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Olgu Sunumu / Case Report
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ÖZ 

Giriş: Bir amfetamin türevi olan MDMA (3-4 metilendioksimetamfetamin, “Ekstazi”) yaygın olarak kullanılan 
halusinojenik ve stimulan özellikte bir bileşimdir. Diğer sempatomimetik ilaçlara benzer şekilde, kullanımı ciddi 
sistemik ve nörolojik komplikasyonlarla ilişkilendirilmiştir.  

Olgu: Bu çalışmada bilinç bozukluğu nedeniyle acile getirilen, bilateral bazal gangliyon düzeyinde hemoraji 
saptanması üzerine kliniğimizde izlenen 35 yaşında kadın hasta sunuldu. Ekstazi kullanımından 10 saat sonra 
semptomları başlayan hasta medikal tedavi ile takip edildi.  

Sonuç: Sıklıkla hasta ve yakınları tarafından madde kullanım öyküsü gizlenebilmektedir. Olgumuz atipikin 
trakranial hemoraji saptanan hastalarda madde kullanımının mutlaka sorgulanması gerektiğini vurgulamak için 
sunulmaya değer bulunmuştur.  

SUMMARY 

Introduction: An amphetamine derivative MDMA (3-4 methylenedioxymethamphetamine, &quot; Ecstasy&quot;) 
is a commonly used hallucinogenic and stimulant compound. Similar toother sympathomimetic drugs, it suse has 
been associated with severe systemic and neurological complications. 

Case: In this study, we present a 35-year-old female patient who was diagnosed as having bilateral basal 
ganglion hemorrhage due to unconsciousness and followed up in our clinic. The patient, whose symptoms started 
10 hours after the use of Extasy, was followed up with medical treatment. 

Conclusion: Often, the narrative of substance use can be hidden by patients and their relatives. We have been 
presented to emphasize that substance use in patients with atypical intracranial hemorrhage should be 
questioned. 

GİRİŞ 

Bir amfetamin türevi olan MDMA (3-4 metilen-
dioksimetamfetamin, “Ekstazi”) yaygın olarak 
kullanılan halusinojenik ve stimulan özellikte bir 
bileşimdir. Diğer sempatomimetik ilaçlara benzer 

şekilde, kullanımı ciddi sistemik ve nörolojik 
komplikasyonlarla ilişkilendirilmiştir (1). MDMA 
kullanımından sonra subaraknoid kanama, sereb-
ral vaskülit, serebral enfarkt, serebral venöz 
enfarkt ve intraparankimal hemorajiler gibi 
intrakranial komplikasyonlar bildirilmiştir. MDMA 
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kullanımı seratoninerjik ve sempatomimetik sis-
temi aktive ederek kan basıncı artışına neden 
olabilir; bu durum anevrizmalar ve arteriovenöz 
malformasyon gibi vaskuler lezyonların oluşu-
muna veya mevcut lezyonların rüptürüne neden 
olabilir. 

OLGU 

35 yaş kadın hasta evde baygın bulunma sonrası 
acil servise getirildi. Acil servisteki ilk muayene-
sinde tansiyonu 170/110 mm-hg ölçülen hastanın 
bilinci ileri derecede uykuya eğilimli idi. Sesli ve 
taktil uyaran ile gözlerini açıyordu. Global afazikti. 
Sağda belirgin kuadriparezisi mevcuttu. Taban 
derisi refleksi bilateral ekstansördü. Çekilen 
Beyin BT de solda basal ganglion düzeyinde 
25x34 mm çaplı, sağda basal ganlion düzeyinde 
çapı 20x9 mm ölçülen parankimal hemorajileri 
mevcuttu. Hemorajiler komşuluğunda ödem ile 
uyumlu düşük dansiteli bant şekilli görünüm 
mevuttu. Soldaki hemorajinin ventrikule açıldığı 
dikkati çekti. Hasta önce Nöroloji yoğun bakım 
ünitesinde, sonrasında Nöroloji servisinde olmak 
üzere toplam 30 gün kliniğimizde takip edildi. 
Yatışından 12 gün sonra gelen arkadaşı 
tarafından, olay başlangıcından yaklaşık 10 saat 
kadar önce “Ekstazi” kullandığı belirtildi. EEG, 
ekokardiyografi, Beyin MR anjiografi- venografi 
tetkikleri normaldi. 

Şekil 1. Beyin BT de sol ve sağ basalganlion düzeyinde 
parankimal hemorajiler. 

Şekil 2. Sol basal ganglionda hemorajinin ventriküle açıldığı 
görüldü. 

TARTIŞMA 

Bir sentetik amfetamin türevi olan MDMA (3-4 
metilen dioksim etamfetamin, “Ecstasy”) uyanık-
lılık, dayanıklılık, enerji duyusunda belirgin artış, 
cinsel uyarılmada artış, yorgunluğun ertelenmesi, 
sosyalleşmede artış, dışa dönük olma gibi etkileri 
olması nedenli kullanılan yasadışı bir maddedir. 

MDMA kullanımına bağlı akut yan etkiler 
bruksizm, görmede bulanıklık, çarpıntı, kusma, 
baş ağrısı ve vücut ısısında artış gibi fiziksel; 
anksiyete, depresyon, paranoya gibi psikiyatrik 
bulgulardır(2-7).  

MDMA toksisitesine bağlı sistemik bulgular içinde 
hipertermi oldukça yaygın görülür. Hipertermi bu 
kişilerde nöbet, rabdomiyoliz, akut renal yet-
mezlik, dissemine intravaskular koagulasyon ve 
şiddetli karaciğer toksisitesi/yetmezliğini berabe-
rinde getirebilir (2). Yine bu hastalarda oluşan 
hipertermi vücutta tuz atılımını arttırarak hipona-
tremiye yol açabilir. Gelişen hiponatremi sonucu 
konfüzyon, bilinç değişiklikleri ve serebral ödem 
gelişebilir (3). MDMA kullanımı sonrası hipertan-
siyon, kardiak aritmi, taşikardi, aort diseksiyonu, 
miyokardinfarktüsü gibi ölümle sonuçlanabilecek 
komplikasyonlar görülebilir (2-4). 

MDMA kullanımına sekonder subaraknoid kana-
ma, iskemik stroke, serebral vaskülit ve intra-
parankimal hemorajilerin geliştiği bildirilmiştir. 
MDMA kullanımı seratoninerjik ve sempatomi-
metik sistemi aktive ederek kan basıncı artışına 
neden olabilir; bu durum anevrizmalar ve arteri-
ovenöz malformasyon gibi mevcut vaskuler lez-
yonların oluşumuna ve/veya bunların rüptürüne 
neden olabilir (6).  
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Bilateral basal ganglia hemorajisi oldukça 
nadirdir. Multipl intrakranial kanama tanımı iki 
ayrı lokalizasyonda aynı anda yada 24 saat 
içinde gelişen kanamalar için kullanılır(9). Multipl 
intrakranial kanamalar, tüm intrakranial kanama-
ların %5,6’ sını oluşturduğu ve sıklıkla sekonder 
etiyolojik nedenlerle geliştiği raporlanmıştır. En 
yaygın etiyolojik neden hematolojik anormallikler 
olup bunu antikoagulan kullanımı, antitrombotik 
ilaç kullanımı, venöz sinüs trombozu, serebral 
metastazlar, kardiopulmoner resustasyon izler 
(11).  Bilateral avm, bilateral lentikulostriat arter 
anevrizması, amiloid anjiopati, ensefalit, migren, 
diyabetik ketoasidoz, karbonmonoksit maruziyeti 
diğer bildirilmiş nedenlerdir. Bilateral primer spon-
tan intrakranial kanamalar içinde en sık görülen 

lokalizasyon bilateral basal ganglion tutulumudur 
(%33.33) (10). Bilateral basal ganglion hemoraji-
sinde mortalitenin %60 kadar yüksek olduğu 
prognozun oldukça kötü olduğu bildirilmektedir 
(10). Literatürde metanol intoksikasyonuna bağlı 
bildirilmiş vakalar vardır (8,12), ancak MDMA 
kullanımı ile ilişkili bilateral basal ganglion 
hemorajisi bulunmamaktadır.  

Olgumuz bilateral basal ganglia hemorajisinin 
nadir izlenmesi, etiyolojik faktör olarak “Ekstazi” 
kullanımının düşünülmesi nedeniyle sunulmak 
istenmiştir. Bu tip atipik lokalizasyonlu, genç olgu-
larda madde kullanımının mutlaka sorgulanması 
gerektiğine vurgu yapılmak istenmiştir.  
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