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Eroin Kullanımına Bağh Rabdomyoliz ve Akut Bötırek I{asarı: Bir Olgu Sunumu
Seyran Bozkurt- Ciinel.t Ayrık, İbrahim Çevik, Ataman Köse, Yasin uysal
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Mersin

Giriş: Bu yazıda eroin kullanımı sonrast rabdomyo-liz ve buna bağlı akut böbrek hasarı
gelişen olguyu sunmayı amaçladık.
Olgu: Aralıklı eroin kullanım öyküsü o|an29 yaşında erkek hasta, 15 gun önce yüksek doz
eroin kullanrmından yaklaşık 5-6 saat sonra başlayan sol kol ve bacakta şişlik ve ağı
yakınması ile gittiği dış merkezde iki kez diyalize alınmış. Hasta şikayetlerinde düzelme
olmaması iizerine hastanemiz acil servisine başvurdu. Fizik muayenesinde sol kol ve bacaklar
ödemliydi. Alt ekstremitelerde nabızlar zayıftı. Diğer sistem muayenelerinde belirgin patoloji
gözlenmedi. Laboratuar tetkiklerindebeyaz küre: 14.6 xl03/pL, hemoglobin: 8.6 fdl, üre:
2a8.76 mğd| kreatinin: |2.84 mğd|. lakik dehidrogenaz: 652UlL, kreatinkinaz:2437 .85
U/I-, amilaz242,07 UlL,lipaz427.66UlI-, sodyum:127.34 mF,qlL olarak saptandı. Venöz
kan gazındapH:7.33, HCO3:19.5 mEq/L bulundu. Sol üst ve alt ekstremiteye yönelik yapılan
dopler ultrasonografide (USG) derin ven trombozu (DVT) ile uyumlu bulgu|arı saptanan
hastaya düşük molekül ağırlıkh heparin başlandı. Hasta akut böbrek hasarı (ABH) ön tanısı ile
acil hemodiyalize alındı. Serviste yattığı süreç içerisinde sıvı tedavisi, düşük molekül ağırlıklı
heparin ve düzenli diyalize alınan hasta kreatinin değerlerinde düşme ve genel durumunda
düzelme olması nedeniyle önerilerle taburcu edildi.
Sonuç: İlaçların kötüye kullanımı yaygm bir sorun olmasına rağmen btlbrek hasarlarrnrn
insidansı çok az bilinmektedir. Eroin aşırı dozlarda kullanıldığrnda koma, kas hasarı ve
rabdomiyolize bağlı bobrek hasarı yapabilir, Hastalığın şiddeti asemptomatik kas enzim
yüksekliğinden hayatı tehdit edici kas enzim ytlkseklikleri, elektrolit bozuklukları ve akut
böbrek hasarına kadar değişebilmektedir. Hastanm tesadüfi saptanan sol üst ve alt
ekstremitelerindeki derin ven trombozlarrnrn eroinin damar yolu ile kullanımına veya
immobilizasyona sekonder olabileceği düşünüldü. Olağan dışı semptom ve bulgularla
başvuran İV ilaç bağımlılarında önemli olabilecek komplikasyonları önlemek; klinik şüphe,
erken tanı ve tedavi ile mümkün olabilir. Ülkemizde u},i]şturucu madde kullanımının bilinenin
çok ötesinde olduğu göz önüne alınırsa konunun önemi daha da artmaiiadır.
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