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KONULAR

ECMO SIRASINDA MEKANİK VENTİLASYON NASIL 
OLMALIDIR?

SEDASYON

FARMAKOLOJİK TEDAVİ STRATEJİSİ



ECMO’da Mekanik Ventilasyon
ECMO tedavisi iki farklı hasta grubunda incelenebilir.

-VENO-VENÖZ ECMO

-VENO-ARTERİAL ECMO

ECMO’da ventilasyonun amacı akciğerlerin kollaps olmasına imkan 
tanımadan akciğeri dinlendirmektir.

Ne tür ECMO uygulanacak olursa olsun,ventilasyon stratejisi 
akciğerleri maksimum düzeyde koruyacak şekilde olmalıdır.



VENTİLASYON STRATEJİSİ

Mekanik Ventilasyon uygulaması sırasında Pozitif 
Basınç 30 cmH2O’nun üzerine çıkmamalıdır.

Tidal Volüm 6-8 ml/kg, yüksek PEEP 10 mmH2O, yeterli 
solunum frekansıyla yapılmalıdır.



YAKLAŞIK AYARLAR
PEEP : 5-10 mmH2O

FİO2  : 0.5

PEAK inspiratuar basınç : 25 mmH2O

Respiratuar Rate :  10/dk



BUNUNLA BİRLİKTE ..!!

Solunum desteği önermeyen,akciğerleri tam kollaps etmeyi 
benimseyen yaklaşımlarda mevcuttur.

Bu yaklaşımın mantığı:

-ECMO yeterli oksijenizasyonu sağlayacaktır.

-Sedasyon gereksinimi azalacaktır. Buna bağlı olarak sedatiflere
bağlı oluşan deliryum da azalır.

-Ventilatöre bağlı akciğer hasarı önlenir.



VENTİLATÖR YÖNETİMİ

Hasta ECMO’ya bağlandıktan,stabilize edildikten ve ventilatör
ayarlandıktan sonra oksijenizasyon ve CO2 kan gazı ile kontrol 
edilmeli.

GEREKİRSE : 

O2 akımı ve Ventilatör ayarları değiştirilmeli,

İnotropik ajanlar 1-2 gün azaltılmalıdır.

Standart tedavi olarak bronkoskopi, prone pozisyon ve diüretik
tedavilerine devam edilmelidir.                    



Amaç siklik “recruitment” ve “overdistension”dan kaçınmaktır. Bu da 
Recruitment Manevrası, yeterli PEEP ve düşük Tidal Volüm ile 
sağlanabilir.

RECRUİTMENT MANEVRASI

Atelektatik akciğer dokusunu açmak amacıyla her 4-8 saatte bir PEEP 
30mmH2O 20 saniye ve PİP 40mmH2O 20 saniyelik sürelerle 
devamlı yüksek havayolu basıncı uygulanır.



Bronkoskopi uygulanarak bronş yıkama 
ve temizliği gerçekleştirilebilir. Kültür 
alınabilir.

Florakarbon likit ventilatör kullanımı 
ile alveolar recruitment ve 
oksijenizayonda daha iyi sonuçlar 
vadedilmektedir.





Kalp ve akciğer fonksiyonları düzelmeye başladığında ECMO desteği 
azaltılmaya başlanır.

Hemodinamik,respiratuar ve biyokimyasal parametreler 
değerlendirilerek ECMO’dan ayrılma düşünülür.

ECMO İLE MEKANİK VENTİLASYON KULLANIMINDA “ULTRA 
KORUMACI” MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMASI ESASTIR.

ECMO ZAMANI,VENTİLASYON MODU VE VENTİLATÖR AYARI 
HASTAYA ÖZGÜ OLMALIDIR.



SEDASYON

Amaç mümkün olan en az sedatif ajanı 
kullanarak hastayı rahatlatmak,devamlı 
sedasyon yerine günlük uyanıklık dönemleri 
sağlayarak olabildiğince kas gevşetici 
ajanlardan kaçınmaktır.



SEDASYON STRATEJİSİ

Hastanın genel durumu, fiziksel özellikleri, 
yaşı, sistemik hastalıkların varlığı, planlanan 
ECMO süresi gibi birçok faktör göz önüne 
alınarak ekip tecrübesi de işin içine katılarak 
hastaya özgü bir sedasyon stratejisi 
seçilmelidir.



SEDASYON ENDİKASYONLARI

- Ağrıyı ve anksiyeteyi kesmek

- O2 ihtiyacını ve CO2 birikimini azaltmak

- Ventilatör ile Spontan Solunum çakışmasını önlemek

- Düzenli uyku sağlamak

-ECMO takılması/çıkarılması ya da diğer girişimler için  işlem 
öncesi



SEDASYON SIRASINDA KAS 

GEVŞETECİLERE NE ZAMAN GEREKSİNİM 

VAR ?

Mekanik Ventilasyon ile spontan solunum
çakıştığı durumlarda ve hastanın kontrolsüz
hareketleri venöz dönüşü bozar ise ya da
kanüllerin stabilizasyonu risk altında ise

KAS GEVŞETİCİ gereklidir.



HASTANIN UYANIK OLMASINI NEDEN TERCİH 

EDİYORUZ ?

Hastanın uyanıklığı durumunda :

-Akciğerlerde lenfatik drenaj artar,

-Tidal Volüm daha iyidir,

-Hemodinamik kontrol daha kolay sağlanır,

-Psikolojik olarak hasta açısından uyanık olmak daha faydalıdır.



ECMO’DA FARMAKOKİNETİK
MORFİN

-Diğer ajanlara göre daha az lipifolik o yüzden ECMO’da daha tercih edilen 
bir ajandır.

FENTANYL

-Lipifolik etkisi,solunum depresyonu,kanüllerde birikmesi ve toksik doz 
nedeniyle ECMO’da sırasında kaçınılması gereken bir ajandır. ECMO 
takılması ve çıkarılması sırasında kas gevşemesi sağlandığı derin 
sedasyon ve genel anestezi durumlarında tercih edilebilir.

PROPOFOL

-Fentanyle benzer etkileri sebebiyle kaçınılması gereken bir sedatif ajandır. 
Yine ECMO takılması ve çıkarılması durumlarında tercih edilebilir.



ECMO’DA FARMAKOKİNETİK

MEROZEPAM/MİDAZOLAM

-Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniğinde ve diğer servislerde sık tercih 
edilen sorunsuz bir sedatif ajandır. Güvenle kullanılabilir.

HEPARİN

-ACT ile takip edilmelidir. Kullanılan sedatifler farmakokinetiğini
etkileyeceğinden takip altında tutularak yapılmalıdır.

VANCOMİSİN ve ANTİFUNGAL

-Özellikle diyaliz tedavisi altında olan hastalar açısından dikkat edilmesi 
gereken ilaçlardır.Mümkünse bu tip hastalarda nefroloji
konsültasyonuyla kullanımı önerilir.



ECMO’DA FARMAKOKİNETİĞİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER
-ECMO’ süresince ilaç yıkımını eksi artı yönlerde değiştirebilir.

-ECMO devresi için hazırlanan priming solüsyon ilaç dilüasyonunu
etkileyebilir.

-Uzamış ECMO’larda devre eskiyecek ve buna bağlı hatlarda ilaç 
birikimleri olabilir.

-Kan akımındaki değişiklikler ilaç etkilerini uzatabilir ya da 
kısaltabilir.

-Sistemik enflamasyon

-Organ (özellikle Renal ve Hepatik) disfonksiyonu

-Malnütrasyon




