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Eroin Kullanrmrna Bağlı Diffiiz Alveoler Hemoraji Olgusu

Güllü Akbaydoğan Dündar, Ataman Köse, Cünelt Ayrık, Se}zran Bozkurt, Özlem Bingöl
Mersin Üniversitesi Tıp Faktiltesi Acil Tıp A.D. Mersin

Giriş: intravenöz (IV) eroin kulanımı nonkardiojenik pulmoner ödem, akut respiratuvar
distress sendromu (ARDS), pnömoni, akciğer apsesi, septik pulmoner emboli, atelektazi gibi
komplikasyonlarla karşımıza çıkabilir.
Yazımızda nadir bir pulmoner ödem nedeni olan IV eroin kullanımı olgusunun klinik
bulguları, tanı ve tedavisi sunulmaktadır.
Olgı: 24 yaşnda erkek hasta yüksek doz eroin aldıktan sonra gelişen nefes darlığı ve bilinç
bulanıklığı yakınmalarıyla acil servise getirildi. Hastanın öz geçmişinde 3 yıldır eroin
kullanımı mevcuttu. Vital bulguları; kan basıncı: 10017ammft.gnabız:|25idk ates:360C,
oksijen saturasyonu:Yo15 ti. Fizik muayenesinde glaskow koma skoru 8 idi. Apneik solunumu
vardı. Pupiller myotikti. Genel durumu kötü olan hasta entiibe edildi. Akciğerlerinde
dinlemekle bilateral ralleri mevcuttu. Elektrokardiyografisinde iskemik bulguya rastlanmadı.
Hastanın kan gazında1' ph:1,Z04 PaCO2:55 mmHg PaO2:55,6mmHg HCO3:2lmBqlL olduğu
gözlendi. Laboratuvar tetkiklerindebeyaz küre:l2X103 p/L hemoglobin:17,5 g/dl,
ethanol:2,15 mg/dl, protrombin zamaru:l2 sn INR:0,86 saptandı. Entübasyondan sonra
oksijen saturasyonu %82 id|. Entübasyon tüpünden gelen aspiratta hemoraji saptandı.
Hemoptizi kliniği bulunan hastanın çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde her iki akciğer
parankiminde yaygın buzlu cam görünümü alveolar hemoraji ile uyumlu bulundu. Hastava
250 mg prednizolon yapıldı ve yoğun bakıma yatırıldı. Genel durumu düzelen hasta bir hafta
sonra taburcu edildi.
Sonuç: Acil servise nefes darlığı ve hemoptizi ile basvuran olgularda ayıncı tanı oldukça
geniştir. Nonkardiojenik pulmoner ödem ve hemoptizi olan hastalarda alveolo-kapiller
bariyeri bozan hastalıklar, kollajen doku hastalıkları, antikoagülan kullanımı, enfeksiyonlar
gibi tanılar dtiştlntlltirken özellikle genç hastalarda toksik ajan kullanımı da (eroin, kokain vb)
a\,lrı cı tanı lar arasında bulundurulmalıdır.
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