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ECMO KOMPLİKASYONLARİ

 Trombositopeni/HIT

 Tromboz

 Hemoliz

İnfeksiyon!
 Periferik İskemi



ECMO VE ENFEKSİYON

 Doku bütünlüğünde bozulma ve uygulanan invazif
girişimler (santral katater, üriner katater,ventilatör) ile 
ilişkili olarak gelişen ve en genel komlikasyonlardan biri 
olan enfeksiyon, prognozu belirleyen en önemli 
faktörlerden biridir.

 ECMO komlikasyonlarını önlemek ve sonuçların 
düzeltilmesi için iyi bir genel posteratif bakım, uygun 
organizasyon ve uygulamanın üzerinde durulmalıdır.



ECMO VE ENFEKSİYON

 Yapılan çalışmalarda ECMO kullanım süresinin ve 
mekanik komplikasyonların enfeksiyon gelişmesini 
belirleyen risk faktörleri olduğu gösterilmiştir.

 Yine VA-ECMO daha karmaşık bir kanülasyon
gerektirmesi ve vasküler travma sistemik enfeksiyonun 
iskemi gibi daha fazla komlikasyon geliştirme 
potansiyeli taşıması nedeniyle VV_ECMO’ya göre daha 
fazla enfeksiyon riskine sahiptir.



ECMO UYGULAMASINDA ENFEKSIYON GELIŞIMINDE

OLASI RISK FAKTÖRLERI

 Zayıflamış İmmün Sistem

 Geniş ECMO Kanülleri

 Endotrakeal Tüp

 Santral Venöz Katater

 İABP

 Uzamış Mekanik Ventilasyon Süresi

 Uzamış Yatış Süresi



ENFEKSİYON YERLERİ:

 En Yüksek Oranda ETA: %26,5 

 Yara Yeri Enfeksiyonu: %18,3 

 Kateter Enfeksiyonu: %7,9



 Üreme (+) olgular: %36,5 

 En yüksek oranda 

 Klebsiella: %14,3 

 Streptokok: %7,1  

 Acinetobacter: %6,3

 Fungal Enfeksiyon: %2.4



 Üreme olan hastalarda ECMO süresi üreme
olmayanlardan anlamlı düzeyde yüksek olarak 
saptanmıştır (p<0,01).

 Mortalite saptanan olgularda da üreme anlamlı yüksek 
bulunmuştur. (p<0,01).



 Pediatrik grupta:

- Hemodiyaliz ile üreme arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ilişki saptanmıştır (hemodiyalizde üreme 
riskinin 4,118 kat fazla)

- ECMO süresi 5 gün üzerinde olanlarda üreme 
saptanma oranı anlamlı düzeyde yüksektir (p<0,05). 
(ECMO süresi 5 gün üzerinde olanlarda üreme 3,125 kat 
fazla) 



 Erişkin grupta:

- Hemodiyaliz ile üreme arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05). (üreme riskinin 
4,073 kat fazla)

- ECMO süresi 5 gün üzerinde olanlarda üreme 
saptanma oranı anlamlı düzeyde yüksektir (p<0,01). 
(ECMO süresi 5 gün üzerinde olanlarda üreme 6,769 kat 
fazla) 



 Literatürde ECMO sonrası gelişen enfeksiyonlar*: 

-Ventilatör ilişkili pnömoni: %55

-Bakteriyemi: %18

-Mediastinit: %11

-Kanül enfeksiyonu: %10



 Bu hastalarda hastane enfeksiyonu için diğer risk 
faktörleri:

 endotrekeal tüp

 üriner katater

 santral venöz katater

 Yapılan çalışmalarda pediatrik ve erişkin hasta
gruplarında ECMO ilişkili enfeksiyon insidansı %20-45



 Çalışmamızda

 En Sık Enfeksiyon Odağı ETA

 En Sık İzole Edilen Mikroorganizma Klebsiella
Pnömonia



ECMO VE ENFEKSİYON

 Hastanede kalış süresinin uzamasına bağlı olarak artan 
enfeksiyon riskinden dolayı mortalite görülmeyen 
hastalarda hastane kökenli enfeksiyon görülme oranı 
daha yüksek olarak belirlenmiştir.

 Bizim kendi serimize göre:

 5 günden daha uzun süren ECMO tedavileri

 2 yaştan küçük hastalar

 Enfeksiyon riski en yüksek hastalar

 Enfeksiyon ise en çok ventilatöre bağlı enfeksiyonlar ve 
femoral kanül yeri ya da birden çok revizyon gerektiren  
ya da tellenmemiş açık olarak takip edilen hastalarda 
mediastinal enfeksiyonlar olarak görüldü.



ECMO VE ENFEKSİYON

 Bu invaziv tedavi yöntemi çok sıkı bir şekilde 
asepsi/antisepsi kurallarına uyulmasına ve hastanın 
takibinde günlük kateter bakımlarının çok temiz bir 
şekilde yapılması gerekmektedir.

 Genel olarak ECMO devresine hipereliminasyon için 
kullanılan korumalı bir merkez hattı gibi yaklaşılması 
tavsiye edilir. Böylelikle hattın gereksiz kullanımı 
dolayısıyla kontaminasyonu önlenmiş olacaktır.



ECMO VE ENFEKSİYON

 Katater bakımı için alkol yada betadin yerine 
klorhexidin kullanılması tercih edilmesi önerilmektedir.

 Devrenin uygun bakımına ek olarak, Ventilatör İlişkili 
Pnömoni (VİP) gelişimini önlemek için alınan standart 
tedbirler 

 Oral yada gastrointestinal dekontaminasyon

 Enteral beslenmenin tercihi

 Gereksiz damar içi kataterlerin çekilmesi gibi 
uygulamalar sistemik enfeksiyonların önlenmesi için 
uygulanabilir.



ECMO VE ENFEKSİYON

 Yine enfeksiyon gelişimini önlemek için işlem sırasında 
antibiyotik proflaksisi uygulanmalıdır.

 Proflaktik antibiyotik uygulamasının standart cerrahi 
proflaksi ilkelerine uygun olarak yapılması ve tek bir 
doz veya en çok 24 saat süre ile verilmesi 
önerilmektedir. İşlemin ötesinde dozların verilmesi 
kılavuzlar tarafından önerilmemektedir.



 ECMO desteğinde takip edilen hastalar,yoğun 
bakımdaki diğer hastalardan özellikle enfeksiyonlu 
hastalardan ayrı tutulmalı.

 Takip ve tedavisini yapan hemşire, enfekte hasta 
bakmamalı. (Tercihen başka hasta da bakmamalı!)



ECMODA YARA BAKIMI
OLGU SUNUMU

 Hasta:Y.T

 Yaş:59

 Cinsiyet:E

 Özgeçmiş:Bilinen hastalık yok

 Öyküsü: 06.03.2018 tarihinde Anjiyo yapılırken
Perkutan girişim sonrası LAD rüptürü olan hasta acil
ameliyata alınıp LAD-SVG yapılıp,ECMO takılarak yoğun
bakımda takip ediliyor.



OLGU SUNUMU

 06.03.2018 operasyon 
günü Lab.Değerleri

 Hb:4,2

 Hct:12,3

 Plt:73

 T.Protein:5,7

 Albumin:3,3

 07.03.2018 Lab.Değerleri

 Hb:8,3

 Hct:23

 Plt:180

 Albumin:2,8

 2 ü Taze Kan

 4 TDP replasmanı yapıldı.



OLGU SUNUMU

 06.03.2018 tarihinde kanama revizyonuna alınıyor.

 İnotrop desteğinde ,sedatize ediliyor.

 08.03.2018 tarihinde kalp fonksiyonları düzelince ECMO’ 
dan ayrıldı.

 10.03.2018 tarihinde sadece Dopamin infüzyonu alan 
hasta, mekanik ventilatör desteğinde CPAP modunda
takip edildi.

 12.03.2018 tarihinde extübe edilerek nazal oksijen 
desteğinde takip edildi.



OLGU SUNUMU

 15.03.2018 Post-op 9.Gün hastanın bacağında ağrı ve 
homans bulgusu olması nedeniyle doppler yapılıyor ve 
DVT tanısı konuluyor.Medikal tedavisi başlanıyor.

 Yaranın değerlendirilmesi için Plastik Cerrahi 
konsültasyonu isteniyor.Kons.sonucu hastanın günlük 
yara bakımı ve DVT için BT ile takip öneriliyor.



OLGU SUNUMU

 Hastanın ilk yara viziti 07.03.2018 tarihinde yapıldı.

 Hastanın periferik nabızları açık.

 Yaygın ekimoz ve hemotomu mevcuttu.



OLGU SUNUMU

 07.03.2018 ilk vizit sonrası pansumanı;hastanın bacağı 

klorhexidinli banyo fırçası  ile temizlendi.Serum fizyolojik 

ile yıkandı.

 Gümüş, gliserin, sürfaktan, nişasta içerikli yara bakım 

örtüsü ile kapatılıp üzeri steril sargı bezi ile sarılıp elastik 

bandajla sarılıp bacak elevasyona alındı.

 Bakımları  günlük  yapıldı.



09.03.2018(POST-OP 2. GÜN)



14.03.2018(POST-OP 8.GÜN)



28.03.2018(POST-OP 22. GÜN)

 Yaranın bu halinden itibaren pansumanı 

Silverdin + Bactroban Pomad ile devam etti.



02.04.2018(POST-OP 27. GÜN)



OLGU SUNUMU

 Nekrotik dokular cerrahi depritman yapıldı.

 İki seans VAC tedavisi yapıldı.



16.04.2018(POST-OP 41. GÜN)
Malleol uzerindeki açık alana kalsiyum alginat yarabakım
ürünü iki günde bir uygulandı.
Sutur lu alan izotonikle yıkandı, steril spançla kapatıldı.
Ayaktan takip ve bakımı yapılmak üzere 23.04.2018 tarihinde 
taburcu edildi.



23.04.2018  TABURCU



30.04.2018 (TABURCULUK SONRASI)



OLGU SUNUMU

 Sag kasık kanul giriş yerine ilk vizitim 21.03.2018 yapıldı.

 Takip edilen cerrahi ekip tarafindan sütürlari alındı.

 Nekrotik doku cerrahi depritman yapıldı.

 Günlük eksuda durumuna göre kalsiyum alginat yara bakım ürünü 
uygulandı.

 Alınan kültür sonucu üremesi olmayan hasta,

 Cerrahi ekip tarafından değerlendirilerek yara 16.04.2018 tarihinde 
sutur atılarak kapatıldı.



30.03.2018



06.04.2018



09.04.2018



16.04.2018




