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Ekstrakorporal Membran Oksijenasyonu(ECMO)

• Hayatı tehdit eden kalp ve akciğer yetmezliğinde

• Bu organların görevini üstlenen bir makinadır

• Amaç; büyük damardan kanülasyon aracılığı ile kanı makineye alıp

• Oksijenasyonu sağlayıp

• Yine büyük bir damaryolu aracılığıyla kanı tekrar hastaya vermektir

• ECMO, hastanın hayatını kurtarabilir ancak hastanın hastalığını
iyileştirmez



• 1950 lerde ortaya çıkışı

• Sonrasında yoğun bakımlarda kullanılmaya başlaması

• Potansiyel endikasyon yelpazesinin giderek genişlemesi

• Sonuçların daha iyi olmaya başlaması

• Halen önemli kanıt engelleri olsa da



• Uygulamanın kompleks olması

• Yan etkileri

yaygın ve rutin bir prosedür olarak kullanımını engellemektedir





vv-ECMO komponentleri

• Kanül

• Tubing

• Pompa

• Oksijenatör

• Isı değiştirici





VA(Venöarteryel) ECMO

• Hem gaz alışverişi hem de dolaşım desteği sağlar

• Kalp ve akciğer yetmezliğinde kullanılır

• Kan venöz sistemden çekilir ve arteryel sisteme verilir



Vv(Venövenöz) ECMO

• Sadece gaz alışverişi, solunum desteği sağlar

• İzole akciğer yetmezliğinde kullanılır

• Kan venöz sistemden çekilir ve tekrar venöz sisteme verilir



Kardiyojenik şok ve ECMO

• Kardiyojenik şok;

Primer olarak kalbe bağlı sebeplerden dolayı doku hipoperfüzyonu

• ECMO kullanımı:

1. Kardiyoloji:-Akut miyokard enfarktüsü

-Perkütan girişimler sonrası

-Akut myokardit

2. Post kardiyotomi: Kardiyopulmoner baypasstan ayrılamama

3. Kronik kalp yetersizliği akut alevlenmesi 



ARDS(Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu) 

• Her iki akciğeri de içine alan 

• Nonkardiyojenik özellikteki diffüz infiltrasyonla karakterize

• Oksijen tedavisine cevap vermeyen

• Akut solunum yetmezliği sendromudur



• Alveolo-kapiller membran permeabilitesinde artma

• Diffüz alveolar hasar

• Proteinden zengin sıvının akümülasyonuna bağlı alveolar ödem

ile karakterize bir sendromdur…



Patolojik değişiklikler;

• Ciddi hipoksemi

• Pulmoner kompliansta azalma





ECMO ve ARDS

• ECMO’nun akciğerleri dinlenmeye alan çalışma mantığı 

• Ventilatör düzeneği ile karşılaştırıldığında akciğerlere çok daha az zarar 

• Başlıngıçtaki çalışmalar geleneksel ventilatör yöntemine göre tatmin edici 
sonuçlar ortaya koymasa da

• 2000’li yıllarda H1N1 epidemisi →ARDS tablosundaki dirençli hipoksemi



• ECMO’nun yararı;

1. Kan gazı anormalliklerini düzeltmesi

2. Ventilatör kaynaklı akciğer hasarını önlemesi

3. Her ikisi



ECMO’nun akut solunum yetmezliğinde başarısız 
olduğu durumlar

• İleri yaş

• ECMO öncesi uzun süreli ventilatör tedavisi

• Yüksek sayıda organ yetmezliği

• ECMO öncesi düşük solunum sistemi kompliansı

• İmmünsupresyon



Teşekkürler…


