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Ö ZET
Fournier gangreni, ekslemalgenilalsistemin nekrotizan fasiiti
ile karaklerize, nadir görülen ve ölümcül seyreden enfeksiyöz
bir hastalıktır. Bu klinik çalışmada, 1988-2003 yıllan arasında,
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüküf ve
Estetik Cerrahi Kliniğinde öpere edilen 22fournier gangrenli
olgu İle ilgili deneyimlerimiz sunulmaktadır. Olgular, yaş,
cinsiyet, etyoloji, predispozan faktörler, hastanede yatış süresi,
kültür sonuçları, operasyonun tipi ve tedavinin sonuçlan dikkate
alınarak incelendi. Olguların 21 'i erkek, 1 7 kadın olup, yaş
ortalaması 53.9 yıl idi. Etyolojik faktörler, 11 olguda anorektal
ve 4 olguda ürogenital kaynaklı idi. Yedi olguda ise etyolojik
faktör tespit edilemedi. Predispozanfaktörler, 12 olguda diahet,
5 olguda debilite, 2 olguda şişmanlık ve ] olguda parapleji idi.
2 olguda ise hiçbir riskfaktörü saptanmadı. Yara kültürlerinde
en sık karşılaş dan mikroorganizma 10 olguda Pseudomonas
aeruginosa idi. Bütün hastalara cerrahi tedavi ve antibioterapi
uygulandı. Cerrahi tedavi, geniş debridman, drenaj, cilt ve
fasya eksizyanlarını içermekte idi. Debridman sonrası açığa
çıkan defekt, 17 olguda kısmi kalınlıkta deri, grefti, 2 olguda
primer sütür, 2 olguda sııperfîsial inferior epigastrik artere
dayalı lokal flep ve 1 olguda grasilis muskülokutan flep ile
onarıldı. H içbir olguda operasyon sonrası dönem de
komplikasyon görülmedi. Olguların, ortalama hastanede yatış
süresi 14 gün idi. Sonuç olarak, fournier gangrenin tedavisinde,
erken tanı, geniş ve tekrarlayan cerrahi debrıdmanlar ve uygun
antibioterapi son derece önemli ve hayat kurtarıcıdır.
Anahtar Kelimeler: Fournier gangreni, yum uşak doku
infkesiyonları, nekrotizan fasiit

GİRİŞ

Perineoskrotal gangren (Fournier gangreni ya da
nekrotizan fasiitin spesifik bir tipi), perİneal ve genital
bölgelerden başlayan ve hızlı bir şekilde fasya boyunca
İnguinal ve abdom inal bölgeye yayılan, fasya ve
yum uşak dokunun nekrozu ile karakterize ölümcül
seyreden bir enfeksiyondur. Başlangıçta idiopatik olarak
b ilin e n h a s ta lığ ın e ty o lo jis i, v a k a la rın büyük
çoğunluğunda tespit edilmiştir. Genellikle anorektal ya
da periüretral patolojilere sekonder olarak gelişir.
Bu sendrom ilk defa 1883 ’de Venerian hastalıklarla
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S İ M M AR Y
Fournier’s Gangrene: Report o f 22 Patients and Review o f
the Literatüre
Fournier ’s gangrene is a rare andfatal infectious disease with
necrotizing fasciitis o f the external genitalia. İn this clinicat
study, our experiences vvith 22 cases vvho were treated fo r
fournier’s gangrene between the years 1988-2003 in the
Department o f Plasiic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
o f Uludağ University Medical School were presented. These
cases were evaluated according to the age, sex, etiologv,
predispozan factors, duration o f hospiialstay, culture resıdts,
type o f operadan and resıdts o f treatment. Twenty-öne cases
were men and 1 case
woman. The mean age was 53:9
years. The eüologic factors were anoreetal lesions in 11 cases
and ürogenital lesions in 4 cases. İn 7 cases, itwas notpossible
tofın d an etiologicalfactor. Predispozanfactors were diabetes
in 12 cases, debility in 5 cases, abesite in 2 cases andparaplegia
in 1 cases. No risk factors yverefound in 2 cases. Ali patients
received surgical treatment and antibiotic therapy. Surgical
treatment consisted o f extensive debridement, drainage, and
excisi.on o f skin andfascia. The skin defects a f ter debridement
w ere treated with local flap based on superficial epigastric
artery in 2 cases, gracilis musculocutan flap in 1 case, primer
suture in 2 cases and split-thickness skin graft in 17 cases İn
the postoperative period, no complications were seen in any
cases. Mean hospiial stay was 14 days. İn conclusion, early
diagnosis, appropriate antibiotherapy and early exiensive
surgicaldebridments are very imporiant and life-saving in the
management o f fournier ’s gangrene.
Key Words: F öıırnier ’s gangrene, sofi lissue infecüons,
necrotizingfasciitis

uğraşan bir Fransız hekim olan Fournier tarafından
perineal bölgenin nedeni belli olmayan bir gangreni olarak
tarif edilmiştir.' O günden bu yana literatürde penis ve
skrotumda gangren ile karakterize pek çok vaka rapor
edilmiş ve bu vakalar fournier gangreni (FG) olarak
adlandırılmıştır. Mortalitesi yüksek olan bu nekrotizan
enfeksiyonda sonucu etkileyen en önemli faktörlerden
biri, erken tanı ve tanı konur konmaz yapılacak olan geniş
cerrahi debridman dır. Diğer bir faktör de, erken dönemde
yoğun antibiyotik tedavisine başlanmasıdır.
Bu klinik çalışm ada, U ludağ Ü niversitesi Tıp
Geliş Tarihi : 01.09.2003
Kabul Tarihi: 12.09,2003
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Fakültesi (UÜTF) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Kliniğinde son 15 yıl içinde FG tanısı konulan ve tedavi
edilen 22 olgunun retrospektif analizi sunulmaktadır.
Ayrıca bu konu ile ilgili literatürde gözden geçirilmektedir.

olguda (Rol 3.6) Pseudomonas aeruginosave Enterokok
avİum, 1 olguda (%4.5) Klebsiellapneumoniaüremiştir
(Tablo 3), Anaerobik etkene yönelik yapılan ekimlerde
üreme olmamıştır.
Tablo 3: Yara kültür sonuçları

GEREÇ veYÖNTEMLER

Ocak 1988 —Mart 2003 yılları arasında, UÜTF Plâstik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde FG tanısı ile
tedavi gören toplam 22 olgu yaş, cinsiyet, etyoloji,
predispozan faktörler, hastanede yatış süresi, kültür
sonuçları, operasyonun tipi ve tedavinin sonuçları
dikkate alınarak retrospektif olarak değerlendirildi.

Bakteri

Hasta sayısı (%)

Pseudomonas aeruginosa
Escherischia coli
Stafilokok aereus koagülaz (+)
Pseudomonas aeruginosa +
Enterococ avlum
Kiebsiella pneumonia

10 (%45.4)
4 (%18.1)
4 (%18.1) ■
3 (%13,6)
1 (%4.5)

BULGULAR

O lg u ların hepsi, penil ve skrotal en fek siy o n
nedeniyle önce üroloji kliniğine başvurmuş ve daha sonra
kliniğimize yatırılmıştır. Olguların 2 F i erkek (%95.4), î ’i
kadın (%4.6) olup, yaş ortalaması 53.9 yıl idi. FG ’ine sebep
olan etyolojik faktörler, 11 olguda (%50) anorektal ve 4
olguda (% 18.1) ürogenital kaynaklı lezyonlar idi. Yedi
olguda (%31.8) ise etyolojik faktör tespit edilemedi (Tablo
1). Predisp ozan faktörler, 12 olguda (%54.5) diabet, 5
olguda (%22.7) debilite, 2 olguda (%9) şişmanlık ve 1
olguda (%4.5) parapleji idi. 2 olguda (%9) ise hiçbir risk
faktörü saptanmadı (Tablo 2).
Tablo 1: Fournier gangrenli 22 olguda etyolojik faktörler
Etyoloji

Hasta sayısı (%)

Anorektal lezyonlar
Perianal apse
İskiorektal apse
Rektum kanseri
Anaifistül
Ürogenital lezyonlar
Mesane kateterizasyonu
Penil protez
Üretra stenozu
İdiopatik

11 (%50)
5 (%22.7)
3 (%13.6)
2 (%9)
1 (%4.5)
4 (% 18.1)
2 (%9)
1 (%4.5)
1 (%4.5)
7 (%31.8)

Bütün hastalara acil cerrahi girişim yapıldı. Cerrahi
tedavi, uygun cilt insizyonları ile sübkutan lokalize
kolleksiyonun drenajı, bütün nekrotık dokuların kanamalı
dokulara ulaşıncaya kadar fasyada dahil debride
edilmesini içermekte idi. Gerekli olan olgularda, kolostomi
ve sistostom i açıldı. 19 olguda (% 86,3) m ultipl
debridmanlara gerek duyuldu. Ortalama debridman sayısı
2.3 idi. Debridman sonrası yara açık bırakılıp günde en az
2 kez pansuman değiştirildi. Yara zemininde sağlıklı
granulasyon dokusu gelişdiğinde ve yara kültürü temiz
geldiğinde rekonstrüktif cerrahi girişimler yapıldı. Açığa
çıkan defekt, 17 olguda (%77.2) kısmi kalınlıkta deri grefti
(Şekil 1), 2 olguda (%9) primer sütür, 2 olguda (%9)
superfisial inferior epigastrik artere dayalı lokal flep ve 1
olguda (%4.5) grasilis müskulokutan lokal flep ile onarıldı.
Onarım sonrası hiçbir hastada komplikasyon görülmedi.
Hastanede ortalama yatış süresi 14 gün idi.

Tablo 2: Fournier gangrenli 22 olguda predispozan faktörler
Predispozan faktör

Hasta sayısı (%)

Diabet
Debilite
Şişmanlık
Parapleji

12 (%54.5)
5 (%22.7)
2 (%9)
1 (%4.5)

Hasta kliniğimize yatırıldıktan hemen sonra yara
kültürü alınıp, kültür ve antibiogram için laboratuara
gönderildi. İlk sonuçlar gelene kadar hastalara penisilin,
gentamİsin ve klindamisin üçlü kombinasyon başlandı.
Antibiogram sonucu gelince gerekli düzenlenm eler
y ap ıld ı. Y ara k ü ltü rle rin d e , 10 o lg u d a (% 45.4)
Pseudomonas aeruginosa, 4 olguda (%18.1) Escherichia
coli, 4 olguda (% 18.1) Stafılokok aereus koagülaz (+), 3

Şekil 1A: Fournier gangreni nedeniyle penoskrotal bölgede
cilt defekti olan 55 yaşında diabetik bir erkek hastanın ameliyat
öncesi görünümü.
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Şekil 1B: Aynı olgunun ameliyat sonrası görünümü.

TARTIŞMA

Foum ier gangreni, günümüzde perianal, perineal,
genital bölgeleri etkileyen ve subkutanöz damar yapısında
tromboza ve ciltte nekroza neden olan eııfektif nekrotizan
fasiit olarak tanımlanmaktadır. Her yaşta ve her iki cinste
de görülmekle birlikte sıklıkla 5. ve 6. dekad arası
erkeklerde görülmektedir.2’-5’4 Bizim çalışmamızdan elde
ettiğimiz sonuçlarda bunu desteklemektedir. 22 olguluk
serinin 21 ’i erkeklerde ve ortalama görülme yaşı 53.9
olarak saptanmıştır.
Teknolojik ilerlemeler sayesinde FG ’inde vakaların
o rta la m a
% 7 0 -1 0 0 ’ün d e
e ty o lo jik
ajan
sa p ta n a b ilm e k te d ir.1"6 En sık seb ep , isk io re k ta l
abselerdir.7"9Diğer anorektal kaynaldı etyolojik faktörler
arasında, perianal apse, divertikül perforasyonu, kanser,
rek tal p erfo ra sy o n , p e rfo re akut ap en d isit, anal
dilatasyon, anal fistül ve boğulm uş inguinal fıtık
sayılabilir.10'0 Ürogenital kaynaklı lezyonlar içerisinde
ise en sık görülen etyolojik faktörler, üretral stenoz ve
enstrumantasyondur.14 Bizim serimizde en sık görülen
etyolojik faktör, 5 olguda perianal apse İdi. Bunu 3 olguda
iskiorektal apse, 2 olguda rektum kanseri, 2 olguda mesane
kateterizasyonu, 1 olguda anal fistül, 1 olguda üretral
stenoz ve 1 olguda penil protez izlemekte idi. 7 olguda
ise hiçbir etyoloj ik etken saptanamamıştır.
FG, başlangıçta lokalize bir enfeksiyon şeklinde
başlar ve daha sonra mikroorganizmaların sinerjik etkileri
ve bazı risk faktörlerinin katkısı ile hızla t as ya planları
boyunca yayılıp gangrene dönüşür. Bu risk faktörleri
arasında, immun sistemi etkileyen bir hastalık, yaşlılık.
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diabet, şişmanlık, debilite, alkolizm, karaciğer ve böbrek
h astalık lar, travm a ya da op erasy o n hikayesinin
bulunması sayılabilir.15’16 Ancak FG, bu predispozan
faktörleri taşıyan hastalarda sıklıkla görülmesine rağmen
sağlıklı kişilerde de görülebilmektedir.17Bizim serimizde
de, 12 olguda diabet, 5 olguda debilite, 2 olguda
şişmanlık, 1 olguda parapleji saptanmıştır. 2 olguda ise
hiçbir risk faktörü tespit edilememiştir.
Enfeksiyonun başladığı alana bağlı olarak, farklı tipte
mikroorganizmalar izole edilmiştir. Literatürde en sık rapor
edilen bakteriler, Enterococcus ve Streptococcus gibi
gram (+) aeroplar, Esherichia coli ve Pseudomonas
aeruginosa gibi gram (-) aeroplar ve Clostridium ve
Bacteriodes gibi anaeroplardn.18 Bu klinik çalışmada,
sadece 2 olguda yara kültüründe hem gram (E) hem gram
(-) aerop bakteri izole edilmiştir. Diğer 20 olguda sadece
tek b ir m ik ro o rg an izm a etk ili o lm u ştu r ve yara
kü ltü rlerin d e de en sık 10 o lg u d a Pseudom onas
aeruginosa üretilmiştir.
Tedavide erken teşhis ve geniş cerrahi debridman
çok önemlidir. Enfeksiyonun başlangıcında ağn, erizipiel
ve aşırı ödem gözlenir. Başlangıçta fokal bulguların hafif
olması ayırıcı tanıda yanılmalara neden olabilmektedir.
Bu dönemde tanının konup erken cerrahi girişi m yapılması
çok önemlidir. Ultrason ve komputarize tomografi gibi
ra d y o lo jik g ö rü n tü le m e y ö n te m le ri erken tanı
konulmasında yardımcı tetkiklerdir. Cerrahi tedavideki
gecikme, morialite oranını artırm aktadır4’20,21 Nekrotik
subkutan doku ve fasyalarm erken dönemde debridmanı
ve yaraların açık bırakılıp drenajın sağlanması hayat
kurtarıcıdır. Ek olarak, etkili bir antibioterapi de morialite
riskinin azaltılmasında önemlidir. Yapılan bir çalışmada,
antibiyotik ve cerrahi tedavi yöntemlerinde ki ilerlemelere
rağmen, FG ’inden ölüm oranı % 14.7 olarak bildirilmiştir.22
Bizim serim izde de hastaların hepsine acil cerrahi
debridman, sistemik antibiyoterapi ve uygun yara bakımı
yapılmıştır. Olgularımızda ölüm oram % 0’dır. Yarakültürü
temiz ve granüle olduğunda rekonstrüktif girişimler
gerçekleştirilmiştir. Defektler penis şaftında lokalize ise
kısmi kalınlıkta deri grefti ile örtüm hem estetik hem de
fo n k siy o n e l açıd an iyi so n u ç la r verm ek ted ir.
Kontraksiyonu önlemek için greftler penise helezon
şeklinde yerleştirilmelidir. Skrotumu total eksize edilen
ve testisi eri açıkta bırakan defektlerde lokal fleplerle
yapılan onarmalar tercih edilmektedir. Skrotumun kısmi
eksize edildiği olgularda, bifıd testis görünümü önlemek
için testisler orta hatta biribirine dikildikten sonra
greftleme yapılmalıdır.21 Bizim serimizde de, 2 olguda
superfısial inferior epigastrik artere dayalı lokal flep ve 1
olguda da grasilis m usculokutan flep ile onarım
gerçekleştirildi. Olgularımızın 17’sinde defekt kısmi
kalınlıkta deri grefti ile örtüldü. Ameliyat sonrası dönemde
hiçbir olguda komplikasyon görülmedi ve olguların
hepsinde estetik ve fonksiyonel açıdan hem cerrah hem
de hasta açısından tatmin edici sonuçlar elde edildi.
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Sonuç olarak, erken tanı vc geniş cerrahı debridman
F G ’ninin hızlı ilerleyen enfeksiyöz proçesini durdurmada
en etkili tedavi yöntemidir. Bu tedavi, sİstemik klinik
bulgulan olan olgularda yoğun antibioterapi ve diğer
tedbir önlemleri ile kombine edilmelidir'.
Dr Güzin Yeşim ÖZGENEL
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
El Cerrahisi Bilim Dalı
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