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OLGU SUNUMU/CASE REPORT
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ÖZ

ABSTRACT

Fibratlar ve statinler dislipidemi tedavisinde lipid düşürücü
olarak kullanılan en etkili ilaçlardır. Genel olarak, bu ilaçların
güvenli ve iyi tolere edildikleri düşünülmektedir. Fakat her iki
ilaç ta akut böbrek hasarına yol açabilen rabdomiyoliz gibi
ciddi yan etkilerle ilişkilidir. Burada kas ağrıları ile başvuran
50 yaşında bir erkek hastada, statin ve fibrat kombinasyonunun neden olduğu rabdomiyoliz ve akut böbrek hasarı
olgusu sunuldu. Hasta destek tedavisi ile diyaliz ihtiyacı
olmadan tam olarak iyileşti. Sonuç olarak, antihiperlipidemik
ilaçların kullanımı yaygın olup, ölümcül olabilen yan etkilerinden dolayı bu ilaçların kullanımında ve özellikle de kombnasyonunda hastalar yakın takip edilmelidir.

Fibrates and statins are the most efficient drugs for the
treatment of dyslipidemia and widely prescribed as lipidlowering drugs. Generally, these drugs are considered to be
safe and well tolerated. However, both drugs are associated
with severe adverse effects such as rhabdomyolysis, which
may cause acute kidney injury. Herein, we report a case of
statin plus fibrate combination-induced rhabdomyolysis and
acute kidney injury that developed in a 50-year-old man who
presented with muscle pains. He eventually fully recovered
with supportive therapy without hemodialysis. In conclusion,
antihyperlipidemic drugs are prescribed widespread and
when these medications are used, particularly as combination therapy, close monitoring should be carried out because
of their potentially fatal side effects.
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GİRİŞ
Dislipidemi, kardiovasküler hastalıklarda mortalite ve morbiditeyi arttıran önemli bir risk faktörüdür (1). Statinler LDL-kolesterol yüksekliğinde, fibratlar ise trigliserit yüksekliğinde medikal
tedavide ön planda tercih edilmektedir (2). Statin ve fibrat kombinasyon tedavisi güvenli ve
etkili olarak kabul edilir. Ancak, artan fiziksel
aktivite, statin veya fibrata bağlı miyopatiyi arttırabilir. İlaca bağlı miyopatiler, edinsel kas inflamasyonu yapan hastalıklar içerisinde en sık
görülen nedenler arasındadır. Lipid düşürücü
tedavi amacıyla kullanılan statinler ve fibrik asit
deriveleri, diğer ilaçlardan kortikosteroidler,
kolşisin, amfoterisin B gibi birçok ilaç rabdomiyolize neden olabilmektedir (3,4). Belirtileri
halsizlik, kas güçsüzlüğü ve miyalji gibi spesifik
olmayan semptomlardan rabdomiyoliz sonucu
gelişen akut böbrek yetmezliğine kadar uzanmaktadır (5). Biz bu yazıda, kolesterol düşürücü
ilaçlardan atorvastatin ve fenofibrat birlikte
kullanımına bağlı gelişen bir rabdomiyolize bağlı
akut böbrek yetmezliği olgusunu sunmayı
amaçladık.
OLGU
50 yaşında bir erkek hasta, halsizlik, yaygın vücut ağrısı, baş dönmesi, idrar renginde koyulaşma şikayetleri ile acil polikliniğe başvurdu.
Yapılan tetkikler sonrası böbrek fonksiyon bozukluğu saptanınca kliniğimizden konsültasyon
istendi. Özgeçmişinde dört yıl önce koroner
bypass operasyonu yapıldığı ve hipertansiyonu
olduğu öğrenildi. Metoprolol, klopidogrel, atorvastatin 20 mg, fenofibrat 250 mg ve asetil salisilik asit kullanan hasta, önerildiği üzere düzenli
olarak her gün yürüyüş yapıyormuş. Hastaneye
başvurusunda; bilinci açık, koopere idi. Kan
Basıncı: 140/80 mmHg, Nabız: 96 vuru/dk,
Ateş: 36.5 C, Solunum sayısı: 14/dak, Sternum

üzerinde 20 cm longitüdinal skar ve her iki medial alt ekstremite diz altında longitüdinal 25
cm skar mevcuttu. Solunum sistemi, kardiyovasküler sistem ve diğer sistem muayenelerinde
bir özellik saptanmadı. Öykü, fizik muayene ve
yapılan tetkikler doğrultusunda (Tablo 1) hastada fenofibrat ve atorvastatin kullanımına bağlı
rabdomyoliz ve rabdomiyolize sekonder akut
böbrek yetmezliği düşünülerek tedavisine başlandı. Hastanın kullanmakta olduğu antihiperlipidemik ilaçlar kesildi. Parenteral izotonik ve
bikarbonat infüzyonu başlandı. Hastanın mevcut kas ağrıları giderek azaldı. Böbrek fonksiyonları ve kas enzimleri tedricen normale dönen hasta yatışının 7. gününde hastaneden taburcu edildi (Tablo 1).

TARTIŞMA
Rabdomiyoliz, normalin üst sınırının on katından daha fazla kas enzimlerinin yükselmesi ve
birlikte kas semptomlarının olduğu ciddi miyopati olarak tanımlanır (3). Rabdomiyolizin başlıca nedenleri; ilaçlar, toksinler, enfeksiyonlar,
kas travması, hipertermi, elektrolit dengesizlikleri, kas enzim defektleri, alkol ve kokain kullanımıdır (3). Batı ülkelerinde en sık neden ilaçlar
iken, gelişmekte olan ülkelerde başlıca neden
travmalardır (4).
Rabdomiyolizi kolaylaştırıcı faktörler arasında;
ileri yaş (>65 yaş), kadın cinsiyet, ince vücut
yapısı, aşırı alkol alımı, infeksiyonlar, kollojen
doku hastalıkları, metabolik bozukluklar, diyabet, hipotiroidi, travma, fibratlar (özellikle gemfibrozil), statin, makrolid grubu antibiyotikler,
azol grubu antifungallar, verapamil, amiodaron,
siklosporin, kolşisin, lityum, nikotinik asit gibi
ilaçların birlikte kullanımı sayılabilir (3-5). Olgumuz 50 yaşında, antihiperlipidemik ilaçları
kullanmadan önce bilinen böbrek hastalığı
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Tablo 1. Hastanın Laboratuvar Sonuçları.
1. gün

3. gün

5. gün

7. gün

Kreatinin kinaz (U/L)

> 42670

> 42670

3421

1.114

AST (U/L)

> 913

868

214

87

ALT (U/L)

666

503

288

222

Laktat dehidrogenaz (U/L)

> 1995

> 1995

1020

909

Ürik Asit (mg/dl)

4.7

BUN (mg/dl)

23

23

27

26

Kreatinin (mg/dl)

1.79

1.54

1.25

1.0

Sodyum (mEq/L)

140

142

144

142

Potasyum (mEq/L)

4.7

4.8

3.4

3.5

Fosfor (mg/dl)

3.98

3.38

3.03

3.30

Kalsiyum (mg/dl)

9.1

8.9

7.9

8.1

7.58

alkol kullanma öyküsü olmayan erkek hastaydı
ve hastamızda rabdomiyolize sekonder akut
böbrek yetmezliği gelişti. 20 mg statine ek olarak 250 fenofibratın birlikte kullanımı olgumuzdaki en önemli rabdomiyolizi kolaylaştırıcı faktör olarak düşünüldü. Ayrıca hastamızda rabdomiyolizi kolaylaştırabileceğini düşündüğümüz
uzun süreli yürüyüş yapma öyküsü de vardı.
Hiperlipidemi tedavisinde sık kullanılan ilaçlardan olan statinler ve fibratlar genellikle güvenilir ilaçlardır. Bununla beraber, statin ve fibrat
türevi kullanan hastalarda kas güçsüzlüğü, miyalji gibi spesifik olmayan semptomlardan, rabdomiyoliz sonucu gelişen akut böbrek yetmezliğine kadar uzanan bulgular görülebilmektedir
(6). Antihiperlipidemik ilaçlar (statinler ve fibratlar) ile ilişkili rabdomiyoliz gelişmesi için ilaçların yüksek dozda (atorvastatin için 80 mg/gün
veya üzeri, fenofibrat için 200 mg/günden daha
yüksek dozlar) kullanımı risk faktörlerindendir
(7,8). Olgumuzda kullanılan ilaç dozları göreceli
olarak düşüktü. Hasta atorvastatin 20 mg/gün,
fenofibrat 250 mg/gün kullanmaktaydı.
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Statinlere bağlı kas semptomlarının ortaya çıkışı, genellikle ilaç alımından 1-2 hafta ile 1-2 ay
arasında değişmektedir. Ancak olgumuzda
kombinasyon tedavisinin dördüncü yılında rabdomiyoliz gelişmişti. Hastamızda ağır egzersiz
(uzun süreli yürüyüş) rabdomiyolize katkıda
bulunmuş olabilir. İlaç kesildikten sonra kas
gücünün ve kreatinin kinaz seviyelerinin normale gelmesi 1-2 gün veya 2-3 haftayı almaktadır
(3). Olgumuzda iki hafta içinde enzim düzeyleri
normal sınırlara kadar düştü (Tablo 1).
Rabdomiyolizin klinik bulguları arasında kaslarda ağrı, hassasiyet, etkilenen bölgede deride
renk değişikliği, ateş, , halsizlik, taşikardi, bulantı ve kusma sayılabilir.(3). Rabdomiyolizin en
yaygın bulguları kas güçsüzlüğü, ağrı, kramplar
ile birlikte çay rengi (kızıl-kahverengi) idrardır
(3). Yaygın kas ağrıları olan olgumuzun idrar
rengi kırmızıydı ve idrar pH'sı asidik idi. Kreatinin kinaz enzim düzeyinde 10 kattan fazla artış
mevcuttu ve akut böbrek hasarı gelişmişti.
Statin ve fibrat kombinasyonunda, ileri yaş ve
diyabetiklerde rabdomiyoliz riskinin artmış ol-
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duğu bildirilmiştir (9). Rabdomiyolize bağlı akut
böbrek yetmezliği, rabdomiyolizin yol açtığı
hipovolemi ya da altta yatan sebep yoksa miyoglobulinin direkt toksik etkisi nedeniyle gelişebilir (3). Olgumuzda da statin ve fibrat kombinasyon tedavisi söz konusu idi. Akut böbrek
yetmezliği hidrasyon ile geriledi ve hemodiyaliz
ihtiyacı olmadı.
Sonuç olarak; statin ve fibrat türevi ilaçların
kullanımının yaygınlaştığı günümüzde, potansiyel ve ölümcül olabilen yan etkilerinden dolayı
bu ilaçların tercih edilmesinde dikkatli olunmalıdır. Bu grup ilaçları kullanırken doğru endikasyonlarda kullanılmasına özen gösterilmeli, böbrek, karaciğer fonksiyonları ve kas enzimleri
belli aralıklarla takip edilmelidir. Hastalar rabdomiyolizi kolaylaştırıcı faktörler yönünden değerlendirilmeli, yan etkiler ve miyopati semptomları konusunda bilgilendirilmelidirler.
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