gözlenmektedir. Bu
maddelerin kötüye kullan›m›, tipik olarak geç
çocukluk ve erken ergenlik döneminde baﬂlar,
özellikle 15-33 yaﬂ grubunda ve daha çok erkekler
taraf›ndan kullan›ld›¤› bildirilmiﬂtir.1,2
Uçucu madde ba¤›ml›lar› aras›nda en s›k tercih
edilen toluen içeren maddelerdir3 ve öforik etkiye
sahip olmas›na ek olarak ucuzlu¤u ve kolay
ulaﬂ›labilir olmas› nedeniyle toluenin kötüye
kullan›m› yayg›nlaﬂmaktad›r. Ülkemizde üretilen
tinerin de belirlenen yasal formülü, %90 toluen, %9
etil asetat, %1’den az benzoldür; yap›ﬂt›r›c› olarak
kullan›lan maddelerin de ana çözücüsü %94
oran›nda toluendir. Toluenin vücuda en kolay giriﬂ
yolu inhalasyondur. Kullan›c›da baﬂlang›çta öfori,
disinhibisyon, sersemlik ve konsantrasyon güçlü¤ü,
ard›ndan koordinasyon, konuﬂma ve muhakeme
bozuklu¤u ile letarji görülür.4 Görsel ve daha az
olmak üzere iﬂitsel halüsinasyonlar da bildirilmiﬂtir.
Toluene yüksek dozda akut maruziyet ise baﬂa¤r›s›
gibi subjektif belirtilere neden olmakta,5 bilinç
bozukluklar› ve koma görülebilmektedir. Yoksunluk
sendromu ise çok ender görülür.6,7 Merkezi sinir

sistemine olan etkileri kognitif, piramidal, serebellar,
okülomotor ve beyinsap› patolojileridir.7-9 Kullan›m
süresi ile klinik bozukluklar›n art›ﬂ› da dikkat
çekmektedir.10
Toluenin yan› s›ra inhalasyon yoluyla kötüye
kullan›lan di¤er uçucu maddeler, N-heksan, ksilen,
izo-bütan gibi alifatik ve aromatik hidrokarbonlard›r.11 Bu maddelere maruz kalan hayvan ve
insanlarda da piramidal, serebellar, beyin sap›,
ekstrapiramidal, periferik sinir hasar› ve kognitif
bozukluklar ile nöroradyolojik de¤iﬂiklikleri içeren
sinir sistemi patolojileri bildirilmiﬂtir.8,12-14
Çal›ﬂmam›z›n amac›, uçucu madde kötüye kullan›m›
öyküsü olan olgular›n sosyodemografik, klinik ve
nöropsikiyatrik özelliklerini incelemektir.

OLGULAR ve YÖNTEM
Bu çal›ﬂmada, Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar›
Hastanesi Alkol ve Madde Ba¤›ml›lar› Araﬂt›rma ve
Tedavi Merkezine (AMATEM), madde b›rakma
amac› ile baﬂvuran, herhangi bir yak›nmas› olmayan,
toplam
25
uçucu
madde
ba¤›ml›s›n›n
sosyodemografik ve klinik özellikleri, kognitif
fonksiyon testleri incelenmiﬂtir. Çal›ﬂmaya, en az bir
y›ll›k uçucu madde kullan›m› olan ve baﬂka bir
nörolojik veya sistemik hastal›¤› olmayan olgular
al›nm›ﬂ, akut intoksikasyon dönemi etkilerini
d›ﬂlamak için en az 15 günlük bir madde b›rakma
aral›¤›ndan sonra tüm olgulara ayn› kiﬂi taraf›ndan,
rutin nörolojik muayene ve ayn› laboratuvarda
nöropsikolojik testler yap›lm›ﬂt›r.
Kognitif fonksiyonlar›n de¤erlendirilmesinde tüm
olgularda, yönelim, dikkat, ö¤renme, hesaplama,
soyutlama, informasyon, yap›land›rma ve belle¤i
inceleyen “K›sa Mental Durum Testi” (KMDT),15
konsantrasyon ve anl›k belle¤i de¤erlendiren say›
menzili testi16 uygulanm›ﬂt›r. Ad› geçen testler bir
psikiyatrist taraf›ndan, sessiz bir odada, tüm
hastalara ayn› s›rayla 1-2 saat aras›nda de¤iﬂen
sürelerde ve tek oturumda yap›lm›ﬂt›r. KMDT, yer ve
zaman oryantasyonu, h›zl› bellek, dikkat ve hesap

yapma, bellek, dil (adland›rma, tekrarlama, okuma,
üç aﬂamal› komut, yazma), yap›land›rma gibi sekiz
alt gruptan oluﬂmaktad›r. Test 30 üzerinden
de¤erlendirilmektedir ve 24-30 aras› puanlar normal
s›n›rlar olarak kabul edilir. WAIS-R (Wechsler Adult
Intelligence Scale Revised) bataryas›n›n alt testi olan
Say› Menzili Testi,16 en s›k kullan›lan dikkat/k›sa süreli
bellek testidir. Say› menzili, ileriye ve geriye do¤ru
say› menzili olmak üzere iki bölümden oluﬂur. Her
ikisinde de birer saniye aralarla rastgele rakamlar,
her denemede artan say›da okunarak olgular›n ayn›
s›ra ile tekrarlamas› istenir. Her iki bölüm için de
dene¤in iki kez art arda baﬂar›s›z oldu¤u diziden bir
öncekinin rakam say›s› menzili oluﬂturur. Normal
bireylerde alt s›n›r genellikle 6 ileri ve 4 geri olarak
kabul edilir.
Kognitif fonksiyon testlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›
amac›yla yaﬂlar› hasta grubuyla uyumlu (18-22 yaﬂ)
20 kiﬂilik kontrol grubu oluﬂturulmuﬂtur.
‹statistik de¤erlendirmede, kognitif testler için olgu
ve kontrol grubu, “Student t” testi ile, olgular ise,
uçucu madde kullan›m süresine göre [iki y›l›n alt›nda
(n=12) ve üstünde (n=13) kullananlar] “MannWhitney U” testi ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.

SONUÇLAR
24 erkek ve 1 kad›ndan oluﬂan olgu grubunun yaﬂ
aral›¤› 13-23, yaﬂ ortalamas› 16,9 ve uçucu madde
kullan›m süresi 1-7 y›l aral›¤›ndayd› (ortalama 3,02
y›l). Baﬂlama yaﬂ› en erken 11, en geç 18, ortalama
13 idi. Tercih edilen uçucu maddeler, yap›ﬂt›r›c›
olarak Bally ve Uhu, inceltici olarak ise tinerdi, 12
olgu sadece yap›ﬂt›r›c›, 7 olgu sadece inceltici, 6 olgu
her ikisini de birlikte kullanm›ﬂt›. Yap›ﬂt›r›c›lar poﬂete
konarak, inceltici ise üstüpüye veya beze dökülerek
koklanmakta idi. Kullan›lan yap›ﬂt›r›c› miktar› 50-200
mg/gün, inceltici miktar› ise 35-70 cc/gündü.

4 olguda ilave madde (biperiden ve/veya
benzodiazepin), tümünde ortalama 2 paket/gün
sigara kullan›m› vard›. Hiçbirinde sosyal içicilik
düzeyini aﬂan alkol kullan›m› bildirilmedi. Ortalama
e¤itim düzeyi 6 y›ld›. Olgular›n 8’i parçalanm›ﬂ aile
içinde, 5’i aile d›ﬂ›nda yaﬂamaktayd›, 4’ünde yasal
sorun vard›. Olgular›n 10’u akut kullan›mda görsel
halüsinasyon yaﬂam›ﬂlard›. Hiçbirinde yoksunluk
bulgusu gözlenmemiﬂti.
14 olguda (%56) patolojik nörolojik muayene
bulgular› saptand›; 4’ünde (%16) derin tendon
reflekslerinde artma, Babinski pozitifli¤i, aﬂil klonusu
gibi piramidal bulgular, 2’sinde (%8) nistagmus,
oküler flatter, sensorinöral iﬂitme kayb› gibi beyin
sap› bulgular›, 8’inde (%32) derin tendon
reflekslerinde azalma veya kay›p, distal hipoestezi,
vibrasyon duyusunda azalma ﬂeklinde periferik sinir
sistemine ait bulgular saptand›. Nörolojik
muayenede patoloji saptanan olgular›n 9’unda
(%64,3) uçucu madde kullan›m süresi 2 y›l›n
üzerindeydi, bununla beraber, nörolojik bulgular
aç›s›ndan k›sa ve uzun süreli madde kullanan olgular
aras›nda fark yoktu.
KMDT, olgular›n 6's›nda (%24) s›n›r de¤erin alt›nda
bulundu. Olgu grubu ortalamas› 26,8±5,15, kontrol
grubu ortalamas› ise 29,7±2,52 idi. ‹ki grup
aras›ndaki fark, istatistiksel olarak anlaml› bulundu
(p<0,05). Say› menzili testinde, 2 olgu (%8) s›n›r
de¤erin alt›nda puan ald›. Olgu grubu ortalamas›
4,70±1,12, kontrol grubu ortalamas› ise 5,00±1,08
idi (p>0,05). Uçucu madde kullan›m süresi iki y›ldan
az ve iki y›ldan uzun olan olgular›n kognitif testleri
aç›s›ndan istatistiksel aç›dan anlaml› fark
saptanmad›.
Olgulara ait klinik ve demografik bulgular Tablo 1'de
özetlenmiﬂtir.

Tablo 1. Olgular›m›zdaki klinik ve demografik bulgular
Olgu No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cins

Yaﬂ

Kullan›lan madde

Kullan›m süresi

Nörolojik patoloji

Nöropsikiyatrik
testlerde patoloji

E
K
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

23
18
16
14
17
13
17
21
18
17
16
15
20
13
16
17
16
14
16
16
19
20
18
18
15

‹
Y
‹+Y
Y
‹+Y
Y
‹
Y
‹
‹+Y
Y
‹
Y
‹
Y
‹
Y
Y
‹+Y
‹+Y
Y
Y
‹
Y
Y

6
5
5
1
1
2
4,5
4
6
5
5
1,5
1
1
1
1,5
1
1,5
3
2,5
5
1
7
2
3

+
–
+
–
+
+
+
–
–
–
+
+
+
–
–
–
+
–
–
+
+
–
+
+
+

+
–
–
+
–
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
+
–
–

(+): patolojik bulgu (-): normal (‹): inceltici (Y): yap›ﬂt›r›c›

TARTIﬁMA
Olgular›m›z aras›nda en s›k kullan›lan uçucu
madde toluen idi. Uçucu madde kötüye
kullan›m›n›n, di¤er çal›ﬂmalarda da belirtildi¤i
gibi,2,17,18 ergenlik döneminde özellikle erkekler
aras›nda
yayg›n
oldu¤unu
gözlemledik.
Olgular›m›z›n yaklaﬂ›k üçte birinin aile yap›s›n›n
parçalanm›ﬂ olmas›, 4 olguda yasal sorunlar›n
bulunmas›, ço¤unun düﬂük ekonomik düzeyde
olmas› ve e¤itim süresinin k›sa olmas› gibi di¤er
sosyodemografik özellikler de di¤er ülkelerde
yap›lan çal›ﬂmalarla benzerlik göstermektedir.17
‹lk defa Grabski taraf›ndan iki y›l toluen ve
benzen koklayan bir olguda serebellar bulgular
bildirilmiﬂtir.19 Bundan sonra ise uçucu
maddelerin ve özellikle toluenin kognitif,
piramidal ve okülomotor bozukluklar, optik
atrofi, sensorinöral iﬂitme kayb› yapt›¤›n› bildiren
çeﬂitli yaz›lar yay›nlanm›ﬂt›r.7-9,20,21 Hormes'in
ortalama kullan›m süreleri 12,1 y›l olan
olgular›ndan %50’sinde piramidal, %45’inde

serebellar ve %25’inde beyinsap› patolojisi
vard›r.9 Ayn› seride serebellar bulgular›n ortalama
10 y›l›n üstündeki kullan›mlarda oldu¤u bildirilmiﬂ
ve hatta serebellar bulgular›n özellikle yüksek ve
uzun süreli kullan›mlarda ortaya ç›kt›¤› öne
sürülmüﬂtür. Uçucu madde kötüye kullan›m›na
ba¤l› kraniyal sinir hasar› çok nadirdir. Optik atrofi
ve sensorinöral iﬂitme kayb›, okülomotor
anormallikler, nistagmus tan›mlanm›ﬂ20,21 ve
hayvan deneyleriyle toluenin ototoksik etkisi
oldu¤u kesinleﬂtirilmiﬂtir.22 Maas ve ark.,21 oküler
bulgular›n toluenin beyaz cevherde toksik
etkisine
sekonder
beyinsap›-serebellar
ba¤lant›larda bir bozuklu¤un göstergesi
olabilece¤ini ileri sürmüﬂtür. Çal›ﬂmam›zdaki
olgularda canl› derin tendon refleksleri, pozitif
Babinski ve aﬂil klonusu ﬂeklinde piramidal
bulgular›n saptanmas›, bununla beraber parezi
görülmeyiﬂi Hormes'in bulgular› ile uyumludur.9
Primer olarak gövde ve ekstremite ataksisi ve
daha az s›kl›kta dizartri, nistagmus ve dismetri
olarak bildirilen serebellar bulgular olgular›m›zda
gözlenmemiﬂtir.

Hormes,9 ba¤›ml› 20 olgunun 12’sinde kognitif
bozukluk saptam›ﬂt›r. Uçucu madde kullananlar
veya mesleki nedenlerle maruz kalanlarda
bildirilen kognitif bulgular konsantrasyon
güçlü¤ü ve vizyospasyal bozukluk,9 görsel bellek
ve
yürütücü
iﬂlevlerde 25
bozuklu¤u 23,24
bozukluktur. Kishi ve ark.26 taraf›ndan da görsel
biliﬂsel fonksiyonlarda bozulma bildirilmiﬂtir.
Gupta ve ark.27 çeﬂitli çözücülere maruz kalan
olgularda anl›k ve uzak bellek ile görsel
fonksiyonlarda etkilenme oldu¤una iﬂaret
etmiﬂtir. Olgular›m›z›n uçucu madde kullan›m
sürelerinin k›sa olmas›na karﬂ›n saptad›¤›m›z k›sa
süreli bellek bozuklu¤u uçucu maddelerin bu
yöndeki etkilerini desteklemektedir.
Sonuç olarak, toluenin k›sa süreli kullan›mlarda
dahi yavaﬂ ilerleyen, merkezi ve periferik sinir
sistemi hasar› oluﬂturdu¤unu söyleyebiliriz.
Ülkemizde uçucu maddelerin ucuz ve bol çeﬂitli
olmas› ve kolay temin edilebilmesi riskli gruplarda
kullan›m› art›rmaktad›r. Henüz sosyal bir sorun
halinde olan uçucu madde kötüye kullan›m›n›n
klinik boyutlar›n›n yak›n gelecekte giderek
büyüyece¤ini düﬂünmekteyiz.
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