OLGULAR ve YÖNTEM

G‹R‹ﬁ
Uçucu maddelerin kullan›m›, geliﬂen sanayi sektörü
nedeniyle giderek artmaktad›r. Bu durum da mesleki
maruziyetin ve bu maddelerin inhalasyon yolu ile
kötüye kullan›m›n›n artmas›na ve özellikle çocuk ve
adolesan yaﬂ gruplar›nda giderek büyüyen bir
toplum sa¤l›¤› sorunu haline gelmesine neden
olmuﬂtur.1 Uçucu madde kullananlarda elektrofizyolojik incelemeler klinik de¤erlendirmelere oranla
daha az yap›lm›ﬂt›r. S›kl›kla normal olarak
saptanmalar›na karﬂ›n2 patolojik bulunan sonuçlar,
periferik nöropati, periferik ve/veya spinal ve kortikal
düzeyde somatosensoriyel uyand›r›lm›ﬂ potansiyel
incelemelerinde (SEP) yan›t latans uzamas›,3,4 optik
atrofi bulunan olgularda görsel uyand›r›lm›ﬂ
potansiyel incelemelerinde (VEP) patoloji5 ve
beyinsap› iﬂitsel uyand›r›lm›ﬂ potansiyel incelemelerinde (BAEP) III. ve V. dalga latans› ile I-III ve IIIV interpik latanslar›nda uzama;6,7 elektroensefalografide (EEG) ise jeneralize ve/veya
paroksismal aktiviteler8 ﬂeklinde bildirilmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmada, inhalasyon yolu ile uçucu madde
kötüye kullan›m öyküsü olan 23 ba¤›ml› olguda,
a¤›rl›kl› olarak toluen (metil benzen) içeren uçucu
maddelerin neden oldu¤u merkezi ve periferik sinir
sistemi hasar/hasarlar›n›n varl›¤›n› elektrofizyolojik
yöntemlerle araﬂt›rmay› amaçlad›k.

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 22 erkek ve 1 kad›n olgu de¤erlendirildi. Bu olgularda, en az 1 y›ll›k uçucu madde
kullan›m süresi, elektrofizyolojik incelemeleri
de¤iﬂtirebilecek nörolojik veya sistemik hastal›¤›n
olmamas› ﬂartlar› arand›. Akut intoksikasyon dönemi
etkilerini d›ﬂlamak için en az 15 günlük bir madde
b›rakma aral›¤›ndan sonra duysal ve motor sinir
iletim çal›ﬂmalar›, SEP, VEP, BAEP ve EEG
incelemeleri yap›ld›.
Elektrofizyolojik incelemeler, Neuropack ∑ (MEB5504) 4 kanal elektromiyografi (EMG)-uyand›r›lm›ﬂ
potansiyel (EP) cihaz›nda yap›ld› (Nihon Kohden,
Tokyo, Japonya), tüm incelemelerde standart
teknikler kullan›ld›.9,10
Sinir iletim çal›ﬂmalar›nda, unilateral (sa¤) duysal ve
motor sinir ileti parametreleri standart yöntemlerle
de¤erlendirildi.11 Antidromik yöntemle ulnar,
median ve sural sinir duysal yan›tlar› ile ulnar,
median, tibial ve fibular sinir motor ileti ve yan›tlar›
incelendi. F yan›tlar› için her bir sinir 10 kez uyar›ld›
ve minimal yan›t latans› F yan›t› olarak
de¤erlendirildi.
SEP incelemelerinde, 100-500 ms’lik monofazik kare
elektrik dalgalar minimal kontraksiyon sa¤layacak
ﬂekilde, 2 Hz frekans›nda uyguland›, 3-2000 Hz'lik
frekans filtreleri kullan›larak median sinir uyar›m› ile
skalp potansiyeli (N20) kontralateral P3 veya P4
elektrod pozisyonunda; tibial sinir uyar›m› ile skalp
potansiyeli (N37-P45) Cz-Fz elektrod pozisyonunda
elde edildi. 200 ms analiz zaman›nda 2 Hz frekansl›
200 uyar› averajlanarak iki kez tekrarland›. Yan›tlar›n
latans ve amplitüd ölçümleri yap›ld›.

VEP incelemeleri, olgu karanl›k bir odada rahat bir
koltukta otururken yap›ld›. Monitörden monoküler
olarak 16'l› patern uyar›, kay›t için 1-100 Hz frekans
filtreleri kullan›ld›. Standart elektroensefalografi
(EEG) disk elektrodlar› ile, uluslararas› 10-20
sistemine göre Oz-FPz montaj› yap›ld›. ‹mpedans
5000 ohm’un at›nda tutuldu. 300 ms analiz
zaman›nda 1 Hz frekans›nda 200 uyar› averajlanarak
iki kez tekrarland›. Her bir göze ait P100 yan›t›n›n
latans ve amplitüdü ile interoküler latans fark›
hesapland›.
BAEP incelemelerinde, 100 ms süreli 10 Hz frekansl›
uyar›lar, iﬂitme seviyesinin 60 dB üzerinde ipsilateral
kulaktan verilirken, -40 dB beyaz gürültü de
kontralateral kula¤a uyguland›. Cz-ipsilateral
mastoid (M1) ve Cz-kontralateral mastoid (M2)
montaj› kullan›larak, 100-3000 Hz frekans filtreleri
ile 10 ms analiz zaman›nda 2000 uyar› averajlanarak
iki kez tekrarland›. Elde edilen 5 verteks pozitif
dalgan›n pik latanslar›, I-III ,III-V, I-V. dalgalar›n
interpik latanslar›, interaural latans farklar› ve V/I
amplitüd oranlar› de¤erlendirildi.
EEG tetkiki 20 olguya uyguland›. ‹nceleme, Medelec
1112, 18 kanall› EEG cihaz› ile yap›ld›, uluslararas›
10-20 montaj sistemi kullan›larak 20 dakika süreli
hiperventilasyon ve fotik stimülasyon dahil sakin
uyan›kl›k EEG'si çekildi.
Yaﬂlar› hasta grubuyla uyumlu (13-25 yaﬂ) 17 erkek
ve 2 kad›ndan oluﬂan, elektrofizyolojik incelemeleri
de¤iﬂtirebilecek nörolojik veya sistemik hastal›¤›
olmayan sa¤l›kl› kontrollerde de yukar›da sözü
geçen incelemeler yap›ld›.
Olgu ve kontrol gruplar›na yap›lacak incelemeler
anlat›ld› ve izinleri al›nd›.
‹statistik: Kontrol grubu ortalamalar›na 2 standart
deviyasyon (SD) ilavesiyle s›n›r de¤erler hesapland›.
Uçucu madde kullanan olgular, kontrol grubuna ait
veriler ve ayr›ca daha önce yay›nlanm›ﬂ verilerle

karﬂ›laﬂt›r›larak de¤erlendirildi. EEG tetkiki için
kontrol grubu al›nmad›. Olgu ve kontrol grubunun
karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda, “student t” testi kullan›ld›,
anlaml›l›k s›n›r› p<0.05 olarak kabul edildi. Ayr›ca,
olgular uçucu madde kullan›m süresine göre kendi
aralar›nda 2 y›l›n alt›nda (n = 11) ve 2 y›l›n üstünde
(n = 12) kullananlar ﬂeklinde iki gruba ayr›larak ayn›
parametreler aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›. Bu gruplardaki
olgu say›s›n›n düﬂük olmas› nedeniyle parametrik
test varsay›mlar› karﬂ›lamad›¤›ndan, ortalamalar›n
istatistiksel karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda “Mann-Whitney u”
testi uyguland›.

SONUÇLAR
Çal›ﬂmaya kat›lan olgular›n yaﬂlar› 13-23 aras›ndayd›.
Sinir ileti çal›ﬂmalar›nda toplam 14 olguda (%60,9)
çeﬂitli parametrelerde patoloji gözlendi. Bu olgulardan
7’sinde (%30,4) motor yan›t distal ileti zamanlar›nda
gecikme, 5’inde (%21,7) F yan›tlar›nda uzama ve 10
olguda da (%43,5) duysal yan›t patolojileri saptand›.
Sinir ileti incelemelerinde 3 olgumuzda (%13) orta
düzeyde sensorimotor polinöropati mevcuttu. Üçü de
2 y›l›n üzerinde uçucu madde kullanmakta idi. Tibial
sinir motor ile median ve sural sinir duysal yan›tlar›n›n
distal ileti zaman› olgularda kontrollere göre uzundu
(p<0,05), bununla beraber median sinir distal ileti
zaman› genel kabul gören normal s›n›rlardayd›
(Tablo 1).
Olgu ve kontrol grubundan elde edilen SEP
de¤erlerinin ortalamalar› Tablo 2’de gösterilmiﬂtir. 6
olguda (%26,1) SEP patolojisi saptand›, tibial sinir
uyar›m› ile elde edilen skalp SEP yan›t latans›ndaki
gecikme, olgularda kontrollerden uzundu (p<0,01).
SEP patolojisi %83,3 oran›nda alt ekstremitede
belirgindi.
VEP yan›tlar› 2 olguda (%8,7) patolojik bulundu. Her
iki olguda da P100 latans› unilateral ve oldukça
minimal düzeyde uzam›ﬂt› (Tablo 3).
8 olguda (%34,8) çeﬂitli BAEP parametrelerinde

Tablo 1. Olgu ve kontrol gruplar›na ait sinir ileti incelemeleri bulgular›
Motor ileti h›z›

T

P

Median sinir
Ulnar sinir
Tibial sinir
Fibular sinir

54,73
55,76
42,50
49,91

Olgu
±
±
±
±

6,76
5,25
5,65
6,79

56,83
54,41
45,00
46,91

±
±
±
±

9,13
6,36
5,85
7,32

0,79
0,75
1,11
0,95

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Motor yan›t distal ileti zaman›
Median sinir
Ulnar sinir
Tibial sinir
Fibular sinir

3,12
2,48
5,01
4,53

±
±
±
±

0,65
0,65
1,51
1,46

3,00
2,43
4,06
4,76

±
±
±
±

0,59
0,36
1,03
1,95

0,85
0,50
2,42
0,87

>0,05
>0,05
<0,05
>0,05

24,50
23,00
41,42
39,20

±
±
±
±

5,84
3,54
6,98
9,72

3,97
3,69
5,02
2,89

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

3,06 ± 0,54
3,10 ± 0,76
3,02 ± 0,96

2,26
0,53
0,26

<0,05
>0,05
<0,05

F yan›t›
Median sinir
Ulnar sinir
Tibial sinir
Fibular sinir

Kontrol

28,14 ± 6,98
27,66 ± 3,74
48,60 ± 9,70
42,82 ± 11,12

Duysal yan›t distal ileti zaman›
Median sinir
Ulnar sinir
Sural sinir

3,51 ± 0,58
3,24 ± 0,76
3,81 ± 1,12

Tablo 2. Olgu ve kontrol gruplar›na ait SEP bulgular›
Median Sinir
(N20)
Tibial Sinir
(P45)

Latans
Amplitüd
Latans
Amplitüd

Olgu

Kontrol

T

P

19,49 ± 1,13
14,75 ± 1,91
39,05 ± 2,77
5,96 ± 2,32

18,87 ± 1,26
15,97 ± 4,03
35,80 ± 2,44
5,62 ± 2,16

1,73
1,34
3,72
0,02

>0,05
>0,05
<0,01
>0,05

Tablo 3. Olgu ve kontrol gruplar›na ait VEP bulgular›
Sa¤ P 100
Sol P 100

Latans
Amplitüd
Latans
Amplitüd

‹nteroküler fark

Olgu

Kontrol

T

P

102,88 ± 7,96
13,08 ± 4,59
101,77 ± 6,10
19,66 ± 5,44
2,85 ± 1,04

98,84 ± 8,52
12,20 ± 3,70
97,87 ± 4,89
19,45 ± 3,95
3,31 ± 1,33

2,73
0,64
2,29
0,12
0,87

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Tablo 4. Olgu ve kontrol grubuna ait BAEP bulgular›
I
III
V
I-III
III-V
I-V
I-V inter

R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L

Olgu

Kontrol

T

P

1,62 ± 0,20
1,67 ± 0,12
3,82 ± 0,34
3,83 ± 0,18
5,75 ± 0,27
5,75 ± 0,24
2,14 ± 0,42
2,09±0,17
1,87 ± 0,22
1,90±0,10
4,00 ± 0,46
3,93±0,23
0,28 ± 0,7

1,63 ± 0,17
1,60 ± 0,14
3,74 ± 0,19
3,75 ± 0,23
5,62 ± 0,25
5,58 ± 0,23
2,09 ± 0,30
2,05 ± 0,16
1,67 ± 0,18
0,08 ± 0,03
2,48 ± 0,52
2,38 ± 0,24
0,36 ± 0,07

0,76
1,69
1,36
1,58
2,39
3,08
0,72
0,32
1,26
2,40
1,96
2,06
2,32

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,01
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

I-V inter: I-V interaural latans fark›

patoloji saptand›. Olgu ve kontrol gruplar› aras›nda,
sa¤ ve sol V. dalga, sol III-V interpik latans›, sa¤ ve
sol I-V interpik latans› ve I-V interaural latans
fark›nda istatistiksel anlaml›l›k gözlendi (p<0.05)
(Tablo 4). BAEP patolojileri %37,5 bilateral, %62,5
unilateral olarak bulundu.

Toplam 20 olguda yap›lan EEG incelemesinde sakin
uyan›kl›k ve provokasyon ﬂartlar›nda patolojik
aktivite gözlenmedi.
Uçucu madde kullan›m süresi ile elektrofizyolojik patolojiler
aras›nda istatistiksel olarak anlaml›l›k bulunmad›.

TARTIﬁMA

iletilerdeki bozukluklar alkolün toluenin etkisini
art›rmas›na ba¤lanm›ﬂt›r. Lazar,2 ortalama 5,5 y›l
uçucu madde kullanm›ﬂ 4 olguda SEP sonuçlar›n›
normal bulmuﬂtur. Çal›ﬂmam›zda %26,1 oran›nda
SEP patolojisi saptanm›ﬂt›r. Bunlar›n %80’i tibial
sinir, %20’si median sinir uyar›m› ile elde edilen
skalp SEP yan›tlar›nda minimal latans gecikmesi
ﬂeklindedir. Olgular›n hepsinde duysal ve motor
distal ileti zamanlar›nda gecikme ve duysal
yan›tlar›n›n al›namamas› ﬂeklinde sinir iletim
patolojilerinin de bulunmas› nedeniyle SEP
bozukluklar›, periferik tipte patoloji lehine
de¤erlendirilmiﬂtir.

Olgular›m›zda gördü¤ümüz en s›k bulgu periferik
sinir sistemi etkilenmesiydi. Uçucu maddeleri
inhalasyon yolu ile kullananlarda periferik nöropati
oran›n›n madde içeri¤ine göre de¤iﬂti¤i bildirilmiﬂtir.
‹ncelticiler (tiner) %40-60 toluen (metil benzen) ve
farkl› markalarda de¤iﬂik oranlarda olmak üzere
metanol, n-heksan, benzen, ksilen, naftalin ve
paradiklorobenzen içermektedir.12 Yap›ﬂt›r›c›larda ise
ana madde toluendir. Kronik uçucu madde
kullananlarda ortaya ç›kan periferik nöropati daha
çok n-heksan ve metil n-bütil keton ile iliﬂkilidir.13,14
N-heksan›n iyi bilinen primer aksonal dejenerasyon
ve sekonder demiyelinasyon15-17 ile ortaya ç›kan
patolojisinin tersine toluenin periferik sinir toksisitesi
tam aç›klanamam›ﬂt›r ve düﬂük olarak bildirilmiﬂtir.13
Hayvan çal›ﬂmalar›yla bu maddenin motor a¤›rl›kl›
bir periferik nöropatiye yol açabilece¤i ileri
sürülmüﬂse de, insanlardaki patolojik rolü
belirlenememiﬂ ve önceleri toluene ba¤l› oldu¤u
düﬂünülen3 hayvan deneyleri ve klinik çal›ﬂmalar ile
bulgulara n-heksan, etanol gibi di¤er maddeler veya
metabolitlerinin neden oldu¤u düﬂüncesi a¤›rl›k
kazanm›ﬂt›r.14,17-19 Literatür bilgileri ile birlikte
de¤erlendirildi¤inde, toluenin periferik sinir üzerine
belirgin nörotoksisitesinin olmad›¤›n›, hafif
düzeydeki patolojik bulgular›n inceltici ve
yap›ﬂt›r›c›lar›n içeri¤inde bulunan di¤er maddelere
veya nütrisyonel faktörler gibi di¤er etkenlere ba¤l›
olabilece¤i düﬂünmekteyiz.

Uçucu madde kullan›m›nda VEP patolojisi de
nadirdir. VEP patolojileri daha çok latanslarda uzama
ﬂeklindedir.8 Lazar,2 4 olgusunda normal VEP
sonuçlar› bildirmiﬂtir. Belirgin VEP patolojisi, optik
atrofi bulunan olgularda gözlenmiﬂtir. Optik atrofi,
toluenin çok nadir bir komplikasyonudur15,21 ve
olgular›m›z›n hiçbirinde gözlenmemiﬂtir. Mattson,22
13 hafta boyunca toluene maruz b›rak›lan farelerde
flash VEP’lerde yavaﬂlama ve disorganizasyon
bulmuﬂtur. Çok nadir ve genelde ›l›ml› olarak
saptanabilen VEP bozukluklar›n›n uçucu madde
kullan›m düzeyine ve/veya di¤er faktörlere (diyet,
genetik predispozisyon, di¤er ilaçlar) ba¤l› olup
olmad›¤› ayd›nlat›lamam›ﬂt›r. Bizim olgular›m›zdaki
uyar›lm›ﬂ potansiyel çal›ﬂmalar›nda %8,7 ile düﬂük
oranda ve minimal olarak saptanan VEP patolojileri
bu görüﬂü desteklemektedir.

‹nhalasyon yolu ile uçucu madde kullan›m›nda SEP
çal›ﬂmalar›na ait literatür bilgileri k›s›tl›d›r. Uzun
süreli toluen inhalasyonuna maruz kalm›ﬂ 36 matbaa
iﬂçisinin 8’inde periferik veya spinal ve kortikal
düzeyde SEP yan›t latans uzamas› bulunmuﬂtur.20
Bunlardan 3’ünde periferik iletim zamanlar› normal
bulunmakla birlikte, santral iletide bozukluk ve
ikisinde periferik ve merkezi iletilerde patoloji
saptanm›ﬂt›r. Ancak, iﬂçilerin ço¤unda düzenli alkol
kullan›m› nedeniyle, periferik bozukluklar subklinik
alkolik polinöropati olarak yorumlanm›ﬂ ve santral

Ayr›nt›l› hayvan ve insan çal›ﬂmalar›nda uzun süreli
toluen kullan›m›n›n ototoksik etkisi gösterilmiﬂtir.23
‹nsanda toluene ba¤l› sensorinöral iﬂitme kayb›
bildirilmiﬂ21 ve çeﬂitli BAEP patolojileri tan›mlanm›ﬂt›r.2,7 Lazar2 ve ayr›ca Hormes,6 %75 oran›nda
BAEP patolojileri kaydetmiﬂlerdir; daha çok III. ve V.
dalga latans› ile I-III ve III-V interpik latanslar›nda
saptanm›ﬂt›r. Biz de uyand›r›lm›ﬂ potansiyel
çal›ﬂmalar›nda %32 oran›nda BAEP patolojileri
saptad›k. Olgular›m›z›n ortalama uçucu madde
kullan›m sürelerinin k›sa olmas› göz önüne

al›nd›¤›nda, yüksek oranda saptanan BAEP patolojisi
toluenin ototoksik etkisini do¤rular niteliktedir.
Uçucu maddelerin uyand›r›lm›ﬂ potansiyellerden en
belirgin olarak BAEP’yi etkiledi¤i görülmektedir.

9.

10.

Literatürde, kronik uçucu madde kullan›m›nda
belirgin EEG patolojisine raslanmam›ﬂt›r.15 Akut
kullan›m döneminde teta aktivitesi, kronik
kullan›m›n etkisi olarak ise jeneralize ve paroksismal
EEG aktiviteleri bildirilmiﬂtir.8 Çal›ﬂmam›zda da 20
olguda yap›lan EEG tetkiki normal bulunmuﬂtur.
Literatür bilgileri ve verilerimiz ile kronik uçucu
madde kötüye kullan›m›nda EEG bulgular›n›n
nonspesifik oldu¤u söylenebilir.
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15.
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Sonuç olarak, literatür bilgisi ve çal›ﬂmam›zda elde
edilen veriler ›ﬂ›¤›nda, toluenin yavaﬂ ilerleyen
multifokal sinir sistemi hasar› oluﬂturdu¤unu
elektrofizyolojik olarak saptad›k. Yurdumuzda,
ucuzlu¤u, kolay elde edilebilirli¤i, çeﬂitlili¤i ve yasal
olan di¤er kullan›m alanlar› nedeniyle sosyal bir sorun
haline gelmekte olan inhalasyon yolu ile uçucu madde
kötüye kullan›m›n›n sistemik ve nörolojik toksisitesinin
klinik boyutlar›n›n yak›n gelecekte giderek artaca¤›n›,
subklinik seviyede ise elektrofizyolojik incelemeler ile
sinir sistemi hasar›n›n erken dönemlerde saptanabilece¤ini düﬂünmekteyiz.
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