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Proč ECMO? 
 
 
 
 
 

• Pacient (1953) se STEMI anterolaterálně, Killip IV, TK 
70/50 

• Uzávěr RIA, krit. stenosa RC, hypopl. ACD ( PCI RIA, RC) 

• Na cathlab KPR 15 min, OTI přes masiv. hemoptýzu, IABK 

• EF 25% bez mech. komplikace BSK s dif. krvácením 

• Agresivní UPV, masivni vasopresory+inotropika, IABK 

• Překlad: sinus 150/min, TK 110/80, SpO2 75%, anurie, 
laktát 12 

 

 

• 11/3/2014………25/6/2014 



PROČ ECMO? 
 

 

• Pacientka 48 let, 3. den po hysterektomii 
sec. Wertheim 

• NZO pod obrazem PEA, KPR via LUCAS 2, 20 
min bez ROSC 

• ECHO: významná dilatace PS, D shape,na 
LUCAS inv.TK 110/70, asystolie 

• KI trombólýzy, letecký transport na LUCAS k 
zavedení ECLS 

• Týden před dodání ECMO do KNL….. 



PROČ ECMO? 
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PROČ ECMO ? 



ECMO PROGRAM V KNL LIBEREC 

• Zatím napojeno 6 pacientů od dubna 2015 

•  chráněná PCI kmene u rizikového výkonu 

• kard. šok, pacient u nás  za asistence napojen a na transportován již na 
ECMU do NNH 

•  kard. šok u akut. CHF, stabilizován na ECMU přeložen k LVAD implantaci 

•  kard. šok s opakovaným zástavami oběhu při plicní embolii a 
kontraindikaci STL 

• kard. šok při AIM, pro malou šanci na recovery transportován ke zvážení 
LVAD po stabilizaci 

• Extrakorporální KPR při refrakterní zástavě oběhu, zástava na cathlab po 
PCI při STEMI spodní stěny 

 



PACIENT I. 

• 55 let, po IM, nemoc kmene a tří tepen EF 15%, významná MR, 
kontraindikován k chirurg. řešení 

• pro vysoké riziko PCI, zaveden systém ECMO s průtokem 1,5 l, 
pacient při vědomí, sedovaný 

• spolupráce doc. Oštádal a perfuzionistka 

• 2 hodiny po výkonu ukončena mech. podpora, pacient dekanylován, 
komprese systémem Femostop 

• bez mechanických komplikací a význ. krvácení, hemodyn. stabilní 

• dimise 9.den po výkonu 



PACIENT III. 
• Pacient 63 let 

• Srdeční selhání nejas.etiologie ( zátěž. pravostranná katetrizace, 
endomyokradiální biospie), po resynch. léčbě vzestup EF z 25 na 40-
45% 

• Přijat pro slabost, pocit na omdlení, týden před přijetím respir. infekt 

• Při příjmu: TK 60/40, sinus 100/min, oligurický, mramorovaný 

• Iniciálně imponuje jako sepse u pacienta s nízkou kard. rezervou, na 
střednách dávkách vasopresorů a volumoterapii se stav přechodně 
lepší, nastupuje rychle polyurie 600 ml/hod. 

• Hemodynamika: CI 2,25  SVRI 2660  PAPs 47 PAWP 34 

 

 



PACIENT III. 

• Den 2: 

• Urea 10,4  kreatinin 87  ALT 38 AST 20 bili 34 pH 7,22 laktát 18 BE -20 

• PLT 65  INR 2,9 APTT 42 fibrinogen 1,14 AT 55,8 EGF + 

• Zavedeno A-V ECMO 24 hod. od příjmu: pod SKIA kontrolou , 
bifemorální přístup, průtok 2,5 l/min 

• Dominuje hepatopatie a rozvoj komplexní koaguloapatie charakteru 
DIC 



PACIENT III 



PACIENT III 

• Den 2-5 dominují laboratorní známky DIC s nutností substituce koag. 
faktorů 

• Den 6 pacient intubován pro plicní edém ( při kterém si četl knížku) 

• Hemodynamické parametry bez zlepšení vlastního oběhu (CI 1,7 , CO 
dle TEE 3,5 l/min) 

• Den 7-s ohledem na nenastupující recovery, stabilizaci koagulopatie a 
orgánového postižení přistoupeno k překladu a implantaci LVAD 



PACIENT III. 

• Při překladu:  pH  7,42  laktát 2  ALT 11   AST 3   PLT 53   INR 1,1   
fibrinogen 2,4  antitrombin 61,7 

• CO 4,7   CI 2,7   MAP 82 MPAP  35    SvO2 84,4%   ECMO 2,2 l/min 

• Noradrenalin 0,6 mg/hod 

• Den 8 implantace LVAD v IKEM, po 8 týdnech dimise 

• Nyní v domácí péči na LVAD, funkčně NYHA III, na waiting listu 
transplantace srdce 



PACIENT IV 

• Pacient 48 let 

• Elektivní resekce intramedulárního benig. tumoru L1-3 

• 15:25-již po výkonu a extubaci náhle NZO, PEA, dle ECHO výrazná 
dilatace PKS, ROSC do 10 minut,ale přetrvává krit. hypotenze, LUCAS 
celkem 35 minut 

• 17:00 přivezen na cathlab, inv. TK 70/50 , na UPV 

• pro přetrvávající kard. šok při KI syst. trombolýzy provedeno napojení na 
ECMO ( norm. koronarogram,angiogram plicnice s tromby v hlavních 
větvích 

• Oběh stabilizován, pacient transportován na KCH ke zvážení 
trombektomie 



PACIENT IV. 

• V NNH provedeno CT, kdy tromby vyplňují kompletně periferii 
plicního řečiště, hlavní větve bez obturace 

• přistoupeno k selektivní trombolýze s dobrým efektem na plic. 
perfuzi 

• Den 5 stav komplikován krvácením s hematomem do oper. lůžka s 
nutností NCH revize 

• Dále sepse, pneumonie, D 19 po dekanylaci přeložen na NCH JIP, 
weaning, extubace den 37 

• Pacient zcela při vědomí a spolupracující, rehabilitace na spinální 
jednotce,přetrvává plegie DKK, 29/10 přeložen do Kladrub, na vozíku 
soběstačný 



PACIENT VI. 

• 83 let s dobrou funčkní kapacitou 

• STEMI spodní stěny, Killip I., urgentní SKG, PCI na ACD 

• Po výkonu AV III s přechodem do asystolie 

• Zavedena dočasná stimulace, KPR LUCAS II, bez efektu 

• Napojen na ECMO za KPR LUCASem 

• Nastoleny dobré parametry tkáň. perfuze 

• Přes veškerou farmakol.podporu nedochází k recovery LKS, vasoparalýza 
neumožňuje průtok vyšší 3,5 l/min, nadále navyšovány vasopresory 

• Mech. podpora po několika hodinách ukončena 

 





ZÁVĚR 
• ECLS v Kardiocentru bez kardiochirurgie se jeví jako možná a účelná 

při správné a časné indikaci 

• K jejímu provedení není nutná přítomnost perfuzionisty 

• je nutná dobrá kooperace s kardiochirurgickými pracovišti 

• Edukace by měla probíhat od elektivních výkonu k akutním s tvorbou 
stabilního ECMO týmu 

• Pracoviště by mělo mít cathlab s dostatečným počtem výkonů, 
dobrou dostupnost TEE, intenzivní a resuscitační péče a kvalitní 
zázemí komplementu 

• Aktuálně jsme schopni zajistit řešení kard. šoku nonstop a KPR v prac. 
době 

• Nelze opomenout spolupráci se záchrannou službou 





PODĚKOVÁNÍ 
• Doc. Petru Ošťádalovi 

• kolegům z libereckého Kardiocentra 

• našim neunavitelným sestřičkám 

• Záchranné službě Libereckého kraje 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


