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ÖZET

SUMMARY

İlaç kötüye kullanımı tüm dünyada giderek artmaktadır. Bu
maddelerin kullanımı vücutta herhangi bir organda akut ve
kronik komplikasyonlara neden olabilir ve bu komplikasyonların karakterizasyonunda görüntüleme önemli bir rol
oynar. Bu komplikasyonlar kullanılan maddeyle, maddenin
kullanım şekliyle ve kullanılan maddenin yeterince saf olmamasıyla ilişkilidir. Radyolojik olarak sekelleri izlenebilen maddeler opiyatlar, kokain, amfetamin ve deriveleri 3,4metilendioksimetamfetamin (ekstazi), marihuana ve amil
nitriti de içeren inhale edilebilen uçucu ajanlar ile toluen
gibi çözücülerdir. Miyokard infarktüsü, kardiyomiyopati,
arteriyel diseksiyon, psodoanevrizma ve mikotik anevrizma, venöz tromboembolizm ve septik trombofilebit kardiyovasküler sistemde izlenen komplikasyonlardır. Pulmoner
komlikasyonlar üst solunum yollarını, akciğer parankimini, pulmoner damarları ve plevrayı etkileyebilir. Nörolojik
komplikasyonlar sıklıkla bu illegal ilaçların serebrovasküler etkileri ile ilişkilidir. Kas-iskelet komplikasyonları çoğunlukla intravenöz verilen ilaçlar nedeniyle kemik, eklem
veya yumuşak dokudaki enfeksiyonlar şeklinde izlenir. Madde bağımlılığına ait komplikasyonların radyolog tarafından
bilinmesi önemlidir. Madde ve ilaç bağımlılığı multisistemi
etkileyen vasküler ve infeksiyoz komplikasyonlar olarak
düşünülmelidir. Herhangi bir komplikasyonun görülmesi
diğer organ sistemlerinde de komplikasyonlar olabileceğini
düşündürmelidir.

Imaging Findings of Drug Addiction and Substance Use
Related Complications

Anahtar kelimeler: ilaç kötüye kullanımı, madde bağımlılığı, santral sinir sistemi, insan immunyetmezlik virüsü,
intravenöz, posterior geridönebilir ensefalopati sendromu
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İlaç kötüye kullanımı uygarlığın varoluşundan beri
vardır. Ancak son zamanlarda kullanan insan sayısı
giderek artmaktadır. Giderek artan ilaç kullanımı ve
bu ilaçların oluşturduğu yan etkilerin gittikçe artması
bu konuyu bir halk sağlığı sorunu hâline getirmiştir.
Bu sağlık sorununun boyutunu tam olarak ölçmek

mümkün olmasa da illegal ilaç kullanan insanların
yaklaşık % 7’si bir nedenle acil servislere başvurmaktadır (1-5).

Recreational drug abuse is increasing throughout the world.
Use of these drugs may result in a diverse array of acute
and chronic complications involving almost any body organ,
and imaging frequently plays a vital role in detection and
characterization of such complications. The nature of the
complications depends to a large extent on the drug used,
the method of administration, and the impurities associated
with the drug. Radiologically demonstrable sequelae may be
seen after use of opiates, cocaine, amphetamines and their
derivatives such as 3,4-methylenedioxymethamphetamine
(“ecstasy”), marijuana, and inhaled volatile agents including amyl nitrite (“poppers”) and industrial solvents such
as toluene. Cardiovascular complications include myocardial infarction, cardiomyopathy, arterial dissection, false and
mycotic aneurysms, venous thromboembolic disease, and
septic thrombophlebitis. Respiratory complications may involve the upper airways, lung parenchyma, pulmonary vasculature, and pleural space. Neurologic complications are
most commonly due to the cerebrovascular effects of illicit
drugs. Musculoskeletal complications are dominated by softtissue, bone, and joint infections caused by intravenous drug
use. Awareness of the imaging features of recreational drug
abuse is important for the radiologist because the underlying cause may not be known at presentation and because
complications affecting different body systems may coexist.
Intravenous drug abuse in particular should be regarded as
a multisystem disease with vascular and infective complications affecting many parts of the body, often synchronously.
Discovery of one complication should prompt the radiologist
to search for coexisting pathologic conditions.

İlaç kullanımının komplikasyonları çok çeşitli ve hemen hemen tüm organları etkileyecek şekildedir. Bu
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kullanılan maddenin türüne ve kullanım yoluna bağlı
olarak değişiklik göstermektedir.
Görüntüleme, bu kadar fazla komplikasyonu olan
bu durumda, tanıyı koymada ve karakterize etmede
anahtar rol oynar.
Radyoloijk olarak bu komplikasyonlar kardiyovasküler, respiratuar, nörolojik, kas-iskelet sistemi ve diğer
yumuşak doku ve organ komplikasyonları olarak sınıflandırılabilir.
Kardiyovasküler Komplikasyonlar
Kardiyak komplikasyonlar: Kokain ve amfetamin koroner vazokonstriksiyon yaparlar. Kokain ayrıca trombosit agregasyonuna neden olabilir. Bu faktörler nedeniyle myokardiyal iskemi ve akut miyokard infarktüsü
ve kardiomyopati gelişebilir (6,9,10,11,14) (Resim 1).

A				

B

Resim 1A ve B. Kokain kullanımına bağlı dilate kardiyomyopati (A) Kontrastlı BT görünütüsünde sol ventrikülde dilatasyon ve mural trombüsün neden olduğu dolum defekti izleniyor
(ok). (B) Kokain kullanımının bırakılması ve varfarin tedavisinden 6 ay sonra çekilen BT görüntüsünde kalp boyutları normal ve mural trombüsün yok olduğu izleniyor.

Arteryel komplikasyonlar: Kokain kullanımından
sonra sistemik hipertansiyon, pozitif inotropik ve
kronotropik etkiler sonucunda aort diseksiyonuyla
karşılaşmak olasıdır (8,11,12,15).
Venöz komplikasyonlar: İntravenöz ilaç kullananlarda derin ven trombozu sıklıkla görülür (11).

ilaç kullanımına bağlı olarak sıklığı artmaktadır. Bilinç
değişiklikleri ve kokainin lokal anestezik etkisi de aspirasyon pnomonisinin sıklığını arttırmaktadır (12,13).
Pulmoner ödem: Kardiyojenik pulmoner ödem, ilaçların zıt miyokardiyal etkisine bağlı olarak oluşabilir. Ayrıca birçok ilaç yüksek dozda nonkardiyojenik
pulmoner ödem yapabilir. Mekanizması çok net olmamakla birlikte direkt alveolar-kapilller membrana
toksik etki ve immun sistem yanıtı sonucu olduğu düşünülmektedir (17-22).
Pulmoner emboli ve septik embolizasyon: İntravenöz
ilaç kullananlarda derin ven trombozu, pulmoner emboli komplikasyonuyla sonuçlanabilir (Resim 2).

A				
B
Resim 2A ve B. İntravenöz ilaç kullanan 38 yaşındaki erkek
hastada akut pulmoner emboli. (A) Pulmoner BT anjiyogramında, sağ alt lob pulmoner arterinde dolma defekti izleniyor
(ok). (B)BT imajı trombüsün hemen arkasındaki küçük bir
pulmoner enfarkt alanını gösteriyor.

Pulmoner granülomatozis: Oral yolla kullanılan ilaçlardaki çözünmeyen maddeler, selülöz, nişasta, magnesyum silikat gibi, eğer intravenöz yolla kullanılırsa
vücutta yabancı cisim granülamatöz reaksiyonuna
yol açar (23-27).
Amfizem: Marihuana kullanıcılarında üst loblarda bül
formasyonu çok sayıda hastada rapor edilmiştir. Direkt pulmoner toksik etki ve hava barotravması sonucu oluşan yüksek solunum basıncı bundan sorumludur (28,30).

Respiratuar Komplikasyonlar
Üst solunum yolu: Bronşit, epiglottit, sinüzit pek çok
olguda bildirilmiştir. Ayrıca nasal septum nasal kokain kullanımına bağlı olarak lokal vazokonstrüksiyona
çok duyarlıdır ve iskemik nekroza bağlı nasal septum
perforasyonu çok sık görülür (16).
Pnomoni: Nedeni çok açık değildir, ancak intravenöz
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A				
B
Resim 3A ve B. İntravenöz ilaç kullanan septik embolisi olan
28 yaşındaki kadın hastada pnomotoraks. (A) Hastanın toraks
BT’sinde üst loblarda kaviter lezyonlar izleniyor. (B) BT imajında sağ akciğerdeki periferal absenin rüptüre olmasını ve sağ
pnömotoraks geliştiğini gösteriyor.
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Pnömotoraks: Çok çeşitli nedenleri olmakla birlikte,
intravenöz ilaç kullananların juguler ven veya subklavian veni kullanırken plevraya zarar vermesi ya da
periferik pulmoner septik abselerin yırtılması sonucu
oluşabilir (29) (Resim 3).

İnfeksiyon: İntravenöz ilaç kullanımı olanlarda sıklıkla endokardite sekonder olarak serebral abse gelişir
(31-50)
(Resim 5).

Nörolojik komplikasyonlar
İntrakranial hemoraji: Kokain ve amfetaminlerin
sempatomimetik etkisi sonucu oluşan sistemik vazokonstriksiyon ve artmış kardiyak output, akut hipertansiyona ve sonuçta intrakranial kanamaya neden
olabilir (Resim 4).

Resim 5A. 25 yaşındaki intravenöz ilaç kullanımı olan hastada
serebral abse. (A) Kontrastlı kranial BT’de sol kaudat nükleusta kontrastlanan küçük lezyon görülüyor (ok).

Kas-iskelet sistemi komplikasyonları

Resim 4A. 40 yaşındaki erkek hastada kokain kullanımıyla
ilişkili intraserebral hemoraji. (A) Konrastsız kranial BT görüntüsünde sol bazal gangliyonlarda akut hemoraji ve intraventriküler genişleme izleniyor.

Yumuşak doku infeksiyonları: Geniş bir spektrumu
intravenöz ilaç kullananlarda görülür. Enjeksiyon
sahasında sellülit en sık görülen infeksiyondur. Enfeksiyon daha derine giderse nekrotizan fasiit oluşur.
Subkutanöz ve muskuler abse de injeksiyon yerinde
görülebilecek çok da ender olmayan diğer infeksiyonlardır (Resim 6).

İskemik felç: Kokain ve amfetaminin hemodinamik
ve vazokonstruktör etkisi sonucu, ayrıca kokainin
trombojenik etkisi sonucu iskemik strok gelişebilmektedir.
Posterior geri dönebilen ensefalopati sendromu: Kokain ve amfetamine bağlı hipertansif kriz PRES (posterior reversible ensephalopathy syndrome) olarak
karşımıza çıkabilir. Yüksek kan basıncında serebral
otoregülasyon bozukluğu sonucu serebral hipoperfüzyon, kan-beyin bariyeri yırtılması ve vazojenik
ödem oluşur. Hastalarda baş ağrısı, şuur bulanıklığı
ve felç gelişir. Posterior sirkülasyondaki subkortikal
beyaz cevher ve korteks, bazal gangliyonlar, beyin
sapı etkilenir.
Diffüz serebral ödem: Opiyat yüksek doz kullanımı
sonucu oluşan ilaç ilişkili kardiyak arrest, solunum
depresyonu ya da multiorgan yetmezliği anoksik bir
beyin hasarı yaratabilir ve bu da diffüz serebral ödeme yol açabilir.
Serebral atrofi: Kronik ilaç kullanımı sonucunda oluşur ki öncelikle ve daha çok frontal loblarda izlenir.

A				
B
Resim 6A ve B. 30 yaşında intravenöz ilaç kullanımı olan erkek
hastada iliopsoas absesi. (A) Aksiyel kesitli abdomen BT’sinde
sağ kasıkta, periferal ince kontrastlanması bulunan abseyi gösteriyor (ok). (B) Bu sagittal oblik reformat görüntülerde, absenin nereye uzandığı hakkında bilgi edinilebiliyor (ok).

Osteomiyelit ve septik artrit: Kemik infeksiyonları
sıklıkla yumuşak dokudaki infeksiyonların hematojen yolla yayılımına bağlı oluşmaktadır.
Diskit: Hematojen yayılım diskleri enfekte edebilir,
epidural ebse formasyonu oluşturabilir ve spinal korda bası yaratabilir.
Yabancı cisimler: Enjektör ya da enjektöre ait yabancı
cisimler ender de olsa enjeksiyon yapılan yerde unutulabilir ve bu bölgede infeksiyon ve abse gelişimine
neden olabilir (50-54).
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Diğer viseral komplikasyonlar
Edinilmiş viral infeksiyonlar: İntravenöz ilaç kullanımı AIDS, Hepatit B gibi bir çok hastalığın kan yoluyla bulaşmasında büyük bir risk faktörüdür.
Renal bozukluklar: Kötüye ilaç kullanımı böbrekte
glomerüler, tubulointerstisyel ve renovasküler hastalıkları tetikleyebilir. Bu etkiler genellikle kronik ve
irreversibldır. Böbrekte direkt toksik etki, rabdomiyoliz, akut ve kronik gromerulonefrit, kronik hipertansiyon, amiloidozis ve renal infarkt nedeni olabilir
(55-64)
.
SONUÇ
İlaç ve madde bağımlılığı birçok organı birlikte etkileyerek, potansiyel komplikasyonlar oluşturan multisistem bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Komplikasyonlar ilacın içindeki ana maddeye, maddenin
kullanım yoluna ve uygulanırken hijyenik şartların
uygun olmamasına bağlıdır. Radyoloji bu komplikasyonların gösterilmesinde anahtar rol oynar, ancak
birçok görüntü nonspesifiktir ve ilk başta ilaç kötüye
kullanımını akla getirmez. Raporu yazan radyoloğun
ya da hastayı gönderen klinisyenin, özellikle gençlerde açıklanamayan bir hastalık varlığında bu durumla
ilgili yüksek şüphe duyması ve bunu belirtmesi gerekir.
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