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MESLEKİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 

Katılımcıların, mesleki 
sinir sistemi 

hastalıklarının 
çalışma hayatındaki 
önemi, çeşitleri, tanı 

ve korunma 
yöntemleri hakkında 
bilgi sahibi olmalarını 

sağlamaktır. 

Mesleki sinir sistemi 
hastalıklarını tanımlar, 

Mesleki sinir sistemi 
hastalığına yol 
açabilecek etmenleri 
sıralar, 

Korunma yöntemlerini 
belirler, 

Erken tanı yöntemlerini 
belirler. 

Mesleki sinir sistemi 
hastalıkları, 

Mesleki sinir sistemi 
hastalığına yol 
açabilecek etmenler, 

Korunma yöntemleri, 

Erken tanı yöntemleri, 

Örnek vaka çalışması, 



 

Sinir sistemi, çevresel ve mesleksel anlamda birçok toksinle karşı karşıyadır.  

Seçici geçirgen birtakım bariyerlere ve sistemik ayırma yöntemlerine karşın; 
metaller, gazlar, çeşitli çözen ya da çözünenler ve diğer kimyasallar kolayca 

giriş yapıp  zarar verici etki yapabilirler. 

İnsan bedeninin farklı bölümleri (örneğin beyin, omurilik, periferik sinir ya da 
kaslar) nörotoksinlere karşı farklı yanıtlar verirler. Öyle ki, aynı bölgedeki farklı 

hücreler, farklı yanıtlar verebilirler. 
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Bu hastalıkların değerlendirilmesinde çok büyük bir aşama kaydedilmemiştir. 

Ancak klinikte çoğunlukla şu belirtiler görülür; 
 Baş ağrısı, 
 Bilişsel ve psikolojik rahatsızlıklar, 
 Görsel değişiklikler, 
 Nöbetler, 
 Zayıflık, 
 Duyu kaybı, 
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Son 20 yıldaki görüntüleme yöntemleri (CT-MRI gibi) ilerlemiş olsa bile, bu 
yöntemler yalnızca makroskopik değişikliklerin görüntülerini verir.  

Neoplastik, enflamatuvar ve enfeksiyonel bozuklukların ayırt edilmesinde 
yetersiz oldukları gibi, nörotoksik yaralanmalarda da çok az yarar 

sağlamaktadır. 
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Birkaç istisna dışında birçok nörotoksik yaralanmanın patofizyolojisi tam 
olarak anlaşılmış değildir.  

 

Genelde bu gibi durumlarda; 
1.Toksin etkilenmeye maruz bırakılmış hayvan örnekleri, 
2.Ağır mesleksel maruziyetler ve etkilenmelerden oluşan klinik gözlemlerden 
elde edilmiştir.  

Bu nedenle, gerek hayvanlardan elde edilmiş bilgiler olsun, gerekse klinik 
gözlemler olsun, bu bilgileri insanların geneline bağdaştırmak çok zordur.  

Her ne kadar bu hastalıkların anlaşılmasında güçlük çekiliyorsa da, aşağıdaki 
birkaç ilkenin genelleştirilmesi klinik yaklaşımlarda yardımcı olmaktadır. 
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Nörotoksik maruziyetlerin çoğunluğunun doz-toksisite ilişkisi bilinmektedir. 
Genelde rahatsızlıkları çoğu belli bir eşik değerden sonra görülmektedir, 

Toksinler tipik olarak, fokal olmayan ya da simetrik nörolojik sendroma neden 
olurlar, 

Genelde, maruziyet ile belirtilerin başlaması arasında kuvvetli bir ilişki vardır, 

Sinir sisteminin yenilenme çok sınırlıdır. Birtakım etkilenmelerden ise geri 
dönüş çok zordur, 

Tek bir toksinden birçok nörolojik sendromun gelişmesi mümkündür. 
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Ataksi 

Acrylamide Polimer üretimi, toprak stabilizasyonu, jel kromatografı, kağıt üretimi, gıda ve su işleme süreci  

Cholardane Tarım sektörü, pestisit üretimi 

Kepone Pestisit üretimi, (1978'de EPA tarafından yasaklanmıştır) 

DDT Herbisit üretimi, (Üretim ve uygulamada çalışanlar riskli grup) 

N-Hexane Boya, cila, vernik, printer mürekkebi 

Mangan Demir, çelik sanayi, yüksek mangan içerikli metal işleme, havai fişek, kibrit ve gübre üretimi 

Cıva (Özellikle Metil Cıva) Amalgam, bilimsel uygulamalar, fotoğraf, elektrik sanayi, hayvan postu doldurma işi, keçe ve tekstil sanayi 

Metil N-Butil Keton (MBK) Boya, cila, vernik, mürekkep, metal parlatma malzemeleri 

Metil Klorür 
Sentetik deri sanayinde solvent olarak, polistiren köpük üretiminde soğutucu olarak, lokal anestezik olarak ve gres 
yağı, resin ekstreleri 

Toluen 
Benzen üretimi, kaplama ve boya sanayine solvent olarak, uçak ve otomobil yakıtına katkı maddesi, diğer kimyasal 
maddelerin üretiminde katalizör 

Sakral Nöropati Dimetil Amino Propio Nitril  Esnek poliüretan köpük üretimi 

Görme Alanında Daralma Cıva Amalgam, bilimsel uygulamalar, fotoğraf, elektrik sanayi, hayvan postu doldurma işi, keçe ve tekstil sanayi 

Kranial 
Nöropati 

Carbon Disülfıt Viskoz ipek üretimi, lastik, tutkal, elektro kaplama sanayi, boya, tekstil ve vernik üretim ve kullanımı 

Tricholoroethlene 
Boya sanayi, cila, vernik, kauçuk-lastik sanayinde çözücü, kahveden kafein ekstre etme işlemi, gemicilik sanayi, 
kuru temizleme işlemi 

Başa Ağrısı 
Kurşun 

Lehim, mermi, insektisit, yasadışı alkol, maden saflaştırma işi, dökümhane, kurşun bazlı boya, seramik işi, kurşun 
boru yapımı 

Nikel Elektro-kaplama, nikel-kadmiyum pil, boya mürekkep, metal alaşımı, madeni para basımı 

Görme  
Bozukluğu 

N-Hexane Boya, cila, vernik, printer mürekkebi 

Cıva Amalgam, bilimsel uygulamalar, fotoğraf, elektrik sanayi, hayvan postu doldurma işi, keçe ve tekstil sanayi 

Metanol 
Reçine, yapıştırıcı, kumaş boyası, boya katkı maddesi, plastik, vernik, organik madde üretim sürecinde başlatıcı 
etken 

Psikomotor  
Fonksiyon 
Bozukluğu 

Carbon Disülfür Viskoz ipek üretimi, lastik, tutkal, elektro kaplama sanayi, boya, tekstil ve vernik üretim ve kullanımı 

Kurşun 
Lehim, mermi, insektisit, yasadışı alkol, maden saflaştırma işi, dökümhane, kurşun bazlı boya, seramik işi, kurşun 
boru yapımı 

Cıva Amalgam, bilimsel uygulamalar, fotoğraf, elektrik sanayi, hayvan postu doldurma işi, keçe ve tekstil sanayi 

Organofosfatlar Tarım sektörü, pestisit üretimi ve uygulaması 

Perklor Etilen-Diğer Çözücüler Boya çıkarıcı, bitki yağı ekstre işlemi, kuru temizleme, tekstil sanayi 
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Intrakranial  
Basınç Artışı 

Kurşun 
Lehim, mermi, insektisit, yasadışı alkol, maden saflaştırma işi, dökümhane, kurşun bazlı boya, seramik işi, kurşun boru 
yapımı 

Organotin Bileşikleri Ağaç, kağıt, tekstil ürünlerinin koruyucu maddesi olarak 

Hafıza  
Bozuklukları 

Arsenik Pestisit, pigment, pas giderici boya, elektrokaplama, deniz ürünleri, maden eritim işlemi, yarı iletken madde üretimi 

Carbon Disülfur Viskoz ipek üretimi, lastik, tutkal, elektro kaplama sanayi, boya, tekstil ve vernik üretim ve kullanımı 

Kurşun 
Lehim, mermi, insektisit, yasadışı alkol, maden saflaştırma işi, dökümhane, kurşun bazlı boya, seramik işi, kurşun boru 
yapımı 

Mangan Demir, çelik sanayi, yüksek mangan içerikli metal işleme, havai fişek, kibrit ve gübre üretimi 

Miyoklonos Benzen Hexa Klorür Kimyasal bir ara üründür, yağ, balmumu, reçine ve plastik-lastik sanayilerinde çözücü olarak 

Nöroasteni 
(Organik Duyu Boz.) 

Cıva 

Etkilenim kaynakları yukarda verilmiştir 

Acrylamide 

Arsenik 

Kurşun 

Mangan 

MBK 

Metil klorür 

Toluen 

Nistagmus Cıva 

Opsoklonus Kcpone 

Psikoz Karbon Sülfür Mangan Toluen 

Parapleji Organotin Bileşikleri 

SS Etki Etken Madde Etkenin Kaynağı 



        

1.İçme ve atık suların partiküllerini ve diğer katışık maddelerini temizlemek 
için kullanılır, 

2.Poliakrilamid malzemeleri yapmak için kullanılır, 

3.Kâğıt ve kozmetiklerde yapıştırıcı madde olarak kullanılır, 

4.Zehirlenme – Toksisite; Soluma ya da deri emilimi yoluyla olur.                                                        

 

 

 

 

 

AKRİLAMİD 



    

1.Yerel deri irritasyonu,  
2.Kilo kaybı,  
3.Periferik / merkezi sinir sistemi nörolojik belirtileri;  

 Akut maruziyette yön kavramı bozukluğu ve bellek yitimi, 

 Kronik az dozda etkilenmede, sersemlik, duygusal değişiklikler ve uyku 
bozuklukları,  

 Duyu kaybı, zayıflık, ataksi ve tendon reflekslerinde (yalnızca distalde) 
azalma, 

 

 

 

 

AKRİLAMİD 



1. Enzimlerin sülfidril (-SH) gruplarına bağlanarak intrasellüler oksidasyonu 
engeller, 

2. Akut zehirlenmeler hızlı elektrolit bozukluğu nedeniyle baş ağrısı, dalgınlık, 
bilinç kaybı oluşur. Bu kayıplar ölümle bile sonuçlanabilir, 

3. Konvülsiyon, kas zayıflığı, şuur kaybı meydana gelir, 

4. Görme sinirinde dejenerasyon  ve kronik maruziyette uyuşukluk, 
karıncalanma, yanma, titreme, alt ekstremitede atrofi, 

 

 

 

 

ARSENİK 



1.Merkezi ve periferik sinir siteminde miyelin tabakasında ve aksonlarda 
değişme,  

2.Akut zehirlenmelerde tipik MSS belirtileri, eksitasyon, öfori, ajitasyon, 

3.Subakut vakalarda önce huzursuzluk, zamanla depresif bir hal görülür, 

4.Endişe hali, paranoik davranışlar ve hatta intihara teşebbüs olabilir, 
 

Kronik maruziyette; 

1.Baş ağrısı çok sık görülür, 

2.Subkortikal ve ekstrapiramidal arızalanma nedeni ile tipik Parkinson belirtileri 
oluşur 

3.III., IV., VI. Kraniyal sinirlerde ve trigeminus sinirinin duyu kısımlarında 
arızalanma,  

4.Ayrıca B vitamin metabolizması inhibisyonu,  

 

 

 

 

 

 

KARBON DİSÜLFİD 



 

1.Akut zehirlenmelerde baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, 

2.Hemoglobin karbonmonoksit saturasyonu %50’yi geçince şuur kaybı, 

3.Psikomotor fonksiyonlarda azalma ve performans düşüklüğü, 

 

 

 

 

KARBON MONOKSİT 



 

1. Hallüsinasyon ve konfüzyon olur, 

2. Sniffer’s nöropati diye adlandırılan distal sempatik sensorymotor 
polinoropati iyi bilinen bir sendrom, 

3. Erken dönemde parestezi ve duygusal kayıp olur, 

4. Daha sonra kas zayıflığı  ve spesifik olmayan MSS bulguları olabilir.  

 

 

 

 

HEKZAKARBONLAR 



 

1.PSS ile ilgili tipik bozukluk motor felçlerdir; 

 En çok sağ elde radial sinir felci şeklinde olur, bu tabloda duyu 
bozukluğu olmaz,  

2.Kan beyin bariyerini aşınca beyinde ödem olabilir. Bu durum baş ağrısına 
neden olur, 

3.Takiben bilinç bulanıklığı, konvülsiyon ve koma olabilir, tablo ölümle 
sonuçlanabilir.   

 

 

 

 

KURŞUN 



 

1. Erken dönemde halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk, apati izlenir, 

2. Anksiyete adale ağrıları, tembellik görülür, 

3. Konuşma bozuklukları oluşur, 

4. Daha ileriki durumlarda Parkinson hastalığına benzer bir durum oluşur, 

5. Hasta koordine hareketleri yapmakta güçlük çekerler, konuşması 
monotonlaşır ve yüzü maske yüz olur, 

6. İleri durumlarda yürüme zorluğu olur, yürürken vücut ağırlığını metatarslar 
üzerine bindirdiği için horoz yürüyüşü gibi olur, 

7. Durup dururken gülme ve ağlama olur, 

8. El yazısı bozulur, babinski pozitif olur.  

 

 

 

 

 

 

MANGANEZ 



 

1.Hafif ve ince titremeler olur. Tremor göz kapaklarında, dilde ve dudaklarda 
gözlenir. Elde tremor nedeniyle yazının bozulması tipiktir.  

2.Kronik zehirlenmelerde konuşma zorluğu, sürekli uyuma arzusu olur. 

 

 

 

 

 

CIVA 



1.MSS’de muskarinik, nikotinik ve somatik motor değisikliklerine neden olur, 

2.Anksiyete, uykusuzluk, emosyonel labilite, titreme, baş ağrısı, baş dönmesi, 
mental konfüzyon, deliryum ve halusinasyonlar olur, 

3.Dolaşım ve solunum merkezlerinin depresyonuyla komaya yol açabilir.  

4.Nonkolinesteraz ile ilgili nörotoksik sendrom olan organofosfat nedenli 
gecikmiş nöropati, (OPIDN) akut zehirlenmeden 2–3 hafta sonra oluşur ve alt 
ekstremitelerin paralizisi ile karakterizedir.  

5.Akut organofosfat zehirlenmesinden sonra nöropsikiyatrik demsitler ve 
paralizileri,  

6.Düşük dereceli organofosfat zehirlenmesi, genellikle çiftlik çalışanları ve 
böcek zehri üreten fabrika isçilerinde meydana gelir.  

 

 

 

 

 

 

ORGANOFOSFATLAR 



KİRLETİCİ KAYNAK OLASI SAĞLIK VE/VEYA ÇEVRESEL ETKİLERİ 

Alüminyum 

Madencilik sahalarında "asit kaya drenajı"  denilen olay 
sonrasında açığa çıkabilir ve yer altı sularını kirletebilir. 

Hastaların etkilenim öyküleri alınırken; maden sahalarına 
yakın yaşayıp yaşamadığı, yer altı suyu kullanıp 

kullanmadıkları sorgulanabilir. 

İçme ve kullanma suyu renkli ve bulanıktır. Arıtım işleminden 
sonra bile bu kontaminasyon devam edebilir. 

Antimon 

Katı atıkların yanması sonucu havaya yayılabilir. Hava 
yoluyla insanlara kadar ulaşır. Yağmurla yer altı sularıma 

karışabilir. Sanayi tesislerinin seramik, cam, pil, dinamit ve 
havai fişek gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerden havaya 

yayılabilir. 

Yaşam süresinin kısalmasının nedenlerinden sayılmaktadır. 
Antimon etkilenimine bırakılan deney hayvanlarında kan 

glikoz ve kolesterol düzeylerinin değiştiğine dair çalışmalar 
vardır. 

Arsenik 

Çevrede doğal olarak içme sularında ve gıdalarda bulunur. 
Toksik düzeylerde olabilmesi; endüstriyel faaliyetler, 

pestisit kullanımı, sanayi atıklarıyla temas, maden eritme 
uygulamalarının (özellikle bakır, kurşun, çinko) yapıldığı iş 

kollarının yakınında yaşamayla olur. Etkilenim yolu oral 
yol... 

Akut veya kronik arsenik zehirlenmesine neden olabilir. 
Özellikle çocuklarda arsenikozis denilen ve dişlerde bulgu 
veren etkilenim sebebi olabilir. Karaciğer ve böbrek hasarı 

olan hastalarda mutlaka sorgulanması gereken bir 
kimyasaldır. Cilt bulguları olan ve kan hemoglobin düzeyini 

değiştiren bir etmendir. Olası karsinojen bir maddedir. 

SS HASTALIKLARINA YOL AÇAN ETMENLER 



KİRLETİCİ KAYNAK OLASI SAĞLIK VE/VEYA ÇEVRESEL ETKİLERİ 

Baryum 

Bazı kireç taşlarında, kum taşlarında, ev kum ocaklarında, 
çimento fabrikalarının yakınlarındaki yer altı sularını 

kullananlarda etkilenim olasılığı yüksektir.  
Kardiyak, gastrointestinal ve nöromüskuler problemleri 
olan çocuklarda bu tür kireç ocağı, kum ocağı, çimento 
fabrikası gibi tesislere olan etkilenim sorgulanmalıdır. 

  

Kardiyak, gastrointestinal, ve nöromüskuler etkileri olan bir 
maddedir. Hayvan deneylerinde hipertansiyon ve kardiyak 

toksisite ile ilişkili olduğu bulunmuştur. 
  

Kadmiyum 

Kayalarda, kömür ve petrol ürünlerde düşük 
konsantrasyonlarda da olsa bulunur. Asidik yapıdaki yüzey 
sularında ve yeraltı sularında bulunabilir. Metal kaplama 
sektörü, sanayi atık sularının çevreye deşarjı sonucu yer 

altı ve yerüstü içme ve kullanma suları kontamine olabilir. 
Boru sanayi, boya sanayi, akü ve pil fabrikaları çöplük 

çevresinde, plastik ürün fabrikalarının çevresinde yaşamak 
risk faktörü olarak algılanmalıdır. 

Karaciğer, böbrek ve kan basıncının yükselmesi gibi hasarlara 
yol açan bir maddedir. Ayrıca, anemi, testiküler hasar ve 

eritrosit hasarı nedenidir. Sucul yaşamı etkiler. Bu nedenlerle 
testiküler sorunu olan bir çocukta veya anemik bir çocukta 

kan kadmiyum düzeyi yanında yan tarafta sıralanan 
sektörlerden olabilecek etkilenim anamnez alırken ayrıntılı 

olarak  sorgulanmalıdır. 

Krom 

Atık yakma işlemi sonrasında, madencilik faaliyeti 
sırasında açığa çıkabilir, yer altı sularını kontamine edebilir. 

Fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan 
maddelerdendir. Krom kaplama boru, tesisat parçalan ve 

kap kaçağın suyla teması ile suya geçebilir. 

3 değerlikli krom besinsel olarak esansiyeldir. 
6 değerlikli olanı çok toksiktir. Yüksek dozları böbrek ve 

karaciğer hasarına neden olabilir. İnternal hemoraji, solunum 
sistemi sorunları, dermatit, deri ülserleri yaptığına dair 

yayınlar var. 
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KİRLETİCİ KAYNAK OLASI SAĞLIK VE/VEYA ÇEVRESEL ETKİLERİ 

Bakır 
Evsel atıkları yakma işlemi sonrasında, madencilik faaliyeti 

sırasında açığa çıkabilir. Bakır kaplı metallerin yiyecek 
içecekle teması toksisite nedeni olabilir. 

Mide barsak sisteminde distress, karaciğer ve böbrek hasarı, 
yüksek dozlarda anemi sebebidir. Algler ve bitkiler için 

toksiktir. 

Siyanür 

Elektrik kaplama sektöründe kullanılır. Çelik ve plastik 
sanayinde gübre üretiminde ve uygunsuz atık yok etme 

prosedürü esnasında açışa çıkar. Oral yoldan vücuda 
girebilir. 

  

Dalak, beyin ve karaciğer için hasar verici olabilir. 
  

Florür 
Sanayide geniş çaplı kullanılır ve belediye su antımında 

ilave edebilir. Doğal olarak ta bulunabilir. Normal düzeyleri 
gereklidir de... Aşırı yüksek düzeyleri önemlidir. 

Yüksek konsantrasyonlarda dişlerde lekelenmeye neden 
olabilir. Çok yüksek konsantrasyonlarda kemik gelişimini 

bozabilir. Kan düzeyi takibine gerek yok ancak çevresel su 
analizi takibinde incelenmesi gereken bir parametredir. 
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KİRLETİCİ KAYNAK OLASI SAĞLIK VE/VEYA ÇEVRESEL ETKİLERİ 

Kurşun 

Kurşunlu benzin kullanılan yerlerde asit yağmuru 
sonrasında sulara kurşun geçebilir, ayrıca, sanayi 
emisyonları toprağa ve suya karışabilir. Kömür ve 
madencilik işlemleri sırasında da toprak ve suya 

karışıp oral yoldan insanı etkileyebilir. 

Kan biyokimyasını etkiler, Özellikle bebek ve küçük çocuklarda 
fiziksel ve mental gelişimi geciktirir. Öğrenme güçlüğü, duyma 
sorunlarının sebebidir. Diğer ağır metallerin kan düzeyi takibi 

yapıl(a)masa bile kan kurşun düzeyinin takibi bu proje 
kapsamında mutlaka (en az yıllık) periyodik olarak izlenmelidir. 

Ayrıca kurşun, olası karsinojen grubunda sınıflandırılmıştır. 
Erişkinlerde de kan basıncını arttırdığını bildiren yayınlar var. 
Çevresel kurşun ölçümlerinin (hava, su ve toprak) periyodik 

olarak takip edilmesi korunmanın önemli bir parçasıdır. 

Cıva 

İnorganik veya organik cıva şeklinde çevreye 
endüstriyel tesislerden yayılabilir. Buharı ile 

etkileyebildiği gibi en önemli etkilenim yolu su 
ürünlerinin yenmesidir. Pesitistlerde de bulunur. Tarım 
ilacı etkileniminde düşünülmesi gereken bir etkendir. 

Yarıma ürünleri sonucu buharı havaya karışıp solunum 
yoluyla da etkileyebilir. Elektrik sanayi, pil, kablo 

üretimi vb. kullanıldığı diğer sektörlerdir. 

Merkezi sinir sistemi için toksik bir ağır metaldir. Akut olarak 
böbrek ve sinir sistemi hasarına neden olabildiği gibi birikim etkisi 

ile uzun vadede sorun oluşturabilir. Her sinir sitemi sorunu 
düşünülen çocuğun kan cıva düzeyi mutlaka bakılmalı... Böyle bir 

durumda çevrede su, hava vb. cıva düzeyi bakmak yerine su 
ürünlerinin cıva yönünden analiz edilmesi yapılması gereken ilk 

iştir. 

SS HASTALIKLARINA YOL AÇAN ETMENLER 



Güvenilir bir tanı koyulabilmesi için maruziyetin doğasının, süresinin ve 
şiddetinin bilinmesi gerekmektedir. 

Potansiyel toksinler nelerdir? 
Maruz kalınma çeşidi nedir? 
Maruziyetin süresi ve şiddeti nedir? 
Alkolik, psikolojik sorunlar gibi yan bulgular var mı? 

  
Bu ve benzeri sorular yanıtlanmalıdır. 

 

 

 

 

MESLEKİ SS HASTALIKLARINA YAKLAŞIM 



 

1. Kaynağa yönelik (tehlike-risklere) önlemler alınmalı; 
 Etkili havalandırma (yerel-genel) kurulmalı, 
 Ayırma ve yaş çalışmaya geçilmeli,  
 İşlemler kapalı sistem içinde yapılmalı,  
 Zaman zaman ortam ölçümleri yapılmalı,  
 Kişisel koruyucular kullanılmalı, 
 

2. Tıbbi uygulama olarak işe giriş ve aralıklı kontrol muayeneleri yapılmalı,  
3. Sağlık eğitimine verilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESLEKİ SS HASTALIKLARINDA ÖNLEMLER 


