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ECMO(Ekstrakorporal Membran
Oksijenizasyonu )

 Kardiyak cerrahide kullanılan kardiyopulmoner-bypass 
makinasının bir benzeri olarak  ve geleneksel tedaviye yanıt 
vermeyen şiddetli ama geri dönüşlü respiratuar ve/veya 
kardiyak yetmezlikte kullanılır.

 Altta yatan hastalığı iyileştirmez ancak organların 
toparlanabilmesi veya kalıcı bir cihaz yerleştirilmesi ya da 
transplantasyon yapılabilmesi için gereken zamanı 
kazandıran geçici bir çözümdür.



ECMO NE YAPAR?
 ECMO, kardiyak cerrahide rutin olarak kullanılan 

kardiyopulmoner by-pass devresinin değişik bir şeklidir. 

 Kan periferik yoldan femoral ven kanülasyonu veya 
santral yoldan sağ atriyum kanülasyonu aracılığı ile 
venoz sistemden ayrılır, oksijenlenir, karbondioksitten 
arındırılır ve periferik olarak femoral arter veya santral 
olarak asendan aorta yoluyla vücuda geri döner





ECMO



Veno-Arteriyel ECMO Santral Kanülasyon



Veno-Arteriyel ECMO Periferik Kanülasyon



Venö-arteriyel (VA) ECMO için 
endikasyon

 Kardiyojenik şok
1. Akut koroner sendrom

 Myokardit
 Peripartum kardiyomiyopati
 Dirençli kardiyak aritmi
 Derin kardiyak depresyona yol açan ilaç doz aşımı 

/toksisitesi
 Akut anaflaksi
 Pulmoner emboli
 Derin kardiyak depresyonla birlikte sepsis
 Kardiyotomi sonrası, kardiyak cerrahi sonrası 

kardiyopulmoner bypass‟ı sonlandıramama



 Başka bir tedaviye geçiş için köprü görevi

 Kalp ya da kalp-akciğer transplantasyonu 
sonrasında primer graft yetmezliği

 Kronik kardiyomiyopati (uzun-süreli VAD cihazı 
yerleştirilmesi / transplantasyon kararı)

 Yüksek riskli perkütan kardiyak girişimler için 
prosedür esnasında destek amaçlı

 Kalp transplantasyonuna geçiş süreci



• ECMO desteği, hastanın kardiyopulmoner
fonksiyonlarının düzelmesi için en az

• 36 - 48 saat devam ettirilir.



ECMO’ NUN SÜRDÜRÜLMESİ 

 ECMO tedavisi sırasında hastanın elektrolit ve sıvı 
dengesi yakından monitorize edilmelidir.

 Fazla sıvının uzaklaştırılabilmesi ve olası böbrek hasarı 
ile başa çıkmak için diüretik tedaviye başvurmak uygun 
olabilir, hatta cevap alınamayan durumlarda 
hemodiyaliz ve benzeri destek tedavileri gerekebilir.



 Beslenmesinin ayarlanmalıdır. 

 Kan gazları ayrıca biyokimyasal parametreleri, 
koagülasyon parametreleri takip edilmelidir. 

 Olası septik bir duruma karşı antibiyotik tedavisi 
ayarlanmalıdır.



 ECMO düzeneğinde; flow 50–80 mL/kg/dk

 Gaz akımı 50–80 mL/kg/dk

 FiO2 % 100, sentrifugal pompa basıncı >100 mmHg

 Getirici kanülün oksijen saturasyonu % 100

 Drenaj kanülünün oksijen saturasyonu >%65

 Arteryel oksijen saturasyonu VA-ECMO için > %95

 Arteryel karbondioksit  basıncı:  35–45 mmHg

 PH:  7.35–7.45

 Hematokrit:  30–40%,

 Trombosit sayısı >100.000 mm3 olacak şekilde ayarlama 
yapılır yapılır



V-A ECMO’ nun çalışmasında
nelere dikkat edeceğiz ?

 Düşük hızlarda başlatılan pompa desteği kısa sürede 150 
ml/kg/dk (100-200 ml/kg/dak) çıkılır.

 Sol atriyal basınç 3-4 mmHg da korunarak kalbin de zaman
zaman kasılmasına müsaade edilmelidir .

 Positive end-expiratory pressure (PEEP) rutin olarak 6-10 
cm H2O cıvarında

 Solunum sayısı 15-25 /dk arasında,

 Benzodiazepine ve narkotik analjeziklerle sedatize edilir. 

Paralitik ajanlar rutin olarak kullnanılmaz.



Perfüzyonun yeterli olup olmadığının monitorizasyonu

 Kapiller doluş

 Periferal ısı

 İdrar out-putu

 Kan basıncı

 Arteriyal kan gazı değerleri

 Miks venöz satürasyon

 Serum laktat

 Kreatinin

Arteriyal oksijen satürasyonu %98-%100 olmasına dikkat edilir.



 VA-ECMO' nun temel fonksiyonu kanı venöz dolaşımdan 
drene etmek, oksijenlendirmek ve fizyolojik perfüzyon
basınçlarında arteryel dolaşımdan geri vermektir.

 ECMO, sağ ventrikülü boşaltma konusunda başarılıyken 
sol ventrikülün boşaltılmasında yetersiz kalır ve bu da 
akciğerlerden dönüşüm bozulmasına ve sol ventrikül ön 
yükünün azalmasına yol açar.



 Sol ventrikül kontraktilitesini iyileştirmek için, sol 
ventrikül distansiyonunu azaltmak son derece önem 
teşkil etmektedir.

 Bunun için medikal inotrop desteği ve intraaortik balon 
pompası (IABP) kullanılabilir



ECMO akımı azalması
 Hipovolemi

 Kanül malpozisyonu

 Pnömotoraks

 Perikard tamponadı durumlarında düşebilir ve sonuç 
olarak output azalır.

 Bu durumlarda flowda hafif bir düşüş sağlamanın 
yardımı olabilir veya yeni bir venöz kanül daha 
yerleştirmek gerekebilir



V-A ECMO TAKİBİNDE 
 Kardiyak açıdan ise amaç; inotrop ve vazodilatör

kullanımını tamamen kesmeden minimuma indirmek ve 
böylece kalbin dinlenmesini sağlamaktır

 Yeterli kontraktilite ve sol ventrikül boşalmasını 
sağlayacak şekilde düşük doz inotrop infüzyonuna
devam edilir. Ayrıca hastanın hipovolemide
olmadığından da emin olunmalıdır.



*****ECMO' dan hasta ayırırken standart 
teknikler ya da metodlar yoktur.
 VA-ECMO hastanın ayrılabilmesi için geçerli kriterler; 

kan basıncının vazodilatör tedavi gerektirebilecek ölçüde 
yükselmesi, arteriyel basınç dalgasında pulsatil basıncın 
dönmesi ya da var olan pulsatil basıncın artması

 Santral venöz ve/veya pulmoner basınçların düşmesidir



VA ECMO’da ayırma kriterleri 

 Kan basıncı artmalı

 Arter basınç dalgasında pulsatilite akıma dönmesi

 Normal EKG  ve kalp tepe atımının   normal sınırlarda olma

 CVP veya pulmoner basınçlar düşmeli

 Ekokardiyografik olarak sol ventrikül fonksiyonunun yeterli
olmasına

 Arteriyel kan gazlarının normal değerlerde olması 



• Kan akımı kademeli 25-40 ml/kg/dk  oluncaya 
kadar azaltılır.

• Gerekli ise inotrop ve vazodilatörler uygun  dozlara çıkılır.

• ECMO desteğinin azalması ile birlikte,  arter trasesinin 
pulsatil hale gelmesi,  arteriyel ve venöz kan gazlarında 

bozulma  olmaması, ekokardiyografi ile yeterli  
kardiak fonksiyonların tespiti, ECMO’ dan  

ayrılmak için hastanın hazır olduğunun işaretleridir.
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• ECMO debisi oksijenatörde pıhtı
oluşmaması açısından, 1/3 flow’un  altında uzun süre
çalıştırılmamalıdır.

• ECMO desteği sonlandırılacağı  zaman, debi yeterince
düşürüldükten  ve hemodinamik stabiliteden emin  
olunduktan sonra, ECMO durdurulur.



• Arteriyel ve venöz hatlara klemp konulur.

• Oksijenatörde pıhtı oluşumunu engellemek  için A-V şant 
aracılığı ile resirkülasyona  devam edilebilir.

• Bu sebeple hasta stabil hale gelinceye kadar 15
dakikada bir antikoagülasyon verilmek suretiyle
beklenir.

• Dekanülasyon için 30dk - 4st beklenir.

• Kan gazları ve diğer hemodinamik bulgular  stabil 
görünüyorsa steril şartlarda dekanülasyon yapılır.
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Teşekkürler


