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INTRODUCTION:  

Mechanical cardiopulmonary support is most 

often applied intraoperatively to facilitate cardiac 

surgery (ie, cardiopulmonary bypass). However, 

cardiopulmonary support can also be delivered in 

a more prolonged fashion in an intensive care 

unit, although it is less common. 

Prolonged cardiopulmonary support is called 

extracorporeal membrane oxygenation (ECMO), 

extracorporeal life support, or extracorporeal 

lung assist. There are two types of ECMO – 

venoarterial (VA) and venovenous (VV). Both 

provide respiratory support, but only VA ECMO 

provides hemodynamic support. 

The impact of ECMO on clinical outcomes as 

well as patient selection, technical aspects, and 

complications will be reviewed here. Only adult 

applications are discussed. Extensive 

information about indications, complications, 

and outcome is available from the web site of the 

Extracorporeal Life Support Organization [1]. 

 

 

GIỚI THIỆU: 

Hỗ trợ tim phổi cơ học thường được áp dụng 

nhất trong quá trình phẫu thuật tạo thuận lợi cho 

phẫu thuật tim (ví dụ, mổ bắc cầu tim phổi). Tuy 

nhiên, hỗ trợ tim phổi cũng có thể được cung cấp 

một cách lâu dài hơn trong một đơn vị chăm sóc 

tích cực, mặc dù điều này ít phổ biến hơn. 

Hỗ trợ tim phổi kéo dài được gọi là oxy hóa qua 

màng ngoài cơ thể (ECMO), hỗ trợ sự sống qua 

màng ngoài cơ thể, hoặc hỗ trợ phổi qua màng 

ngoài cơ thể. Có hai loại ECMO: TM-ĐM (VA) 

và TM-TM (VV). Cả hai đều hỗ trợ hô hấp, 

nhưng chỉ VA ECMO cung cấp hỗ trợ huyết 

động. 

Sự tác động của ECMO đến kết quả điều trị trên 

lâm sàng cũng như lựa chọn bệnh nhân, các khía 

cạnh kỹ thuật và các biến chứng sẽ được xem xét 

tại đây. Chỉ có các vấn đề liên quan đến người 

lớn được thảo luận. Thông tin mở rộng về các chỉ 

định, biến chứng và kết quả có sẵn từ trang web 

của Tổ chức Hỗ trợ sự sống ngoài cơ thể (ELSO) 

[1]. 
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OUTCOMES 

Survival — The survival of patients undergoing 

ECMO can be categorized according to the 

indication for the ECMO: severe acute 

respiratory failure or cardiac failure. 

Acute respiratory failure — Multiple studies 

have evaluated the effect of ECMO on mortality 

in patients with severe acute respiratory failure 

[2-15]. Several observational studies and 

uncontrolled clinical trials of patients with severe 

acute respiratory failure reported survival rates 

from 50 to 71 percent among patients who 

received ECMO compared with historical 

control rates [2-10,14-16]. After two poorly 

designed randomized trials of ECMO in the 

1970s, two major randomized trials and one 

matched paired propensity analysis have shown 

benefit to early transfer to an ECMO center in 

patients with severe acute respiratory distress 

syndrome (ARDS) [10,11,17]. However, studies 

have been hampered by heterogeneous 

ventilation strategies in the conventional 

treatment arm and significant cross over from 

conventional therapies to ECMO. On balance, 

we believe that ECMO benefits those who fail to 

respond to conventional care (eg, PaO2/FiO2 

consistently less than 70 mmHg) and that ECMO 

should be used early in the course rather than as 

rescue therapy; thus, adult patients with severe 

acute respiratory failure should be referred to an 

ECMO center for consideration of ECMO early 

in the course of their disease (eg, within the first 

seven days). The potential benefit from ECMO 

should always be weighed against the risk of 

transfer. In experienced ECMO centers, 

approximately 25 percent of patients will 

improve and recover without ECMO, while 75 

percent of patients will require ECMO. Among 

those who require ECMO, 60 to 70 percent will 

survive. Data to support this strategy include the 

following: 

●CESAR – The Conventional ventilatory 

support versus Extracorporeal membrane 

oxygenation for Severe Acute Respiratory failure 

(CESAR; 2009) trial randomly assigned 180 

patients with severe acute respiratory failure to 

either be referred to a single ECMO center in the 

Các kết cục điều trị 

Sống còn  -  Sự sống sót của bệnh nhân trải qua 

ECMO có thể được phân loại theo chỉ định cho 

ECMO: suy hô hấp cấp nặng hoặc suy tim. 

Suy hô hấp cấp tính  -  Nhiều nghiên cứu đã đánh 

giá ảnh hưởng của ECMO đến tỷ lệ tử vong ở 

bệnh nhân suy hô hấp cấp tính nặng [2-15]. Một 

số nghiên cứu quan sát và thử nghiệm lâm sàng 

không kiểm soát ở những bệnh nhân bị suy hô 

hấp cấp tính nặng ghi nhận tỷ lệ sống sót từ 50 

đến 71% trong số những bệnh nhân sử dụng 

ECMO so với tỷ lệ trước đó (dữ liệu trong quá 

khứ) [2-10,14-16]. Sau hai thử nghiệm ngẫu 

nhiên ECMO được thiết kế tương đối kém chất 

lượng vào những năm 1970, hai thử nghiệm ngẫu 

nhiên lớn và một phân tích bắt cặp tương đồng đã 

cho thấy lợi ích của việc chuyển sớm đến một 

trung tâm ECMO ở những bệnh nhân mắc hội 

chứng suy hô hấp cấp tính nặng (ARDS) 

[10,11,17]. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã bị trở 

ngại bởi các chiến lược thông khí không đồng 

nhất (heterogeneous) trong nhánh điều trị theo 

quy ước và chồng chéo đáng kể từ các liệu pháp 

quy ước đến ECMO. Cân đo lại, chúng tôi tin 

rằng ECMO mang lại lợi ích cho những người 

không đáp ứng với dịch vụ chăm sóc y tế quy 

ước thông thường (ví dụ: tỉ số PaO 2/FiO2 liên 

tục thấp hơn 70 mmHg) và ECMO nên được sử 

dụng sớm trong quy trình điều trị thay vì là liệu 

pháp trị liệu cứu nguy; do đó, bệnh nhân người 

lớn bị suy hô hấp cấp tính nặng nên được chuyển 

đến trung tâm ECMO để xem xét ECMO sớm 

trong quá trình điều trị bệnh (ví dụ, trong vòng 

bảy ngày đầu tiên). Lợi ích tiềm năng từ ECMO 

phải luôn được cân nhắc trước rủi ro vận chuyển 

bệnh nhân. Trong các trung tâm ECMO có kinh 

nghiệm, khoảng 25 % bệnh nhân sẽ cải thiện và 

phục hồi mà không cần ECMO, trong khi 75 % 

bệnh nhân sẽ cần ECMO. Trong số những người 

cần ECMO, 60 đến 70 % sẽ sống sót. Dữ liệu để 

hỗ trợ chiến lược này bao gồm: 

●CESAR - Thử nghiệm hỗ trợ thở máy thông 

thường so với oxy hóa qua màng ngoài cơ thể đối 

với suy hô hấp cấp tính nặng (CESAR; 2009) đã 

chỉ định ngẫu nhiên 180 bệnh nhân bị suy hô hấp 

cấp tính nặng được chuyển đến một trung tâm 

ECMO duy nhất ở Anh hoặc tiếp tục điều trị 

https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/2-15
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/2-10,14-16
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/10,11,17


 

3 
Bài dịch chắc chắn còn nhiều sai sót, mong quý anh chị thông cảm và góp ý ạ! trinhduthe@gmail.com  

United Kingdom or undergo continued 

conventional management [11]. The group 

referred to the ECMO center had significantly 

increased survival without disability at six 

months compared to conventional management 

(63 versus 47 percent). Twenty five percent of 

the patients referred for ECMO were not 

managed with ECMO because five died before 

transfer to the ECMO center and 16 recovered 

with the conventional ventilation protocol used 

by the ECMO center. Of note, the trial defined 

severe acute respiratory failure as hypercapnic 

respiratory acidosis with an arterial pH <7.20 or 

a Murray score greater than 3.0. The Murray 

score quantitates the severity of lung disease on 

the basis of the ratio of arterial oxygen tension to 

the fraction of inspired oxygen (PaO2/FiO2), 

positive end-expiratory pressure (PEEP), lung 

compliance, and chest radiograph. Important 

exclusion criteria included an age <18 years or 

>65 years, intubation greater than seven days, 

and contraindications to anticoagulation. 

However, this trial was criticized for the 

heterogeneous ventilation strategies in the 

control group and the large number of patients 

transferred for ECMO that never received it due 

to improvement with standard low-volume 

ventilation. The conclusion of this trial was that 

adults with severe acute respiratory failure 

should be referred to an ECMO center for 

evaluation for ECMO.  

●EOLIA – The ECMO to rescue lung injury in 

severe ARDS (EOLIA; 2018) trial randomly 

assigned 249 patients with severe ARDS (partial 

arterial pressure of oxygen:fraction of inspired 

oxygen ratio [PaO2:FiO2] <50 mmHg >3 hours 

or PaO2:FiO2 <80 mmHg for >6 hours) to 

receive early (as soon as entry criteria are met) 

venovenous ECMO or conventional low-tidal 

volume low-pressure ventilation (which could 

include late ECMO as a rescue therapy) [17]. 

ECMO resulted in improved oxygenation, more 

days free of renal failure (46 versus 21 percent), 

and fewer patients with ischemic stroke (0 versus 

5 percent). Although the study was stopped early 

by the data safety and monitoring board for 

interim results that were in favor of ECMO [18], 

after the final analysis, the 11 percent difference 

in actual 60-day mortality, while also in favor of 

thông thường [11]. Nhóm được đề cập đến trung 

tâm ECMO đã tăng đáng kể tỷ lệ sống sót mà 

không bị tàn tật sau sáu tháng so với quản lý 

thông thường (63 so với 47%). Hai mươi lăm % 

bệnh nhân được giới thiệu ECMO không được 

điều trị bằng ECMO vì 5 người đã chết trước khi 

chuyển đến trung tâm ECMO và 16 người được 

phục hồi với phương thức (protocol) thông khí 

thông thường được sử dụng bởi trung tâm 

ECMO. Đáng chú ý, thử nghiệm đã xác định suy 

hô hấp cấp tính nặng là nhiễm toan hô hấp tăng 

CO2 với pH động mạch <7,20 hoặc điểm số 

Murray lớn hơn 3 điểm. Điểm số Murray định 

lượng mức độ nghiêm trọng của bệnh phổi trên 

cơ sở tỷ lệ PaO2 /FiO2, áp lực dương cuối kỳ thở 

ra (PEEP), độ giãn nở (compliance) phổi và X 

quang phổi. Các tiêu chí loại trừ quan trọng bao 

gồm tuổi <18 hoặc> 65 tuổi, đặt nội khí quản lớn 

hơn 7 ngày và chống chỉ định thuốc chống đông 

máu. Tuy nhiên, thử nghiệm này đã bị phê bình 

vì các chiến lược thông khí không đồng nhất 

trong nhóm đối chứng và số lượng lớn bệnh nhân 

được chuyển sang ECMO không bao giờ nhận 

thông khí thể tích thấp tiêu chuẩn. Kết luận của 

thử nghiệm này là người lớn bị suy hô hấp cấp 

tính nặng nên được chuyển đến trung tâm ECMO 

để đánh giá ECMO. 

 

●EOLIA - thử nghiệm điều trị ECMO cứu nguy 

tổn thương phổi trong ARDS nặng (EOLIA; 

2018) đã chỉ định ngẫu nhiên cho 249 bệnh nhân 

bị ARDS nặng ( tỉ lệ [PaO2 : FiO2] <50 trong > 

3 giờ hoặc PaO2 : FiO2 <80 trong> 6 giờ) để 

nhận được sớm (ngay khi đáp ứng các tiêu chí) 

ECMO tĩnh mạch – tĩnh mạch hoặc thông khí 

thông thường thể tích  lưu thông thấp - áp suất 

thấp (có thể bao gồm ECMO muộn như một liệu 

pháp cứu hộ) [17]. ECMO dẫn đến việc cải thiện 

oxy hóa, nhiều ngày không bị suy thận (46 so với 

21%) và ít bệnh nhân bị đột quỵ do thiếu máu 

cục bộ (0 so với 5%). Mặc dù nghiên cứu đã bị 

dừng lại sớm bởi ban giám sát và an toàn dữ liệu 

về kết quả tạm thời có lợi cho ECMO [18], sau 

khi phân tích cuối cùng, sự khác biệt 11% về tỷ 

lệ tử vong trong 60 ngày, trong khi cũng đồng 

thuận ECMO sớm, không đáng kể (35 so với 

46%). Mặc dù không có phân tích dưới nhóm 

chính thức nào được thực hiện, nhưng giữ được 
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early ECMO, was not significant (35 versus 46 

percent). Although no formal subgroup analysis 

was performed, but in keeping with a possible 

benefit from early ECMO, survival was higher in 

those who received early (two days after onset; 

65 percent) compared with late (six days after 

onset; ie, rescue) ECMO (43 percent). With 

regard to adverse effects, ECMO resulted in 

higher rates of bleeding requiring transfusion (46 

versus 28 percent) and severe thrombocytopenia 

(27 versus 16 percent) compared with 

conventional therapy. 

These results may have been biased in favor of 

conventional care by several factors including 

early termination of the trial, the high percentage 

of sicker patients that crossed over from the 

conventional treatment group to the ECMO 

group for rescue therapy (28 percent; median 

PaO2 was 51 mmHg compared with 73 mmHg at 

study entry), and the high utilization in the 

control group of ARDS therapies associated with 

improved outcome or oxygenation including 

prone positioning (90 percent), inhaled 

pulmonary vasodilators (83 percent), and 

neuromuscular blockade (100 percent). In our 

opinion, this study supports the conclusion that 

patients with severe ARDS who fail to respond 

to optimal treatment (eg, low tidal volume 

ventilation with or without a short trial of prone 

ventilation, pulmonary vasodilators, 

and neuromuscular blockade) should be 

managed with ECMO promptly rather than later 

as a rescue treatment.   

●Matched paired analyses – A study of 75 

matched pairs of patients with severe influenza 

H1N1-related acute respiratory distress 

syndrome found that referral and transfer to an 

ECMO center was associated with lower hospital 

mortality (23.7 versus 52.5 percent) [10]. Eighty 

five percent of the patients referred to an ECMO 

center were managed with ECMO, while the 

others improved with conventional ventilation. 

In contrast, another study in the same population 

reported no difference when compared with 

conventional mechanical ventilation. [12]. 

 

lợi ích có thể có từ liệu pháp ECMO sớm, tỷ lệ 

sống sót cao hơn ở những người nhận được sớm 

(hai ngày sau khi khởi phát bệnh; 65%) so với 

muộn (sáu ngày sau khi khởi phát; tức là giải 

cứu) ECMO (43 %). Liên quan đến các tác dụng 

không mong muốn, ECMO dẫn đến tỷ lệ cao hơn 

chảy máu cần truyền máu (46 so với 28%) và 

giảm tiểu cầu nặng (27 so với 16%) so với điều 

trị thông thường. 

 

Những kết quả này có thể bị chệch trong việc 

chăm sóc thông thường bởi một số yếu tố bao 

gồm chấm dứt sớm thử nghiệm, tỷ lệ cao bệnh 

nhân mắc bệnh nặng đã chuyển từ nhóm điều trị 

thông thường sang nhóm ECMO để điều trị cứu 

hộ (28%; PaO2 trung bình là 51 mmHg so với 73 

mmHg khi vào nghiên cứu) và mức độ sử dụng 

cao trong nhóm kiểm soát của việc sự dụng các 

liệu pháp điều trị ARDS có cải thiện kết cục hoặc 

oxy hóa bao gồm nằm sấp (90%), thuốc giãn 

mạch phổi dạng hít (83%) và thuốc ức chế dẫn 

truyền thần kinh cơ (100%). Theo ý kiến chúng 

tôi, nghiên cứu này ủng hộ kết luận rằng những 

bệnh nhân mắc ARDS nặng không đáp ứng với 

điều trị đã tối ưu (ví dụ, thông khí thể tích lưu 

thông thấp có hoặc không có thử nghiệm ngắn về 

thông khí nằm sấp, thuốc giãn mạch phổi và 

thuốc ức chế dẫn truyền thần kinh cơ) nên được 

quản lý bằng ECMO kịp thời chứ không phải là 

một điều trị cứu hộ. 

 

●Các phân tích bắt cặp tương đồng - Một nghiên 

cứu trên 75 cặp bệnh nhân liên quan mắc hội 

chứng suy hô hấp cấp tính nặng do cúm H1N1 

cho thấy việc chuyển tuyến và chuyển đến trung 

tâm ECMO có liên quan đến tỷ lệ tử vong tại 

viện thấp hơn (23,7 so với 52,5%) [10]. 85 % 

bệnh nhân được chuyển đến trung tâm ECMO đã 

được điều trị bằng ECMO, trong khi những 

người khác được cải thiện bằng thông khí thông 

thường. Ngược lại, một nghiên cứu khác trong 

cùng một quần thể đã báo cáo không có sự khác 

biệt khi so sánh với điều trị thở máy thông 

thường. [12] 

https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/10
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●Meta-analyses – One meta-analysis of two 

randomized trials [11,18] and three observational 

studies reported the 60-day mortality rate was 

lower in patients receiving venovenous ECMO 

(34 versus 47 percent; relative risk 0.73, 95% CI 

0.58-0.92) [19]. Adverse events could not be 

pooled due to lack of reporting in control groups 

but was assessed at 19 percent and likely higher 

in those receiving ECMO compared with 

standard mechanical ventilation strategies. A 

network meta-analysis that compared several 

interventions in patients with moderate to severe 

ARDS on low tidal volume ventilation reported 

that ECMO was associated with a reduced 28-

day mortality [20].  

Other studies have shown value in those who 

need a bridge to transplantation. As an example, 

in a study of 21 patients with acute on chronic 

respiratory failure from interstitial lung disease, 

six were successfully bridged to lung transplant, 

five of whom were eventually discharged [21].  

Cardiac failure — Venoarterial (VA) ECMO 

can provide acute support in cardiogenic shock 

or cardiac arrest in adults. Assuming that the 

brain function is normal or only minimally 

impaired, ECMO is provided until the patient 

recovers or receives a long-term ventricular 

assist device as a bridge to cardiac 

transplantation. 

Observational studies and case series have 

reported survival rates of 20 to 50 percent among 

patients who received ECMO for cardiac arrest, 

severe cardiogenic shock, or failure to wean 

from cardiopulmonary bypass following cardiac 

surgery and including older adults [22-33].  

●In two observational studies, ECMO performed 

for cardiac arrest was associated with increased 

survival compared to conventional 

cardiopulmonary resuscitation [34,35].  

●Long-term survivors of ECMO performed for 

cardiogenic shock have better general health, 

physical health, and social functioning than 

patients who require chronic hemodialysis, have 

●Phân tích tổng hợp - Một phân tích tổng hợp 

của hai thử nghiệm ngẫu nhiên [11,18] và ba 

nghiên cứu quan sát cho thấy tỷ lệ tử vong trong 

60 ngày thấp hơn ở những bệnh nhân sử dụng 

ECMO tĩnh mạch (34 so với 47%; nguy cơ tương 

đối 0,73; 95% CI 0,58- 0,92) [19]. Các sự cố y 

khoa bất lợi có thể đã không được đào xới bởi vì 

thiếu báo cáo trong các nhóm được kiểm soát 

nhưng được đánh giá ở mức 19% và có khả năng 

cao hơn ở những người nhận ECMO so với các 

chiến lược thông khí cơ học tiêu chuẩn. Một 

phân tích tổng hợp hệ thống so sánh một số can 

thiệp ở bệnh nhân ARDS trung bình đến nặng khi 

thở máy Vt thấp đã báo cáo cho thấy ECMO có 

liên quan đến giảm tử vong trong 28 ngày [20]. 

Các nghiên cứu khác đã cho thấy giá trị ở những 

người cần một “cầu nối” để đến với điều trị ghép 

tạng. Một ví dụ, trong một nghiên cứu trên 21 

bệnh nhân bị suy hô hấp cấp tính do bệnh phổi 

mô kẽ, sáu người đã được “bắc cầu” thành công 

để ghép phổi, 5/6 người trong số họ cuối cùng đã 

được xuất viện [21]. 

Suy tim  -  ECMO tĩnh mạch – động mạch (VA) 

có thể cung cấp hỗ trợ cấp tính trong sốc tim 

hoặc ngừng tim ở người lớn. Giả sử rằng chức 

năng não là bình thường hoặc chỉ bị suy giảm 

một cách tối thiểu, ECMO được cung cấp cho 

đến khi bệnh nhân hồi phục hoặc nhận được một 

thiết bị hỗ trợ tâm thất dài hạn như là một cầu nối 

cho việc ghép tim. 

Các nghiên cứu quan sát và báo cáo hàng loạt ca 

bệnh đã báo cáo tỷ lệ sống sót từ 20 đến 50% 

trong số những bệnh nhân sử dụng ECMO vì 

ngừng tim, sốc tim thể nặng hoặc không cai sữa 

từ phẫu thuật tim phổi sau phẫu thuật tim và kể 

cả người lớn tuổi [22-33]. 

●Trong hai nghiên cứu quan sát, ECMO thực 

hiện cho ngừng tim có liên quan đến tăng tỷ lệ 

sống so với hồi sức tim phổi quy chuẩn [34,35]. 

●Những người còn sống sót lâu của ECMO được 

thực hiện vì sốc tim có sức khỏe tổng quát, sức 

khỏe thể chất và hoạt động xã hội tốt hơn so với 

những bệnh nhân cần chạy thận nhân tạo chu kỳ, 

https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/11,18
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/19
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/20
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/21
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/22-33
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/34,35


 

6 
Bài dịch chắc chắn còn nhiều sai sót, mong quý anh chị thông cảm và góp ý ạ! trinhduthe@gmail.com  

advanced heart failure, or have recovered from 

ARDS [26].  

●In another study of patients with acute 

cardiopulmonary failure, the overall mortality 

was 60 percent at one month and 76 percent at 

one year; mortality worsened if ECMO was 

required for more than three days [30]. Unlike 

ECMO for respiratory failure, there will never be 

a controlled trial of ECMO for cardiac failure 

because assignment to a control group is not 

justified. 

●In an extracorporeal life support organization 

registry, among 9000 adults who underwent 

ECMO, 41 percent survived to hospital 

discharge with the lowest survival reported in 

those with congenital heart disease (37 percent) 

[31].  

●In a systematic review of adults with refractory 

out of hospital cardiac arrest, survival was 22 

percent in the 833 patients who received ECMO 

during resuscitation and half of these had good 

neurological recovery [36]. In addition, 17 organ 

donors were identified in the nonsurvivor 

population. Registry data showed a similar 

survival of 29 percent among 2885 adults 

supported with ECMO during CPR [31].   

PATIENT SELECTION 

Indications — Guidelines that describe the 

indications and practice of ECMO are published 

by the Extracorporeal Life Support Organization 

(ELSO) [37,38]. Criteria for the initiation of 

ECMO include acute severe cardiac or 

pulmonary failure that is potentially reversible 

and unresponsive to conventional management. 

Examples of clinical situations that may prompt 

the initiation of ECMO include the following: 

●Hypoxemic respiratory failure with a ratio of 

arterial oxygen tension to fraction of inspired 

oxygen (PaO2/FiO2) of <100 mmHg despite 

optimization of the ventilator settings, including 

the tidal volume, positive end-expiratory 

pressure (PEEP), and inspiratory to expiratory 

(I:E) ratio. The Berlin consensus document on 

acute respiratory distress syndrome (ARDS) 

bị suy tim tiến triển hoặc hồi phục sau ARDS 

[26]. 

●Trong một nghiên cứu khác về những bệnh 

nhân bị suy tim phổi cấp tính, tỷ lệ tử vong 

chung là 60% sau một tháng và 76% sau một 

năm; tỷ lệ tử vong trở nên tệ hơn nếu ECMO 

được yêu cầu trong hơn ba ngày [30]. Không 

giống như ECMO cho suy hô hấp, sẽ không bao 

giờ có một thử nghiệm kiểm soát ECMO đối với 

suy tim vì việc chỉ định cho một nhóm kiểm soát 

là không chính đáng. 

●Trong một cơ quan đăng ký tổ chức hỗ trợ sự 

sống ngoài cơ thể, trong số 9000 người trưởng 

thành trải qua ECMO, 41% sống sót sau khi xuất 

viện với tỷ lệ sống thấp nhất được báo cáo ở 

những người mắc bệnh tim bẩm sinh (37%) [31]. 

●Trong một đánh giá tổng quan hệ thống những 

người trưởng thành bị kéo dài ngừng tim ở bệnh 

viện, tỷ lệ sống sót là 22% ở 833 bệnh nhân được 

điều trị ECMO trong quá trình hồi sức và một 

nửa trong số này đã hồi phục thần kinh tốt [36]. 

Ngoài ra, 17 người hiến tạng đã được xác định 

trong dân số không có khả năng sống sót. Dữ liệu 

có đăng ký cho thấy tỷ lệ sống tương tự 29% 

trong số 2885 người trưởng thành được hỗ trợ 

ECMO trong hồi sinh tim phổi [31].   

LỰA CHỌN BỆNH NHÂN 

Chỉ định  -  Các hướng dẫn mô tả các chỉ định 

và thực hành ECMO được xuất bản bởi Tổ chức 

hỗ trợ sự sống ngoài cơ thể (ELSO) [37,38]. Các 

tiêu chí để bắt đầu ECMO bao gồm suy tim hoặc 

suy chức năng phổi cấp tính mức độ nặng mà có 

khả năng hồi phục và không đáp ứng với điều trị 

thông thường. Ví dụ về các tình huống lâm sàng 

có thể gợi ý chỉ định ECMO bao gồm: 

●Suy hô hấp do thiếu oxy với tỷ lệ PaO2/FiO2 

<100 mmHg mặc dù đã tối ưu hóa các thiết lập 

máy thở, bao gồm: Vt thấp, PEEP, tỷ lệ I:E. Tài 

liệu đồng thuận Berlin về hội chứng suy hô hấp 

cấp tính (ARDS) đề nghị xem xét ECMO khi 

PaO2/FiO2 <70 [39]. 

 

https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/26
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/30
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/31
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/36
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/31
https://www.uptodate.com/external-redirect.do?target_url=https%3A%2F%2Fwww.elso.org%2F&token=NyRkA1K%2BEfcjom0B%2BqrukvFcezSIP8grIF6J6FVMBCQ%3D&TOPIC_ID=1625
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/37,38
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suggests ECMO in severe respiratory failure 

(PaO2/FiO2 <70) [39]. 

●Hypercapnic respiratory failure with an arterial 

pH less than 7.20 [40]. 

●Ventilatory support as a bridge to lung 

transplantation. 

●Cardiac/circulatory failure/Refractory 

cardiogenic shock [41]. 

●Massive pulmonary embolism. 

●Cardiac arrest [41,42]. 

●Failure to wean from cardiopulmonary bypass 

after cardiac surgery. 

●As a bridge to either cardiac or lung 

transplantation or placement of a ventricular 

assist device [43]. 

Relative contraindications — The only 

absolute contraindication to ECMO is a pre-

existing condition that is incompatible with 

recovery (severe neurologic injury, end stage 

malignancy). Relative contraindications include 

uncontrollable bleeding and very poor prognosis 

from the primary condition. Results in 

respiratory failure are better when ECMO is 

instituted within seven days of intubation. 

 

TECHNIQUE  

ECMO is being increasingly used [44]. ECMO 

should only be performed by clinicians with 

training and experience in its initiation, 

maintenance, and discontinuation.  

During ECMO, blood is drained from the native 

vascular system, circulated outside the body by a 

mechanical pump, and reinfused into the 

circulation. While outside the body, the blood 

passes through an oxygenator and heat 

exchanger. In the oxygenator, hemoglobin 

becomes fully saturated with oxygen, while 

carbon dioxide (CO2) is removed. Oxygenation 

 

●Suy hô hấp tăng thán khí (CO2) với pH động 

mạch dưới 7,20 [40]. 

●Hỗ trợ thông khí như một cầu nối để ghép phổi. 

●Suy tim / suy tuần hoàn / Sốc tim kháng trị 

[41]. 

●Thuyên tắc phổi diện rộng. 

●Ngừng tim [41,42]. 

●Thất bại trong việc cai bypass tim phổi sau 

phẫu thuật tim. 

●Là cầu nối để ghép tim hoặc phổi hoặc đặt thiết 

bị hỗ trợ tâm thất [43]. 

 

Chống chỉ định tương đối  -  Chống chỉ định 

tuyệt đối duy nhất với ECMO là tình trạng tồn tại 

từ trước không phù hợp với khả năng phục hồi 

của bệnh nhân (tổn thương thần kinh nghiêm 

trọng, bệnh lý ác tính ở giai đoạn cuối). Chống 

chỉ định tương đối bao gồm chảy máu không 

kiểm soát được và tiên lượng rất xấu từ tình trạng 

ban đầu. Kết quả trong suy hô hấp sẽ tốt hơn khi 

ECMO được đặt trong vòng bảy ngày kể từ khi 

đặt nội khí quản. 

 

KỸ THUẬT  

ECMO đang được sử dụng ngày càng nhiều [44]. 

ECMO chỉ nên được thực hiện bởi các bác sĩ lâm 

sàng có đào tạo và kinh nghiệm trong việc bắt 

đầu, duy trì vận hành và ngừng kết nối ECMO. 

Trong suốt quá trình ECMO, máu được rút ra 

khỏi hệ thống mạch máu tự nhiên, lưu thông bên 

ngoài cơ thể bằng bơm cơ học vàđược đưa vào 

lại hệ thống tuần hoàn của BN đó. Trong khi bên 

ngoài cơ thể, máu đi qua một hệ thống trao đổi 

oxy và trao đổi nhiệt. Trong màng oxy hóa máu, 

huyết sắc tố trở nên bão hòa hoàn toàn với oxy, 

trong khi carbon dioxide (CO2 ) được loại bỏ. Sự 

https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/39
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/40
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/41
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/41,42
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/43
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/44
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is determined by flow rate, whereas elimination 

of CO2 can be controlled by adjusting the rate of 

countercurrent gas flow through the oxygenator 

[45].  

ECMO can be venovenous (VV) or venoarterial 

(VA): 

●During VV ECMO, blood is extracted from the 

vena cava or right atrium and returned to the 

right atrium (figure 1). VV ECMO provides 

respiratory support, but the patient is dependent 

upon his or her own hemodynamics.  

●During VA ECMO, blood is extracted from the 

right atrium and returned to the arterial system, 

bypassing the heart and lungs (figure 2 and 

figure 3). VA ECMO provides both respiratory 

and hemodynamic support. The additional 

benefit of hemodynamic support comes with 

additional risks, which are discussed below. (See 

'VA ECMO-specific complications' below.) 

Initiation — Once it has been decided that 

ECMO will be initiated, the patient is 

anticoagulated (usually with intravenous 

heparin) and then the cannulae are inserted. 

ECMO support is initiated once the cannulae are 

connected to the appropriate limbs of the ECMO 

circuit. 

Cannulation — Cannulae are usually placed 

percutaneously by Seldinger technique. The 

largest cannulae that can be placed in the vessels 

are used.  

For VV ECMO, venous cannulae are usually 

placed in the right or left common femoral vein 

(for drainage) and right internal jugular vein (for 

infusion). The tip of the femoral cannula should 

be maintained near the junction of the inferior 

vena cava and right atrium, while the tip of the 

internal jugular cannula should be maintained 

near the junction of the superior vena cava and 

right atrium. Alternatively, a double lumen 

cannula is available that is large enough to 

accommodate 4 to 5 L/min of blood flow [46]. It 

is available in a variety of sizes, with 31 French 

being the largest and most appropriate for adult 

Oxy hóa được xác định bởi tốc độ dòng chảy, 

trong khi loại bỏ CO2 có thể được kiểm soát 

bằng cách điều chỉnh tốc độ dòng khí ngược 

dòng qua máy tạo oxy [45]. 

ECMO có thể là tĩnh mạch – tĩnh mạch (VV) 

hoặc tĩnh mạch – động mạch (VA): 

●Trong VV ECMO, máu được trích ra từ tĩnh 

mạch chủ hoặc tâm nhĩ phải và trở về tâm nhĩ 

phải ( hình 1 ). VV ECMO cung cấp hỗ trợ hô 

hấp, nhưng bệnh nhân phụ thuộc vào huyết động 

học của chính mình. 

●Trong VA ECMO, máu được trích ra từ tâm nhĩ 

phải và quay trở lại hệ thống động mạch, đi vòng 

về tim và phổi ( hình 2 và hình 3 ). VA ECMO 

cung cấp cả hỗ trợ hô hấp và huyết động. Lợi ích 

bổ sung của hỗ trợ huyết động đi kèm với rủi ro 

bổ sung, sẽ được thảo luận dưới đây. (Xem 'Biến 

chứng đặc trưng VA ECMO' bên dưới.) 

 

Khởi đầu  -  Một khi đã quyết định rằng ECMO 

sẽ được bắt đầu, bệnh nhân được chống đông 

(thường là dùng heparin tiêm tĩnh mạch) và sau 

đó đặt ống thông vào. Hỗ trợ ECMO được bắt 

đầu khi cannulae được kết nối với các chi phù 

hợp với vòng ECMO. 

Đặt ống thông  -  Ống thông (cannula) thường 

được đặt trực tiếp bằng kỹ thuật Seldinger. Các 

ống thông lớn nhất có thể được đặt trong các 

mạch máu được sử dụng. 

Đối với VV ECMO, ống thông tĩnh mạch thường 

được đặt phổ biến ở tĩnh mạch đùi phải hoặc trái 

(để lấy máu ra) và tĩnh mạch cảnh trong phải (để 

trả máu về). Đầu của ống thông xương đùi nên 

được duy trì gần điểm nối của tĩnh mạch chủ 

dưới và tâm nhĩ phải, trong khi đầu ống thông 

TM chủ trên nên được duy trì gần chỗ giao của 

tĩnh mạch chủ trên và tâm nhĩ phải. Ngoài ra, 

một ống thông đôi (double lumen) có thể được 

dùng mà đủ lớn để đạt lưu lượng máu từ 4 đến 5 

L/phút [46]. Ống thông có sẵn trong nhiều kích 

cỡ, với 31F là lớn nhất và thích hợp nhất cho 

nam giới trưởng thành. Các ống lấy máu ra và trả 

https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/45
https://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=PULM%2F56622&topicKey=PULM%2F1625&search=ECMO&rank=1%7E150&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=PULM%2F80969&topicKey=PULM%2F1625&search=ECMO&rank=1%7E150&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=PULM%2F127771&topicKey=PULM%2F1625&search=ECMO&rank=1%7E150&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults?search=ECMO&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H20
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/46
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males. The drainage and infusion ports have 

been engineered to minimize recirculation. 

For VA ECMO, a venous cannula is placed in 

the inferior vena cava or right atrium (for 

drainage) and an arterial cannula is placed into 

the right femoral artery (for infusion). 

Femoral access is preferred for VA ECMO 

because insertion is relatively easy. The main 

drawback of femoral access is ischemia of the 

ipsilateral lower extremity. The likelihood of this 

complication can be decreased by inserting an 

additional arterial cannula distal to the femoral 

artery cannula and redirecting a portion of the 

infused blood to the additional cannula for 

"reperfusion" of the extremity. Alternatively, a 

cannula can be inserted into the posterior tibial 

artery for retrograde flow to the extremity [47].  

Occasionally, the femoral vessels are unsuitable 

for cannulation for VA ECMO (eg, patients with 

severe occlusive peripheral artery disease or 

prior femoral arterial reconstruction). In such 

circumstances, the right common carotid artery 

or subclavian artery can be used. In our 

experience, there is a 5 to 10 percent risk of a 

large watershed cerebral infarction when the 

right common carotid artery is used. Use of the 

subclavian artery offers the advantage of 

allowing patients on ECMO to ambulate [48]. 

For postcardiotomy ECMO, the cannulae 

employed for cardiopulmonary bypass can be 

transferred from the heart-lung machine to the 

ECMO circuit, with blood drained from the right 

atrium and reinfused into the ascending aorta. 

 

Titration — Following cannulation, the patient 

is connected to the ECMO circuit and the blood 

flow is increased until respiratory and 

hemodynamic parameters are satisfactory. 

Reasonable targets include: 

●An arterial oxyhemoglobin saturation of >90 

percent for VA ECMO, or >75 percent for VV 

ECMO 

máu về đã được thiết kế để tránh hiện tượng tái 

tuần hoàn (recirculation) 

Đối với VA ECMO, một ống thông tĩnh mạch 

được đặt trong tĩnh mạch chủ dưới hoặc tâm nhĩ 

phải (để lấy máu ra) và một ống thông động 

mạch được đặt vào động mạch đùi phải (để trả 

máu về). 

Tiếp cận mạch máu đùi được ưa thích cho VA 

ECMO vì việc đè ép mạch máu tương đối dễ 

dàng. Hạn chế chính của tiếp cận mạch máu đùi 

là thiếu máu cục bộ ở phần dưới của chi. Khả 

năng của biến chứng này có thể được giảm bằng 

cách đặt thêm một ống thông tái cho động mạch 

ngoại biên từ ống thông động mạch đùi và 

chuyển một phần máu truyền vào ống thông này 

để "tái tưới máu" vùng dưới thấp. Ngoài ra, một 

ống thông có thể được đưa vào động mạch chày 

sau để dòng chảy ngược về vùng dưới thấp [47]. 

Đôi khi, các mạch xương đùi không phù hợp để 

đặt ống thông VA ECMO (ví dụ, bệnh nhân bị 

bệnh động mạch ngoại biên nghiêm trọng hoặc 

tái tạo động mạch đùi trước). Trong trường hợp 

như vậy, động mạch cảnh chung phải hoặc động 

mạch dưới đòn có thể được sử dụng. Theo kinh 

nghiệm của chúng tôi, có nguy cơ từ 5 đến 10% 

nguy cơ nhồi máu não lớn khi sử dụng động 

mạch cảnh chung phải. Việc sử dụng động mạch 

dưới đòn mang lại lợi thế cho phép bệnh nhân 

trên ECMO được di chuyển [48]. 

Đối với ECMO sau phẫu thuật tim, cannula được 

sử dụng cho phẫu thuật bắc cầu tim phổi có thể 

được chuyển từ máy tim phổi sang hệ thống tuần 

hoàn ECMO, với máu chảy ra từ tâm nhĩ phải và 

được tái sử dụng vào động mạch chủ tăng dần. 

Điều chỉnh (chuẩn độ)  -  Sau khi cannulation, 

bệnh nhân được kết nối với hệ thống ECMO và 

lưu lượng máu được tăng lên cho đến khi các 

thông số hô hấp và huyết động tương đối là thỏa 

đáng. Các mục tiêu hợp lý bao gồm: 

●Độ bão hòa oxyhemoglobin động mạch SaO2> 

90% đối với VA ECMO hoặc SaO2> 75% đối 

với VV ECMO 

https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/47
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/48
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●A venous oxyhemoglobin saturation 20 to 25 

percent lower than the arterial saturation, 

measured on the venous line 

●Adequate tissue perfusion, as determined by 

the arterial blood pressure, venous oxygen 

saturation, and blood lactate level 

 

Maintenance — Once the initial respiratory and 

hemodynamic goals have been achieved, the 

blood flow is maintained at that rate. Frequent 

assessment and adjustments are facilitated by 

continuous venous oximetry, which directly 

measures the oxyhemoglobin saturation of the 

blood in the venous limb of the ECMO circuit. 

When the venous oxyhemoglobin saturation is 

below target, interventions that may be helpful 

include increasing one or more of the following: 

blood flow, intravascular volume, or hemoglobin 

concentration. Decreasing the systemic oxygen 

uptake by reducing the temperature may also be 

helpful. 

Anticoagulation is sustained during ECMO with 

a continuous infusion of unfractionated heparin 

or direct thrombin inhibitor titrated to an 

activated clotting time (ACT) of 180 to 210 

seconds. The ACT target is decreased if bleeding 

develops. ACT is easily determined at the point 

of care, but plasma PTT (1.5 times normal) can 

also be used. Thromboelastography is a useful 

adjunct. When heparin is used, the anticoagulant 

effect is dependent on the amount of endogenous 

antithrombin (AT3). If AT3 deficiency is 

suspected, the level can be measured. If less than 

50 percent normal, AT3 is replaced by fresh 

frozen plasma. Less commonly, some 

specialized centers follow factor Xa levels. One 

review of 16 studies suggested that optimal 

targets vary among centers resulting in variable 

rates of bleeding and thromboembolism [49]. 

(See "Antithrombin deficiency".) 

 

Platelets are continuously consumed during 

ECMO because they are activated by exposure to 

the foreign surface area. Platelet counts should 

●Độ bão hòa oxyhemoglobin tĩnh mạch < 20 đến 

25% so với độ bão hòa động mạch, được đo trên 

đường tĩnh mạch. 

●Tưới máu mô tương đối đầy đủ, được xác định 

bởi huyết áp động mạch, độ bão hòa oxy tĩnh 

mạch và mức độ lactate máu. 

 

Duy trì  -  Một khi các mục tiêu hô hấp và huyết 

động ban đầu đã đạt được, lưu lượng máu được 

duy trì ở mức đó. Đánh giá và điều chỉnh thường 

xuyên được tạo thuận lợi bởi phương pháp oxy 

hóa tĩnh mạch liên tục, đo trực tiếp độ bão hòa 

oxyhemoglobin của máu trong chi tĩnh mạch của 

vòng tuần hoàn ECMO. Khi độ bão hòa 

oxyhemoglobin tĩnh mạch dưới mức mục tiêu, 

các biện pháp can thiệp có thể hữu ích bao gồm 

tăng một hoặc nhiều điều sau đây: lưu lượng 

máu, thể tích nội mạch hoặc nồng độ 

hemoglobin. Giảm sự hấp thu oxy toàn thân bằng 

cách giảm nhiệt độ cũng có thể hữu ích. 

Chống đông máu được duy trì trong suốt 

ECMO với truyền liên tục heparin không phân 

đoạn hoặc chất ức chế thrombin trực tiếp được 

điều chỉnh thông qua xét nghiệm thời gian đông 

máu hoạt hóa (ACT) từ 180 đến 210 giây. Mục 

tiêu ACT bị giảm nếu chảy máu phát triển. ACT 

dễ dàng được xác định tại điểm chăm sóc, nhưng 

xét nghiệm thời gian thromboplastin một phần 

hoạt hóa (aPTT, TCK) huyết tương (1,5 lần bình 

thường) cũng có thể được sử dụng. Xét nghiệm 

đo độ đàn hồi cục máu (thromboelastography) là 

một bổ trợ hữu ích. Khi heparin được sử dụng, 

tác dụng chống đông máu phụ thuộc vào lượng 

antithrombin nội sinh (AT3). Nếu nghi ngờ thiếu 

AT3, mức độ thiếu có thể được đo. Nếu dưới 50 

% bình thường, AT3 được thay thế bằng huyết 

tương tươi đông lạnh. Ít phổ biến hơn, một số 

trung tâm chuyên chuyên sâu theo dõi yếu tố Xa. 

Một đánh giá của 16 nghiên cứu cho thấy các 

mục tiêu tối ưu khác nhau giữa các trung tâm dẫn 

đến tỷ lệ chảy máu và huyết khối thay đổi [49]. 

(Xem phần "Thiếu antithrombin" .) 

Tiểu cầu được tiêu thụ liên tục trong ECMO vì 

chúng được kích hoạt khi tiếp xúc với khu vực bề 

mặt lạ. Số lượng tiểu cầu nên được duy trì lớn 

https://www.uptodate.com/contents/heparin-unfractionated-drug-information?search=ECMO&topicRef=1625&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/49
https://www.uptodate.com/contents/antithrombin-deficiency?search=ECMO&topicRef=1625&source=see_link
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be maintained greater than 50,000/microliter, 

which may require platelet transfusion. 

The ECMO circuit is often the only source of 

oxygen in patients with complete cardiac or 

pulmonary failure. Oxygen delivery depends on 

the amount of hemoglobin and blood flow. The 

risks of high blood flow outweigh the risk of 

transfusion, so hemoglobin is maintained over 12 

g/dL in ECMO patients [50]. 

Ventilator settings are reduced during ECMO in 

order to avoid barotrauma, volutrauma (ie, 

ventilator-induced lung injury), and oxygen 

toxicity. Plateau airway pressures should be 

maintained less than 20 cm H2O and FiO2 less 

than 0.5. Reduction of ventilator support is 

usually accompanied by increased venous return, 

which improves cardiac output. 

We perform early tracheostomy to reduce dead 

space and improve patient comfort. Patients 

typically require light sedation during ECMO, 

although we prefer to maintain patients awake, 

extubated, and breathing spontaneously. (See 

"Overview of tracheostomy".) 

 

Special considerations — VV ECMO is 

typically used for respiratory failure, while VA 

ECMO is used for cardiac failure. There are 

unique considerations for each type of ECMO, 

which influence management. 

●Blood flow – Near-maximum flow rates are 

usually desired during VV ECMO to optimize 

oxygen delivery. In contrast, the flow rate used 

during VA ECMO must be high enough to 

provide adequate perfusion pressure and venous 

oxyhemoglobin saturation (measured on 

drainage blood), but low enough to provide 

sufficient preload to maintain left ventricular 

output. 

●Diuresis – Since most patients are fluid 

overloaded when ECMO is initiated, aggressive 

diuresis is warranted once the patient is stable on 

ECMO. Ultrafiltration can be easily added to the 

hơn 50.000 / microliter, có thể cần truyền tiểu 

cầu. 

Vòng tuần hoàn ECMO thường là nguồn oxy duy 

nhất ở những bệnh nhân bị suy tim hoặc phổi 

hoàn toàn. Việc cung cấp oxy phụ thuộc vào 

lượng huyết sắc tố và lưu lượng máu. Nguy cơ 

lưu lượng máu cao nghiêm trọng hơn nguy cơ 

truyền máu, do đó huyết sắc tố được duy trì trên 

12 g / dL ở bệnh nhân ECMO [50]. 

Cài đặt máy thở được giảm trong ECMO để 

tránh chấn thương khí áp (barotrauma), chấn 

thương thể tích (volutrauma) (nghĩa là tổn 

thương phổi do máy thở) và độc tính oxy. Áp lực 

đường thở cao nguyên phải được duy trì dưới 20 

cm H2O và FiO2 dưới 0,5. Giảm hỗ trợ máy thở 

thường đi kèm với tăng hồi lưu tĩnh mạch 

(venous return), giúp cải thiện cung lượng tim. 

Chúng tôi thực hiện mở khí quản sớm để giảm 

khoảng chết và cải thiện sự thoải mái cho bệnh 

nhân. Bệnh nhân thường yêu cầu an thần nhẹ 

trong ECMO, mặc dù chúng tôi muốn duy trì 

bệnh nhân tỉnh táo, rút ống và thở tự nhiên. (Xem 

phần "Tổng quan về mở khí quản" .) 

 

Các cân nhắc đặc biệt  -  VV ECMO thường 

được sử dụng cho suy hô hấp, trong khi VA 

ECMO được sử dụng cho suy tim. Có những cân 

nhắc duy nhất cho từng loại ECMO, có ảnh 

hưởng đến việc quản lý. 

●Lưu lượng máu - Tốc độ dòng chảy gần tối đa 

thường được mong muốn trong VV ECMO để tối 

ưu hóa việc cung cấp oxy. Ngược lại, tốc độ 

dòng chảy được sử dụng trong VA ECMO phải 

đủ cao để cung cấp đủ áp lực tưới máu và độ bão 

hòa oxyhemoglobin tĩnh mạch (đo trên đường 

máu ra), nhưng đủ thấp để cung cấp đủ tiền tải để 

duy trì luồng tống của thất trái. 

●Lợi tiểu - Vì hầu hết bệnh nhân bị quá tải dịch 

khi bắt đầu ECMO, nên thuốc lợi tiểu tích cực 

được cho phép một khi bệnh nhân ổn định trên 

ECMO. Siêu lọc có thể dễ dàng được thêm vào 

https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/50
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-tracheostomy?search=ECMO&topicRef=1625&source=see_link
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ECMO circuit if patients are unable to produce 

sufficient urine for diuresis.  

●Left ventricular monitoring – Left ventricular 

output must be rigorously monitored during VA 

ECMO because left ventricular output may 

worsen. The cause is usually multifactorial, 

including the underlying left ventricular 

dysfunction and insufficient unloading of the 

distended left ventricle due to ongoing blood 

flow to the left ventricle from the bronchial 

circulation and right ventricle. Left ventricular 

output can be closely monitored by identifying 

pulsatility in the arterial line's waveform and by 

frequent echocardiography. Interventions that 

can improve left ventricular output include 

inotropes (eg, dobutamine, milrinone) to increase 

contractility and intra-aortic balloon 

counterpulsation to reduce afterload and 

facilitate left ventricular output.  

Immediate left ventricular decompression is 

essential to avoid pulmonary hemorrhage if left 

ventricular ejection cannot be maintained despite 

intra-aortic balloon counterpulsation and 

inotropic agents. This can be accomplished 

surgically or percutaneously. Methods of 

percutaneous left ventricular decompression 

include transatrial balloon septostomy or 

insertion of a left atrial or ventricular drainage 

catheter. 

Weaning from ECMO — For patients with 

respiratory failure, improvements in radiographic 

appearance, pulmonary compliance, and arterial 

oxyhemoglobin saturation indicate that the 

patient may be ready to be liberated from 

ECMO. For patients with cardiac failure, 

enhanced aortic pulsatility correlates with 

improved left ventricular output and indicates 

that the patient may be ready to be liberated from 

ECMO. 

One or more trials of taking the patient off 

ECMO should be performed prior to 

discontinuing ECMO permanently: 

●VV ECMO trials are performed by eliminating 

all countercurrent sweep gas through the 

oxygenator. Extracorporeal blood flow remains 

vòng tuần hoàn ECMO nếu bệnh nhân không thể 

sản xuất đủ nước tiểu dù đã dùng thuốc lợi tiểu. 

●Theo dõi thất trái – khả năng tống thất trái nên 

được theo dõi chặt chẽ trong VA ECMO vì chức 

năng thất trái có thể xấu đi. Nguyên nhân thường 

là do đa yếu tố, bao gồm đã rối loạn chức năng 

thất trái (trước đây và hiện tại) và không khả 

năng tải do tâm thất trái bị căng phồng do lưu 

lượng máu liên tục đến thất trái từ tuần hoàn phế 

quản và thất phải. Cung lượng thất trái có thể 

được theo dõi chặt chẽ bằng cách xác định xung 

trong dạng sóng của động mạch và bằng siêu âm 

tim thường xuyên. Các can thiệp có thể cải thiện 

cung lượng thất trái bao gồm inotropes (ví dụ, 

dobutamine, milrinone) để tăng khả năng co bóp 

và chống co thắt bóng động mạch chủ để giảm 

hậu tải và tạo cải thiện cung lượng thất trái.  

Giải áp tâm thất trái cấp cứu là điều cần thiết để 

tránh xuất huyết phổi nếu không thể duy trì tống 

máu thất trái mặc dù có bóng đối xung nội động 

mạch chủ (intra-aortic balloon counterpulsation) 

và các thuốc tăng co bóp. Điều này có thể được 

thực hiện bằng phẫu thuật hoặc qua da. Các 

phương pháp giải nén thất trái qua da bao gồm 

mở vách liên nhĩ bằng bóng (transatrial balloon 

septostomy) hoặc đặt vào nhĩ trái hoặc đặt 

cannula hút máu vào tâm thát trái.  

 

 

Cai ECMO  -  Đối với bệnh nhân suy hô hấp, sự 

cải thiện về hình ảnh X quang, độ giãn nở phổi 

và bão hòa oxyhemoglobin động mạch cho thấy 

bệnh nhân có thể sẵn sàng được giải phóng khỏi 

ECMO. Đối với bệnh nhân bị suy tim, tăng dòng 

máu phụt qua động mạch chủ tương quan với 

việc cải thiện cung lượng thất trái và chỉ ra rằng 

bệnh nhân có thể sẵn sàng để được giải phóng 

khỏi ECMO. 

Một hoặc nhiều thử nghiệm đưa bệnh nhân ra 

khỏi ECMO nên được thực hiện trước khi ngừng 

ECMO vĩnh viễn: 

●Các thử nghiệm VV ECMO được thực hiện 

bằng cách loại bỏ tất cả dòng khí ngược chiều 

https://www.uptodate.com/contents/dobutamine-drug-information?search=ECMO&topicRef=1625&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/milrinone-drug-information?search=ECMO&topicRef=1625&source=see_link
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constant, but gas transfer does not occur. Patients 

are observed for several hours, during which the 

ventilator settings that are necessary to maintain 

adequate oxygenation and ventilation off ECMO 

are determined. 

●VA ECMO trials require temporary clamping 

of both the drainage and infusion lines, while 

allowing the ECMO circuit to circulate through a 

bridge between the arterial and venous limbs. 

This prevents thrombosis of stagnant blood 

within the ECMO circuit. In addition, the arterial 

and venous lines should be flushed continuously 

with heparinized saline or intermittently with 

heparinized blood from the circuit. VA ECMO 

trials are generally shorter in duration than VV 

ECMO trials because of the higher risk of 

thrombus formation.  

Once the decision has been made to discontinue 

ECMO, the cannulae are removed. Hemostasis is 

achieved by compressing the insertion site. For 

patients who received VA ECMO, at least thirty 

minutes of compression is required for the 

arterial site. 

COMPLICATIONS 

The major complications are bleeding and 

thromboembolism. 

Bleeding — Bleeding occurs in 30 to 50 percent 

of patients who receive ECMO and can be life-

threatening [49,51]. It is due to both the 

continuous anticoagulation and platelet 

dysfunction. Meticulous surgical technique, 

maintaining platelet counts greater than 

50,000/mm3, and maintaining the target activated 

clotting time (ACT) reduce the likelihood of 

bleeding. 

Intervention is necessary when major bleeding 

occurs. Bleeding from surgical wounds often 

requires prompt exploration with liberal use of 

electrocautery. Hemorrhage into body cavities 

(eg, abdomen, pleural space) may require 

surgical exploration to achieve hemostasis, after 

which vacuum-assisted closure is recommended 

because it allows removal and measurement of 

the blood. Plasminogen inhibitors (eg, 

qua thiết bị oxy máu. Lưu lượng máu màng ngoài 

cơ thể không đổi, nhưng trao đổi khí không xảy 

ra. Bệnh nhân được theo dõi trong vài giờ, trong 

suốt quá trình đó, cài đặt máy thở là cần thiết để 

duy trì đủ oxy và thông khí khi tắt ECMO đã 

được quyết định. 

●Các thử nghiệm VA ECMO yêu cầu kẹp tạm 

thời cả hai đường hút máu ra và truyền máu về, 

đồng thời cho phép vòng tuần hoàn ECMO lưu 

thông qua một cầu nối giữa động mạch và tĩnh 

mạch các chi. Điều này ngăn ngừa huyết khối 

của máu ứ đọng trong vòng tuần hoàn ECMO. 

Ngoài ra, các đường động mạch và tĩnh mạch 

nên được rửa liên tục bằng nước muối sinh lý 

chứa heparin hoặc xen kẽ với máu có heparin từ 

hệ thống ECMO. Các thử nghiệm VA ECMO 

thường có thời gian ngắn hơn so với các thử 

nghiệm VV ECMO vì nguy cơ hình thành huyết 

khối cao hơn. 

Khi quyết định đã được đưa ra để ngừng ECMO, 

ống thông được loại bỏ. Cầm máu được thực 

hiện bằng cách đè ép các vị trí đặt cannula. Đối 

với những bệnh nhân đã nhận VA ECMO, cần ít 

nhất ba mươi phút đè ép tại vị trí động mạch 

BIẾN CHỨNG 

Các biến chứng chính là chảy máu và huyết khối. 

Chảy máu  -  Chảy máu xảy ra ở 30 đến 50 % 

bệnh nhân sử dụng ECMO và có thể đe dọa tính 

mạng [49,51]. Đó là do cả việc chống đông máu 

liên tục và rối loạn chức năng tiểu cầu. Kỹ thuật 

phẫu thuật tỉ mỉ, duy trì số lượng tiểu cầu lớn 

hơn 50.000/mm3 và duy trì thời gian đông máu 

được kích hoạt mục tiêu (ACT) làm giảm khả 

năng chảy máu. 

Can thiệp là cần thiết khi chảy máu nghiêm trọng 

xảy ra. Chảy máu từ vết thương phẫu thuật 

thường đòi hỏi bộc lộc kịp thời với việc sử dụng 

đốt điện rộng rãi. Xuất huyết vào các khoang cơ 

thể (ví dụ bụng, khoang màng phổi) có thể cần 

thăm dò phẫu thuật để đạt được cầm máu, sau đó 

nên đóng - hút hỗ trợ bằng chân không (vacuum-

assisted ) được khuyến nghị vì nó cho phép loại 

bỏ và đo lượng máu. Các chất ức chế 

plasminogen (ví dụ, axit aminocaproic ) có thể 

https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/49,51
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aminocaproic acid) can be infused or heparin can 

be discontinued for several hours, but these 

actions may increase the risk of circuit 

thrombosis [52-54]. Infusion of activated factor 

VII has been reported with mixed results and 

should only be considered for life-threatening 

hemorrhage after all other options have failed 

[55,56]. 

The target ACT is usually reduced once bleeding 

occurs and infusions of anticoagulant are 

reduced or held. As an example, the target ACT 

may become 170 to 190 seconds, instead of 210 

to 230 seconds. With modern devices the 

anticoagulation can be stopped altogether for 

days if bleeding is a problem. Recombinant 

factor VIIa has been administered to some cases 

of refractory bleeding [57].  

Thromboembolism — Systemic 

thromboembolism due to thrombus formation 

within the extracorporeal circuit is a 

complication that can be devastating with one 

report suggesting rates of pulmonary embolism 

as high as 16 percent [49,58,59]; rates of deep 

venous thrombosis may be higher (up to 70 

percent) and may be associated with cannulation, 

especially femorofemoral cannulae. Its impact is 

greater with venoarterial (VA) ECMO than 

venovenous (VV) ECMO because infusion is 

into the systemic circulation. Anticoagulation 

that achieves its target ACT and vigilant 

observation of the circuit for signs of clot 

formation successfully prevents 

thromboembolism in most patients. 

Observation of the circuit for signs of clot 

formation includes routine inspection of all 

connectors and monitoring the pressure gradient 

across the oxygenator. A sudden change in the 

pressure gradient suggests that a thrombus had 

developed. Large or mobile clots require 

immediate circuit or component exchange. 

Primed circuits are usually kept at the bedside if 

the target ACT has been reduced due to bleeding 

because the risk of thrombus formation is 

greatest in this situation. Having a primed circuit 

available facilitates urgent exchange, if 

necessary. 

được truyền hoặc có thể ngừng sử dụng heparin 

trong vài giờ, nhưng những hành động này có thể 

làm tăng nguy cơ huyết khối mạch [52-54]. 

Truyền yếu tố VII hoạt hóa đã được báo cáo với 

kết quả hỗn tạp và chỉ nên được xem xét cho xuất 

huyết đe dọa tính mạng sau khi tất cả các lựa 

chọn khác đã thất bại [55,56]. 

ACT mục tiêu thường được giảm một khi chảy 

máu xảy ra và truyền thuốc chống đông máu 

được giảm hoặc giữ yên. Ví dụ, ACT mục tiêu có 

thể trở thành 170 đến 190 giây, thay vì 210 đến 

230 giây. Với các thiết bị hiện đại, việc chống 

đông máu có thể được dừng lại hoàn toàn trong 

nhiều ngày nếu chảy máu là một vấn đề. Yếu tố 

tái tổ hợp VIIa đã được sử dụng cho một số 

trường hợp chảy máu kháng trị [57]. 

Thuyên tắc do huyết khối  -  Thuyên tắc huyết 

khối hệ thống do hình thành huyết khối trong 

màng oxy hóa ngoài cơ thể là một biến chứng có 

thể tàn phá với một báo cáo cho thấy tỷ lệ thuyên 

tắc phổi có thể lên tới 16% [49,58,59]; tỷ lệ 

huyết khối tĩnh mạch sâu có thể cao hơn (lên đến 

70 %) và có thể liên quan đến đặt cannula, đặc 

biệt là cannula đùi - đùi. Tác động của nó lớn 

hơn với ECMO VA so với ECMO VV vì truyền 

máu vào hệ tuần hoàn. Thuốc chống đông máu 

đạt được mục tiêu ACT và theo dõi sát vòng tuần 

hoàn để tìm dấu hiệu hình thành cục máu đông 

để ngăn ngừa thuyên tắc do huyết khối ở hầu hết 

bệnh nhân. 

 

Theo dõi sát các dấu hiệu hình thành cục máu 

đông bao gồm kiểm tra mặc định hàng ngày tất 

cả các đầu nối và theo dõi áp lực xuyên màng 

oxy hóa máu. Một sự thay đổi đột ngột áp lực 

xuyên màng gợi ý cho biết một cục huyết khối đã 

phát triển. Các cục máu đông lớn hoặc di động 

cần thay vòng tuần hoàn hoặc các thành phần hệ 

thống ECMO ngay lập tức. Mồi vòng tuần hoàn 

thường được thực hiện ngay tạigiường nếu ACT 

mục tiêu đã bị giảm do chảy máu vì nguy cơ hình 

thành huyết khối là lớn nhất trong tình huống 

này. Có một vòng tuần hoàn đã được mồi sẵn sẽ 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc thay màng hoặc 

https://www.uptodate.com/contents/aminocaproic-acid-drug-information?search=ECMO&topicRef=1625&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/52-54
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/55,56
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/57
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/49,58,59
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Neurological — The incidence of neurologic 

injury in adult respiratory failure patients 

recorded in the Extracorporeal Life Support 

Organization (ELSO) registry is 10 percent. The 

incidence in cardiac failure and for those in 

whom ECMO is administered during 

cardiopulmonary resuscitation is 50 percent 

[9,60]. 

Cannulation-related — A variety of 

complications can occur during cannulation, 

including vessel perforation with hemorrhage, 

arterial dissection, distal ischemia, and incorrect 

location (eg, venous cannula within the artery). 

These complications are rare (<5 percent). A 

skilled and experienced surgeon is important to 

avoid or address such complications. 

Heparin-induced thrombocytopenia — Heparin-

induced thrombocytopenia (HIT) can occur in 

patients receiving ECMO. When HIT is proven, 

the heparin infusion should be replaced by a non-

heparin anticoagulant [61]. We favor argatroban 

because its half-life is short and a similar ACT 

target range is effective. (See "Management of 

heparin-induced thrombocytopenia".) 

VA ECMO-specific complications 

●Pulmonary hemorrhage – Pulmonary edema 

and hemorrhage can occur in patients who have 

no left ventricular (LV) emptying during VA 

ECMO. Edema occurs when the left atrial (LA) 

pressure exceeds 25 mmHg. It is treated by 

venting the LA or LV. (See 'Special 

considerations' above.) 

●Cardiac thrombosis – There is retrograde blood 

flow in the ascending aorta whenever the 

femoral artery and vein are used for VA ECMO. 

Stasis of the blood can occur if left ventricular 

output is not maintained, which may result in 

thrombosis. 

●Coronary or cerebral hypoxia – During VA 

ECMO, fully saturated blood infused into the 

femoral artery from the ECMO circuit will 

preferentially perfuse the lower extremities and 

thành phần hệ thống ECMO khẩn cấp, nếu cần 

thiết. 

Thần kinh  -  Tỷ lệ tổn thương thần kinh ở bệnh 

nhân suy hô hấp ở người trưởng thành được ghi 

nhận bởi ELSO là 10%. Tỷ lệ suy tim và được sử 

dụng ECMO trong quá trình hồi sức tim phổi là 

50% [9,60]. 

Liên quan đến can thiệp đặt cannula -  Một loạt 

các biến chứng có thể xảy ra trong quá trình đặt 

cannula, bao gồm thủng mạch máu với xuất 

huyết, bóc tách động mạch, thiếu máu cục bộ và 

vị trí không chính xác (ví dụ, ống thông tĩnh 

mạch trong động mạch). Những biến chứng này 

rất hiếm (<5%). Một bác sĩ phẫu thuật lành nghề 

và có kinh nghiệm là rất quan trọng để tránh hoặc 

giải quyết các biến chứng như vậy. 

Giảm tiểu cầu do Heparin  -  Giảm tiểu cầu do 

Heparin (HIT) có thể xảy ra ở những bệnh nhân 

dùng ECMO. Khi HIT được chứng minh, truyền 

dịch heparin nên được thay thế bằng thuốc chống 

đông máu không phải heparin [61]. Chúng tôi 

ủng hộ argatroban vì thời gian bán hủy của nó 

ngắn và với phạm vi mục tiêu ACT tương tự là 

có hiệu quả. (Xem phần "Xử trí giảm tiểu cầu do 

heparin" .) 

Biến chứng đặc hiệu VA ECMO 

●Xuất huyết phổi - Phù phổi và xuất huyết có thể 

xảy ra ở những bệnh nhân không có khả năng 

làm rỗng thất trái (LV) trong VA ECMO. Phù 

phổi xảy ra khi áp lực nhĩ trái (LA) vượt quá 25 

mmHg. Nó được điều trị bằng cách dẫn lưu LA 

hoặc LV. (Xem 'Cân nhắc đặc biệt' ở trên.) 

●Huyết khối tim - Có lưu lượng máu ngược 

trong động mạch chủ tăng dần bất cứ khi nào 

động mạch đùi và tĩnh mạch đùi được sử dụng 

cho VA ECMO. Sự ngưng trệ của máu có thể 

xảy ra nếu cung lượng thất trái không được duy 

trì, điều này có thể dẫn đến huyết khối. 

●Thiếu oxy mạch vành hoặc thiếu oxy não - 

Trong VA ECMO, máu bão hòa hoàn toàn trả 

vào động mạch đùi từ vòng tuần hoàn ECMO sẽ 

ưu tiên tưới máu cho các chi dưới và nội tạng 

bụng. Máu được bơm ra từ trái tim sẽ chọn lọc 

https://www.uptodate.com/external-redirect.do?target_url=https%3A%2F%2Fwww.elso.org%2F&token=NyRkA1K%2BEfcjom0B%2BqrukvFcezSIP8grIF6J6FVMBCQ%3D&TOPIC_ID=1625
https://www.uptodate.com/external-redirect.do?target_url=https%3A%2F%2Fwww.elso.org%2F&token=NyRkA1K%2BEfcjom0B%2BqrukvFcezSIP8grIF6J6FVMBCQ%3D&TOPIC_ID=1625
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/9,60
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/61
https://www.uptodate.com/contents/argatroban-drug-information?search=ECMO&topicRef=1625&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/management-of-heparin-induced-thrombocytopenia?search=ECMO&topicRef=1625&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/management-of-heparin-induced-thrombocytopenia?search=ECMO&topicRef=1625&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults?search=ECMO&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H13
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults?search=ECMO&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H13
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the abdominal viscera. Blood ejected from the 

heart will selectively perfuse the heart, brain, and 

upper extremities. As a result, the 

oxyhemoglobin saturation of the blood perfusing 

the lower extremities and abdominal viscera may 

be substantially higher than that perfusing the 

heart, brain, and upper extremities. Cardiac and 

cerebral hypoxia could exist and be 

unrecognized if oxygenation is monitored using 

only blood from the lower extremity. To avoid 

this complication, arterial oxyhemoglobin 

saturation should be monitored in the right upper 

extremity. Poor arterial oxyhemoglobin 

saturation measured from the upper extremity is 

corrected by infusing some oxygenated blood 

into the right atrium (called VA-V access). 

●Neurological injury – In a report of neurologic 

injury in cardiac (VA) patients in one institution, 

42 of 87 patients sustained neurologic injury 

(approximately 50 percent) [60]. The types of 

neurological injury included coma of uncertain 

cause (11 patients), encephalopathy (11 

patients), anoxic brain injury (9 patients), stroke 

(7 patients), brain death (3 patients), and 

myoclonus (1 patient). It is important to realize 

that these findings may be a consequence of the 

condition that prompted ECMO, rather than a 

complication of the ECMO process. Another 

report suggested that low levels of hemolysis 

that can occur during VA-ECMO may 

predispose to nonhemorrhagic stroke [62].  

FUTURE 

Applications for ECMO may expand in the 

future to include percutaneous temporary left 

ventricular assistance and low flow ECMO for 

CO2 removal (ECOOR) [63]. In addition, new 

technologies will improve the simplicity and 

safety of ECMO, including new oxygenators, 

pumps, and surface coatings. 

Oxygenators that use hollow fibers constructed 

of polymethyl-pentene are routine and can be 

used for weeks [64-66]. Advantages compared 

with older devices include lower priming 

volume, rapid priming time, diminished plasma 

leakage, and low blood flow resistance, which 

may reduce platelet activation and consumption. 

tưới máu cho tim, não và các chi trên. Kết quả là, 

độ bão hòa oxyhemoglobin của máu tưới máu 

cho các chi dưới và nội tạng bụng có thể cao hơn 

đáng kể so với việc tưới máu cho tim, não và các 

chi trên. Tình trạng thiếu oxy tim và não có thể 

tồn tại và không được nhận ra nếu oxy được theo 

dõi chỉ sử dụng máu từ chi dưới. Để tránh biến 

chứng này, cần theo dõi độ bão hòa 

oxyhemoglobin động mạch ở cực trên bên phải. 

 

 

 

●Tổn thương thần kinh - Trong một báo cáo về 

tổn thương thần kinh ở bệnh nhân ECMO tim 

(VA) ở một cơ sở, 42 trong số 87 bệnh nhân bị 

chấn thương thần kinh kéo dài (khoảng 50%) 

[60]. Các loại tổn thương thần kinh bao gồm hôn 

mê do nguyên nhân không chắc chắn (11 bệnh 

nhân), bệnh não (11 bệnh nhân), tổn thương não 

do thiếu oxy (9 bệnh nhân), đột quỵ (7 bệnh 

nhân), chết não (3 bệnh nhân) và bệnh giật rung 

cơ (1 bệnh nhân). Điều quan trọng là phải nhận 

ra rằng những phát hiện này có thể là hậu quả 

của tình trạng thúc đẩy bởi ECMO, chứ không 

phải là một biến chứng của quá trình ECMO. 

Một báo cáo khác cho thấy mức độ tán huyết 

thấp có thể xảy ra trong VA-ECMO có thể dẫn 

đến đột quỵ không chảy máu[62]. 

TƯƠNG LAI 

Các ứng dụng cho ECMO có thể mở rộng trong 

tương lai bao gồm hỗ trợ thất trái tạm thời qua da 

và ECMO lưu lượng thấp để loại bỏ CO2 

(ECOOR) [63]. Ngoài ra, các công nghệ mới sẽ 

cải thiện tính đơn giản và an toàn của ECMO, 

bao gồm màng oxy hóa máu thế hệ mới, máy 

bơm và lớp phủ bề mặt mới. 

Màng oxy hóa máu sử dụng sợi rỗng được cấu 

tạo từ polymethyl-pentene có thể sử dụng thường 

quy và có thể được sử dụng trong nhiều tuần [64-

66]. Ưu điểm so với các thiết bị cũ bao gồm thể 

tích dịch mồi thấp hơn, thời gian mồi nhanh, rò rỉ 

huyết tương giảm và trở kháng lưu lượng máu 

thấp, có thể làm giảm sự hoạt hóa và tiêu hủy 

https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/60
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/62
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/63
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/64-66
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One study reported that there are no differences 

among the newer oxygenators regarding the 

impact on hemostasis, anticoagulation, or 

hemolysis [67].  

In the past, ECMO centers depended upon 

servoregulated (ie, automatic) roller pumps for 

blood flow generation, which required 

continuous observation by trained personnel. 

Centrifugal pumps without servoregulation have 

replaced roller pumps in most centers. The 

advantage is that the outlet pressure is limited, so 

"blow out" on the high pressure side is unlikely. 

However, these pumps can cause microcavitation 

and hemolysis when the inlet is occluded. Newer 

centrifugal pumps have special rotors that reduce 

heat generation and microcavitation [68,69]. 

These pumps are now widely used for ECMO. 

Surface coatings that mimic the endothelial 

lining of blood vessels and reduce blood cell 

activation are being developed [70]. In an 

ECMO circuit, such coatings could reduce 

thrombogenicity, obviate the need for continuous 

anticoagulation, and reduce the incidence of 

related complications. 

Ambulatory ECMO remains investigational [71]. 

 

SOCIETY GUIDELINE LINKS 

Links to society and government-sponsored 

guidelines from selected countries and regions 

around the world are provided separately. (See 

"Society guideline links: Adult respiratory 

distress syndrome".) 

 

SUMMARY AND RECOMMENDATIONS 

●Extracorporeal membrane oxygenation 

(ECMO) is a type of prolonged mechanical 

cardiopulmonary support that is usually 

delivered in the intensive care unit. ECMO 

should only be performed in centers with the 

tiểu cầu. Một nghiên cứu báo cáo rằng không có 

sự khác biệt giữa các màng oxy hóa máu mới 

hơn về tác động lên cầm máu, chống đông máu 

hoặc tan máu [67]. 

Trước đây, các trung tâm ECMO phụ thuộc vào 

máy bơm trục lăn được tự điều chỉnh (nghĩa là tự 

động) để tạo dòng máu, đòi hỏi sự theo dõi liên 

tục của các nhân viên được đào tạo. Máy bơm ly 

tâm không có tự điều chỉnh đã thay thế máy bơm 

trục lăn ở hầu hết các trung tâm. Ưu điểm là áp 

suất đầu ra được giới hạn, do đó "dòng ra" với áp 

suất cao là không thể. Tuy nhiên, những máy 

bơm này có thể gây ra vi bọt khí và tán huyết khi 

đầu vào bị tắc. Máy bơm ly tâm thế hệ mới hơn 

có cánh quạt (khối quay) đặc biệt giúp giảm sinh 

nhiệt và vi bọt khí [68,69]. Những máy bơm này 

hiện đang được sử dụng rộng rãi cho ECMO. 

Các lớp phủ bề mặt bắt chước lớp lót nội mạch 

của các mạch máu và giảm hoạt hóa tế bào máu 

đang được phát triển [70]. Trong vòng tuần hoàn 

ECMO, các lớp phủ như vậy có thể làm giảm 

huyết khối, làm giảm nhu cầu chống đông máu 

liên tục và giảm tỷ lệ biến chứng liên quan. 

ECMO di động vẫn còn đang điều tra nghiên cứu 

thêm [71]. 

 

LIÊN KẾT HƯỚNG DẪN XÃ HỘI 

Liên kết đến các hướng dẫn xã hội và chính phủ 

tài trợ từ các quốc gia và khu vực được chọn trên 

thế giới được cung cấp riêng. (Xem "Liên kết 

hướng dẫn xã hội: Hội chứng suy hô hấp ở người 

trưởng thành" .) 

 

TÓM TẮT VÀ KIẾN NGHỊ 

●Oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO) là một 

loại hỗ trợ tim phổi cơ học kéo dài thường được 

cung cấp trong các đơn vị chăm sóc tích cực. 

ECMO chỉ nên được thực hiện tại các trung tâm 

có thiết bị và có chuyên môn phù hợp. (Xem 

phần 'Giới thiệu' ở trên.) 

https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/67
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/68,69
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/70
https://www.uptodate.com/contents/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo-in-adults/abstract/71
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appropriate equipment and expertise. (See 

'Introduction' above.) 

●We suggest that patients with severe, but 

potentially reversible, acute respiratory or 

cardiac failure that is unresponsive to 

conventional management be evaluated for 

ECMO if it is available within the medical center 

(Grade 2B). For patients who are in a medical 

center that does not provide ECMO, transfer to 

another medical center to be evaluated for 

ECMO should be considered as soon as it is 

clear that the patient is not responding to 

management. The final decision should carefully 

weigh the survival rates for patients referred to 

an ECMO center versus the risk of transferring 

the patient. (See 'Indications' above.) 

●There are two types of ECMO, venovenous 

(VV) and venoarterial (VA) (figure 1 and figure 

2 and figure 3). VV ECMO is used in patients 

with respiratory failure, while VA ECMO is used 

in patients with cardiac failure. (See 'Technique' 

above.) 

●Once it has been determined that ECMO will 

be initiated, the patient is anticoagulated. 

Cannulae are then inserted and the patient is 

connected to the ECMO circuit. The blood flow 

is increased until respiratory and hemodynamic 

parameters are satisfactory. Once the initial 

respiratory and hemodynamic goals have been 

achieved, blood flow is maintained, ventilator 

support is minimized, and vasoactive drugs are 

decreased to minimal levels. Frequent 

reassessment and adjustments are usually 

necessary. (See 'Initiation' above and 

'Maintenance' above.) 

●The patient's readiness for weaning from 

ECMO should be evaluated frequently. Prior to 

discontinuing ECMO permanently, one or more 

trials should be performed during which the 

patient is off ECMO. Such trials give the 

clinician the opportunity to determine whether 

conventional supportive care is sufficient for the 

patient. (See 'Weaning from ECMO' above.) 

●Bleeding is the most common complication (30 

to 40 percent) of ECMO. Thromboembolism and 

 

●Chúng tôi đề nghị những bệnh nhân bị suy hô 

hấp cấp tính hoặc suy tim cấp tính nặng nhưng có 

khả năng hồi phục, không đáp ứng với điều trị và 

chăm sóc thông thường nên được đánh giá 

ECMO nếu có sẵn trong cơ sở y tế ( Lớp 2B ). 

Đối với những bệnh nhân ở trong một trung tâm 

y tế không cung cấp ECMO, việc chuyển đến 

một trung tâm y tế khác để được đánh giá ECMO 

nên được xem xét ngay khi rõ ràng rằng bệnh 

nhân không đáp ứng với điều trị. Quyết định cuối 

cùng cần cân nhắc cẩn thận tỷ lệ sống cho bệnh 

nhân được chuyển đến trung tâm ECMO so với 

rủi ro khi vận chuyển bệnh nhân. (Xem 'Chỉ dẫn' 

ở trên.) 

●Có hai loại ECMO,  (VV) và (VA) ( hình 1 và 

hình 2 và hình 3 ). VV ECMO được sử dụng ở 

bệnh nhân suy hô hấp, còn VA ECMO được sử 

dụng ở bệnh nhân suy tim. (Xem 'Kỹ thuật' ở 

trên.) 

●Khi đã xác định rằng ECMO sẽ được khởi trị, 

bệnh nhân sẽ được chống đông. Cannula sau đó 

được đặt và bệnh nhân được kết nối với vòng 

tuần hoàn ECMO. Lưu lượng máu được tăng lên 

cho đến khi các thông số hô hấp và huyết động 

thỏa đáng. Khi các mục tiêu hô hấp và huyết 

động ban đầu đã đạt được, lưu lượng máu được 

duy trì, hỗ trợ máy thở được giảm thiểu và thuốc 

vận mạch được giảm xuống mức tối thiểu. 

Thường xuyên đánh giá lại và điều chỉnh là cần 

thiết. (Xem 'Khởi đầu' ở trên và “duy trì' ở trên.) 

 

●Sự sẵn sàng của bệnh nhân để cai ECMO nên 

được đánh giá thường xuyên. Trước khi ngừng 

ECMO vĩnh viễn, nên thực hiện một hoặc nhiều 

thử nghiệm trong thời gian bệnh nhân tắt ECMO. 

Các thử nghiệm như vậy cung cấp cho bác sĩ lâm 

sàng cơ hội để xác định liệu chăm sóc hỗ trợ 

thông thường có đủ cho bệnh nhân hay không. 

(Xem 'Cai ECMO' ở trên.) 

●Chảy máu là biến chứng phổ biến nhất (30 đến 

40 %) của ECMO. Thuyên tắc do huyết khối và 
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cannula complications are rare (<5 percent). (See 

'Complications' above.) 
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biến chứng do cannula là rất hiếm (<5 %). (Xem 

phần 'Biến chứng' ở trên.) 
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Figure 2: Venoarterial (VA) ECMO for cardiac and/or respiratory failure 

Reproduced from: Van Meurs, K, Lally, KP, Peek, G, Zwischenberger, JB. ECMO: Extracorporeal Cardiopulmonary 

Support in critical care, Extracorporeal Life Support Organization, Ann Arbor 2005. 

Graphic 80969 Version 2.0 
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Figure 3: Venoarterial extracorporeal membrane oxygenation 

From: Chaves RCF, Rabello Filho R, Timenetsky KT, et al. Extracorporeal membrane oxygenation: a literature review. Rev 

Bras Ter Intensiva 2019; 31:410. Available at: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

507X2019000300410&lng=en&nrm=iso&tlng=en. Copyright © 2018 The Authors. Reproduced under the terms of 

the Creative Commons Attribution License 4.0. 

Graphic 127771 Version 1.0 
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