
NEKROZİTAN FASİİT OLGU SUNUMU

BAŞAK ARI



SUNUM PLANI

 Yara Nedir ?

 Yara İyileşme Süreçleri Nelerdir ?

 Yarada Enflamasyon Süreci 

 Nekrozitan Fasiit Nedir ?

 Nekrozitan Fasiit Tedavi Yaklaşımları Nelerdir?

 Nekrozitan Fasiit Olgu Sunumu

 Değerlendirme Soruları



Yara;
Cilt, mukoz membran ya da organların bütünlüğünün iç ya da dış 

etkenler nedeniyle bozulması sonucu anatomik ve işlevsel 

özelliğini kaybetmesidir.

Yaralar, cildin epitel bütünlüğünde basit bir bozulma şeklinde 

yüzeysel olabileceği gibi, tendonlar, kaslar, damarlar, sinirler ve 

hatta kemik gibi cilt altı dokuları kapsayacak kadar derin de 

olabilmektedir.



Yara İyileşme Fazları

Hemostaz

Enflmamasyon

Proliferasyon

Remodeling





Enflamasyon Evresi



Proliferasyon Evresi



NEKROZİTAN FASİİT (NF)

 Yumuşak doku ve fasyaların hızla yayılan nekrozuyla 

karakterize, uygun tedavi edilmezse fulminan seyirli olabilen bir 

hastalıktır.

 NF ilk kez Baurienne tarafından 1764’te tanımlanmış olsa da 

Jean Alfred Fournier’nin 1883’te yaptığı tanımlama sonrasında 

dış genital organlar ve perineyi tutan fasiit tablosu “Fournier 

gangreni” olarak anılmaya başlanmıştır.

 İlk olarak 1952’de Wilson tarafından “nekrotizan fasiit” olarak 

adlandırılmıştır. Bu isim yanında Phagadena gangrenosum, 

progresif bakteryial sinerjistik gangren ve nonklostridiyal gazlı 

gangren terimleri de kullanılmıştır



Nekrotizan Fasiitin Evrelendirilmesi ve Evrelerin Klinik Özellikleri

I (erken) Palpasyon ile hassasiyet (görünür deri tutulumunun dışına uzanan)

eritem, şişme, kalor (deride ısı artışı)

II (orta) Bül formasyonu (seröz sıvı), deride fluktuasyon

III (geç) Krepitasyon, deride anestezi, deride renk koyulaşması, gangrene varan doku 

nekrozu



 Hastalığın ana bulguları; enflamasyon, subkutan yağ doku ve 

derin fasyada nekroz olarak Wilson tarafından yapılmıştır.

 Diyabet, lokal travma, parafimozis, perirektal-perianal

enfeksiyonlar, cerrahi girişimler hastalığın predispozan

faktörleri olarak değerlendirilmiştir.



Hastalığın belirtileri alevli ve gergin bir cilt bundan sonra bir kızarıklık 
başlar.  Ne zaman enfeksiyon derin dokuya ve fasyaya yayılır büller
görülmeye başlar ten rengi düzensiz hatlarda  mavimsi olmaya başlar. 
Sonunda cilt nekrozu belirginleşir, ancak NF'nin geç bir işaretidir



Laboratory Risk Indicator for Necrotizing 

Fasciitis (LRINEC)

 Maksimum puan : 13

 5 ve altı düşük risk

 6-7 orta dereceli risk

 8 ve üstü yüksek risk



 NF'nin komplikasyonları arasında 
septik şok, juguler ven trombozu, 
mediastinit, hava yolu tıkanması ve 
çoklu organ yetmezliği yer 
almaktadır.

 Hastalığa sebep olan organizmalar 
organizmalar çoğunlukla oral flora 
üyeleridir. (Peptostreptococcus
spp, Bacteroides, Fusobacterium
ve Colostridium), staphylococcus-
streptococcus türleri, ve 
Pseudomonas aeruginosa. Ancak 
enfeksiyon genellikle 
polimikrobiyaldir.



Tedavi yaklaşımı;

 Erken teşhis, geniş spektrumlu antibiyotikler ve acil cerrahi 

debridman ilk müdahele olarak uygulanmaktadır. 

 Bunlara ek olarak Hiperbarik oksijen tedavisi  ve intervenöz 

immünoglobulin, cerrahi debridman ile kombine edildiğinde 

faydalı olabileceği düşünülmektedir.



OLGU SUNUMU;

 S.S. 54 yaşında kadın hasta bilinen kronik hastalığı yok. Bilinen 
alerjisi yok.

 Geçirdiği travik kazası sonrası pelvis, omurga, kosta ve skapula
da çoklu kırıkları mevcut. 

 GYB takibinden sonra servise alınan hastada pelvik fiksatör
mevcut, sol skapulaya platin takılmış, cvp kateteri mevcut 
vitalleri stabil olarak takip edildi.

 Hastanın oksipital bölgede evrelendirilemeyen evre 3*5 cm 
çapında bası yarası ve koksisde evre 2 eksudalı bası yarası 
olduğu değerlendirildi. Sol femur bölgesinde bülleri olan 
hastanın operasyon sonrası elastik bandaj uygulamasıyla 

büllerin oluştuğu iletildi.



İşlem Adı Sonuç Sonuç Birimi Referans Değeri

Sodyum 

(Serum/Plazma)

132 mmol/L 135 - 148

Kreatinin

(Serum/Plazma)

0.58 mg/dl 0.5 - 0.95

C reaktif protein

(CRP)

28,9 mg/L 0-5

Glukoz 101 Mg/dl Karar Sınır Değeri: 

<70 mg/dL

Hipoglisemi, 100-

125 mg/dL

Bozulmuş açlık 

glukozu, >126 

mg/dL Diyabet.

WBC 5,5 10^3/uL 4,5-10,3

HGB 1 10,9 g/dl 12.5 - 17.2



 Hastanın mevcut bası 
yaraları uygun hemşirelik 

bakımıyla iyileşti ancak sol 
femurdaki büllerde sürekli 
nekrotik doku artışı olduğu 

gözlemlendi.









 Hastanın yara kültüründe E.coli ve Pseudomonas sp. üremesi 

oldu, önerilen antibiyotikler başlandı.

 Rekonstrüktif cerrah tarafından hastaya debridman yapıldı.

 Hastaya 3 günlük periyodlarla VAC takılması planlandı. Her 

pansumanda nekrotik dokular debridman ile temizlendi.

 Hasta  VAC ile eş zamanlı 30 seans Hiperbarik oksijen tedavisi 

planlandı.







• ‘Öğrendiğim, algıladığım ve 
hissettiğim her şey bir 
tarafa, bir hemşire için 
sabrın ne kadar önemli 
olduğunu ve muhtevasına 
sabrın dahil edilmediği bir 
tecrübenin, insanı en fazla 
işini iyi yapan bir robota 
dönüştüreceğini anladım.’

Arzu YARAMAZ

Sabırla dinlediğiniz için 
teşekkür ederim


