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13.1. Wstęp
Metoda ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) wyrosła z kardio−
chirurgii. Rozwój metod krążenia pozaustrojowego i coraz lepsze wyniki nasu−
nęły pomysł zastosowania krążenia pozaustrojowego do leczenia ostrej niewy−
dolności oddechowej (1, 2, 3). Niestety, używane w tym czasie materiały w ze−
tknięciu z krwią powodowały tak znaczne uszkodzenie jej elementów morfotycz−
nych, że po kilku godzinach dochodziło do zgonu chorego wśród objawów
uszkodzenia wielonarządowego. Sam pomysł był jednak tak zachęcający, że nie
zaniechano dalszych badań nad udoskonaleniem oksygenatorów i aparatury
umożliwiającej długotrwałe natlenianie pozaustrojowe. Przełomowym odkryciem
było zastosowanie do budowy oksygenatora, gumy silikonowej zsyntezowanej
przez Krammermeyera w 1957 roku. Tworzywo to w kontakcie z krwią nie po−
woduje istotnej hemolizy erytrocytów a jednocześnie jest na tyle wytrzymałe, że
można wykonać z niego błonę dyfuzyjną. W ten sposób powstał pierwszy oksy−
genator membranowy i układy drenów spełniające wymogi ECMO (4). Pierw−
szego 72−godzinnego pozapłucnego oddychania w czasie krążenia pozaustrojo−
wego, dokonał u dorosłego pacjenta w 1972 roku Hill ze współpracownikami.
W 1977 roku German i Gazzaniga zastosowali ECMO u noworodka z przetrwa−
łym krążeniem płodowym po korekcji przepukliny przeponowej (5). Przez na−
stępnych pięć lat opublikowano zastosowanie ECMO w 150 przypadkach cho−
rych ze skrajną niewydolnością oddechową. Metoda ta zyskała uznanie, jednak
dla potwierdzenia jej skuteczności i przewagi nad konwencjonalną wentylacją
mechaniczną, Narodowy Instytut Zdrowia USA postanowił przeprowadzić
wieloośrodkowe badanie porównujące ECMO z dotychczas stosowanymi meto−
dami leczenia. Badaniu poddano 96 chorych, u których ryzyko śmierci ocenio−
no na 80%. Ku wielkiemu rozczarowaniu zwolenników ECMO, wyniki okazały
się mało zachęcające. Konwencjonalną wentylację mechaniczną przeżyło 8,7%
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grupy badanych, a przy znacznie droższym leczeniu ECMO przeżyło 9,3% le−
czonych (6). Wyniki te spowodowały odrzucenie ECMO jako rutynowej meto−
dy leczenia na okres 15 lat. Pozornie obiektywna metoda badawcza, po jej póź−
niejszym przeanalizowaniu, okazała się błędna, gdyż badana losowo grupa
chorych przebyła wirusowe zapalenia płuc, powodujące nieodwracalne uszko−
dzenie pęcherzyków płucnych. W takim przypadku ECMO może jedynie popra−
wić znacząco stan chorego w czasie leczenia i przedłużyć jego życie lecz przy
nieodwracalnych zmianach płucnych, efekt końcowy musi być zły (7). Pierwsze
dobre wyniki leczenia noworodków metodą ECMO uzyskano w USA w 1979
roku (8). Po przeprowadzeniu w pełni randominizowanych badań klinicznych,
w Wielkiej Brytanii nastąpiła pełna akceptacja tej metody leczenia, najciężej
chorych noworodków (9). Większość wysoko rozwiniętych krajów zaczęła ją
stosować wprowadzając własne kryteria kwalifikacji i sposobu prowadzenia
leczenia.
ECMO uważane jest za metodę wysoce inwazyjną i obarczoną licznymi
powikłaniami. Pozwala nam jednak na uzyskanie pełnej regeneracji miąższu
płucnego, co jest równoznaczne z całkowitym wyleczeniem i powrotem do peł−
nego zdrowia chorego. Decyzja o poddaniu dziecka leczeniu metodą ECMO musi
być w pełni przemyślana i zgadzać się ze światowymi kryteriami jej zastosowa−
nia, które zostały określone przez powstałą w 1989 roku międzynarodową orga−
nizację ELSO (Extracorporeal Life Support Organization) z siedzibą w Ann Arbor
w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych (10). Zajmuje się ona prowadze−
niem ogólnoświatowego rejestru chorych leczonych przy pomocy ECMO, zbie−
raniem danych dotyczących przebiegu leczenia zgłoszonych przypadków, wystę−
pujących powikłań oraz zastosowanych rozwiązań technicznych. Pozwala to na
optymalizację kryteriów kwalifikacji do leczenia, rozwiązań technicznych a tak−
że oszacowanie spodziewanych wyników leczenia w poszczególnych jednostkach
chorobowych i grupach wiekowych. ELSO zajmuje się ponadto koordynacją mię−
dzynarodowych badań i szkoleniami. Praca tej organizacji i ogólnodostępne
wyniki jej badań są wręcz bezcenne dla nowo powstających ośrodków ECMO,
a także dla lekarzy ośrodków intensywnej terapii, mających podjąć decyzję
o skierowaniu chorego do ośrodka ECMO.

13.2. Kandydaci do terapii ECMO
Kandydatami do leczenia metodą natleniania pozaustrojowego są noworodki
a także dzieci i dorośli ze skrajną niewydolnością oddechową i/lub krążeniową,
oporną na zastosowane konwencjonalne metody leczenia, spełniający określone
kryteria.
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13.2.1. Wskazania ogólne
Wskazaniem ogólnym do zastosowania ECMO jest wystąpienie ostrej nie−
wydolności oddechowej i/lub krążeniowej opornej na zastosowanie metod kon−
wencjonalnych, u podłoża której leży odwracalny proces chorobowy, możliwy
do wyleczenia oraz brak przeciwwskazań bezwzględnych. ECMO stosowane jest
w tym celu, aby umożliwić wyleczenie choroby w momencie gdy zawodzą inne
dostępne metody terapeutyczne.

13.2.2. Wskazania szczegółowe
Wskazaniami szczegółowymi dla zastosowania ECMO u noworodka są:
– masa ciała powyżej 2000 g,
– wiek płodowy powyżej 35 tyg. ciąży,
– schorzenie możliwe do wyleczenia np.: RDS, przetrwałe nadciśnienie płucne
płodowe, przepuklina przeponowa, wrodzone zapalenie płuc, zespół zachły−
śnięcia smółką, przetrwałe krążenie płodowe.
Przy zastosowaniu tej metody terapii konieczna jest zgoda rodziców lub
prawnych opiekunów. Z parametrów wydolności układu oddechowego uznawa−
nych jako kryteria w światowych ośrodkach ECMO uznaje się (tab. 1):
– indeks utlenowania wyższy od 60 przez kolejne 30 minut lub wyższy od 35
przez 6 godzin,
– AaDO2 (różnica pęcherzykowo−włośniczkowa prężności tlenu) wynosząca
600 mmHg przez 4 godziny lub 624 mmHg przez 12 godzin,
– PaO2 poniżej 30 mmHg przez 2 godziny lub poniżej 50 mmHg przez 12 godzin
(wraz z ostrym pogorszeniem stanu klinicznego),
– PaO2 w granicach 30 do 40 mmHg,
– pH poniżej 7,25 przez 2 godziny oraz utrzymujące się niedociśnienie.

13.2.2.1. Dla dziecka wskazaniami do zastosowania utlenowania (ECMO)
pozaustrojowego są:
– różnica pęcherzykowo−włośniczkowa > 450 przez 24 godziny,
– konieczność zastosowania wysokich parametrów sztucznej wentylacji (np. ci−
śnienia szczytowe > 30 cm H2O,
– ciśnienie końcowo−wydechowe > 5 cm H2O,
– obecność hiperkapni (z wyjątkiem hiperkapni terapeutycznej – permissive hy−
percapnia)
– obecność towarzyszącej niewydolności krążeniowej, nie reagującej na zasto−
sowane leczenie.
Przykładowe schorzenia możliwe do wyleczenia z zastosowaniem utlenowania
pozaustrojowego to: zapalenie płuc atypowe, wirusowe (RSV), bakteryjne; ARDS
na tle posocznicy, masywnych przetoczeń krwi, zatrucia wziewnego, urazu.
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13.2.2.2. Wskazaniami do zastosowania utlenowania pozaustrojowego
u pacjenta dorosłego są:
– niewydolność krążeniowo−oddechowa nie reagująca na terapię konwencjonalną
(zastosowanie tlenu w stężeniach powyżej 80%),
– szczytowe ciśnienia wdechowe powyżej 35 cm H2O,
– obecność prawokomorowej niewydolności serca, przy prawidłowej czynności
lewej komory,
– po zastosowanym leczeniu kardiochirurgicznym (np. masywna zatorowość
płucna),
– brak możliwości zakończenia krążenia pozaustrojowego po wykonanym pra−
widłowo zabiegu kardiochirurgicznym oraz
– krótkotrwałe oczekiwanie na przeszczep serca.
Najczęstsze schorzenia, w których stosowano z powodzeniem ECMO to:
zapalenie płuc, ARDS, zator tętnicy płucnej.
Tabela 1. Wskazania do zastosowania ECMO
Różnica pęcherzykowo−włośniczkowa
(AaDO2)

600 mmHg przez 4 godziny lub
624 mmHg przez 12 godzin

Indeks utlenowania (OI – Oxygenated
Index)

wyższy od 60 przez kolejne 30 minut lub
wyższy od 35 przez 6 godzin

PaO2

poniżej 30 mmHg przez 2 godziny lub
poniżej 50 mmHg przez 12 godzin

Ostre pogorszenie kliniczne w
połączeniu z kwasicą i wstrząsem

PaO2 w granicach 30 do 40 mmHg oraz
pH poniżej 7,25 przez 2 godziny

Tabela 2. Stosowane wzory
Różnica pęcherzykowo−
−włośniczkowa (AaDO2)

pełny wzór:
AaDO2= PAO2 – PaO2.
wzór uproszczony dla potrzeb ELSO:
AaDO2 = P – 47 – PaCO2 – PaO2
P – ciśnienie atmosferyczne (ok. 760 mmHg),
47 mmHg – ciśnienie pary wodnej przy stosowanym FiO2 = 1,0

Indeks utlenowania
(Oxygenated Index – OI)

OI= (MAP × FiO2 × 100) : PaO2

Gdzie:
PAO2
PAO2
PaCO2
FiO2
PB
PH2O
PACO2

–
–
–
–
–
–
–

FiO2 (PB – PH2O) – 1,25 PACO2
ciśnienie cząsteczkowe tlenu w powietrzu pęcherzykowym,
ciśnienie cząsteczkowe tlenu w krwi tętniczej,
zawartość procentowa tlenu w powietrzu wdechowym,
ciśnienie barometryczne,
ciśnienie pary wodnej,
ciśnienie cząsteczkowe CO2 w powietrzu pęcherzykowym.
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13.2.3. Przeciwwskazania ogólne
Przeciwwskazaniami ogólnymi do zastosowania metody ECMO są:
– nieodwracalność procesu chorobowego leżącego u podstaw niewydolności
oddechowej i/lub krążeniowej,
– przeciwwskazania do przedłużonej heparynizacji,
– znaczne pogorszenie jakości życia i funkcjonowania organizmu po ostatecz−
nym zakończeniu terapii,
– brak zgody pacjenta lub jego prawnych opiekunów.

13.2.4. Przeciwwskazania szczegółowe
13.2.4.1. Przeciwwskazaniami szczegółowymi do zastosowania
ECMO u noworodka są:
– masa ciała poniżej 2000 g,
– wiek płodowy poniżej 34 tygodni ciąży,
– stosowanie wentylacji mechanicznej więcej niż 8–10 dni, przy użyciu 80–100%
stężenia tlenu,
– obecność lub podejrzenie wad genetycznych chromosomalnych,
– obecność wad serca,
– inne ciężkie chirurgiczne wady rozwojowe,
– obecność wylewu śródczaszkowego > II st.,
– obecność skazy krwotocznej lub potencjalnego źródła krwawienia.

13.2.4.2. W przypadku dziecka przeciwwskazaniami szczegółowymi są:
– nieodwracalne uszkodzenie płuc spowodowane wentylacją mechaniczną (np.
7–9 dni wentylacji mechanicznej, o wysokich parametrach, z koniecznością
zastosowania wysokich stężeń tlenu),
– potwierdzone krwawienie śródczaszkowe,
– obecność choroby nieodwracalnej, znacznie pogarszającej jakość życia (skrajna
dysplazja oskrzelowo−płucna, mukowiscydoza),
– obecność procesu rozrostowego oraz nie zaopatrzone chirurgicznie źródła
krwawienia (do momentu zaopatrzenia chirurgicznego i uzyskania zadowala−
jących parametrów krzepnięcia).

13.2.4.3. Dla pacjenta dorosłego za przeciwwskazanie szczegółowe uznano:
nieodwracalne uszkodzenie płuc spowodowane wentylacją mechaniczną (7–9 dni
wentylacji mechanicznej o wysokich parametrach, z koniecznością zastosowania
wysokich stężeń tlenu), potwierdzone krwawienie śródczaszkowe, wiek > 60 lat.
Przeciwwskazania powyższe wynikają ze sposobu prowadzenia leczenia
metodą ECMO. Ograniczenie doboru pacjentów do dzieci powyżej 2 kg masy
ciała, wynika z rozmiarów dostępnych kaniul do ECMO (11). Najmniejszą do−
stępną kaniulą jest kaniula o wielkości 8 French. Istotne jest aby kaniulację
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przeprowadzić największą możliwą kaniulą, co pozwala zapewnić prawidłowy
spływ żylny z prawego przedsionka do układu drenów. Dlatego u najmniejszych
pacjentów możliwe jest zastosowanie wyłącznie opcji tętniczo−żylnej ECMO,
podczas gdy u pacjenta o masie ok. 3 kg możliwa jest kaniulacja pojedynczą dwu−
światłową kaniulą i zastosowanie metody żylno−żylnej. Ograniczenie terapii
dotyczy również wszystkich pacjentów, u których pełna heparynizacja mogłaby
spowodować groźne następstwa. Dotyczy to zarówno noworodków niedojrzałych
< 34 tyg. ciąży, u których łatwo może wystąpić krwawienie śródczaszkowe, no−
worodków z dokonanym krwawieniem śródczaszkowym, jak i wszystkich pacjen−
tów z czynnym krwawieniem lub zaburzeniami krzepnięcia (11). Jest to ograni−
czenie w wielu przypadkach czasowe i po prawidłowym zaopatrzeniu pacjenta,
wyrównaniu zaburzeń krzepnięcia, możliwe jest rozpoczęcie leczenia. W trak−
cie ECMO, po zapewnieniu hemostazy naczyniowej, możliwe jest przeprowa−
dzenie zabiegu operacyjnego, jak ma to miejsce w przypadku korekcji przepu−
kliny przeponowej, przebiegającej ze skrajnym nadciśnieniem płucnym (12). Dys−
kwalifikacja pacjentów ze względu na dotychczasową terapię układu oddecho−
wego tj. 8–10 dni forsownej wentylacji mechanicznej, wynika z zaleceń Orga−
nizacji ELSO (13). Z doświadczenia wynikało, że 8 dni wentylacji mechanicz−
nej z zastosowaniem wysokich stężeń tlenu i skrajnie wysokich ciśnień w dro−
gach oddechowych, prowadzi do tak znacznej destrukcji miąższu płucnego, że
leczenie dziecka metodą ECMO nie ma szans na powodzenie, jedynie zwiększa
koszty terapii (11). Jednym z najtrudniejszych do określenia kryteriów selekcji
pacjentów ECMO jest sprecyzowanie momentu, gdy prowadzenie dalszej tera−
pii metodami konwencjonalnymi może przynieść mniejsze korzyści dla chore−
go, niż podjęcie natleniania pozaustrojowego. Powodem rozważenia tej metody
leczenia dla noworodka powinna być niemożność uzyskania poprawy klinicznej
pacjenta przy zastosowaniu optymalnych warunków i metod leczenia. Określe−
nie optymalne, w odróżnieniu od maksymalnych warunków i metod leczenia,
wskazuje na to, że ta metoda powinna być rozważana przed podjęciem maksy−
malnego wysiłku terapeutycznego dla ratowania pacjenta. Ustalenie optymalnych
warunków i metod terapii jest w praktyce niezwykle trudne ze względu na róż−
ne sposoby prowadzenia skrajnie chorego noworodka. Powyżej przedstawione
parametry wydolności układu oddechowego wiązane były w piśmiennictwie
jedynie z 20% szansą na przeżycie chorego noworodka (11). Doświadczenie wielu
lat jednolitego prowadzenia ECMO i rejestracji wszystkich występujących po−
wikłań, pozwala przewidywać przyszłość zdrowotną pacjenta ECMO, podczas
gdy brak takich rejestrów w przypadkach innych, szczególnie nowych metod le−
czenia. Nowe metody, jak podaż surfaktantu, zastosowanie wentylacji o wyso−
kiej częstotliwości, zastosowanie tlenku azotu, czy wentylacji płynowej (w przy−
szłości), są dużo prostsze i tańsze w codziennej praktyce. Te nowe metody
w rękach doświadczonych lekarzy są niezwykle skuteczne i pozwalają uzyskać
dobre odległe efekty, bez konieczności zastosowania ECMO (14). Możliwość
podjęcia leczenia różnymi metodami odsuwa decyzję o zastosowaniu ECMO
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poza bezpieczne, wytyczone doświadczeniem ELSO granice i powoduje wy−
kluczenie pacjenta jako kandydata do ECMO. Schumacher i wsp. w 1993 roku,
analizując koszty i korzyści wynikające z zastosowania ECMO, podjęli próbę
udowodnienia, że wcześniejsze podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii tą me−
todą w ostrym procesie chorobowym, może zmniejszyć czas hospitalizacji
i koszty leczenia pacjentów (15).

13.3. Prowadzenie terapii metodą ECMO
Podczas zastosowania ECMO konieczna jest współpraca wielu specjalistów oraz
oddzielnego, tj. przeznaczonego wyłącznie dla pacjenta leczonego tą metodą,
stałego zespołu nadzorującego przebieg terapii. Zespół zajmujący się pacjentem
w trakcie leczenia, składa się z lekarza prowadzącego ogólną terapię pacjenta,
lekarza przeszkolonego w stosowaniu tej metody, perfuzjonisty odpowiedzialnego
za działanie układu krążenia pozaustrojowego i pielęgniarki zajmującej się wyłącz−
nie tym pacjentem. Rozpoczęcie leczenia pacjenta metodą ECMO i jej zakończe−
nie tj. kaniulacja i dekaniulacja są wykonywane przez wyznaczonych i przeszko−
lonych chirurgów lub kardiochirurgów. Nad każdym zastosowaniem tej metody
powinna czuwać osoba odpowiedzialna za całość programu ECMO.
W momencie podjęcia decyzji o rozpoczęciu leczenia wezwane zostają wszyst−
kie osoby bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie terapii ECMO. Kaniulacja
wymaga znieczulenia ogólnego i jałowo przygotowanego pola operacyjnego. Jest
ona wykonywana przez zespół chirurgów metodą odsłonięcia naczyń.
Istnieją dwa główne typy kaniulacji pacjenta w celu włączenia go w układ
ECMO (16).
– Kaniulacja żylno−żylna jest stosowana przy niewydolności oddechowej bez
komponenty niewydolności krążenia. Najczęściej jest stosowana u noworod−
ków. Wyboru naczyń i rozmiaru kaniul dokonują chirurdzy w porozumieniu
z lekarzem prowadzącym ECMO.
– Kaniulacja tętniczo−żylna jest stosowana przy niewydolności oddechowej wraz
z brakiem stabilności hemodynamicznej pacjenta. W tej metodzie możliwe jest
zastosowanie kaniul wyprowadzonych z klatki piersiowej założonych śródo−
peracyjnie podczas zabiegu kardiochirurgicznego lub założenie kaniul poza
klatką piersiową poprzez odsłonięcie naczyń. Tu również wyboru naczyń i ro−
zmiaru kaniul dokonują chirurdzy w porozumieniu z lekarzem prowadzącym
ECMO.
Układ ECMO składa się z:
– oksygenatora membranowego – zapewniającego utlenowanie krwi typu
AVECOR,
– pompy rolkowej,
– wymiennika ciepła podgrzewającego krew w układzie oraz
– układu drenów wraz z czujnikami ciśnień i temperatury (ryc. 1 i 2).

Pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO)

233

Ryc. 1. Układ natleniania pozaustrojowego metodą żylno−żylną u noworodka stosowany w Leicester
– Wielka Brytania (przedruk za zgodą Dyrektora Programu ECMO dr Andrzeja Sosnowskiego)

Ryc. 2. Stanowisko do prowadzenia ECMO z pełnym oprzyrządowaniem aparaturowym

234

Adam Grzybowski, Ewa Urbańska, Roman Przybylski, Janusz H. Skalski

Praca pompy rolkowej jest sterowana automatycznie przez różne rodzaje sys−
temów. Najczęściej używanym jest system kontroli ciśnieniowej poprzez przetwor−
niki ciśnieniowe. Powodują one, przy zmniejszeniu spływu żylnego, zwolnienie
pracy pompy i zmniejszenie przepływu krwi w układzie natleniania, aż do jego
zatrzymania. Przepływ 100 ml/kg/min wystarcza zazwyczaj do pełnego utlenowa−
nia pacjenta. Stężenie CO2 we krwi jest regulowane ilością tlenu przepływającego
przez oksygenator. Pacjent jest utrzymywany w normotermii przy pomocy wymien−
nika ciepła (17). Prowadzenie ogólne pacjenta podczas stosowania ECMO nie
odbiega od zasad klasycznej intensywnej terapii z kilkoma modyfikacjami. Wen−
tylacja mechaniczna jest prowadzona z zastosowaniem niskich ciśnień szczytowych,
wysokiego ciśnienia końcowo−wydechowego oraz niskich stężeń tlenu. Częściej
wykonywane są przeglądowe zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej oraz bada−
nia kontrolujące utlenowanie krwi i gospodarkę kwasowo−zasadową.
Terapia płynami podczas ECMO jest optymalizowana stanem klinicznym,
nawodnieniem, badaniami dodatkowymi. Okresowo stosuje się obwód hemofil−
trujący, podłączony do układu drenów ECMO (18).
Terapia ECMO wymaga stosowania długotrwałej heparynizacji. Źródłem
znacznych kosztów tej terapii jest konieczność częstego stosowania dużej licz−
by preparatów krwiopochodnych, w tym codzienna infuzja masy płytkowej,
stosowanie AT III, częsta kontrola układu krzepnięcia i morfologicznego obrazu
krwi (19).
Podczas ECMO noworodek i małe dziecko podlega głębokiej analgezji, z ko−
niecznością okresowego zwiotczenia. U starszych dzieci i dorosłych, wystarcza
jedynie lekka sedacja z okresowym jej pogłębianiem przy bolesnych lub nieprzy−
jemnych zabiegach.
Monitorowanie stanu układu nerwowego wymaga częstych kontroli ultraso−
nograficznych głowy noworodka lub monitorowania EEG u dorosłych i starszych
dzieci. Jedynym antybiotykiem stosowanym profilaktycznie jest Wankomycyna,
natomiast przy podejrzeniu lub potwierdzeniu zakażenia, wykonywane są pełne
badania diagnostyczne i prowadzona terapia celowana.
Odłączanie od układu ECMO jest rozważane po poprawie radiologicznej
i klinicznej płuc, próbnym obciążeniu pełnym oddechem oraz po zminimalizo−
waniu przepływu w układzie. Przy zadowalających wynikach, uzyskanych po
dwugodzinnym zaklemowaniu kaniul, następuje dekaniulacja wykonywana przez
zespół chirurgów. Kaniulę dwuświatłową usuwa się podobnie jak każdy dostęp
centralny (ryc. 3). W przypadku kaniulacji tętniczo−żylnej, ścianę naczynia tęt−
niczego po usunięciu kaniuli można zszyć lub naczynie całkowicie podwiązać
(20). Po dekaniulacji pacjent pozostaje w oddziale intensywnej terapii aż do
uzyskania pełnej wydolności krążeniowo−oddechowej.

Pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO)

235

Ryc. 3. Noworodek podłączony do układu ECMO kaniulą dwuświatłową.
Zwraca uwagę wyraźna różnica kolorytu krwi w linii odprowadzającej
i doprowadzającej natlenowaną krew do dziecka

13.4. Powikłania mogące wystąpić podczas zastosowania
oksygenacji pozaustrojowej
Każde powikłanie podczas prowadzenia ECMO musi zostać zgłoszone pod−
czas rejestracji pacjenta leczonego tą metodą w bazie danych ELSO. Zgodnie
z wymaganiami tej bazy danych, powikłania dzielimy na techniczne i związane
bezpośrednio ze stanem pacjenta (21).

13.4.1. Powikłania techniczne
To komplikacje wynikające z ukrytych wad sprzętu lub z nieprawidłowej jego
obsługi:
– obecność powietrza w układzie drenów,
– uszkodzenie pompy,
– układu drenów,
– uszkodzenia przyrządów pomiarowych,
– wykrzepianie w obrębie oksygenatora, kaniuli,
– uszkodzenie wymiennika ciepła,
– przypadkowa spontaniczna dekaniulacja.
Trzeba podkreślić, że każde powikłanie tego typu stanowi bezpośrednie
zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta i wymaga natychmiastowego podjęcia
działań resuscytacyjnych i naprawy technicznej przyczyny zaistniałej usterki.
Dlatego nad sprawnością układu oksygenatora na całym świecie czuwają przez
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24 godziny na dobę przy łóżku chorego – przeszkolony perfuzjonista i lekarz.
Zapewniają oni ciągłą i skuteczną pracę aparatury, eliminując z wyprzedzeniem
wszelkie możliwości wystąpienia usterek technicznych (standardowa wymiana
drenu co 24 godziny, kontrola kaniul i drenów w kierunku obecności powietrza
wykonywana co godzinę).
Drugą dużą grupę stanowią powikłania terapii obserwowane u pacjenta.
Notowano i opisywano zaburzenia stężeń tlenu i dwutlenku węgla we krwi,
zaburzenia hemodynamiczne (głównie hipowolemia), zaburzenia hemostazy
z możliwością tworzenia się krwiaków, krwawieniem z miejsca kaniulacji lub
rany pooperacyjnej, wystąpienie nasilonej hemolizy, drgawek, niewydolności
nerek wymagającej hemofiltracji, nadciśnienia tętniczego, infekcji, hiperbiliru−
binemii, odmy opłucnowej, wystąpienie zaburzeń rytmu serca aż do zatrzyma−
nia krążenia (22). Kolejnymi problemami z jakimi boryka się pacjent i zespół go
leczący, są powikłania związane z ekspozycją krwi na sztuczne powierzchnie
układu ECMO podczas natleniania pozaustrojowego. Może ona powodować
aktywację komórkowych i humoralnych mediatorów zapalnych, doprowadzając
do wtórnego uszkodzenia wielonarządowego. To zjawisko jest odpowiedzialne
za pogorszenie obrazu radiologicznego i klinicznego płuc po podłączeniu pacjenta
do oksygenatora i przy każdorazowej jego wymianie. Mediatory zapalne w pierw−
szym etapie leczenia ECMO nasilają uszkodzenie płuc i pogłębiają inaktywację
surfaktantu. Te zjawiska niewątpliwie dodatkowo przedłużają czas i koszty le−
czenia pacjenta (23).

13.5. ECMO jako wsparcie pooperacyjne
w kardiochirurgii dziecięcej
Próby zastosowania ECMO jako wsparcia mechanicznego serca po operacjach
kardiochirurgicznych wrodzonych wad serca, rozpoczęto po wykazaniu w latach
70. dwudziestego wieku, skuteczności jaką przynosi ECMO w stanach ostrej
niewydolności oddechowej. Pierwsze udane i opisane zastosowanie przedłużo−
nego wsparcia pooperacyjnego u 4−letniej dziewczynki po operacji tetralogii
Fallota opisał Soeter w 1973 r. (24). Pierwsze zastosowania ECMO dotyczyły
niewydolności oddechowej i niedotlenienia w przebiegu pooperacyjnym a w nie−
wielu przypadkach ściśle niewydolności krążenia, jednak próby te położyły
podwaliny pod ustalenie właściwego postępowania (np. antykoagulacyjnego)
w okresie pooperacyjnym u pacjenta kardiochirurgicznego, poddanego leczeniu
metodą ECMO (25). W chwili obecnej zastosowanie ECMO jako formy lecze−
nia pooperacyjnego w kardiochirurgii stanowi 20% ogólnej liczby ECMO wdra−
żanych każdego roku i jest to prawie wyłącznie odmiana tętniczo−żylna.
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13.5.1. Wskazania do zastosowania ECMO w kardiochirurgii
(ze wsparciem układu krążenia)
Ogólnym wskazaniem do zastosowania ECMO u dziecka z wrodzoną wadą
serca jest niewystarczające dostarczanie tlenu do tkanek, które w okresie poope−
racyjnym stanowi najczęściej zespół niskiego rzutu, głęboka sinica związana
z przeciekiem wewnątrzsercowym i niewydolnością krążeniową lub głębokie nie−
dotlenienie, wynikające z choroby płuc. Brak możliwości zakończenia krążenia
pozaustrojowego po prawidłowo wykonanej operacji naprawczej serca, jest jed−
nym z najważniejszych wskazań do przedłużenia mechanicznego wsparcia krą−
żenia i utlenowania w okresie pooperacyjnym. Wówczas kaniulacji do krążenia
ECMO dokonuje się przed zamknięciem klatki piersiowej i rozpoczęcie ECMO
następuje na sali operacyjnej. W tym przypadku jednak rokowanie jest poważ−
niejsze, ze względu na złożoność operowanej wady jak i pooperacyjne krwawie−
nie, wynikające z konieczności heparynizacji. Problem stanowić może kwalifi−
kacja do zastosowania wsparcia krążenia w okresie pooperacyjnym. Pogorsze−
nie funkcji mięśnia sercowego i nasilenie zespołu małego rzutu, stanowią kla−
syczne wskazania do wdrożenia ECMO w tym okresie. Zjawiska te występują
najczęściej w czasie pierwszych 24 godzin po operacji a ECMO zapewnia
możliwość regeneracji mięśnia sercowego (26).
Z innych problemów pooperacyjnych stanowiących wskazanie dla wsparcia
typu ECMO, to niewydolność oddechowa i narastające niedotlenienie, spowo−
dowane chorobami płuc, przełom nadciśnienia płucnego oporny na zastosowaną
terapię, nasilone zaburzenia rytmu serca, których nie daje się opanować farma−
kologicznie, zatrzymanie krążenia w przebiegu pooperacyjnym (jako wynik
nagłych zaburzeń lub postępującej niewydolności krążenia) lub też oczekiwanie
na przeszczep serca. Inne sytuacje, w których rozważane jest zastosowanie ECMO
jako wsparcia krążenia, to niewydolność krążeniowa wynikająca z odrzucania
przeszczepionego uprzednio serca lub kardiomiopatia w przebiegu schorzeń
wirusowych i infekcyjnych (27) Wskazania do zastosowania wsparcia typu
ECMO w okresie pooperacyjnym (tab. 3) podali Delius i Caldarone (28).
Tabela 3. Wskazania do zastosowania ECMO w okresie pooperacyjnym w kardiochirurgii
–
–
–
–

indeks serca < 2,0 l/m2/min przez 3 godziny lub
niedobór zasad w badaniach gazometrycznych < –5 mEq/l przez 3 godziny lub
oliguria < 0,5 ml/kg/h przez 3 godziny
oraz niedociśnienie, wg tętniczego ciśnienia skurczowego
– noworodek: < 40 mmHg
– niemowlę: < 50 mmHg
– dziecko: < 60 mmHg

Wskazują oni również, że podstawowym elementem kwalifikacji chorego do
ECMO w okresie pooperacyjnym jest wykluczenie hemodynamicznych zaburzeń
wynikających z nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu, jak i rozważenie trud−
ności technicznych wykonania prawidłowej i skutecznej kaniulacji do ECMO.
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13.5.2. Przeciwwskazania do zastosowania ECMO
w kardiochirurgii
Przeciwwskazaniami bezwzględnymi do zastosowania metody ECMO są:
niewydolność krążeniowo lub krążeniowo−oddechowa wynikająca ze zmian
o charakterze nieodwracalnym, nieodwracalne uszkodzenia ośrodkowego ukła−
du nerwowego, choroba terminalna leżąca u podstaw stanu chorego, przewidy−
wany brak poprawy stanu chorego oraz brak zgody pacjenta lub jego prawnych
opiekunów. Wada serca przed korekcją całkowitą jest przeciwwskazaniem
względnym do ECMO i w niektórych przypadkach konieczne jest ustabilizowa−
nie stanu klinicznego właśnie poprzez zastosowanie ECMO (które umożliwi w ten
sposób korekcję wrodzonej wady serca). Innym przeciwwskazaniem względnym,
jest obecność trudno dostępnego chirurgicznie źródła krwawienia czy obecność
lub podejrzenie wad genetycznych. Jedyną wadą serca stanowiącą przeciwwska−
zanie względne do wsparcia pooperacyjnego ECMO jest niewydolna zastawka
aortalna. W przypadkach nieprawidłowego odejścia lewej tętnicy wieńcowej od
pnia płucnego, większą skuteczność mechanicznego wsparcia serca można uzy−
skać za pomocą wszczepienia sztucznej komory (29).

13.5.3. Efekt wywierany przez ECMO na mięsień serca
W trakcie prowadzenia ECMO krew żylna pobierana jest z układu żylnego,
wyprowadzana poza organizm do układu pompy i oksygenatora a następnie
podawana z całkowitym pominięciem serca. Odciążenie tego typu nie zawsze daje
dobroczynne rezultaty. Mięsień sercowy, którego napięcie ścian wzrasta i rośnie
zapotrzebowanie na tlen w okresie ECMO, jest słabiej odżywiany z powodu
zmniejszonego przepływu wieńcowego. Krew docierająca do naczyń wieńcowych
jest również słabiej utlenowana i to pogłębia pierwotne zmiany niedotlenienio−
we. W trakcie ECMO, w ciągu pierwszych 12 godzin, obserwujemy znaczne po−
gorszenie kurczliwości mięśnia sercowego. W wyniku tego pogorszenia znacz−
ne zmniejszenie rzutu serca powoduje rozdęcie lewego przedsionka i komory oraz
narastanie obrzęku płuc. W tej sytuacji konieczna jest dekompresja lewej komo−
ry: w przypadku otwartej klatki piersiowej przez założenie odbarczenia (ventu)
do lewej komory lub przedsionka lub też przy zamkniętej klatce piersiowej drogą
przeznaczyniowego wytworzenia septostomii. Vent jest następnie podłączany do
kaniuli drenującej krew żylną. Działanie to powoduje korzystne dla serca zmniej−
szenie zużycia tlenu przez mięsień sercowy i poprawia śródmięśniowy przepływ
krwi (25).
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13.5.4. Pacjenci kierowani do leczenia ECMO
ze wsparciem układu krążenia
Ze względu na zmiany anatomiczne, pacjentów kierowanych do wsparcia
układu krążenia z użyciem ECMO, można podzielić na następujące kategorie
(27):
1. Chorzy o prawidłowej (skorygowanej) budowie anatomicznej serca, czy to po
korekcji całkowitej i anatomicznej wrodzonej wady serca (np. po korekcji
tetralogii Fallota), czy cierpiący na niewydolność krążenia w przebiegu kar−
diomiompatii infekcyjnej.
2. Chorzy, u których przepływ płucny jest zapewniany przez zespolenie syste−
mowo−płucne.
3. Chorzy, u których przepływ płucny jest zapewniany przez zespolenie żylno−
−płucne (zabiegi operacyjne zgodnie z zasadą Fontana).
Kaniulacja, jak i prowadzenie tętniczo−żylnego ECMO, musi uwzględniać
aspekty anatomiczne i fizjologiczne korygowanej wady.

13.5.5. Kaniulacja do ECMO
– Istnieją dwie główne drogi kaniulacji żylno−tętniczej w okresie pooperacyjnym:
Kaniulacja śródpiersiowa – jest preferowaną drogą po nieudanej próbie zakoń−
czenia krążenia pozaustrojowego, w warunkach bloku operacyjnego. Jej zale−
tami są kontrola wzrokowa położenia kaniul, prosta droga do założenia ventu
do lewej komory i brak konieczności zaszywania tętnicy szyjnej wspólnej po
zakończeniu ECMO. Wadami kaniulacji śródpiersiowej jest zwiększone ryzy−
ko krwawień oraz wtórnej infekcji.
– Kaniulacja przez naczynia szyjne lub udowe jest łatwiej dostępna w warun−
kach oddziału pooperacyjnego, cechuje się minimalnym ryzykiem krwawień
i infekcji lecz wiąże się z koniecznością podwiązania (zszywania) tętnicy szyj−
nej i brakiem możliwości założenia ventu odbarczającego. Metoda ta jest także
niewskazana przy złożonych wadach serca, gdzie korzystniejsze jest ustalenie
miejsca kaniulacji pod kontrolą wzroku (25).
W przypadkach istniejącego wcześniej dużego zespolenia systemo−
wo−płucnego przepływ płucny powinien zostać zmniejszony przez częściowe
zamknięcie zespolenia na czas ECMO (27).

13.5.6. Prowadzenie pacjenta na ECMO w okresie pooperacyjnym
Prowadzenie leczenia metodą ECMO w okresie pooperacyjnym nie odbiega,
w głównych założeniach, od standardowego postępowania podczas stosowania
tej metody w innych stanach klinicznych. Ze względu na okres pooperacyjny
charakteryzuje się ono koniecznością stosowania jak najmniej nasilonych dzia−
łań antykoagulacyjnych. ACT wg różnych autorów, jest utrzymywane pomiędzy
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180–160 sek. a okresowo, w przypadkach koniecznych, obniżane nawet do
poziomu 140 sek. Ilość płytek krwi jest zwykle utrzymywana > 120–150 tys/mm3,
a poziom fibrynogenu > 15 mg%, co pozwala zmniejszyć ryzyko, bądź natęże−
nie krwawienia pooperacyjnego. Dodatkowo stosuje się kwas aminokapronowy,
antytrombinę III i świeżo mrożone osocze (26).
Kolejnym zadaniem wsparcia mechanicznego, jest jak najszybsze zmniejsze−
nie ilości podawanych katecholamin, co pozwala na zwiększenie wrażliwości
receptorów beta. Korzystne jest zastosowanie niewielkiej dawki Dopaminy aby
nasilić (w niewielkim stopniu) czynność skurczową i ułatwić opróżnianie serca.

13.5.7. Powikłania ECMO w okresie pooperacyjnym
i wyniki leczenia
Najczęstszymi powikłaniami ECMO w okresie pooperacyjnym są krwawie−
nia z okolic kaniulacji, dysfunkcja komór serca i ciężkie zaburzenia rytmu, nie−
wydolność nerek wymagająca stosowania hemofiltracji, zaburzenia neurologiczne
(od drgawek poprzez krwawienia do OUN aż do izolowanej śmierci mózgu),
posocznica, niewydolność wielonarządowa, czy też powikłania techniczne. Przy−
czynami niepowodzeń w leczeniu sposobem ECMO w okresie pooperacyjnym
najczęściej bywa: trwała i nasilona dysfunkcja komór, niewydolność wielonarzą−
dowa, niewydolność oddechowa, uszkodzenia OUN, krwawienia czy trudności
techniczne uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie ECMO.
W 1998 roku organizacja ELSO w swoim dorocznym raporcie i na podsta−
wie danych gromadzonych od 1986 roku, określiła szansę na przeżycie nowo−
rodków z ostrą niewydolnością oddechową, kierowanych do leczenia metodą
ECMO – na 80%. W przypadku zastosowania tego typu wsparcia w okresie
pooperacyjnym w kardiochirurgii, szansa na przeżycie pacjenta jest mniejsza, ze
względu na złożoność problemów zdrowotnych chorego przed wdrożeniem
ECMO. W 1986 roku pozytywny wynik leczenia tego typu pacjentów zaobser−
wowano w 42% przypadków a w kolejnych latach od 37 do 57%. Na wyniki
leczenia ECMO tętniczo−żylnego, niewątpliwy wpływ ma stan pacjenta przed
podjęciem terapii i typ jego wady. Dla pacjentów w „I” kategorii patofizjologicz−
nej, przeżycie szacowane jest na poziomie 42%, podczas gdy dla pacjenta ka−
tegorii „II” – na 25% a w kategorii III tylko 17% (przeżycie szacowane do okresu
wypisania ze szpitala) (26).
Celem ECMO w okresie pooperacyjnym w kardiochirurgii, jest zapewnienie
czasowego wsparcia układu krążenia i stworzenie możliwości kompensacji i re−
generacji mięśnia sercowego po zabiegu. Ilość chorych kwalifikowanych do
wsparcia mechanicznego w okresie pooperacyjnym wzrastała stopniowo – od 7%
w 1986 roku do 20% w roku 1997. Mimo, że w ogólnej liczbie pacjentów kar−
diochirurgicznych tylko u 0,5–2% chorych sięga się po tę metodę, to ośrodki ją
oferujące mają możliwość bezpiecznego wykonywania najtrudniejszych opera−
cji naprawczych wad serca.
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13.6. Podsumowanie
W ostatnich 40 latach nastąpił znaczny postęp w leczeniu niewydolności
oddechowej noworodków i dzieci. Celem prowadzenia każdej terapii jest osią−
gnięcie lepszej przeżywalności, z minimalnymi powikłaniami lub najlepiej bez
powikłań. W tym celu opracowano wiele nowych metod leczenia, takich jak
zastosowanie surfaktantu, wentylację wysokimi częstotliwościami (High Frequ−
ency Ventilation – HFV) oraz częściową wentylację płynową. Dwie pierwsze
z wymienionych metod mają już swoje miejsce w nowoczesnej terapii neonato−
logicznej. Wentylacja płynowa wydaje się być obiecującą metodą lecz jej sku−
teczność musi zostać obiektywnie oceniona. Stosowanie każdej z tych metod
obarczone jest jednak powikłaniami trudnymi do przewidzenia przy łączeniu ich
ze sobą a weryfikacja ich skuteczności wymaga jeszcze wielu lat doświadczeń.
Od pierwszych zastosowań ECMO, również ten szczególny rodzaj terapii
uległ znacznym modyfikacjom, umożliwiającym bezpieczniejsze prowadzenie
terapii i rozszerzenie grupy kandydatów wśród starszych dzieci i dorosłych a o−
becnie także o noworodki przedwcześnie urodzone. Wskazania i przeciwwska−
zania do zastosowania ECMO ulegają w ostatnich latach stałej modyfikacji. Prace
porównujące zastosowanie tej metody z metodami konwencjonalnymi, dotyczą
nie tylko przeżycia pacjenta lecz starają się skupić na powikłaniach odległych
i szansach na zdrowy, normalny rozwój dziecka i późniejsze dorosłe życie.
ECMO choć niezwykle inwazyjne i drogie, jest skuteczną formą terapii
skrajnej niewydolności oddechowej noworodków i dzieci. Nowe typy terapii
obiecują osiągnąć te same cele drogą mniej inwazyjną. Z czasem będziemy mogli
ocenić ich skuteczność w leczeniu skrajnych przypadków niewydolności odde−
chowej. ECMO również ewoluuje, staje się bezpieczniejsze i zyskuje nowych
pacjentów. Dla noworodków, starszych dzieci i dorosłych z najcięższą niewydol−
nością oddechową, może stanowić szansę na przeżycie.
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