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ECLS (extra corporeal life support)
innebär att blodet syrsätts utanför krop-
pen med en modifierad hjärt–lungma-
skins teknik vid akuta, livshotande till-
stånd av lung- eller hjärtsvikt och är sy-
nonymt med uttrycket ECMO (extra
corporeal membrane oxygenation).

I februari i år presenterades i JAMA
en konsekutiv serie av 1 000 fall av 
R Bartlett och medarbetare från Ann
Arbor, Michigan [1]. Detta är det störs-
ta samlade materialet vid en enstaka in-
stitution men representerar ändå bara 5
procent av alla ECLS-fall i världen.
Tekniken har funnits sedan slutet av
1970-talet, och totalt har nu över 20 000
patienter behandlats vid 120 ECLS-
/ECMO-centra i världen. Artikeln be-
skriver ECLS-teknikens utveckling
från forskningslaboratoriet till dagens
etablerade kliniska verksamhet, pati-
entmaterial, överlevnadssiffror och or-
ganisationen vid den egna institutionen.

Sedan 1980 har ECLS-programmet i
Michigan behandlat drygt 500 nyfödda
barn på grund av akut, svår andnings-
svikt med en överlevnad på 88 procent.
Vid fem års ålder hade alla normal lung-
funktion. Av 132 barn (> 1 månad–18
år) som behandlats överlevde 70 pro-
cent och av 146 vuxna patienter över-
levde 56 procent. Båda dessa grupper
hade normal lungfunktion inom ett år
efter ECLS-behandlingen. Hos patien-
ter som behandlats med ECLS på grund
av hjärtsvikt är överlevnaden betydligt
sämre, 48 procent för barn och var tred-
je vuxen patient. 

Den tekniska utvecklingen har gjort
det möjligt att transportera svårt sjuka
patienter under pågående ECLS-
/ECMO-behandling när konventionell
transport inte är möjlig. Idag transporte-

ras 10 procent av Michiganprogram-
mets patienter till den egna ECLS-enhe-
ten. 

Patienterna sköts helt av ECLS-spe-
cialister (läkare och sjuksköterskor),
med bred utbildning för tekniken, och
efter ett speciellt program innefattande
lungvila med låg respiratorinställning
för att undvika ytterligare lungskada,
bronkoskopi och lavage, urvätskning
eventuellt med hemofiltration, farma-
kologisk behandling av underliggande
sjukdom, transfusioner till normal he-
matokrit, intermittent bukläge (prone
position) och full nutrition. 

Michigans ECLS-program har också
utvecklat en »akut service» med ECLS-
behandling vid akut hjärtstopp inom
sjukhuset, t ex på akutmottagningen,
och vid hjärtkateterisering. 

Kommentarer 
Det är ett imponerande material från

en enda ECLS-klinik som presenteras.
Författaren R Bartlett har själv varit
med sedan starten och är fortfarande ak-
tiv på en institution som  fortfarande är
ledande inom denna komplexa teknik.

Den neonatala patientgruppen mins-
kar på grund av nya behandlingsmeto-
der: inhalerad kvävemonoxid (iNO),
high frequency oscillatory ventilation
(HFOV) m m. En ökande grupp är vux-
na patienter med ARDS på grund av
pneumonier och trauma. Överlevnaden
bland vuxna ökar stadigt och samstäm-
miga siffror redovisas från ECLS-cen-
tra i Europa (Leicester, Stockholm) och
är nu uppe i 60–80 procent under de sis-
ta två åren. 

År 1996 publicerades i Lancet en
randomiserad, kontrollerad studie från
England av neonatal ECMO, i vilken re-
dovisades signifikant överlevnad i
ECMO-gruppen i jämförelse med grup-
pen som fick konventionell behandling
[2]. Denna studie är välgjord och accep-
terad bland neonatologer världen över.

I april 2000 startade i Leicester, Eng-
land, en randomiserad, kontrollerad
studie av ECMO-behandling av vuxna
vid »severe adult respiratory failure».
Det finns sedan tidigare två liknande
studier gjorda som inte visat ökad över-
levnad med ECMO jämförd med kon-
ventionell respiratorvård. Mycket grava
invändningar har dock anförts mot både

uppläggningen och utförandet av dessa
studier. Dock kan både motståndare och
anhängare av ECLS-/ECMO-behand-
ling vid svår, respiratorisk svikt eller
hjärtsvikt nu se fram resultaten av den
pågående Leicesterstudien. 

Trots tillgång till den ökande veno-
venösa perkutana kanyleringstekniken
används fortfarande öppen veno-arteri-
ell kanylering med ligering av framför
allt a carotis på 30 procent av alla vux-
na patienter. Den tekniken används
framför allt för patienter med kombine-
rad lung- och hjärtsvikt och utan ökad
incidens av komplikationer jämfört
med kanylering av enbart de stora ve-
nerna.

Patienttransporter under pågående
ECLS-/ECMO-behandling ökar även
här i Europa.  De konventionella trans-
portmetoderna är inte anpassade till den
avancerade behandling som idag an-
vänds vid svår lungsvikt med iNO,
HFOV, prone position. Detta alternativ
gör tekniken mer lättillgänglig för be-
hövande patienter, men endast ett fåtal
ECLS-centra har erfarenhet av detta.
ECMO-centrum vid Karolinska sjuk-
huset i Stockholm har hittills transpor-
terat 24 patienter utan komplikationer
under pågående behandling. Tre av des-
sa transporter var ett internationell sam-
arbete mellan olika ECLS-centra i Eu-
ropa.
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