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Zespó³ Fournier'a to rzadko wystêpuj¹ca, ale nadal obci¹¿ona wysok¹
miertelnoci¹ martwica powiêzi i tkanek miêkkich krocza jak równie¿ czêsto narz¹dów p³ciowych. Czynnikiem
etiologicznym w tym zespole jest flora
bakteryjna najczêciej mieszana zarówno tlenowa jaki beztlenowa. Przedstawiono przypadek rozleg³ej martwicy Fournier'a, która wyst¹pi³a w przebiegu ropnia oko³oodbytniczego. Ze
wzglêdu na prêdkoæ rozwoju i rozleg³oæ zmian martwiczych oraz mo¿liwoæ wyst¹pienia wstrz¹su septycznego, w rokowaniu zasadnicz¹ rolê odgrywa szybkie rozpoznanie oraz chirurgiczne szerokie wyciêcie martwiczych
tkanek w granicach makroskopowo
niezmienionych oraz stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum. Omówiono równie¿ ma³o znany w Polsce a
umo¿liwiaj¹cy w tym zespole w odniesieniu do indywidualnego chorego lepsz¹ ocenê prognostyczn¹, tak zwany
liczbowy wskanik ciê¿koci - FGSIS.

Fournier's gangrene is a rare
necrotising fascitis of the perineum
and genitals caused by mixture of
aerobic and anaerobic microorganism.
Despite appropriate therapy mortality
in this disease is still high. We report
a case of Fournier's syndrome which
developed in the course of a perianal
abscess. Due to the aggressive nature
of this condition, early diagnosis is
crucial. Treatment involves extensive
soft tissue debridement and broadspectrum antibiotic therapy. The clinical applicability of the so called
Fournier's gangrene severity index
score (FGSIS) was discussed.

Martwica Fournier'a, opisana po raz
pierwszy w 1883 roku przez paryskiego dermatologa i wenerologa Jeana Alfreda Fournier [3] jest martwiczym zapaleniem skóry i
powiêzi mog¹cym obejmowaæ genitalia:
mosznê, pr¹cie, okolicê odbytu, krocze oraz
tkanki przestrzeni zaotrzewnowej i pow³oki
brzuszne. Czynnikiem etiologicznym w tym
schorzeniu jest zaka¿enie bakteryjne. Proces zapalny powoduj¹c zakrzepicê drobnych naczyñ krwiononych czêsto prowadzi w jej przebiegu do rozleg³ej martwicy
skóry i tkanki podskórnej. Choroba, jakkolwiek rzadka, wyst¹piæ mo¿e zarówno u noworodków jak i u ludzi zaawansowanych
wiekowo [2,5]. W pimiennictwie wiatowym
przedstawiono 55 przypadki tej choroby u
dzieci z czego trzy czwarte dotyczy³o noworodków przed ukoñczeniem trzeciego miesi¹ca ¿ycia [1,5,8,9]. rednia wieku tych
chorych jednak wzrasta, w doniesieniach z
okresu przed 1945 rokiem wynosi³a 40 lat,
osi¹gaj¹c w ostatnich dekadach 54,5 lat
[1,5,8,9]. Choroba stanowi powa¿ny problem leczniczy i zwi¹zana jest nadal z wysok¹ miertelnoci¹ siêgaj¹ca wed³ug ró¿nych róde³ od 8% do 40% [1,5,8,9].
Celem naszego doniesienia jest przed-

stawienie przypadku chorej z ropniem oko³oodbytniczym u której rozwinê³a siê rozleg³a martwica Fournier'a powik³ana dodatkowo zakrzepic¹ têtnic, niedokrwieniem i martwic¹ koñczyny dolnej oraz omówienie zasad rozpoznawania i mo¿liwoci leczniczych
w tym rzadkim, a nadal gronym schorzeniu.
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Opis przypadku

Pacjentka B. P. l. 59 (hist. choroby 5706/06) zosta³a przyjêta do Kliniki w ramach ostrego dy¿uru z powodu
ropowicy krocza i martwicy skóry w okolicy poladków i
odbytu.
Wed³ug relacji rodziny kilka dni wczeniej pojawi³
siê u niej na kroczu bolesny naciek, w obrêbie którego
dosz³o do martwicy skóry przebicia i wydzielania treci
ropnej. Przy przyjêciu stwierdzano: chora przytomna, ale
zam¹cona i zdezorientowana, cinienie têtnicze krwi 90/
60 mmHg, têtno 115/min. Liczba oddechów 26/min, temperatura cia³a 38,9 °C. Od kilku lat leczona insulin¹ z
powodu cukrzycy, w przebiegu której wielokrotnie wystêpowa³y ropne stany zapalne tkanek miêkkich.
Ponadto leczy³a siê z powodu nadcinienia têtniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz rozedmy p³uc.
W badaniach laboratoryjnych w dniu przyjêcia: hematokryt 29,9%, leukocytoza 15,2 x103/mm3, poziom potasu
5,7 mmol/L, sodu 156 mmol/L, mocznik 20,3 mmol/L (zakres normy 1,7-8,33), glukoza 5,8 mmol/L, bia³ko ca³kowite 52 g/L (zakres normy 60-80), albuminy 16 g/L (zaM. Bednarek i wsp.

kres normy 35-50), dwuwêglany 20,9 mmol/L. Miejscowo stwierdzono: rozleg³y naciek zapalny obejmuj¹cy krocze, okolicê odbytu i poladki z trzema ogniskami martwicy (dwoma o rednicy oko³o 4-5 cm po stronie lewej
oraz podobnej wielkoci ognisko po stronie prawej). W
jednym z nich perforacja skóry, z której przy ucisku wydobywa³a siê treæ posokowato-ropna.
Po przyjêciu i wstêpnym badaniu obserwowano
dalsze szybkie pogorszenie stanu ogólnego chorej, któremu towarzyszy³y objawy rozwijaj¹cego siê wstrz¹su
septycznego, w tym spadek cinienia têtniczego krwi
do poziomu 60 mmHg i rozwój niewydolnoci oddechowej. Chor¹ zaintubowano i po rozpoczêciu wentylacji
sztucznej zosta³a przeniesiona do Oddzia³u Intensywnej Terapii, gdzie dodatkowo za³o¿ono cewnik do ¿y³y
podobojczykowej. Po przetoczeniu p³ynów i uzyskaniu
cinienia têtniczego 110-120 mmHg chor¹ operowano.
Po wyciêciu martwiczej skóry stwierdzono, ¿e ropowica
penetruje g³êboko w tkankê podskórno-t³uszczow¹ do³ów kulszowo-odbytniczych, przestrzenie powiêziowe
miednicy ma³ej i miêni poladków. Wykonano rozleg³e
wyciêcie tkanek miêkkich w granicach makroskopowo
niezmienionych. Pobrano do badania bakteriologicznego próbki wydzieliny i tkanek. Lo¿ê po wyciêtych tkankach przep³ukano roztworami: antyseptycznym i wody
utlenionej, a nastêpnie zdrenowano i wysetonowano.
Stan chorej po zabiegu by³ ciê¿ki. W radiogramie klatki
piersiowej pojawi³y siê cechy obrzêku ródmi¹¿szowego. Przetoczono koncentrat krwinek czerwonych. Kr¹¿enie stymulowano aminami katecholowymi, diurezê furosemidem. W³¹czono antybiotyki o szerokim spektrum
dzia³ania, a po uzyskaniu wyników posiewu i wra¿liwoci celowane. Z posiewów wyhodowano szczepy tlenowców Escherichiê coli oporn¹ na pó³syntetyczne penicyliny, a wra¿liw¹ na Cefaroxime, Gentamycynê, Imipenem,
oraz beztlenowe Bacteroides distasonis wra¿liwe na:
Clindamycynê, Imipenem, Metronidazol.
W pierwszej dobie po zabiegu stan ogólny chorej
nadal ciê¿ki. W godzinach rannych wyst¹pi³y dodatkowo objawy szybko narastaj¹cego niedokrwienia prawej
koñczyny dolnej. Stopa by³a zasiniona, och³odzona, zanik³o têtno nad têtnicami: grzbietow¹ stopy, piszczelow¹
tyln¹, podkolanow¹. Na skórze podudzia oraz uda powy¿ej do³u podkolanowego pojawi³y siê pêcherze. Chor¹ zakwalifikowano do odjêcia prawej koñczyny dolnej
na poziomie 1/3 bli¿szej uda ze wskazañ ¿yciowych.
ródoperacyjnie stwierdzono zaawansowane zmiany
mia¿d¿ycowe i zakrzepicê têtnic oraz rozleg³¹ ropowicê
przestrzeni powiêziowych siêgaj¹c¹ od poladka w dó³
obejmuj¹c udo. Wykonano gilotynow¹ amputacjê. Szeroko otwarto zaka¿one przestrzenie miêdzypowiêziowe.
W nastêpnych dniach stan ogólny chorej pozostawa³
skrajnie ciê¿ki. Mimo prowadzonego intensywnego leczenia, podtrzymywania czynnoci uk³adów: oddechowego i kr¹¿enia, intensywnej antybiotykoterapii, w³¹czenia ¿ywienia pozajelitowego, zwalczania zaburzeñ metabolicznych w tym ciê¿kiej uporczywej i opornej na leczenie kwasicy w szóstej dobie od przyjêcia wród objawów narastaj¹cej niewydolnoci wielonarz¹dowej w
mechanizmie bradyasystolii nast¹pi³ zgon chorej.
W badaniu pomiertnym obok zmian obserwowanych przy¿yciowo stwierdzono dodatkowo ropowicê tkanki t³uszczowej pow³ok brzusznych (badanie wykonano w
Katedrze Patomorfologii Collegium Medicum UJ Kierownik prof. dr hab. J. Stachura nr badania: 123742).

Omówienie
Czynnikiem przyczynowym martwicy
Fournier'a jest zaka¿enie bakteryjne najczêciej flor¹ mieszan¹ zarówno tlenow¹ jak i
beztlenow¹. Wyró¿nia siê postaæ wielobakteryjn¹ Typ-1 enterobakterie, bakteroidy
(najczêciej Escherichia coli) oraz jednobakteryjn¹ Typ-2 wywo³an¹ streptokokami
[1,2,5,8]. Kierunek i postêp martwicy wzd³u¿
powiêzi zale¿y od uwarunkowañ anatomicznych wystêpuj¹cych w tej okolicy. Mocne
przymocowanie powiêzi Collesa od ty³u do
przepony moczo-p³ciowej, a od boków do
ga³êzi koci ³onowych ogranicza postêp za-
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Tabela I
Indeks Ciê¿koci Martwicy Fournier'a FGSIS.
Fournier Gangrene Severity Index Score.
Param etry

Wartoci
praw id³ow e

Wartoci niepraw id³ow o w y sokie

Wartoci niepraw id³ow o niskie

+4

+3

+2

+1

0

+1

+2

+3

+4

Tem peratura [°C]

> 41

39-40,9

-

38,5-39,8

36-37

34-35,9

32-33,9

30-31,9

< 29,9

Têtno [/m in]

> 180

140-179

110-139

-

70-109

-

55-69

40-54

< 39

Liczba oddechów
[/m in]

> 50

35-49

-

25-34

12-24

10-11

6-9

-

<5

Na [m m ol/L]

> 180

160-179

155-159

150-154

130-149

-

120-129

111-119

< 110

K [m m ol/L]

>7

6-6,9

-

5,5-5,9

3,5-5,4

3-3,4

2,5-2,9

-

< 2,5

Kreaty nina
[m g/100m l]

> 3,5

2-3,4

1,5-1,9

-

0,6-1,4

-

< 0,6

-

-

Hem atokry t [%]

> 60

-

50-59,9

46-49,9

30-45,9

-

20-29,9

-

< 20

Leukocy toza
[m m 3x1000]

> 40

-

20-39,9

15-19,9

3-14,9

-

1-2,9

-

<1

Dw uw êglany
[m m ol/L]

> 52

41-51,9

-

32-40,9

22-31,9

-

18-21,9

15-17,9

< 15

wed³ug: Loar E., Palmer L., Tolia B. et al.Outcome prediction in patients with Fournier's gangrene.
J Urol.1995, 154: 89-92.

ka¿enia w tym kierunku. Z drugiej strony
bezporednie przejcie powiêzi Collesa w
b³onê kurczliw¹ moszny i pr¹cia, a od strony przedniej i ku górze w powiê Skarpy
przednich pow³ok brzucha czêsto powoduje martwicê tych struktur.
Ocenia siê, ¿e w martwicy Fournier'a
pierwotne ognisko zaka¿enia w 45 % zlokalizowane jest w uk³adzie moczo-p³ciowymi i mo¿e byæ spowodowane: zaka¿eniem
tkanek okolicy cewki moczowej, zwê¿eniem
cewki, rakiem pêcherza, urazowym wprowadzaniem cewnika do pêcherza moczowego, zapaleniem naj¹drzy, biopsj¹ prostaty,
ropniem gruczo³u Bartholiniego; w 33 %
wychodzi z okolicy krocza i odbytnicy stanowi¹c dodatkowe powik³anie ropnia oko³oodbytniczego, raka odbytnicy, po operacji
guzków krwawniczych, biopsji luzówki
odbytnicy, przebiciu odbytnicy, uchy³kowatoci, zapaleniu wyrostka robaczkowego,
choroby Leniowskiego-Crohna; w 21 % ze
skóry: têpy uraz, otarcia, powierzchowne
ropnie itp. [1,5,9].
Rozpoznanie martwicy Fournier'a opiera siê przede wszystkim na analizie obrazu
klinicznego, w którym w okresie pocz¹tkowym dominuje ból (nieproporcjonalnie du¿y
w stosunku do wystêpuj¹cych w tym okresie zmian tkankowych), obrzêk zapalny,
obecnoæ pêcherzy wype³nionych p³ynem
surowiczym, trzeszczenie pow³ok przy ucisku, a w okresie zaawansowanym choroby
rozleg³a martwica skóry krocza oraz u mê¿czyzn czêsto równie¿ moszny i pr¹cia.
Wielkoæ zmian skórnych stanowi zwykle tylko wierzcho³ek góry lodowej w stosunku do rozleg³oci ropowicy i martwicy
tkanki podskórnej i powiêzi. W okresie póniejszym do³¹czaj¹ siê objawy ogólne wywo³ane seps¹ takie jak: wzrost temperatury
cia³a, tachykardia, spadki cinienia têtniczego. Wyst¹pienie wstrz¹su septycznego prowadziæ mo¿e do rozwoju niewydolnoci wielonarz¹dowej w tym: kr¹¿enia, ostrej niewydolnoci nerek, ARDS, krwawieñ z przewodu pokarmowego. W przypadkach sprawiaj¹cych trudnoci diagnostyczne zalecany

jest tak zwany test palcowy (finger test),
w którym w znieczuleniu miejscowym wykonuje siê oko³o 2 cm naciêcie skóry siêgaj¹ce do powiêzi g³êbokiej. Jeli po wprowadzeniu do lo¿y naciêcia palca wskazuj¹cego stwierdza siê bardzo ³atwe rozdzielanie
siê tkanek, nie wystêpuje krwawienie, a z
naciêcia wp³ywa mêtna brudna, posokowata wydzielina test jest dodatni i mo¿e wskazywaæ z du¿ym prawdopodobieñstwem na
rozwój martwicy typu Fournier'a [1,9]. Z badañ laboratoryjnych w rozpoznaniu przydatne bywa oznaczenie poziomu zjonizowanego wapnia w surowicy. Stwierdzana u tych
chorych czêsto hipokalcemia, spowodowana jest jak siê przypuszcza tym, ¿e uwalniane przez bakteryjne lipazy kwasy t³uszczowe wi¹¿¹ zjonizowany wapñ [7,9]. Badania
pomocnicze takie jak: RTG przegl¹dowe, ultrasonografia, tomografia komputerowa s¹
mniej przydatne w ustaleniu rozpoznania,
natomiast u³atwiaj¹ przede wszystkim okrelenie zasiêgu zmian zapalnych i martwiczych w tkankach szczególnie jeli proces
obejmuje przestrzeñ zaotrzewnow¹ lub pow³oki jamy brzusznej.
W doniesieniach z ostatnich lat zwraca
siê uwagê, ¿e obecnie u chorych z martwic¹ Fournier'a prawie zawsze wystêpuj¹ równoczenie choroby systemowe upoledzaj¹ce odpornoæ, co ma najczêciej miejsce
w przebiegu cukrzycy, przewlek³ym alkoholizmie, u chorych po przeszczepach narz¹dowych, poddawanych chemioterapii w chorobach nowotworowych, czy w przebiegu
zaka¿enia wirusem, HIV [1,9]. Przyjmuje siê,
¿e czynniki pogarszaj¹ce rokowanie to równie¿: wiek > 50 lat, p³eæ ¿eñska, pierwotne
ognisko zaka¿enia zlokalizowane w okolicy
odbytu, opónienie rozpoczêcia leczenia,
cukrzyca, obni¿enie odpornoci, a zw³aszcza wyst¹pienie objawów uogólnionej sepsy [1,7,8,9,10]. Szczególn¹ rolê w rokowaniu u tych chorych przypisuje siê zmianom
systemowym wywo³anym seps¹.
W 1995 roku Loar E., Palmer L., i wsp.
opracowali liczbow¹ skalê odnosz¹c¹ siê do
zmian szeregu parametrów w tym metabo411

licznych wywo³anych rozwijaj¹c¹ siê w martwicy Fournier'a seps¹ [7,11]. Skala ta nazwana przez autorów Indeksem Ciê¿koci
Martwicy Fournier'a  FGSIS (Fournier's
Gangrene Severity Index Score) umo¿liwia
ocenê rokowania co do prze¿ycia w indywidualnym przypadku (tabela I). Stwierdzili
oni, ¿e jeli u chorego FGSIS jest równe lub
wiêksze ni¿ 9 punktów prawdopodobieñstwo zgonu przekracza 75%, w przypadku
FGSIS < 9 punktów prawdopodobieñstwo
prze¿ycia wynosi³o 78% [7,11].
Elementem podstawowym w leczeniu
chorych z martwic¹ Fournier'a jest mo¿liwie najwczeniejsze agresywne postêpowanie chirurgiczne polegaj¹ce na radykalnym,
szerokim wyciêciu martwych tkanek, zalecane s¹ planowe kontrole po 24 i 48 godzinach i ewentualne dodatkowe oczyszczanie  wyciêcia w granicach makroskopowo
zdrowych tkanek. Czas interwencji ma podstawowe znaczenie dla dalszych losów chorego. Wykazano, ¿e w grupie chorych, w
której leczenie chirurgiczne by³o mo¿liwe,
dopiero po up³ywie 6 dni od pocz¹tków choroby miertelnoæ wynosi³a a¿ 76%, w porównaniu do 12% miertelnoci wród chorych, u których chirurgiczna interwencja mia³a miejsce w czasie pierwszych 24 godzin
od pojawienia siê zmian chorobowych [5,7].
U chorych z objawami wstrz¹su septycznego konieczne jest równoczesne wdro¿enie
postêpowania stabilizuj¹cego uk³ad oddechowy (jeli istniej¹ wskazania, intubacja i
wentylacja sztuczna), kr¹¿enie, stabilizacja
hemodynamiczna (przetaczanie p³ynów,
aminy presyjne), wyrównywanie zaburzeñ
metabolicznych, a zw³aszcza czêsto u tych
chorych wystêpuj¹cej ciê¿kiej kwasicy metabolicznej. Konieczne jest wczesne wprowadzenie antybiotykoterapii zwykle kilkoma
antybiotykami o szerokim spektrum i mo¿liwie szybkie przejcie do antybiotyków celowanych (zgodnie z uzyskanym posiewem
i wra¿liwoci¹). Niektórzy autorzy obserwowali spadek miertelnoci po zastosowaniu
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u czêci z tych chorych leczenia hiperbarycznego tlenem. Chorzy oddychali w atmosferze 100% tlenu wprowadzanego do
komory barycznej pod cinieniem od 1,4 do
3,0 atmosfer [4,6,12]. Ze wzglêdu na brak
pe³nej oceny przydatnoci klinicznej tego
postêpowania oraz ograniczeñ technicznych
(dostêpnoæ komory barycznej) tê formê leczenia najkorzystniej jest stosowaæ w przypadku chorych, u których utrzymuj¹ siê objawy toksyczne mimo radykalnego wyciêcia
zmienionych tkanek, a u których jednoczenie stwierdzamy wystêpowanie klinicznych
i bakteriologicznych cech wzrostu szczepów
beztlenowych. W przypadkach zmian ropowiczych i martwiczych obejmuj¹cych odbyt,
odbytnicê czy uk³ad moczowy mo¿e zachodziæ koniecznoæ za³o¿enia czasowej przetoki jelitowej lub pêcherzowej (colostomia,
cystostomia), a gdy dochodzi do rozleg³ej
martwicy np. skóry moszny wykonanie w
celu czasowego przykrycia j¹der kieszeni
skórnej na udzie lub podbrzuszu.
Rany w martwicy Fournie'a najczêciej
goj¹ siê samoistnie przez ziarninowanie.
Czêæ chorych wymaga jednak w okresie
póniejszym przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów plastyczno-rekonstrukcyjnych (przeszczepów p³atów skórno miêniowych, rekonstrukcji moszny itp.) [5,12].
Niepomylny wynik leczenia chorej,
przypadek której przedstawiono powy¿ej
wynika³ niew¹tpliwie z pónego zg³oszenia
siê jej do szpitala, kiedy rozleg³e zmiany
martwicze tkanek i sepsa spowodowa³y wyst¹pienie wstrz¹su (indeks FGSIS  11 punktów). Nie bez znaczenia by³ równie¿ fakt, ¿e
choroba dotyczy³a 59-letniej kobiety z wieloletni¹ cukrzyc¹ i zmianami narz¹dowymi
w przebiegu nadcinienia têtniczego oraz
zaawansowan¹ mia¿d¿yc¹ têtnic (potwierdzon¹ w autopsji). Trudno jednoznacznie
przes¹dziæ czy w tym konkretnym przypadku zaistnia³ bezporedni zwi¹zek przyczynowo-skutkowy miêdzy martwic¹ Fournier'a,
a wyst¹pieniem nag³ego, gwa³townie postê-
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puj¹cego niedokrwienia koñczyny dolnej.
Jednak za jego istnieniem przemawia fakt
przejcia zaka¿enia w postaci ropowicy na
tkanki miêkkie uda, co dodatkowo przy
uogólnionej sepsie, spadkach cinienia têtniczego, a z drugiej strony zaawansowanej
mia¿d¿ycy têtnic mog³o skutkowaæ rozleg³ym wykrzepianiem wewn¹trznaczyniowym. Intensywnoæ narastania i sumuj¹ca
siê rozleg³oæ tych zmian ostatecznie doprowadzi³y mimo prowadzonego leczenia do
zgonu chorej.
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