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O2  tarihi - NASA  
Oxygen on Earth 2.5 Billion Years Ago 

«Great Oxidation Event» - «Oxygen Catastrophe» 

Siyanobakterler 
Güneş ışığı 
Fotosentez 0.21 

Keşfi..  
İki kimyacı tarafından keşfedildi 
•  1772’de Carl Wilhelm Scheele 
•  1774’te Joseph Priestley  

•  Yunanca oksis "asit - keskin" 
•  Güçlü bir oksidan   
•  İkinci elektronegatifliğe sahip element 
•  Evrende en bol bulunan 3. element 
•  Yer kabuğunda en bol bulunan element 

O2 
•  Havanın %20.8'i 
•  Suyun %88'i 
•  Yaşamı koruyucu 
•  Hücresel solunumda gerekli 
•  Hiperoksi doğal değildir 
•  Toksisite gelişebilir 
•  Türlerin toleransı farklıdır 

•  Korozif.. 

Yararlı m
ı ? 

 
 

Zararlı m
ı ? 

 

"Her madde zehirdir. Zehir olmayan madde yoktur;  
zehir ile ilacı ayıran dozdur"  

İlaç mı ? 

 
 

Zehir m
i ? 

 

O2 
İnsanoğlunun adaptasyonu 
•  1 atm de %21 e 
•  PaO2 : 80-100 mmHg 
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N Engl J Med 2009;360:140 

..çok düşük düzeylere de çok iyi adapte olabilir.. 

24.6 

Hastalar neden hiperoksik ? 
•  Hastalıklarda kullanımı yaygın 
•  Uygulamak kolay 
•  Ölçümü ve ayarlanması güvenli değil 
•  Kısa sürede toksik olmadığına inanılıyor 
•  FiO2 <0.6 toksik olmadığına inanılıyor 
•  Yakın izlem eksikliği 
•  Gerçek izlem zorluğu 

Hiperokside.. 
•  ROS üretimi artar 
•  HPV azalır 
•  Sistemik vazokonstrüksiyon gelişir 
•  İskemi reperfüzyon hasarı gelişir 

 

Hyperoxia in intensive care, emergency, and 
peri-operative medicine: Dr. Jekyll or Mr. Hyde? 
A 2015 update 

Neden toksik ?  

Reaktif Oksijen Türleri 

Reaktif Oksijen Türleri 
•  Oksijen merkezli radikaller  

–  Süperoksit (O2 ⃰ - )  
–  Hidroksil (OH ⃰  )  
–  Peroksil (RO2 ⃰ )  
–  Lipid peroksil (LOO  ⃰ )  

•  Radikal olmayanlar oksijen türleri  
–  Hidrojen peroksit (H2O2 )  
–  Hipokloröz asit (HOCl)  
–  Ozon (O3 )  
–  Singlet oksijen (O2 * ) 
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Radikallerin Toksik Etkileri  
Hedef Mekanizma Etki 
Membran Lipid 

peroksidasyonu 
Membran hasarı 

Proteinler Protein 
oksidasyonu 

Enzim İnhibisyonu 

Nükleik asitler DNA kol kırıkları Mutagenezis 
Enzimler Sülfhidril  

deplesyonu 
Enzim İnhibisyonu 

Hiperoksi ilişkili 
hüce hasarı 
AP activator protein 
DAMP damage-associated molecular pattern 
molecules 
H2O2 hydrogen peroxide 
IFN interferon gamma  
IL interleukin 
MAPK mitogen-activated protein kinase, 
NADPH nicotinamide adenine dinucleotide 
phosphate 
NF-κB nuclear factor kappa B 
NLR nod-like receptor  
Nrf2 nuclear factor-2 erythroid related factor-2 
O 2 ·− superoxide 
OH · hydroxyl radical 
ONOO − peroxynitrite 
PMN polymorphonuclear neutrophil 
RAGE receptor for advanced glycation end products 
ROS reactive oxygen species 
TLR Toll-like receptor 
TNF tumor necrosis factor 
VEGF vascular endothelial growth factor 

Hiperoksi 

Chest 1972;62:162-169 

•  15 hastadan 6 akc 
•  MV 
•  % 60-100 O2 

•  14 sa-13 gün 
•  3 günden fazla uygulama bariyerde 

kalınlaşmaya neden olur 
•  Kalınlaşma interstisyumda belirgin 

Hiperoksi ve Akc ler 

O2 Süre Bulgular Kaynak 
%100 25 sa Vital kapasitede ılımlı 

azalma, 6. sa de trakeit 
Comroe, JAMA 1945 

%100 6-12 sa Kompliyans, A-aDO2, EVLW 
değişmemiş 

De Water, NEJM 1970 

%100 6 sa Trakeit Sackner, Ann Intern Med 1975 
%95 17 sa BAL da albümin artışı Davis, NEJM 1983 
%100 8 sa Normal bronkoskopi Kotani, Anesthesiology 2000 

Hiperoksi ve mortalite 
Association between administered oxygen, arterial partial oxygen  pressure and 
mortality in mechanically ventilated intensive care patients  
De Jonge et al. Crit Care 2008;12:156 

Klinik çalışmalar- MV ve solunumsal 

Yayın Grup ve sayı Etki Yorum 
Eastwood  
2012 

MV  
152 680 

- Mortaliteyi hipoksi artırmış, hiperoksi 
artırmamış 

de Jonge 
2008 

MV  
36 307 + Yüksek FiO2 ve düşük PaO2 ve yüksek 

PaO2 hast mort artırmış 
Suzuki   
2014 

MV  
105 +/- Konservatif O2 yararlı 

Aboab  
2006 

ARDS  
14 +/- 

 

Pür O2 ile alveoler derekrüitment 

Austin  
2010 

KOAH  
405 + Akut atakta titre edilen O2 mortalite, 

hiperkapni ve solunumsal asidozu azaltır 
Cameron 
2012 

KOAH  
180 + Akut atakta hipoksemi ve hiperoksemi etkili 

Perrin  
2011 

Astma  
106 + 

 

Akut atakta CO2 yi artırır 
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Oxygen  
The good, the bad, and the necessary... 
 
•  30 dk/1 sa %28 O2 ile KOAH da oksidatif stres 

artar (IL-6 ve 8 izoprostan) 
Eur Respir J 2003;21:48 

Thorax 2004;59:1016 

•  Pulmoner toksisite sadece FiO2>0.6 

PROXI Trial, Anesth Analg 2012 
 
1400 elektif/acil laparatomi % 30/80 O2 
Perop ve postop 2 sa verilen %80 O2 uzun dönem/2 yıl 
mortaliteyi özellikle kanser cerrahisi geçirenlerde artırır 
Kanser cerrahisi dışındakileri etkilemez 

Hiperoksinin Kardiyak Etkileri 

•  Koroner kan akımı azalır 
•  Kalp debisi azalır 
•  Kalp hızı azalır 
•  SVR artar 

Haemodynamic effects of oxygen in patients with acute 
myocardial infarction.  
Thomas M et al. Brit Heart J 1965;27:401-7 

Effects of supplemental oxygen administration on coronary blood 
flow in patients undergoing cardiac catheterization.  
McNulty PH et al. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2005;288:H1057 

The coronary flow velocity (CFV; A), coronary blood flow (CBF; B) and coronary 
vascular resistance (CVR; C) in subjects during sequential room air and 100% 
oxygen breathing 

• Çok merkezli kohort 
• 6326 hasta 
• Postresüsitasyon hiperoksemi: PaO2>300 mmHg 
• Hastane içi ölümde bağımsız değişken 
• Mortalite: Hiperoksemi>hipoksemi 

Association Between Arterial Hyperoxia Following Resuscitation 
From Cardiac Arrest and In-Hospital Mortality 
Kilgannon et al. JAMA. 2010;303:2165 
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6496 
hasta 

Kardiyak arest sonrası  Kadiyak arest çalışmaları… 
Yayın Grup sayı Etki Yorum 
Bellomo 2011 KA 12108 - Mortalite üzerinde gücü yok 

Elmer 2014 KA 184 + Ciddi hiperoksi yaşamda kalma ve taburculuğu 
azaltır 

Ihle 2013 KA 584 - İlk 24 sa de hiperoksi hast mortalitesini etkilemez 

Janz 2012 KA 170 + PaO2 hastane mortalitesi ve nörolojik durum 
zayıflığını artırır 

Kilgannon 2010 KA 6326 + Normoksi ve hipoksiye göre zararlı mortaliteyi 
artırır 

Kilgannon  2011 KA 4459 + Hastane ölüm riski supra normal dozlara bağlı 

Kuisma 2006 KA 28 - %30-100 arasında fark yok 

Lee 2014 KA 213 - PaO2 hastane mortalitesi ile ilişkili değil 

Nelskyla 2013 KA 122 - 30 gün yaşamda kalma ve hast taburculuğuna 
etkisi yok 

Spindelboeck 2013 KA 145 - PaO2 hastane yatışlarını artırır, zararlı etkisi yok 

Vaahersalo 2014 KA 409 - Hiperkapniye yol açar, zararlı etkisi yok 

• STEMI, 441 hasta 
• Çok merkezli, prospektif, randomize 
• Hava vs O2 desteği (8L/dak) 
• O2 tedavisi ile miyokard hasarında artış 
 

Hiperoksi ve AKS 
Air Versus Oxygen in ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction: 
Stub D, et al. Circulation. 2015;131:2143 

Hiperoksi Normoksi P değeri 

Ort Pik CKmb (U/L) 1948 1543 0.01 

Pik Troponin (µg/L) 57 48 0.18 

Aritmi  (%) 40 31 0.05 

Rekürren MI (%) 5.5 0.9 <0.01 

İnfarkt boyutu -6 ay (g) 20 13 0.04 

Mortalite (%)  1.8 4.5 0.11 

AVOID Study 
A randomized controlled trial of oxygen therapy in acute myocardial 
infarction Air Verses Oxygen In myocarDial infarction study  
Stub D et al. Am Heart J. 2012;163:339 
 
 •  The purpose of the study is to determine whether withholding routine supplemental 

oxygen therapy in patients with acute ST-elevation myocardial infarction but without 
hypoxia prior to reperfusion decreases myocardial infarct size.  

 
•  490 patients, >18 years of age with acute ST-elevation myocardial infarction of less 

than 12 hours duration. 

«Hipoksemi olmayan STEMI 
de O2 den kaçınmalı» 

Klinik çalışmalar… 
Yayın Grup ve sayı Etki Yorum 
Minana  
2011 

ADH  588 - Kabuldeki PaO2 uzun dönem mortaliteyi 
etkilemez 

Ranchord  
2012 

STEMI  136 - Titrasyonla hiperoksinin faydası ve zararı yok 

Stub  
2012 

STEMI 441 + Suppl oxygen in STEMI without hypoxia 
increased myocardial injury, recurrent 
myocardial infarction, cardiac arrhythmia and 
myocardial infarct size at 6 months 

Sutton  
2014 

Post kardiyak 
cerr 8360 

- YB de ilk 24 sa mortalitesiyle ilişki yok 

Ukholkina  
2005 

AMI 137 - %30-40 O2  oda havasından iyi 
30 min prior to myocardial reperfusion and 
within 4 h thereafter reduced the area of 
necrosis, peri-infarction area, improved 
hemodynamics, and decreased the rate of post-
op rhythm disorders 

Zughaft 
2013 

AKS 300 - troponin- t, miyokard hasarı ve morfin dozuna 
etkili değil 

A prospective, randomized Phase II clinical trial to evaluate the 
effect of combined hyperbaric and normobaric hyperoxia on 
cerebral metabolism, intracranial pressure, oxygen toxicity, and 
clinical outcome in severe traumatic brain injury  
 
Rockswold et al. J Neurosurg 2013 118:1317 

•  42 TBI HB/NB kombinasyonu  
•  %100 O2 1.5 ATM de 60 dk - 1 ATM de 3 sa  
•  Sağlam ve perikontüzyon alanlarında serebral metabolizmanın 

oksidatif biyogöstergelerini iyileştirmiş 
•  İntrakraniyal basıncı/hipertansiyonu azaltmış 
•  Serebral toksisite biyogöstergelerinde iyileşme görülmüş  
•  6 aylık takipte mortalite azalmış 
•  Sinerjistik terapötik etkileri var 
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Klinik çalışmalar… 
Yayın Grup sayı Etki Yorum 

Asher  
2013 

TBI 193 - PaO2 >250 mmHg  
hipokarbi ve hiperkarbiden bağımsız olarak 
iyileştirici etkili  

Brenner 
2012 

TBI 1547 + Kısa süreli fonksiyonel taburculuk ve 
mortaliteye olumsuz etkili 

Davis  
2009 

TBI 3420 + Aşırı hiperoksemi hipoksi gibi zararlı 

Quintard 
2014 

TBI 36 
 + Incremental normobaric FiO2  serebral 

eksitotoksisiteyi artırır 
Raj  
2013 

TBI 1116 
 

- 6 aylık mortaliteyle ilgili değil 

Rincon 
2013 

TBI 1212 
 + Hiperoksi:>300 mmHg, normoksi:>60 

mmHg ya göre hastane ölümlerini artırır 
Narotam 
2013 

TBI  Beyin için gerekli ve güvenli 
Akc için sanıldığı kadar korkunç değil.. 

Klinik çalışmalar… 
Yayın Grup sayı Etki Yorum 
Jeon  
2014 

İnme 257 + Serebral iskemiyi geciktirir 

Rincon  
2014 

İnme 2894 + Hastane ölümlerine normoksi ve 
hipoksiden daha etkili 

Ali 2014 
Roffe 2011 

İnme 289 - 6 ay outcome etkisi yok 
Minimal nörolojik iyileşme var 

Ronning  
1999 

İnme 310 + Hafif ve orta inmeli hipoksisi olmayanlara 
rutin vermeyin 

Young 
2012 

İnme 2643 - İlk 24 sa de etkili değil 

Sepsisde.. 
Stolmeijer R et al. Oxygen therapy for sepsis patients in the emergency 
department: a little less? Eur J Emerg Med. 2014;21:233 

Netherlands Cohort study 
83 hasta  
Hiperoksi mortaliteyi etkilemez 

Hiperoksi, hipoksi ve iskemide «fırsat penceresi» ni genişletir 
FiO2 0.6 dan 1.0 e çıktığında apne süresi (sat<%90) iki kat artar 

Atelektazi alanı artar.. 

Postoperative Hyperoxia (60%)  
Worsens Hepatic Injury in Mice  
Anesthesiology 2014;121:1217 
 

•  %21 ve 60 karşılaştırması 
•  Hepatik iskemi reperfüzyon hasarı modeli 
•  «Liver injury after ischemia was significantly aggravated by hyperoxia» 
•  Liberal tedavi özellikle kc yetm/cerr için araştırılmalı 
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Hiperoksi ve  
Yara Yeri Enfeksiyonu  

•  Subkutan oksijenin artması yara yeri enfeksiyonunun önlenmesinde etkili 
•  Nötrofillerin oksijen radikalleri üretmesini, kollajen ve epitel yapımını artırır 

Oksijen bir antibiyotik mi ?  
 

The Anesthesiologist’s Role in the Prevention of Surgical Site Infections 
Mauermann WJ , Nemergut EC. Anesthesiology 2006;105:413 

Azalmış                            Artmış  

Hyperoxia may be beneficial 
Critical Care Medicine 2010:38:559 

•  Temel YB pratiği 
•  PaO2: 55-80 mmHg ve SpO2: %88-95 
•  Septik şokta ilk 12-24 sa % 100 verilmeli 
•  %100 ile inflamasyonda özellikle düşük tidal volüm ve 

PEEP ile intrapulmoner şant kötüleşmiyor 
•  Pulm hiperoksi; tidal volüm hasarında uzun süre 

maruziyette; inflamasyon, oksidatif stres ve apopitoz 
oluşturur 

•  Peroperatif yararlı ve antibiyotik etkili 
•  MV de septik şokta ilk 24-48 sa %100 öneriliyor 

Hyperoxia: is it a
 biomarker  

for mortality? 

H2O CO2 ENERJİ 

Add your text in here GLUKOZ O2 

MİTOKONDRİ 

YB de Konservatif  
O2 tedavisi 

SPO2 

 ≤ %90 
 SPO2 

%91-96 
SPO2 
≥ %97 

 

•  Dikkat 
PaO2 <60 mmHg ise SPO2  den bağımsız olarak davranılır 

PaO2 sınıflaması 
• Ağır hiperoksi: >300 mmHg 
• Orta hiperoksi: 101-299 mmHg 
• Normoksi: 60-100 mmHg 
• Hipoksi: <60 mmHg 
 
 

Hedeflenen FiO2 nin kapalı devre kontrolü 

•  Hedeflenen miktarda O2 verir 
•  Uygulamada konservatif olunabilir 
•  Uygulayıcının becerisine bırakılmaz 

•  RCT kanıtları zayıf 
•  Çalışmalar heterojen 
•  YB da optimum oksijen hedefleri neler 
•  Neye ve kime göre değişir 
•  Gruplarda ve bireysel farklılıklar  
•  Arteriyel oksijen izlenmeli 

Damiani, Critical Care 2014 
Helmerhorst, Critical Care Med 2015 
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O2 

HİPOKSEMİ  

AŞIRI HİPEROKSEMİDEN KAÇINALIM 

Te
şe

kk
ür

le
r 


