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Mitä ECMOlle kuuluu?
Sinikka Kukkonen

ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) on ollut otsikoissa 1970-luvun 
alusta lähtien. Sitä käsittelevissä kirjoituksissa on kuvattu pääasiassa yksittäi-
siä menestystarinoita tai vain muutaman potilaan retrospektiivisiä kuinka kävi 
-aineistoja sekä sydän- että keuhkopotilaista. Ensimmäinen satunnaistettu 
prospektiivinen tutkimus ECMO:n käytöstä akuutin hengitysvajauksen (ARDS) 
hoidossa julkaistiin JAMA:ssa v. 1979, eivätkä tulokset olleet rohkaisevia. Eh-
käpä siitä syystä seuraava merkittävä tutkimus ilmestyi vasta 1994, eikä siinä-
kään voitu osoittaa ECMO:n vähentävän ARDS-kuolleisuutta respiraattorihoi-
toon verrattuna. Vastoinkäymisistä huolimatta ECMO on kuulunut vaikeiden 
keuhko- tai sydänperäisten kriisitilanteiden hoitokeinoihin sekä aikuis- että 
lapsipotilailla. Konventionaalisen ARDS-hoidon kehityksen myötä on toden-
näköistä, että vain kaikkein vaikeimmat tapaukset päätyvät invasiiiviseen 
hoitoon. Miten kehittynyt teknologia on vaikuttanut hoitotuloksiin ARDS:ssa, 
selvinnee pian julkaistavan englantilaisen suuren monikeskustutkimuksen 
CESAR-trialin tuloksista.

Teknologia ja hoidon toteutus

Hepariinipinnoitteiden tuloa oksygenaattorei-
hin 80-luvulla pidettiin selvänä edistysaskeleena. 
Niiden katsottiin paitsi vähentävän verenvuoto- 
komplikaatioita myös lisäävän käytettyjen mate-
riaalien biokompabiliteettia. Tuon ajan hepariini-
pinnoitteista huolimatta oksygenaattoreiden on-
gelmana oli useita vuorokausia kestävien hoito-
jen aikana fibriinin kertyminen ja plasmavuoto, 
joka johti kaasujenvaihdon huononemiseen ja ok-
sygenaattorin vaihtoon. Nykyään markkinoilla on 
uudenlaisia hepariinipinnoitteita. Oksygenaatto-
reiden rakennetta on lisäksi muutettu virtausvas-
tuksen pienentämiseksi ja kaasujenvaihdon tehos-
tamiseksi, jotta tarvittava pinta-ala olisi mahdol-
lisimman pieni, ts. mahdollisimman vähän trom-
bogeeninen ja kudosreaktioita aiheuttava. Omien 
kokemustemme mukaan QuadroxD:n Bioline™-
versio näyttää toimivan pitkäaikaiskäytössä hyvin 
eikä plasmavuoto-ongelmia ole esiintynyt.

Veripumppuina käytetään edelleen sentrifu-

gaalipumppujen ohella yllättävän yleisesti myös 
rolleripumppuja. Molempien käyttöturvallisuut-
ta voitaisiin lisätä estämällä ns. servo-ohjauksel-
la liiallisen negatiivisen paineen syntyminen. Uu-
dempaa teknologiaa edustavat miniatyyrikokoi-
set DeltaStream™-pumput, joissa moottori sijaitsee 
pumpun kuoren sisällä. Niiden primingvolyymi 
on pieni ja niitä ohjataan ulkoisen kontrolliyksi-
kön avulla (intubing pumps).

Kirjallisuuden mukaan eniten eroja eri sairaa-
loiden hoitokäytäntöjen välillä näyttää olevan kaa-
sujenvaihdon toteutuksessa. Tarkkaan ottaen ”ex-
tracorporeal membrane oxygenation” viittaa mie-
lestäni vena-arteria -kiertoon, jolloin sekä happeu-
tuminen että hiilidioksidin (CO2) poisto tapahtu-
vat oksygenaattorissa, koska keuhkojen kautta 
kiertävä verimäärä on syystä tai toisesta pieni. Tä-
tä menetelmää käytetään aikuisilla ennen kaikkea 
sydänperäisissä tai vastaavissa (esim. keuhkoem-
bolia) ECMO-hoidoissa. Jos keuhkojen kautta 
voidaan olettaa kiertävän kohtuullinen verimää-
rä (esim. ARDS) kaasujenvaihdon korjaamiseksi, 
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riittää yleensä vena-vena -kierto, jossa vain osa sy-
dämen minuuttitilavuudesta kierrätetään oksyge-
naattorin kautta (lähinnä hiilidioksidin poistami-
seksi membraanin ventilaatiota tarpeen mukaan 
lisäten). Keuhkojen kautta virtaava veri on oksy-
genaattorista tullessaan jo sangen hyvin happeutu-
nutta, joten keuhkojen kautta lisättävän hapen tar-
ve ei juurikaan ylitä potilaan hapenkulutusta ja on 
siihen helposti lisättävissä. Joidenkin mielestä ve-
na-vena -kierron oikeampi nimi onkin ECCO2-R 
(removal) tai ECLA (extracorporeal lung assist). 
ECMO-sairaaloiden julkaisuissa keuhkojen mi-
nuuttiventilaatio, respiraattorin kaasuseoksen 
koostumus sekä membraanin pyyhkäisykaasun 
koostumus vaihtelevat suuresti. Yhteinen piirre eri 
käytännöissä näyttää kuitenkin olevan keuhkoja 
säästävän ventilaatiomallin noudattaminen.

Indikaatiot

Eniten ECMO:a on tutkittu ARDS:n hoidossa. Ku-
ten aikaisemmin mainitsin, toistaiseksi sen ei ole 
todettu vähentävän kuolleisuutta vaikeassa keuh-
kovauriossa satunnaistetuissa kontrolloiduissa 
suurissa tutkimuksissa lukuun ottamatta vastasyn-
tyneitä. Englantilainen Glenfieldin sairaala keräsi 
vuosina 2001–06 180:n potilaan tutkimusaineis-
ton tarkoituksenaan selvittää erittäin kunnianhi-
moisessa hankkeessaan, voidaanko ECMO:n avul-
la vähentää ARDS-kuolleisuutta tai sen aiheutta-
maa vaikeaa toimintakyvyn häiriintymistä 6 kk:n 
kohdalla konventionaaliseen respiraattorihoitoon 
verrattuna. Helmikuussa 2008 Society of Critical 
Care Medicinen vuosikokouksessa julkaistun abst-
raktin mukaan ECMO-potilaat selviytyivät ver-
rokkeja paremmin (RR 0,69, 95 % luottamusväli 
0,05–0,97; p=0,3). Tutkimuksen yksityiskohtiin ja 
aikanaan sen yksityiskohtaisiin tuloksiin voi tutus-
tua osoitteessa www.cesar-trial.org. 

Keuhkonsiirtojen yhteydessä ECMO:a on käy-
tetty ennen kaikkea leikkauksen jälkeisessä vai-
keassa siirteen toimintahäiriöissä silloin, kun kon-
ventionaalinen respiraattorihoito ei riitä tai sii-
tä katsotaan olevan siirteen toipumiselle haittaa. 
ECMO-hoitoa pidettiin aikaisemmin keuhkon-
siirron kontraindikaationa ennen kaikkea huo-
nojen tulosten vuoksi. ECMO-teknologian kehit-
tymisen seurauksena komplikaatioiden määrä on 
vähentynyt ja ECMO-hoidossa oleva potilas hy-
väksytään monissa keskuksissa nykyisin keuhkon-
siirtoon ennen kaikkea silloin. kun muita elinvau-
rioita ei ole kehittynyt ja potilaalla katsotaan muu-
toin olevan hyvät toipumisedellytykset. Helsingis-

sä neljälle ECMO-potilaalle on tähän mennessä 
tehty keuhkonsiirto (kolme primaarisiirtoa, yksi 
uusintasiirto). Kaikki potilaat ovat hengissä, seu-
ranta-aika on 1–27 kuukautta.

Vaikeassa traumaattisessa keuhkovauriossa 
(keuhkokontuusio, rasvaembolia) ECMO-hoidol-
la on saatu hyviä tuloksia huolimatta siitä, että sii-
hen turvaudutaan usein vasta viimeisenä keino-
na antikoagulaatiohoidon tarpeen vuoksi. Edut ja 
haitat kriittisesti punniten hätätilanteissa laitteis-
toa voi mielestäni käyttää pelkän hepariinipinnoit-
teen varassa jonkin aikaa, kunnes suurin vuotoris-
ki on ohi, jos huolehditaan siitä, että potilaan an-
titrombiini 3-taso on kunnossa.

Kuinka moni vaikeaa verenkierron vajausta 
(kardiomyopatia, kardiitti, infarkti, sydänleikkauk-
sen jälkitila, sydämensiirron jälkeen) potevista jää 
ECMON:n ansiosta henkiin? Asiaa ei ole kontrol-
loiduissa, satunnaistetuissa tutkimuksissa selvitet-
ty. Ja koska kysymys on erittäin vaikeasti sairaista 
potilaista (nearly dead), sitä ei tulla eettisistä syistä 
koskaan selvittämäänkään. ECMO-hoidon aikana 
sydämen toiminta voi elpyä, voidaan päätyä varsi-
naisen apupumpun asentamiseen tai sydämensiir-
toon. Sydänperäisissä ECMO-hoidoissa on poik-
keuksetta vena-arteria -kierto ja komplikaatioriski 
on siitäkin syystä suurempi. Monet pitävät hoidon 
onnistumisen kannalta tärkeänä pulsoivan virta-
uksen ylläpitämistä joko vastapulsaattorin, inotro-
pian tai volyymitäytön avulla. Koska ECMO-hoi-
to on kallista ja kuluttaa paljon teho-osaston toi-
mintakapasiteettia, on potilasvalinta tehtävä huo-
lella. Parhaiten näyttävät selviytyvän myokardiitti- 
ja intoksikaatiopotilaat. Erityisen kriittisesti tulee 
harkita elvytettyjen sekä munaisten tai maksan va-
jaatoimintaa sairastavien potilaiden ECMO-hoi-
toa. Useissa katsauksissa suositellaan lisäksi hoi-
don keston rajaamista 2–3 vuorokauteen ja tar-
vittaessa siirtymistä muiden apupumppujen käyt-
töön. ECMO:n avulla saadaan tavallaan lisäaikaa 
potilaan tilan arvioimiseen. Poikkeus ovat sydä-
mensiirtopotilaat, joilla siirteen toipumiseen esi-
merkiksi iskemia-reperfuusiovauriosta tarvitaan 
muutama vuorokausi enemmän.

Hypotermisen potilaan hoidossa ECMO on 
osoittautunut käyttökelpoiseksi menetelmäksi. Po-
sitiivisia tuloksia on raportoitu etenkin Keski-Eu-
roopasta, jossa hypotermiapotilaista moni on lu-
mivyöryn uhri, mikä merkitsee ennen lämpötilan 
laskua kehittyvää hapenpuutetta ja huonoa ennus-
tetta. ECMO-hoidon etuna normaaliin lämmitys-
perfuusioon verrattuna pidetään vähäisempää an-
tikoagulaatiohoidon tarvetta, mahdollisuutta tar-
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vittaessa jatkaa hoitoa useiden vuorokausien ajan 
sydän-keuhkotilanteen vakiinnuttamiseksi sekä 
nopeaa hoidon aloitusta siirrettävien laitteistojen 
ansiosta. 

Komplikaatiot

Jatkuva antikogulaatiohoidon (hepariini) tarve 
ECMO-hoidossa lisää luonnollisesti verenvuoto-
riskiä kuten kaikilla muillakin potilailla. Kuten ai-
emmin jo todettiin, vena-arteria-kiertoon liittyy 
enemmän komplikaatioita kuin vena-vena-kier-
toon. Arteria femoraliksen kanylointi voi aiheuttaa 
jalan iskemiaa, mistä syystä distaalisen raajan per-
fuusiota suositellaan yleisesti. Ruumiinavauslöy-
dösten perusteella vaikuttaa siltä, että ECMO:oon 
liittyvien aivokomplikaatioiden osuutta on aliarvi-
oitu. Niitäkin esiintyy vena-arteria-kierron yhtey-

dessä selvästi enemmän. Mahdollisia syitä ovat hy-
poksia ja embolisaatio. 

ECMO tarkoittaa erittäin vaikeasti sairaiden 
potilaiden hoitamista, ja siltä puuttuu nykypäi-
vän tilastotieteen hallitsemassa lääketieteessä vaa-
dittava tieteen suoma objektiivinen näyttö. Yksit-
täisten kontrolloimattomien havaintojen (anek-
doottien) perusteella ECMO:n laajamittaista käyt-
töä ei voikaan pitää perusteltuna, mutta oppimi-
sen, opetuksen ja ajatusten herättämisen vuoksi 
lääketieteessä tarvitaan myös kertomuksia, sa-
goja. ECMO voi olla hengenpelastava hoito. 

Kirjallisuusluettelo saatavissa kirjoittajalta.
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