
105

N-HEKSAN BULUNDURAN MADDELERLE UZUN SÜREL‹
TEMAS SONUCU GEL‹fiEN DUYUSAL NÖROPAT‹

Figen GÜNEY, Hasan Hüseyin KOZAK, Nurhan ‹LHAN

Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal›, KONYA

Haberleflme Adresi : Dr. Figen GÜNEY
S.Ü. Meram T›p Fakültesi Nöroloji AD, 42080 Akyokufl-KONYA
e-posta: guneyfigen@yahoo.com.tr

Gelifl Tarihi: 05.07.2007        Yay›na Kabul Tarihi: 26.10.2007

ÖZET

Amaç: N- Heksan, ucuz bir çözücü olmas› nedeniyle oldukça yayg›n olarak kullan›lan alifatik bir
hidrokarbon türevi olup nörotoksik özellikleri oldu¤u bilinmektedir. Cep telefonu elektrik bask›
devrelerinin stabilizasyonu amaçl› heksan içerikli kimyasal maddelere uzun süreli maruz kalan ve
buna ba¤l› duyusal nöropati geliflen bir olgunun literatür ›fl›¤›nda tart›fl›lmas› amaçland›. Olgu
Sunumu: 50 yafl›nda erkek hasta 3 y›l önce ayak taban›ndan bafllayan bacaklar›na ve ellerine yay›lan
uyuflukluk yak›nmas› ile baflvurdu. Nörolojik muayenede, eldiven-çorap tarz›nda hipoestezi d›fl›nda
patoloji tespit edilmedi. Bilinen sistemik hastal›k öyküsü olmayan hastan›n özgeçmiflinde son 3 y›ld›r
cep telefonu tamircili¤i yapt›¤› ve özellikle cep telefonu elektrik bask› devrelerinin stabilizasyonu
amaçl› heksan içerikli kimyasal maddelere uzun süreli ve uygunsuz koflullarda maruz kald›¤› ö¤renil-
di. EMG’de yayg›n periferik duyusal nöropati saptand›. Duyusal nöropatiye yol açabilecek di¤er
nedenler d›flland›. Duyusal nöropatinin özgeçmiflindeki özellikle cep telefonu elektrik bask›
devrelerinin stabilizasyonu amaçl› heksan içerikli kimyasal maddelere uzun süreli ve uygunsuz
koflullarda maruz kalmas›na ba¤l› olabilece¤i düflünüldü. Sonuç: Son y›llarda oldukça genifl ve s›k
kullan›m alan›na giren cep telefonu ve bunlar›n mekanik ar›zalar› sonras› bak›mlar› ile u¤raflanlarda
uzun süreli n-heksan maruziyetine ba¤l› periferik duyusal nöropati geliflebilir.

Anahtar kelimeler: Duyusal nöropati, n-heksan
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ABSTRACT

SENSORY NEUROPATHY DEVELOPING CONSEQUENCE OF CONTACT N-HEXANE 

CONTAINED MATERIALS FOR LONG TERM

Aim: N-hexane is a commonly used alyphatic hydrocarbon derivative due to being an expensive sol-
vent, and known as having neurotoxic characteristics. A case being exposed to hexane based chem-
icals for the purpose of the stabilization of electrical pressure circuits on cell phones and developing
sensory neuropathy owing to the exposure was aimed to be discussed in the light of the literature.



F. Güney, H.H. Kozak, N. ‹lhanSelçuk T›p Dergisi
2008

106

‹nsan vücuduna olan toksisitesi nedeniyle or-
ganik uçucu maddelerin içeri¤inden ç›kar›lan
benzenin yerini alan n-heksan›n nörotoksik
oldu¤u bilinmektedir. Son y›llarda petrokim-
ya ve iliflkili endüstrilerdeki geliflmeler sonu-
cu, yayg›n olarak kullan›lan  organik uçucu
maddeler, tüm dünyada artan bir toplum
sa¤l›¤› sorunu haline gelmifltir. N-heksan,
ucuz bir çözücü olmas› nedeniyle oldukça
yayg›n olarak kullan›lan alifatik bir hidrokar-
bon türevidir. Yeterli havaland›rman›n bulun-
mad›¤› ve ifl yeri koflullar›n›n uygun olmad›¤›
durumlarda bu tür çözücülere uzun süre ma-
ruz kalma ile intoksikasyonlar›n olufltu¤u ve
polinöropati sendromlar›n›n geliflti¤i bilin-
mektedir (1-4).

OLGU SUNUMU

Elli  yafl›nda erkek hasta yaklafl›k üç y›l önce
ayak tabanlar›ndan bafllayan, bacaklar›na ve
ellerine yay›lan uyuflukluk flikayeti ile Nöroloji
poliklini¤ine baflvurdu. Nörolojik muayene-
de, eldiven – çorap tarz›nda hipoestezi d›fl›n-
da patoloji tespit edilmedi. Polinöropati ön
tan›s›yla servise yat›r›lan hastan›n öz geçmi-
flinde otuz y›ld›r saat tamircili¤i ve son üç y›l-
d›r da cep telefonu tamircili¤i yapt›¤› ve özel-
likle cep telefonu elektrik bask› devrelerinin
stabilizasyonu amaçl› n-heksan içeren kimya-
sal maddelere uzun süreli ve uygunsuz ko-
flullarda maruz kald›¤› tespit edildi. Tablo
1’de görüldü¤ü gibi EMG’sinde sa¤ ve sol

median, ulnar, sural bileflik sinir aksiyon po-
tansiyelleri elde edilemedi. Median, ulnar,
peroneal, posterior tibial sinir  motor iletimle-
ri normaldi. Abduktor pollisis brevis, biseps,
tibialis anterior, vastus lateralis kaslar› i¤ne
EMG’si de normal bulundu. Hastada yayg›n
periferik duyusal nöropati saptand›. Duyusal
nöropatiye yol açabilecek diabetes mellitus,
üremi, hipotiroidi, B12 vitamini eksikli¤i, Wal-
denström’s makroglobulinemi, multipl mye-
loma, nedeni belirlenemeyen monoklonal
gamopatiler, paraneoplastik sendrom, Sjog-
ren sendromu gibi nedenleri d›fllamak için
yap›lan tam kan, sedimentasyon, oral glukoz
tolerans testini de içeren rutin biyokimya, pe-
riferik yayma, tiroid fonksiyon testleri, serum
B12 vitamini düzeyi, protein elektroforezi,
kanser belirleyicileri, anti-Hu, anti-Yo, anti-Ri
antikor test çal›flmalar› ve Schirmer testinde
herhangi bir patoloji tespit edilmedi. Lomber
ponksiyonda herhangi bir patoloji görülme-
di. Duyusal nöropatiye neden olabilecek di-
¤er nedenlerin d›fllanmas› üzerine ve flikayet-
lerinin özellikle son üç y›ld›r ortaya ç›kmas›n-
dan dolay› mevcut duyusal nöropatinin cep
telefonu elektrik bask› devrelerinin stabilizas-
yonu amaçl› n-heksan içeren kimyasal mad-
delere uzun süreli ve uygunsuz koflullarda
maruz kalmas›na ba¤l› olabilece¤i düflünül-
dü.  

Case Report: A 50 year old man applied to the Neurology policlinic with the complaint of numb-
ness first starting on the feet, then radiating to the legs and hands 3 years ago. On his neurologic
examination, no pathologic findings were found except for the finding in the form of glove-sock
hypoesthesy. In the history of the patient without any known systemic diseases, it was found out
that the patient was a cell phone technician for the last 3 years, and that he was particularly exposed
to hexan-based chemicals for the purpose of the stabilization of electrical pressure circuits on cell
phones in very inappropriate conditions and for a long time. On the examination of his EMG, wide-
spread peripheric pure sensory neuropathy was determined. Other causes leading to sensory neu-
ropathy were excluded. It was thought that sensory neuropathy may be dependent on the long-
term exposure to hexan-based chemicals for the purpose of the stabilization of electrical pressure cir-
cuits on cell phones in inappropriate conditions. Conclusion: Dependent on long- term n-hexane
exposure, peripheric sensory neuropathy may develop in those dealing with cell phones becoming
widely used in recent years, and the maintenance of these cell phones after their mechanic defects.

Key words: Sensory neuropathy, n-hexane 
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Uçucu maddelerin kullan›m›na ba¤l› çok sa-
y›da sistemik ve sinir sistemi patolojileri bildi-
rilmifltir. Endüstriyel kullan›m d›fl›nda n-hek-
san içeren çözücü ya da yap›flt›r›c›lar›n inha-
lasyon fleklinde kullan›m› da benzer flekilde
intoksikasyonlara yol açmaktad›r. Endüstriyel
kullan›mda, s›kl›kla genç ve orta yafl popülas-
yonda cinsiyet fark› gözetmeksizin ortaya ç›-
kan klinik tabloda, duyusal bafllang›çl›, motor
semptomlar›n geç eklendi¤i n-heksan nöro-
patisi en s›k görülen formdur. Kronik kulla-
n›mda, solunan havadaki n-heksan konsant-
rasyonu 60-200 ppm.e ulaflt›¤›nda nöropati-
nin geliflti¤i bildirilmektedir. 2,5-heksanedi-
on, toksisiteden as›l sorumlu olan metaboliti-
dir. Endüstriyel n-heksan nöropatisi, düflük
doz n-heksana aral›kl› olarak uzun süre ma-
ruz kal›nmas›ndan dolay› yavafl ve sinsi seyir-
lidir (5-7). Morfolojik olarak n-heksan nöropa-
tilerinde, primer aksonal dejenerasyon ve se-
konder demiyelinizasyon gözlenmifltir. Pato-
genezde, n-heksan›n aksonal nörofilament
proteinleri ile agregat oluflturdu¤u, bu nöro-
filament kümelerinin ranvier dü¤ümlerinde
birikip aksoplazmik ak›m› engellemesi ile da-

ha proksimal akson segmentlerinde interno-
dal akson fliflmeleri oluflturdu¤u ve bu seg-
mentte miyelin k›l›f›n›n, geniflleyen aksonun
etraf›ndan s›yr›larak hasarland›¤› gösterilmifl-
tir (8, 9). Pür duyusal nöropatinin saptand›¤›
klinik tablolar Friedreich’s ataksi, ataksi telen-
jektazi, paraneoplastik duyusal nöropati,
multipl myeloma, Waldenström makroglobu-
linemis, nedeni belirlenemeyen monoklonal
gamopatiler, vitamin B12 eksikli¤ine ba¤l›
duyusal nöropati ve solventlerin indükledi¤i
duyusal nöropatiler olarak s›n›fland›r›lm›flt›r
(10). Özgeçmiflinde otuz y›ld›r saat tamircili¤i
ve son üç y›ld›r da cep telefonu tamircili¤i
yapt›¤› özellikle cep telefonu elektrik bask›
devrelerinin stabilizasyonu amaçl› n-heksan
içeren kimyasal maddelere uzun süreli ve uy-
gunsuz koflullarda maruz kald›¤› ö¤renilen
hastan›n yap›lan EMG’sinde yayg›n periferik
duyusal nöropati saptanmas› üzerine öncelik-
le yapt›¤› ifl ve maruz kald›¤› kimyasal madde-
ler göz önünde bulundurularak ay›c› tan›
amaçl› yap›lan tetkiklerinde di¤er duyusal nö-
ropati yapan nedenler d›fllanarak hastan›n
uzun süreli n-heksan maruziyetine ba¤l› ge-
liflti¤i düflünülen duyusal nöropati oldu¤u
kan›s›na var›ld›. N-heksan ve benzeri alifatik

‹ncelenen sinirler Mesafe (mm) Latans (msn) ‹letim h›z› (m/sn) Amp. (u-mv)

R peroneal  (m) 380 3.56 58.8 6

R post.tibial (m) 430 3.42 64.6 8

L peroneal (m) 360 3.64 50.8 6

L post.tibial (m) 430 4.2 56.8 5

Rmedian (m) 280 3.24 55 5

R ulnar (m) 260 2.31 60 6

L median (m) 260 2.84 62.4 7

L ulnar (m) 270 2.31 60 6

Rmedian (d) P.Y

Rmedian b-d P.Y

R ulnar (d) P.Y

R ulnar b-d P.Y

Lmedian (d) P.Y

Lmedian b-d P.Y

L ulnar (d) P.Y

L ulnar b-d P.Y

P.Y: potansiyel yok, m : motor, d: duyu, b-d: bilek dirsek. 

Tablo 1. N-Heksan maruziyeti olan hastada sinir iletim çal›flmas› 
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hidrokarbonlar›n, subklinik dönemde asemp-
tomatik olgularda dahi aksonol
polinöropatiye sebep oldu¤u elektrofizyolojik
ve histopatolojik olarak gösterilmifltir. Son
derece lipofilik olan ve deri yolu ile vücuda
kolayca girebilen n-heksan, ayn› iflyerinde
çal›flan fakat n-heksan ile do¤rudan deri
temas› olmayan iflçileri de etkileyebilmekte,
bu vakalarda di¤erleri kadar belirgin ol-
mayan bazen klinik olarak da tespit edile-
meyen nöropati sendromlar›n›n geliflmesine
de neden olabilmektedir. Asemptomatik ol-
gularda da %60 oran›nda duyusal a¤›rl›kl› ön

planda olmak üzere mikst tip polinöropati
geliflebilece¤i rapor edilmifltir (7). Bu durum
n-heksan kullan›lan iflyerlerinde havaland›r-
ma koflullar›n›n düzeltilmesi, erken dönem-
deki asemptomatik olgular›n da  elektrofiz-
yolojik incelemeler yap›larak yak›n takip alt›n-
da olmas› gerekti¤ini düflündürmektedir.

Sonuç olarak son y›llarda oldukça genifl ve s›k
kullan›m alan›na giren cep telefonu ve bun-
lar›n mekanik ar›zalar› sonras› bak›mlar› ile
u¤raflanlarda n-heksan  maruziyetine ba¤l›
periferik duyusal nöropati geliflebilece¤i ak›l-
da tutulmal›d›r.  
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