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Biber gazı maruziyeti sonucu gelişen Guillain-Barre
sendromunu taklit eden polinöropati
Pepper spray inhalation-induced acute polyneuropathy mimicking Guillain-Barre syndrome
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Öz

Abstract

Periferik nöropati sinir sisteminin toksik kimyasal maddelere karşı
verdiği en sık görülen reaksiyonudur. Tanı için özgün ya da biyolojik testlerin kolaylıkla bulunmaması ve maruziyetin bilinmemesi
nedeni ile toksik nöropatiler sıklıkla yanlış tanı alırlar. Guillain-Barre
sendromu çocuk ve ergenlerde akut flask paralizinin en sık nedenidir; klinik bulguları hastalığın başlangıcında distalde olup sıklıkla
hızlı ilerleme gösteren simetrik güçsüzlük ve arefleksidir. Ağrı, kanser, osteoartrit vb. birçok hastalık tedavisinde kullanım alanı bulan
kapsaisinin başta göz, deri, solunum ve dolaşım sistemi olmak üzere
birçok sistemde toksik etki gösterdiği, hatta ölüme götüren hastalık süreçlerini tetiklediği bilinmektedir. Uzun dönemdeki etkileri
ile ilgili yeterli bilgi bulunmamakla birlikte, yüksek miktarlarda ve
uzamış maruziyet durumunda toksik risklerin arttığı ve ölüme yol
açabileceği de bildirilmektedir. Olgumuzda biber gazı maruziyeti
sonrası Guillain-Barre sendromunu taklit eden polinöropati olgusu
ilgi çekici olması nedeni ile sunulmuştur.

Peripheral neuropathy is the most common reaction to toxic chemical substances in the nervous system. Toxic neuropathies are often
misdiagnosed because there are no easily available specific or biologic tests for the diagnosis. Guillain-Barre syndrome is the most
common cause of acute flaccid paralysis in children and adolescents.
Clinical signs of the disease are often at the beginning of the distal symmetric weakness and areflexia progresses rapidly. Although
capsaicin is widely used in the treatment of so many diseases, especially of neuropathic pain, cancer and osteoarthritis, it is known
to be toxic in many systems such as the eye, skin, respiratory, and
circulatory systems. Although there is inadequate information about
its long-term effects, it has also been reported that in large quantities
there is increased risk of toxicity and prolonged exposure can lead
to death. In our case, we present acute polyneuropathy mimicking
Guillain-Barre syndrome after exposure to pepper spray because it is
noteworthy and interesting.

Anahtar sözcükler: Akut flask paralizi, biber gazı, Guillain-Barre
sendromu

Keywords: Acute flask paralysis, Guillain-Barre syndrome, pepper
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Giriş
Periferik nöropati, sinir sisteminin toksik kimyasal maddelere karşı verdiği en sık görülen reaksiyonudur. Toksik
nöropatilerde hasara neden olan mekanizma net olarak
bilinmemekle birlikte endüstriyel, çevresel ve biyolojik
ajanlar, ağır metaller ve farmakolojik ajanlar bu tabloya
yol açabilir (1, 2). Nöronal hasar distal aksonal dejenerasyon (aksonopati), sinir hücre gövdesinin dejenerasyonu
(nöronopati) ya da primer demiyelinizasyon (miyelinopa-

ti) şeklinde olabilir. Gullian-Barre sendromu (GBS) ise bir
polinöropati nedeni olup çocuk ve ergenlerde akut flask
paralizinin en sık nedenidir. Klinik bulgular hastalığın
başlangıcında distalde olup hızlı ilerleme gösteren simetrik güçsüzlük ve arefleksidir. Bu tablo sıklıkla nonspesifik
enfeksiyondan birkaç gün ya da haftalar sonrasında ortaya çıkar. T hücre aktivasyonu sonucu periferik sinirlerin
antijenik proteinlerine karşı antikorların üretimi ile sonuçlanan otoimmün bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Antikorlar miyelin proteinlerini hedef almakla birlikte
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Tablo 1. Kapsaisinin etkileri
		
Klinik durum
Potansiyel komplikasyon
Göz
Göz yaşarması, yanma hissi,
Keratit (CN), korneal erozyon,
		
ağrı, blefarospazm, fotofobi,
ülserasyon (OC),
		
korneal ödem (OC)
intraoküler kanama
Solunum yolları
Ciddi burun akıntısı (CS),
Bronkospazm, hipoksi (CN),
		
hapşırma, öksürük, dispne (CS),
pulmoner ödem (CS),
		
farenjit, trakeit, bronşit
astım atağı
Kardiyo-Vasküler
Hipertansiyon (CS)
Kalp yetersizliği,
Sistem		
serebral kanama
Deri
Hiperemi, eritem, ödem,
İrritan kontakt dermatit (CN),
		
yanma hissi, bül (CS)
fasiyal ödem (CN),
			
dermatitlerin ağırlaşması
Gastrointestinal
Dudakta irritasyon,
Karaciğer toksisitesi (CS)
Sistem
tükrük artımı (CS),
		
ağrılı yutkunma,
		
yutkunma güçlüğü,
		
karın ağrısı, diyare, bulantı,
		
kusma (DM)
Merkezi Sinir
Titreme (DM),
Histerik reaksiyon, panik atak
Sistemi
ajitasyon, anksiyete
Genotomik etki			
				

Potansiyel sekel
Katarakt, glokom

Reaktif havayolu
disfonksiyon sendromu,
astım
Tanımlanmamış
Alerjik dermatit (CN)

Tanımlanmamış

Tanımlanmamış
Klastojenik, mutajenik,
karsinojenik

CS: Chlorobenzylidenemalononitrile; CN: Chloroacetophenone; DM: Chlorodihydrophenarsazine; OC: Oleoresincapsicum

bazı olgularda aksonal yapılar immun aracılı hasarın birincil hedefidir. Etiolojide çeşitli enfeksiyöz, immünolojik, genetik nedenler suçlanmaktadır (3).
Akut nöropatiler, elektrofizyolojik ve klinik olarak GBS’yi
desteklemeleri ve tanı için özgün ya da biyolojik testlerin kolaylıkla bulunmaması nedeni ile GBS olarak yanlış
tanı alırlar (1, 2). Biber gazı maruziyeti sonrası GBS’yi taklit eden polinöropati olgusu ilgi çekici olması nedeni ile
sunulmuştur.

Olgu
On altı yaşında erkek hasta biber gazı inhalasyonu ve
temasını takiben birinci günde el ve ayaklarda uyuşma,
güçsüzlük ve bu güçsüzlüğün bacaklardan yukarıya doğru
ilerlemesi, yürümede bozulma nedeni ile maruziyet sonrası yedinci günde kliniğimize başvurdu. Öz geçmiş ve
soy geçmişinde özellik yoktu. Sistemik muayenesi normaldi. Nörolojik muayenesinde; kraniyal sinir muayenesi
normal, üst ekstremite kas gücü normal, karın cildi refleksi ve alt ekstremite derin tendon refleksleri alınamıyor, her iki alt ekstremite distalde kas gücü 4/5 idi, seviye
veren his kusuru ve sfinkter disfonksiyonu yoktu. Guillain-Barre sendromu ön tanısı ile yapılan lomber ponksiyonda beyin omurilik sıvısı proteini 90 mg/dL (15–45 mg/
dL), glukoz 69 mg/dL, klor 122 mmol/L, beyaz kan hüc54

resi (WBC) 2 hücre/uL bulundu. Elektromiyografi (EMG)
tetkikinde peroneal sinirlerde demiyelinizasyon, tibial
sinirlerde aksonal ve demiyelinizan nöropati, kontrastlı medulla spinalis manyetik rezonans görüntülemede
(MRG) ise kauda equina liflerinde intravenöz kontrast
madde enjeksiyonu sonrasında hafif kontrast tutulumu
saptandı. Klinik ve radyolojik bulgular değerlendirilerek
olguya GBS tanısı konuldu. Etiolojiye yönelik yapılan viral [Herpes Simplex Virus (HSV), Cytomegalovirus (CMV),
Epstein Barr Virus (EBV), Hepatit A Virüsü (HAV), Hepatit
B virüs, Hepatit C virüs (HCV), Human Immunodeficiency Virus (HIV)], bakteriyel (Borrelia burgdorferi, Brucella
melitensis, Campylobacter jejuni) ve otoimmün seroloji
[Anti Nükleer Antikorlar (ANA), Anti çift sarmallı DNA
(Anti dsDNA)] tetkikleri negatif bulundu, idrar ve dışkı
kültürlerinde üreme saptanmadı. Son dört hafta içinde
geçirilmiş enfeksiyon, cerrahi operasyon, madde, ilaç vb.
kullanımı öyküsü yoktu. Olağan dışı eğilim yaratacak tek
etmen olarak biber gazı inhalasyonu vardı ki, yakınmaları
maruziyeti takiben başlamıştı. Öykü, klinik ve laboratuvar bulguları değerlendirilerek biber gazına bağlı GBS’yi
taklit eden polinöropati tanısı konuldu, biber gazı maruziyet miktarını gösterecek klinik test olmadığı için düzey
değerlendirilemedi. İntravenöz immünglobülin tedavisi
0,4 mg/kg başlandı ve beş gün süre ile verildi. Tedavinin
ikinci gününde el-ayak uyuşmasında gerileme ve yedinci günde yürümede düzelme saptanan hastanın taburcu
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edildikten sonraki birinci ay kontrolünde nörolojik muayenesi normal, ikinci ay kontrolünde EMG’si normal
saptandı. Yazılı hasta onamı hastanın ebeveynlerinden ve
kendisinden alındı.

Tartışma
Dünyada yaygın olarak kullanımı 1990’lı yıllarda hız kazanan biber gazı, farklı biçimlerde (sprey, bomba benzeri
göz yaşartıcı, irritan, engelleyici özellikte aerosol ve sıvı)
kullanıma sokulmuştur. Amerika ve Avrupa’da yaygın
olarak kullanılan üç şekli chlorobenzylid enemalononitrile (CS), chloroacetophenone (CN) ve oleoresincapsicum
(OC)’dir (4, 5). Biber gazının etken maddesi olan kapsaisinin insan için ağızdan kullanımındaki öldürücü dozu
0,5–5 g/kg’dır. Kapsaisin; acı biberin interlokular septalarında, vanililamine dallanmış bir yağ asidi zincirinin
eklenmesiyle sentezlenmektedir. Kırmızı Şili biberi ya da
acı Arnavut biberinde çok miktarda olduğu için bu biberlerden daha çok üretilmektedir. Karakteristik etkileri eksitasyon, desensitizasyon ve nörotoksisite olan kapsaisinin
duysal nöronları uyararak substance P ya da neurokinin
A gibi nöropeptidlerin salınımına neden olarak nörojenik
inflamasyona neden olduğu bilinmektedir (6, 7).
Nöropatik ağrı, kanser ve osteoartrit vb. birçok hastalığın
tedavisinde kullanım alanı bulan kapsaisinin başta göz,
deri, solunum ve dolaşım sistemi olmak üzere birçok sistemde toksik etki göstermekte ve hatta ölüme götüren
hastalık süreçlerini tetiklediği bilinmektedir. Potansiyel
etkileri Tablo 1’de gösterilmiştir. Uzun dönemdeki etkileri
ile ilgili yeterli bilgi bulunmamakla birlikte yüksek miktarlarda ve uzamış maruziyette toksik risklerin arttığı ve
hatta ölüme yol açabileceği de bildirilmiştir (4).
Dizin gözden geçirildiğinde; toplum kökenli değerlendirmelerde biber gazına maruziyet sonrası; el ve ayaklarda kas
güçsüzlüğü, karıncalanma, uyuşma, yürümede dengesizlik
ve epilepsi atakları bildirilmiştir. Olgumuzda maruziyet
sonrası ilk 24 saat içinde el ve ayaklarda uyuşma, bacaklarda
güçsüzlük yakınması başlamıştır. Bu etkilerin maruz kalma
süresine, doza, yaşa, altta yatan kronik hastalık ve hipersensivite varlığına göre değiştiği de belirtilmiştir (4). Yine
biber gazına bağlı gelişen akut miyokard infarktüsü, solunum durması, kronik akciğer hastalığı olguları bildirilmiş;
yaşamı tehdit edici durumların kronik hastalık durumunda
ve ileri yaşlarda arttığı görülmüştür (7–9). Kapsaisinin sinir
uçlarında polimodal dağılımı ve seçici olmayan katyonik
iyon kanallarını açarak nöronal iletimi engellemesi nedeni
ile nörotoksik olduğu belirtilmiş olup, olgumuzda kapsaisinin birincil nörotoksik etkisine bağlı GBS’yi taklit eden
polinöropati olgusunu ilgi çekici ve önemli olması nedeni
ile sunduk (10). Başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaş-

ların biber gazının olası zararlı etkileri ve tedavisi hakkında
bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
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