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En patient i slut-20ʼerne har efter et flerårligt forbrug af intranasal kokain udviklet komplikationer i form af
destruktion af columella og hele den bruskede del af septum. Dette har medført sammenfald af næsen. Patienten
er generet af udtalt nasalstenose, skorpedannelse og gentagne infektioner med Staphylococcus aureus i det
resterende væv i næsen. Der er i forløbet lavet en CT, som viser total borterosion af den bruskede del af septum.
Det er ikke vurderet muligt at rekonstruere næsen kirurgisk, og patienten er henvist til vurdering i forhold til
behandling med protese.

Kokain er en vasokonstriktor, som nedsætter blodgennemstrømningen i væv, og derved er der risiko for nekrose
og vævsdestruktion. En kendt komplikation til kokainmisbrug er destruktion af den bruskede del af
næseskillevæggen [1]. I nogle tilfælde ses der destruktion i en sådan grad, at både knogle og hud bliver påvirket.
Der er i litteraturen også beskrevet tilfælde, hvor store dele af den hårde gane er destrueret [2, 3].

I Danmark ses et stigende forbrug af kokain blandt unge, og vi må derfor formode, at vi i fremtiden kommer til
at se flere af de beskrevne komplikationer [4].
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