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Kardiyak amaçla bağlanan ECMO'larda görülen 
komplikasyonlar



*

*Postkardiyotomi sendromu tanısıyla ECMO 

takılan hastalarda en sık karşılaşılan 

komplikasyonların başında kanama gelmektedir. 

Kanama sistemik heparinizasyon,platelet

disfonksiyonu ve pıhtılaşma faktörlerinin dilue

olmasından dolayı görülebilir. 



*Heparinizasyona bağlı olarak intrakraniyal kanama 

yenidoğanlarda daha sık olmakla birlikte daha büyük çocuklarda  

ve erişkinlerde de görülebilir. ECMO’ daki intraserebral

kanamayla ilgili hasta ölümleri görülme sıklığı yüksek orandadır.

*Nöbet, felç ya da ciddi beyin hasarı gibi tablolar görülebilir.

*Bu komplikasyonu önlemek amacıyla heparin kaplı setlerin 

kullanımı, daha iyi bir antikoagülasyon yönetimi rejimi seçimi 

(mümkünse tromboelastografi, trombosit agregasyon testleri) 

önerilebilir.

* Pulmoner dokularda kanama görülebilir. Tedavi, kanama 

kontrolü ve streoid kullanımını içerir.



*Kanama komplikasyonlarını azaltmak için ACT 200 

sn. düzeyinde tutulurken trombosit sayısı da 

100.000/mm3’ün üzerinde tutulmalıdır.

* Eğer tolere edilirse ECMO desteği kısa süreli olarak 

kesilerek hasta ventilatör desteğinde tutulur. 

*Kanama heparin infüzyonun azaltılması,trombosit

replasmanı ile durdurulabilir. 

*Gerekiyor ise pıhtılaşma faktörleri düzeyi ölçümü, 

fibrinojen düzeyi tespiti, ve bunların replasmanı

sağlanabilir. 



*

*Fibrinolitik sistemlerin devre tarafından sürekli 

aktivasyonu 

*ECMO’nun başlangıcında dakikalar içinde 

faktörlerin tüketimi ve dilüsyonu

*Süreç uzadıkça artan faktör ve fibrinojen yıkımı



*

*ECMO devresi büyük intravasküler yabancı bir cisim olduğu 
ve sık manüplasyonlar gerektirebildiği için enfeksiyon riskini 
artar ve septik komplikasyon görülme riski yüksektir.

*Bu hastalarda enfeksiyona meyil yaratan durumların başında 

*Düşük kardiyak debi,

*Uzamış ventilasyon

*Hastanın immobil olması 

*Renal yetmezlik gelişmesi,

*Malnutrisyon

*Birçok intravasküler kateter bulunması, 

*ECMO kanüllerinin mediasten boşluğuyla direkt ilişkisi,

*Kanama nedeniyle yapılan revizyonlar sayılabilir. 



*

*Plateletler hatlara ve yüzey fibrinojenine 

yapışarak aktive olurlar. Oluşan platelet

agregasyonu ve kümeleşmesi sayının düşmesine 

yol açar. ECMO’da ek olarak uzun süreli heparin

kullanımına bağlı olarak Heparine Bağlı 

Trombositopeni gelişir. 



*



*

*Böbrekler 

*Düşük Perfüzyon

*Splanknik sirkülasyon kısmen hassastır. Renal

yetmezlik nedeniyle oligüri bir komplikasyon 

olarak ECMO seyri boyunca görülebilir. 

Ultrafiltrasyon veya diyaliz yapılabilir. 

* Karaciğer hasarı

*Düşük Perfüzyon

*Yüksek miktarda ilaç kullanımı



*

*ECMO devresinde trombüs oluşumuna bağlı sistemik 

tromboembolizm yıkıcı olabilmesine rağmen nadir 

görülen bir komplikasyondur. 

*Heparin inf alan hastalarda ACT takibi ve devredeki 

işaretlerin gözlemi tromboemboliyi önler.

*Hava embolisi ise hatlarda bir ayrılma, ayrışma ya 

da dikkatsizlik sonucu oluşur. Katastrofik olabilir. 

Acilen pompa durdurulmalı ve hatlardaki hava 

çıkarılmalıdır.



*

*Mekanik komplikasyonlar devrede pıhtı oluşumunu 
içerir.(%19). Pıhtılar, oksijenatörün yetersizliğine, 
koagülapatiye, pulmoner ve sistemik emboliye sebep 
olabilir. Bu yüzden artık kaplı setler tercih 
edilmektedir.

* Tüplerde/devrede hasar, Tüp rüptürü

* Pompa fonksiyon bozukluğu

* Kanül ilişkili hasarlar (infeksiyon, Px) 



*

*Hemoroji ve inmeye sebep olabileceği için 

hipertansiyon tehlikeli bir komplikasyondur. 

*Hipoksi, elektrolit imbalansı ya da altta yatan başka 

kardiyak sebeplerden dolayı aritmiler görülebilir.

* Stres,iskemi yada kanama eğilimleri dolayısıyla Gİ 

komplikasyonlar görülebilir. Uzun süreli enteral

beslenmeme,TPN, hemoliz ve diüretikler

hiperbilürinemi ve safra taşlarına sebep olabilir.



*

*Metabolik komplikasyonlara hipoglisemi veya 

hiperglisemi ve hiperbilüribinemi de dahildir.

*ECMO artan hacim dağılımı,azalmış karaciğer 

ve böbrek fonksiyonları sebebiyle ilaçların 

serum konsantrasyonunu değiştirebilir.İlaçların 

doğru dozda gönderildiğinden emin olunmalıdır.



*



*

*Kanülasyon Kaynaklı Komp:

Kanülasyon sırasında kanama 

ile damar 

perforasyonu,arteriyel

diseksiyon,distal iskemi ve 

yanlış kanülasyon (örn:venöz

kanülün artere takılması vb.) 

yada insizyon yerinde 

psödoanevrizma gelişmesi  

sayılabilir.



*

* Kalp içi trombüs: VA ECMO’da sol ventrikülün

iyi boşaltılamaması nedeni ile ya da ventirkül

kasılmaları çok yeterisz ise kalp boşluklarında 

çoğunlukla sol ventrikülde ya da aort kapak hiç 

hareket etmiyor ise aort kapak üzerinde 

trombüs görülebilir. Emboli riski yüksektir.



*

*Koroner veya serebral hipoksi: VA ECMO’da

femoral arterden infüze edilen oksijenlenmiş  kan 

tercihen alt ekstremiteleri ve abdominali perfüze

eder. Kalpten pompalanan kan kalbi,beyni ve üst 

ekstremiteleri perfüze eder. Sonuç olarak yalnızca 

alt ekstremiler kullanılarak oksijenasyon takip 

edilirse kardiyak ve serebral hipoksi

farkedilmeyebilir. Bu komplikasyonu önlemek için 

alt ve üst ekstremitelerden satürasyon takibi 

yapılmalıdır.
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