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Ciddi  Hipoksemi 
 
 

                            Uzm Dr Fethi Gül 
                                                                  
                                                  08.04.2016 

              Antalya  

    Risk Faktörleri Nelerdir? 

	  	  	  	  Etiyoloji? 
	  ZOR KONU 

Tanım ? 

Tedavi? 

Genel Tedavi  Prensipleri 

Ventilatör dışı tedaviler 
 
	  

     Mekanik ventilasyon 

 Tedavi? 

Hipoksemi 

V/P uyumsuzluğu (ARDS,KOAH,emboli) 

         Alveol Hipoventilasyonu  
               (opoid aşırı dozu) 

	  	  	  	  	  	  	  Doku Perfüzyon Yetersizliği 
            (Düşük kalp debisi) 

İnspire edilen havada   oksijen azlığı 
                  (yüksek irtifa) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sağ- sol şant 

     (pnömoni,atelektazi) 

Ciddi  Hipoksemi 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   PaO2/FiO2 ≤100  
 

veya  
 

TV 4 ml/kg iken pPlato >30 
cm H2O  

 
veya 

 
Oksijenasyon indeksi >30 

!
!

 
OI > 30 refrakter 

hipoksi 
	  

Oksijenasyon  İndeksi 
	  	  	  	  

12-24 saat 
 

Fi02: 0.8 – 1.0 + 
PEEP : 10 – 20cm H20 

 
 

Pa02 < 60 mmHg 
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Standart tanım 
bulunmamakta 

Mortalite 
yüksek 

Akut solunum 
sıkıntısı 

sendromunun 
(ARDS) alt 

tipi?? 

 Farklı 
kriterler 

geliştirilmiş 

ARDS ? 

272 yetişkin hasta 
12 Hasta (travma, viral 
pnömoni, hemorajik 
pankreatit) 

•  sert akciğerler 
•  oksijene yanıtsız hipoksemi     
•  bilateral infiltrasyon 

Akut gelişen solunum sıkıntısı 

Bilateral infiltrasyon 

Alveolar  
atelektazi 

İntra-alveolar  
hemoraji ve ödem Hyaline membran 

1988 yılında, Murray ve arkadaşları tarafından 
Akciğer Hasar Skoru (LIS) tanımlanmıştır 

John F. Murray, Michael A. Matthay, John M. Luce, and Michael R. Flick "An Expanded Definition of the Adult Respiratory Distress Syndrome", 
American Review of Respiratory Disease, Vol. 138, No. 3 (1988), pp. 720-723 

1994 yılında, “American European 
Consensus Conference (AECC)”, ALI ve 

ARDS tanımlarını yapmıştır 
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ARDS Berlin Tanımlaması; 2012 

Pnomoni 

Sepsis 

Major  Travma 

Pankreatit !

Şok 

İlaç  Aşırı Dozu 

İnhalasyon  Yanığı/Ciddi Yanık 

Gastrik  İçeriğin  Aspirasyonu 

Transfüzyon İlişkili Akciğer  Hasarı 

Radyoloji 
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TEDAVİ 

Hastayı ARDS olarak 
değerlendirebiliriz     

Hımm. ARDS..!

Hipoksiyi  nasıl tedavi etmeliyim?? 

f? ,TV?,Pplato 
ECMO?? 

Pron? 

DESTEK TEDAVİSİ 

Çok Homojen Akciğer 

          Az Enerji Akciğer  
Koruma 

Ekspirasyon sonu 
basıncı / hacmi arttır 

	  

Akciğer Koruyucu 
Ventilasyon	  

Kapanmış 
alveollerin 

tekrar 
açılmasını 

sağla 
	  

İnspirasyon sonu 
basıncı / hacmi 

kısıtla 
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Düşük Tidal Volum 
429 hasta  

Vt 6 ml/kg  
Plato P ≤ 30 cmH 2 O 

Geleneksel tidal volüm 
432 hasta 

Vt 12 ml/kg 
Plato P ≤ 50 cmH 2 O 

Pron  Pozisyon 

              Mediastinal yapıların (kalp) öne doğru yer değiştirmesi 
                   Sekresyonların daha rahat uzaklaştırılması 
                        Havanın Homojen dağılımı 

	  
	  

                 FRC’ de artış 

                                          V/P’ da iyileşme 

                                       Parankim hasarında azalma 

Yer çekiminin etkisi ile pron 
pozisyonda alveoller daha 

homojen havalanmaktadır.!

Kalbin dorsal akciğerlerde 
basıncın kalkması ile 

 
  i)Alveolü açan maksimum   
inspiratuvar basınç, PEEP↓ 
 ii) Alveollerin siklik açılıp 

kapanmalarının önüne geçilir. 
 !

KONTRAENDİKASYONLAR KOMPLİKASYONLAR 

Spinal instabilite 
 
Şok(MAP<65 mm/Hg) 
 
Stabil olmayan kırıklar 
 
Gebelik 
 
Masif hemoptizi 
 
Artmış kafa içi basıncı 
 
Trakea cerrahi(<2 hafta) 
 
 
 
 
 

Bası ülserleri 
 
Endotrakeal tüpün yer 
değiştirmesi/çıkması 
 
Retinal hasar 
 
Kateter-tüplerin çıkması 

 
 

1980-2014 yılları arasında 10 
randomize kontrollü çalışma 

Mortalite 
	  

Supine 
pozisyon: 

 
%38.3 

	  

Prone 
pozisyon: 

 
% 33.4  

Sadece 1 çalışmada mortalite daha düşük( Erken uzamış prone) 
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466 ARDS hastası 

 PaO2/FiO2 ratio <150 
 
 

237 pron : 16 saat 
  

28 ve 90 günlük mortalite 
 
 
 
 

pronda daha düşük 
(16% vs. 33%; 29% vs. 41%) 

!

HEDEF 

Your	  Text	  PaO2’ da  ilk 30 dakikada 
 10 mmHg artış 

Erken Uzamış Pron DAHA ETKİLİ !! 
( İlk 36 Saat, 12-18 Saat Süre İle) 

	  	  

‘Recruitment’ Manevraları 

Akciğerlerde kapalı olan alveollerin tekrar açılması 

Akciğer kompliyansının arttırılması 

Alveol hasarının engellenmesi 

Ventilasyon perfüzyon oranının düzeltilmesi  
 

Toplam akciğer kapasitesinin arttırılması 
 

Havalanan alanlar Havalanmayan alanlar 

Az havalanan alanlar Plevral efüzyon 

P / V Tools 
	  

Üst	  kırılma	  noktası	  

Alt	  kırılma	  noktası	  

30-‐40	  saniye	  
30-‐50	  	  cm	  H2O	  

	  PEEP	  

PROGRESİF	  PEEP	  
ARTIRMA	  

MAKSİMUM	  PIP:60	  
cmH2O	  

2	  DAKİKA	  	  
PIP:40-‐45	  	  
PEEP:25-‐30	  

PCV:10-‐15	  cm	  H2O	  
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Sustained & PCV Recruitment 
 

PCV      PaO2/Fio2 daha yüksek, PCO2 
benzer. 

 
               Hemodinamik etkilenme daha az 
             (sPAP, sağ ventrikül iş yükü, CO)  

            86 ARDS HASTASI 
5-15-45 PEEP İLE RECRUITMENT 

	  

 Kompliansı, parenkimi kötü olan hastalar. 
Akciğer dışı nedenler	  

                                            Yanıt daha iyi 
                                               Mortalite daha yüksek. 

Normal akciğer 
parenkimi 

Konsolide alan 

Akciğer dışı, erken faz, ağır ARDS 
daha etkin 

 Mortalite ve yoğun bakım yatış 
süresine etkisini gösteren randomize 

kontrollü çalışma yok 

YAN ETKİLER  
  Hemodinamik instabilite 

Aritmiler   -  Barotrauma   

      Hasta-ventilatör uyumsuzluğu  

Kas  
Gevşetici 

NMB 

Kas Aktivitesi 

•  Oksijen tüketimi  

•  Volutravma  

•   Barotravma  

•  Hasta-ventilatör uyumsuzluğu 

kritik hastalık 
nöropatisi  

 

postravmatik 
stres bozukluğu 

	  

Risk Azalır 

Dezavantaj 
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ACURASYS trial.!
Çok merkezli 

340 ciddi ARDS hastası 
Sisatrakiryum  infüzyonu 48 saat   

PaO2/FiO2<150	  

90 günlük mortalite 
MV kaliş 

Barotravma 
Hastane yatış süresi 

Erken NMBA kullanımı ile; 
28 günlük mortalitede düşme 

Ventilatörsüz geçen gün sayısında artış   
PaO2/FiO2 oranında artış 

Barotravma sıklığında azalma 

ECMO 

Ciddi Hipoksemide ECMO 

1968: Kolobov ve Zapol ilk membran oksijenatörü 
Geliştiriyorlar 

1971:  İlk klinik rapor yayınlanıyor. 
Donald Hill,1972; NEJM 

24 Yaş erkek hasta 
 

Künt toraks yaralanması 
 

''Şok Akciğer'' 
 

VA ECMO=75 SAAT 
                

  
 

SEKELSİZ İYİLEŞME 
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ARDS’de maksimum akciğer koruyucu ventilasyona rağmen 

Ciddi hipoksemi  
 
	  

Hiperkarbi+ 
asidemi 

	  

Yüksek Plato 
basınçları 

	  

ECMO( VV-VA) 

 
ECMO BAŞLANMA KRİTERLERİ 

 
FiO2>%90 ve Murray skoru 2-3 iken  PaO2/FiO2<150 

 

FiO2>%90 ve Murray skoru 3-4 iken  PaO2/FiO2<100; en az  

6 saatlik desteğe rağmen 

!
!
!

UYGULANAMAYACAK HASTALAR 

 
 

!
!
!

KOMPLİKASYONLAR 

 
 

7 günden daha uzun FiO2 ihtiyacı > %80 
 
Beklentilerin düşük olduğu hastalar 
 
                      -anoksik beyin hasarı, metastatik kanser 
 
7 Günden daha uzun MV  
 
Antikoagulasyon alamayacak hastalar  

Kanama-%30-40  

Tromboemboli 

HIT 

Kanül ilişkili-perforasyon,iskemi,diseksiyon 

Kardiak tromboz 

Serebral hipoksi 

 
Mortalite oranlarında düşme yok* 

 
Akciğer koruyucu ventilasyon uygulanmamış 

ECMO öncesi uzun süre MV desteği 
ECMO tecrübesi 

!
!
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 Randomize Çok Merkezli  Kontrollü 
Çalışma 

!
!

               Mortalite   %63                     %47 
 

 

 

 

KONTROL                     ECMO 

 
 ECMO grubunda farklı merkezlere transfer 

	  Kontrol grubunda standart tedavi protokolü  yok	  
 

Ventilatör parametreleri ile ilgili bilgi yok 
	  

 
CİDDİ HİPOKSEMİ 

                PaO2/FiO2 < 50 mm Hg, FiO2 ≥ 80%  > 3saat                          
                  PaO2/FiO2 < 80 mm Hg, FiO2 ≥ 80%  > 6 saat 

	    
Mortalite?( 30 ve 90 günlük) 

MV süresinde kısalma? 
Katekolamin ihtiyacı? 
Hastane yatış süresi? 

	  

!
!
!

 
ARDS’de konvansiyonel tedavilere yanıt 

alınamayan durumlarda başlanmalıdır. 
 

 
 

!
!

 
Teknolojinin ve bilgi birikimi ile optimum 

başlangıç zamanı ve kullanım endikasyonları 
güncellenmektedir 

 
 

!
!
!

 
ARDS’ de ağır  hipokseminin düzelmesinde  

ve hemodinamik iyileşmede  etkili olarak 
organ disfonksiyonlarını önler.  

 

 
 

!
!

 
 

Risk, komplikasyon ve uzun dönem sonuçları 
gözden geçirilmeilidir. 

 

 
 

!
!

 
 

Maliyet, ulaşabilirlik, deneyim ve ciddi 
komplikasyonlar temel problemler. 

 

 
 

YÜKSEK FREKANSLI VENTİLASYON STRATEJİLERİ 
(HFOV) 

•  Ossilatör pompa ile çok yüksek frekanslar(300-900 f/dk)  

•  Çok düşük tidal volümler (1-3 ml/nefes)   

 

  Alveoler recruitment da etkin 

 Düşük komplians ve derin hiperkapnide faydalı 

 !
  Hayvan çalışmalarında HFOV & konvansiyonel yöntemler  
 
 
  inflamasyonda azalma ve daha iyi alveoler recruitment 

 

Hamilton PP, Onayemi A, Smyth JA, Gillan JE, Cutz E, Froese AB, et al. Comparison of conventional and high-frequency ventilation: oxygenation and lung pathology. J Appl Physiol 

1983;55:131-8. 

Imai Y, Kawano T, Miyasaka K, et al. Inflammatory chemical mediators during conventional ventilation and during high frequency oscillatory ventilation. Am J Respir Crit Care Med 

1994;150:1550-4 

 

Mortalite ↑↑↑ 
(%47 & %35) 

Sedasyon↑ 
kas gevşetici ihtiyacı↑ 

!

28 günlük 
mortalite benzer 

Erken orta-ciddi 
ARDS faydalı 

değil  !!!! 
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 Bu randomize 
çalışmaların 
öncesinde 

Oksijenizasyonu 
iyileştirdiği yönünde 
Mortaliteye faydası yok  HFOV’u 

destekleyen   küçük 
gözlemsel çalışmalar 

• Bollen CW, van Well GT, Sherry T, Beale RJ, Shah S, Findlay G, et al. High frequency oscillatory ventilation compared with conventional mechanical 
ventilation in adult respiratory distress syndrome: a randomized controlled trial [ISRCTN24242669]. Crit Care 2005;9: R430-39. 

• Derdak S, Mehta S, Stewart TE, Smith T, Rogers M, Buchman TG, et al. High-frequency oscillatory ventilation for acute respiratory distress syndrome in 
adults: a randomized, controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2002;166:801-8. 

!
HFOV’un ARDS’de ağır 
hipoksemide kullanımı yeterli kanıtlar 

gösterilene kadar ilk tedavi seçeneği olarak 
tercih edilmemelidir. 

	  

 
ARDS’de oksijenasyonu artıran  tedavilerin  
heterojen gruplarda başarısı halen düşüktür. 

	  

ARDS’ de ölümlerin %16 ‘sı  ciddi hipoksemi 
kaynaklıdır 

Oksijenasyonu düzeltmede hiçbir tedavinin 
diğerine üstünlüğü gösterilememiştir. 

	  

SONUÇ 

TE	  	  

Teşekkürler 

William-Adolphe Bouguereau (1825-1905)  
The Difficult Lesson (1884) 


