
Uçum Madde Kullananlarda Karaci ğ er 
Histopatolojisi 

Nihat ALPAY*, Celal ULAŞ OĞLU*, Nesrin KARAMUSTAFALIOĞLU* 

ÖZET 

Bak ı rköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları  Hastanesi'nde ayrı  bir yataklı  ünite olan AMATEM de yatan ya ş ları  12-22 
arası nda ortalama 14±7 olan 32 uçucu madde bağı ml ıs ı  çalış maya alındı . Ebeveynlerinden gerekli izin al ı narak 
karaciğ er fonksiyon testleri bozuk olan 8 hastadan mengen metodu ile i ğne biyopsisi alı ndı . Eozinle boyand ı . Bi-
yopsi materyali 2 vakada granulomatasiz sonucu verdi. Diğ er vakalarda kronik persistan hepatit ve yoğ un hi-
peremik alanlar bulundu. Hepatik viral markerlar negatif olarak tespit edildi. Hepatik bozukluğ u olan uçucu 
madde bağı ml ısı  hastaların 2 y ı l veya daha fazla süreden beri kullanı c ı  oldukları  tespit edildi. Bu sonuçlar 
uçucu madde bağı ml ı lığı nda süre, doz ve hepatik bozukluk aras ındaki ilişkiyi doğ rulamaktadı r. 

Anahtar kelimeler: Uçucu madde, karaciğ er biyopsisi 

Düşünen Adam; 1996, 9 (4): 15-17 

SUMMARY 

32 patients with volatile substance dependency ages 12±22 were included in the study. These patients were tre-
ated in Alcohol Drug Research and Treatment Center (AMATEM), a separate unit in Bak ı rköy State Mental 
Hospital. Eight patients with hepatic dysfunction were investigated by hepatic pinch biopsy. In two cases re-
vealed granulomatosis, in the remaining six chronical persistent hepatitis and dense hyperemic areas were 
found. Hepatit viral markers were negative in alt cases. Patients with hepatic dysfunction had been using vo 
tatile substance in high doses for more than two years. 
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GIRIŞ  

Uçucu kullan ımı  otuz yı lı  aşkın bir süredir en-
düstrileşmiş  batı  ülkelerinin bir sorunu haline gel 
miş tir. Altmış lı  yı lların baş larında ve yetmi ş li yı l-
larda Amerika Birleş ik Devleti'nde ve Avrupa'da 
madde bağı mlıları  yelpazesinde geni ş  bir yer bul-
muş tur. 

Uçucular oda s ıcaklığı nda alkol ve anestezikler gibi 
etki gösteren kimyasal bir yap ısı  vardır. Ençok kul- 

lanı lan toluendir. Uçucu ba ğı mlıları nın % 72-90'den 
fazlas ından toluen sorumludur. Toluen lipofilik hid-
rolcarbondur. Petrolden ve benzenden üretilmektedir. 
Uçucu madde al ındıktan 10-15 dk sonra % 60 kan 
konsantrasyonuna ula şı r. 

Uçucu kullan ımı  sıklığı  tam olarak bilinmemektedir. 
Değ iş ik ülkelerde değ iş iklik göstermektedir. Ge-
nellikle 6-16 yaş  grubu risk altındadır fakat az ol-
makla birlikte yaşı n 20-30 olmas ına rağmen halen 
uçucu kullananlar vard ır. Uçucu kullanımında to- 
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lerans geliş ir fakat fiziksel ba ğı mlılık önemli bir 
sorun değ ildir. Uçucu kullananlar daha sonra alkol 
ve diğer maddeleri kullanmaya ba ş larlar. 

Son yı llarda uçucu kullan ımı  Türkiye'de de oldukça 
büyük bir boyut kazanm ış , uçucu kullanım yaşı  gi-
derek küçülmeye baş lamış tır. Alkol ve Madde Ba-
ğı mlı ları  Araş tırma ve Tedavi Merkezimize 4.5 ya-
şı nda iki sokak çocu ğunun getirilmesi yaşı n ne denli 
küçüldüğünün bir kan ı tı  olarak gösterilebilir. Uçucu 
bağı mlığı nın yoğunlaşması  nedeniyle hastanemiz 
içinde sadece uçucu madde ba ğı mlı larının tetkik ve 
tedavi edilen bir merkezinin kurulma zorunlulu ğu 
doğdu. 

Uçuculann ilgili granülomatöz etkisi aç ısından li-
teratür bulunmamakta beraber kokain kullan ımına 
bağ lı  yapılan insan ve hayvan çal ış maları  ve bil-
dirilen yaka takdimlerinde değ iş ik hepatotoksik etki 
gösterilmi ş tir (7) . Sıçanlarda yap ı lan çal ış malarda 
periportal hepatoselüler nekroz bildirilmi ş tir. Bil-
dirilen dört olguda sentrilobüler ya da diffüz nek-
rozlar saptanm ış tır. 

Uçucu bağı mlı lığı nın sosyolojik ve toksikolojik 
özellikleri, bu kiş ilerin genç olmalar ı  nedeniyle daha 
da önem kazan ır. Organik uçuculam ba ğ lı  irreversibl 
hasarlar; böbrek, karaci ğer, kalp ve akci ğerlerde olu-
şabilir. Nörolojik etkiler periferik nöropati, se-
rebellar hasar, kronik ensefalit ve demans ile so-
nuçlanabilir. Perioral ekzema, kronik üst solunum 
yolu enfeksiyonlan ve petrol kullananlarda kur şun 
zehirlenmesi oluşabilir. 

Kendi olgularımızın ikisinde belirlenmi ş  olan gra-
nülomatöz lezyonlar bu konudaki ilk tan ım olmas ı  
nedeni ile ilgi çekicidir. Bilindiğ i gibi karaciğ erde 
canl ı  ve cans ız, yabanc ı  kaynakl ı  kimyasal veya en-
dojen irritan maddelere ba ğ lı  olarak "granülom" olu-
şumu gerçekle şebilir. Vakalanmada granülomatöz 
yapan bütün nedenler ekarte edilmi ş tir. Tipik bir 
granülomda ortada epiteloid hücreler ve aralar ında 
dev hücrelerin bulunabildi ğ i, etrafında lenfosit in-
filtrasyonu ve en d ış ta bag dokusu ile çevrilmi ş  tü-
möre benzer bir kitledir. Popper ve di ğ er baz ı  otörler 
epiteloid folliküler lezyonlann yan ı sıra adi his-
tiositler ve mononükleer hücrelerin olu ş turduğu 
hücre toplulukların,. da "granülom" olarak kabul et- 
mektedir (1 ' 2 ' 7) . 

Fitzgerald ve ark. bütün ara ş tırmalara rağmen sebebi 
belirlenemeyen granülomatöz hepatit olgular ına "id-
yopatik granülomatöz hepatit" ad ını  vermi ş lerdir. Bu 
vakalarda kazeifıkasyon nekrozu yoktur ve karaci ğer 
fonksiyonlar ı  hafif bozulmuş tur. Bu vakalarda tü-
berküloz ve Hodgkin lenfoman ın tekrar tekrar ara ş -
tırı lmas ı  gerekir. Vakaları= bu yönden ve geçen 
takip süresince bu aç ıdan yeni bir klinik durum ar-
zetmedi. İdyopatik denilen baz ı  granülomatöz he-
patitlerin ara ş tınlmasında bu nedenlerle uçucu tok-
sisitesi ve kötü kullan ımı  gözönüne alınmal ıdı r 
sonucuna var ı lmış tı r (4 ' 5 ' 9) . 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Balurköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları  Hastanesi, Alkol 
ve Madde Bağı mlı ları  Tedavi Merkezi'ne (AMA-
TEM) başvuran DSM III-R tan ı  kriterlerine göre 
uçucu bağı mlı lığı  tanı sı  alarak yat ınlan 32 olgu ça-
lış maya al ındı . Olguların yaş , sosyal durum, eğ itim, 
aile ilişkileri, hangi cins uçucu kullandığı , uçucuyu 
nerede ve nas ı l kullandığı , karaciğer fonksiyon test 
leri, rutin kan tetkilderi, EEG'leri çekildi. Karaci ğer 
fonksiyon testleri bozuk olan 8 olguya Frankel ponk-
siyon iğnesiyle karaciğer biyopsisi yap ı ldı . 

SONUÇ 

Olguların 29'u 20 yaşı n altında, 3 olgu ise 20 ya ş tan 
daha büyüktü. Olgular ın en küçüğü 7, en büyüğü 22 
yaşı nda ve yaş  ortalamas ı  14±7 olarak bulundu. Ol-
guların 6'sı  ortaokul mezunu, geri kalan 26's ı  ise il-
kokul öğ rencisi ve ilkokul mezunu idi. Olgulardan 
evli ve bayan yoktu. 3 Karadeniz, 2 Orta Anadolu, 5 
Doğu Anadolu bölgesinde gelmiş ler, diğerleri Mar-
mara bölgesinde ve Istanbul'da oturanlardan olu ş -
maktaydr. 17 olgu mobilyac ı  ç ı rağı , 9'u sokak ço-
cuğu, 6's ı  öğrenci idi. İlk maddeye ba ş lama yaşı  
ortalama 12 iken, sokak çoeuklanrıda bu yaş  çok 
daha küçüktü. Olgular ın 4'ü yaln ız, diğer olgular ge-
nellikle arkadaş ları  ile uçucu kullanmaktayd ı . 18 
olgu uçucuyu ilk aldığı  zaman hiç zevk almad ığı nı , 
11 olgu uçucu maddeyi ald ığı  zaman zevk ald ığı nı  
hatta hayal kurduklar ını , 2 olgu ise ilk kullan ım ile 
ilgili bir an ı sının olmadığı nı  belirtmiş lerdir. 

Ortalama uçucu kullan ımı  ise 1/2 ile 3 kutu olarak 
bulundu. 2 olgu son günlerde 10 kutuya varan mik- 
tarlarda kullandıkları nı  belirttiler. 20 olgu (% 62.5) 
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iki yı ldan daha fazla bir süredir uçucu kullanmakta 
iken, 12 olgu (% 37.5) 2 yı ldan daha az bir süre uçucu 
kullanmakta idi. 5 olguda yumu şak nörolojik bul-
gular, 7 olguda EEG patolojisi, 8 olgunun daha önce 
suisid giri ş iminde bulunduğu tespit edildi (3 '5 '6) . 

TARTIŞ MA 

Alkalen fosfataz ve transaminazlarda yükseklik ne-
deniyle karaci ğer biyopsisi yapı lan 7 oludan 4 yı l ve 
daha fazla uçucu kullanan 2 olguda granülom ç ık-
mas ı  literatürde olmamas ına karşı n uzun süre uçu-
cunun karaciğer parankimas ında nekroz yaptığı  ka-
nı sına varı ldı . Genel literatürde uçuculara ba ğ lı  
böyle bir patoloji olu ş tuğu biçiminde literatür ol-
mamas ı  nedeniyle bu ara ş tırmayı  yay ınlamay ı  uygun 
bulduk (1 '4,5 '8) . 
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