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Παρουσίαση περιστατικού 



Άνδρας ασθενής 55 ετών 
• Εισαγωγή στη ΜΕΘ λόγω λοίμωξης κατώτερου αναπνευστικού 
• Ατομικό αναμνηστικό: ΧΑΠ υπό αγωγή με εισπνεόμενα 

βρογχοδιασταλτικά 
• Παρούσα νόσος: εμπύρετο, κακουχία, αθραλγίες, μυαλγίες, 

δύσπνοια, βήχας από ημερών 
• Kλινική εξέταση: θ: 39 ⁰C, όψη πάσχοντος, χρήση επικουρικών μυών, 

RR: 24/min, SpO₂: 94% (FiO₂ 31%), μη μουσικοί ρόγχοι 
αμφοτερόπλευρα, παράταση εκπνοής, ΑΠ: 140/70mmHg, HR: 
90/min 
 



• ABGs: PaO₂: 65mmHg, PaCO₂: 32 mmHg, 
pH: 7,48 , HCO₃⁻: 28mmol/lt (FiO₂ 31%) 

• Α/α θώρακος 
• ΗΚΓ: φλεβοκομβική ταχυκαρδία 
• Εργαστηριακός έλεγχος:  
WBC: 8000/μL, CRP: 5mg/dl 
• Καλλιέργειες 
• Εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά, 

κορτικοειδή iv, εμπειρική αντιβιοτική 
αγωγή 

Στα ΤΕΠ 



Εισαγωγή στη ΜΕΘ 
• Εφαρμογή ΜΕΜΑ και συνέχιση 

φαρμακευτικής αγωγής 
• 1 ώρα μετά την εφαρμογή ΜΕΜΑ: 

επιδείνωση κλινικής εικόνας, 
αναπνευστική κόπωση, 
διασωλήνωση 

• Καταστολή-αναλγησία-μυοχάλαση 
• Συνθήκες μηχανικού αερισμού: Vt: 

420ml (6ml/kg PBW), RR: 15, 
PEEPe: 6cmH₂0, I/E: 1/3.0, FiO₂: 
40% 
 
 



• Καταστολή-αναλγησία-
μυοχάλαση 

• Αναπνευστικό: μη μουσικοί 
ρόγχοι 

• ABGs: PaO₂: 110mmHg, PaCO₂: 
45mmHg, pH: 7,38, HCO₃⁻: 
30mmol/lt (420ml, RR: 15, 
PEEPe: 6cmH₂0, I/E: 2.5, FiO₂: 
40%) 

 
• Peak 40cmH₂O, P₁: 38cmH₂O, 

Pplat:28cmH₂O, tPEEP: 8cmH₂O, 
PEEPi: 8cmH₂O, CRS:21ml/cmH₂O 
 

• ΑΠ: 120/60 (ΜΑΠ:80 mmHg), HR: 
110/min υπό 
Noradr:0.2μg/kgΒΣ/min 

• Λοιπά συστήματα: χωρίς 
παθολογικά ευρήματα 

 
• Εργαστηριακός έλεγχος: WBC: 

10.000/μL, CRP: 8mg/dl 
 
• Βρογχικές εκκρίσεις: γρίππη Α 
• Βρογχοδιασταλτική αγωγή σε 

συνεχή χορήγηση, συστηματικά 
κορτικοειδή, αντιϊκή αγωγή 
 
 

ΜΕΘ:D1 



• Επιδείνωση  
• ABGs:  
PaO₂: 90mmHg, PaCO₂: 62 mmHg, pH: 
7,27 , HCO₃⁻:30mmol/lt (FiO₂ 50%) 
• Pplat: 30cmH₂O  
• Μείωση Vt-αύξηση RR-αύξηση PEEP 
• ABGs:  
PaO₂: 80 mmHg, PaCO₂: 70 mmHg, pH: 
7,24 , HCO₃⁻:30mmol/lt (FiO₂ 50%) 

 
 
 

ΜΕΘ:D5 



• Εφαρμογή συστήματος 
εξωσωματικής αποβολής CO₂ 
(ECCO₂R) 

• Τοποθέτηση καθετήρα διπλού 
αυλού (11Fr) στην δεξιά σφαγίτιδα 

• Χρησιμοποίηση συστήματος 
χαμηλής ροής: 

• Blood flow: 350ml/min, sweep gas 
flow: 7lt/min, αντιπηκτική αγωγή 
με UFH (στόχος aPTT: 55-60sec) 

• Vt: 330ml, RR: 12/min, PEEP: 
5cmH₂O, FiO₂: 60% 
 
 

 



• Διατήρηση προστατευτικού 
αερισμού χωρίς επιδείνωση 
υπερκαπνίας 

• Βελτίωση ακτινογραφίας 
θώρακος 

• Διατήρηση ECCO₂R για 4 ημέρες 
• Αποσωλήνωση D10 
• Εξιτήριο από ΜΕΘ D12 

 

ΜΕΘ:D5-12 



Εξωσωματική αποβολή CO₂: γιατί; 



Επεμβατικός μηχανικός αερισμός 
• Κύριος τρόπος αντιμετώπισης αναπνευστικής ανεπάρκειας 
• Ανταλλαγή αερίων και αποφόρτιση αναπνευστικών μυών 
Αλλά...... 
• Ανάγκη χορήγησης καταστολής± μυοχάλασης 
• VAP-VAT-λοιμώξεις 
• Ventilator induced lung injury (VILI): αύξηση θνητότητας 
• Ventilator induced diaphragm dysfunction (VIDD) 

AJRCCM 1998, AJRCCM 2017, Crit Care 2013 



• Αιμοδυναμικές επιπλοκές 
• Επιπλοκές σχετιζόμενες με τον ενδοτραχειακό σωλήνα 
• Γαστρεντερικές επιπλοκές 
• Ενδοκράνια υπέρταση (PEEP) 
• Ασθενής ακινητοποιημένος 
• Μυοπάθεια 
• .... 
• Προσπάθεια αποφυγής 
επεμβατικού μηχ αερισμού 

 
 

Επεμβατικός μηχανικός αερισμός 

AJRCCM 1998, AJRCCM2017, Crit Care 2013 



• ARDSNetwork: Tidal volume 
6ml/kg PBW, Pplat<30 cmH₂0 

• Υπερδιάταση και πνευμονική 
βλάβη ακόμη και με Pplat 25cmH₂0 

• Ανάγκη εφαρμογής χαμηλότερων 
Vt (3-4ml/kg PBW) 

• Υπερκαπνία και αναπνευστική 
οξέωση (permissive hypercapnia) 

• Χαμηλή συμμόρφωση 

Επεμβατικός μηχανικός αερισμός + ARDS 



Επεμβατικός μηχανικός αερισμός + ARDS 

AJRCCM  2005;172 (10): 1241-5, AJRCCM 2008 175 (2):160-6, BMJ 2012;344:e2124  

Vt< 6ml/kg PBW? 



 

ΔP=Vt/CRS 



 

ΔP=Pplat-PEEP 



Επεμβατικός μηχανικός αερισμός + 
COPD 
• Εφαρμογή NIV  
• Αποτυχία NIV (25-50%) και εφαρμογή IMV: υψηλότερη θνητότητα, 

επιπλοκές, διάρκεια νοσηλείας... 
• Δυσκολία χορήγησης εισπνεόμενων βρογχοδιασταλτικών 
• Ανάγκη για IMV: συχνή αποτυχία σε weaning, παρατεταμένος 

μηχανικός αερισμός 
• Ακινητοποίηση: περαιτέρω μυοπάθεια διαφράγματος/σκελετικών 

μυών 
• Κύρια αιτία αποτυχίας: αναπνευστική οξέωση 

 
Chest 2006;129:133-139, NEJM 1995;333:817-822, Crit Care 2008;35:1614-1619 



JAMA Intern Med. 2014;174(12):1982-1993 
Retrospective study, 420 US hospitals 



Διόρθωση υπερκαπνίας/οξέωσης 



Hypercapnic acidosis (HCA) 
• Διφορούμενος ρόλος υπερκαπνίας σε ασθενείς με ARDS 
• Άγνωστη η «σωστή» τιμή PaCO₂ 
• Προστατευτική πιθανόν η υπερκαπνία και όχι η οξέωση 
• ARDSnet: διόρθωση οξέωσης με NaHCO₃⁻ 
• Επιδείνωση VILI με διόρθωση οξέωσης (πειραματικά μοντέλα) 
• NaHCO₃⁻: ενδοκυττάρια οξέωση 
• Χρήση THAM (tris-hydroxymethyl aminomethane) 
• THAM over NaHCO₃⁻ (όταν αιμοδυναμικές επιπλοκές) 

 
 
 

Crit Care 2010;14:220-227, AJRCCM 2000;161:141-146, Crit Care Med 2005;33:984-989, Drugs 1998;55:191-224  



Extracorporeal CO₂ 
removal (ECCO₂R) 



1. Διαλυτό στο αίμα (~7%) 
2. Συνδεδεμένο με αιμοσφαιρίνη 

(10%) 
3. Ως HCO₃⁻ (80%) 
• CO₂: 20 φορές πιο διαλυτό στο 

αίμα σε σχέση με Ο₂ 
• CO₂ dissociation curve: 

hyperbolic 
• Haldane effect 

Pathophysiology of CO₂ elimination  



Extracorporeal CO₂ removal 
(ECCO₂R)-history 
• Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO): first RCT 

1972 
• Πρώτα πειράματα σε πρόβατα (Gattinoni+Kolobow, 1978): 

membrane “lung” 
• Sherlock et al 1972: ασθενείς σε αιμοκάθαρση παρουσίαζαν 

παροδική υποκαπνία 
• Pesenti et al 1990: CRRT circuit + oxygenator 

 





• a-v ECCO₂R 
• v-v ECCO₂R 
• v-v ECCO₂R/ low flow 
• Gas exchange catheters 
• Respiratory dialysis 

 
 
 
 

ECCO₂R devices 



                                                 
(Germany) 



• Μοναδικό a-v ECCO₂R/ χωρίς αντλία 
• Διαδερμική τοποθέτηση  καθετήρων  (μηριαία αρτηρία + μηριαία 

φλέβα (13-15Fr/ 15-17Fr)) 
• Χρήση υπερήχων 
• Μεμβράνη: 1.3m² (polymethylpentene-PMP) 
• Blood flow: 1-2L/min 
• Gas flow: 15L/min (max) 
• Priming: 350ml 
• Heparine: aPTT target 55 sec (heparine coated circuit) 



• a-v ECCO₂R: extravascular bed 
(high systemic resistance) 

• Όχι σε ασθενείς με αιμοδυναμική 
αστάθεια (ΜΑΠ ≥ 70 mmHg) 

• CO₂ elimination: blood flow-gas 
flow-membrane-PaCO₂ 

• Μικρή συμμετοχή στην οξυγόνωση 
• Επιπλοκές σχετιζόμενες με 

καθετηριασμό αρτηρίας (ισχαιμία-
θρόμβωση) 
 





• v-v ECCO₂R 
• Centrifugal pump 
• Διαδερμική  τοποθέτηση καθετήρων σε κεντρική φλέβα / 18-24Fr 
• Μεμβράνη: 1.3m² (polymethylpentene-PMP) 
• Blood flow: 0.5-4.5 L/min (high blood flow= v-vECMO) 
• Gas flow: 15L/min (max) 
• Priming: 500ml 
• Heparine: aPTT target 55 sec  
• Κονσόλα/ τρόλεϋ: κινητοποίηση ασθενούς 

 
 



Decap/Hemodec (Italy)  



• First new v-v ECCO₂R 
• veno-venous hemofiltration setup that includes an oxygentator in series 

with the hemofilter 
• Roller-pump (hemolysis…) 
• Διαδερμική τοποθέτηση καθετήρα κεντρικής φλέβας (dual lumen): 14 Fr 
• Μεμβράνη: 1.3m² (polymethylpentene-PMP) 
• Blood flow:  <0.5 L/min 
• Priming: 500ml 
• Heparine: όπως σε CRRT 
• Κονσόλα/ τρόλεϋ: κινητοποίηση ασθενούς 

 
 

Decap/Hemodec  



• Partial CO₂ removal 
• Membrane: less biocompatible (not heparine covered)-frequent 

change 
• Need for bicarbonate infusion 
• Role of the hemofilter? 
• Less studies 

 

Decap/Hemodec  



Hemolung/ Alung  (USA) 



• v-v ECCO₂R 
• Membrane lung+ pump= one unit 
• Διαδερμική τοποθέτηση καθετήρα κεντρικής φλέβας (dual lumen): 15.5 Fr 
• Μεμβράνη: 0.59m² (siloxane+heparine-active 
mixing) 
• Blood flow: 400-600ml/min 
• Priming: 260ml 
• Gas flow under negative pressure (no air 
embolism) 
• Lower anticoagulation requirement 
• Κονσόλα/ τρόλεϋ: κινητοποίηση ασθενούς 

 
 

 

Hemolung/ Alung  





PrismaLung (Germany) (Italy) 



PrismaLung (+CRRT) 



 

(Germany) 



• v-v ECCO₂R 
• ECMO technology (CARDIΟPHELP) 
• Console + pump+ membrane=one unit 
• dual lumen 
• Μεμβράνη: 0.98m² (PMP) 
• Blood flow: 0.2-2.8 L/min 
• Priming: 270ml 
• Can be transformed into ECMO 
• Animal studies 
• SUPERNOVA trial (Palp-Novalung-Hemolung): results to be announced 

 
 



Morimont et al Crit Care Med 2015;19:117-124 

iLA , iLAactive, PALP 
PrismaLung, Amplya Hemolung Hemodec/Decap 



ECCO₂R data 



• a-v ECCO₂R 
• v-v ECCO₂R 
• v-v ECCO₂R/ low-flow 
• v-v ECCO₂R on CRRT platform 
• v-v ECCO₂R + CRRT 
• v-v ECCO₂R  +HFOV 
• v-v ECCO₂R + NIV 
• Gas exchange catheters 
• Respiratory dialysis 

 

• ARDS (moderate-severe) 
• COPD 
• To avoid intubation (COPD) 
• Weaning 
• For protective ventilation 
• CAP 
• Status asthmaticus 
• Trauma 
• Bridge to lung transplantation 
• Thoracic surgery 
• Transportation 

 

ECCO₂R data 



ECCO₂R + ARDS 



Low-Frequency Positive-Pressure Ventilation With 
Extracorporeal CO₂ Removal in Severe Acute 
Respiratory Failure 
                                                                        
Gattinoni-JAMA 1986 • 43 patients, uncontrolled study 
• Low-flow veno-venous CO₂ removal device 
• To avoid lung injury from conventional MV, the lungs were kept "at 

rest“ (3-5 breaths/min) 
• “Low” peak airway pressure, 35-45 cm H₂O 
• Survival: 21/43 (48.8%) patients 
• Lung function improved in 31(72.8%) patients 
• Blood loss: 1800±850mL/day 





Tidal volume lower than 6ml/kg enhances lung 
protection                      Tettagni et al Anesthesiology. 2009 ;111(4):826-35 

Hemodec/ Decap 

The 2000’s 



• 32 ARDS patients (P/F ratio 100-200-pneumonia/sepsis/trauma) 
• Hemodynamically stable 
• 72h stabilization+ventilation ARDSnet 
• 22p  Pplat 25-28 cmH₂O- 10p Pplat 28-30cmH₂O 
• CRRT circuit+ membrane lung 
• Μέτρηση Pplat, PEEP, Vt, P/F, PaCO₂, pH (T1.5, 24, 48, 72h) 
• BAL (cytokines) 
• CT (lung morphology) 

Tidal volume lower than 6ml/kg enhances lung 
protection                      Tettagni et al Anesthesiology. 2009 
Oct;111(4):826-35 



 





Few 
complications 



 

Novalung iLA 

The 2010’s  



Xtravent study 
• 79 ARDS patients (P/F ratio 100-200) 
• 72h stabilisation + ventilation ARDSnet  (6ml/kg PBW-high PEEP) 
• RCT: 40 patients a-v ECCO₂R+ Vt 3ml/kgPBW 
   39 patients control (ARDSnet: 6ml/kg PBW-high PEEP) 
• Norepinephrine dose <0.4μg/kg/min-MAP >70mmHg 
• Primary endpoint: ventilation free days (VFD 28d and 60d)  
• Secondary outcomes: reduction in analgesic and sedative use, safety 

and feasibility, increased ratio of spontaneous breathing, reduced 
levels of IL-6 



Post-hoc: VFD60d lower in patients with PaO₂/FiO₂ <150 under avECCO₂R   



 

Novalung iLA activve 



• 10 ARDS patients (P/F ratio: 100-
200)-hemodynamically stable 

• 2 phases 
• Phase 1: sweep gas flow 

increasing, constant blood flow 
(1L/min) 

• Phase 2: constant gas flow 
(4L/min), blood flow increasing 

• PaO₂, PaCO₂, CO, O₂-CO₂ 
transfer 
 

A novel pump-driven veno-venous gas exchange 
system during extracorporeal CO2-removal                    
Hermann et al ICM2015;41:1773-1780 



• Improved hypercapnia with high 
sweep gas flow but impaired 
oxygenation (Phase 1) 

• Improved hypercapnia, 
oxygenation and oxygen transfer 
with high blood flow (Phase 2) 

 



 

Hemolung/ Alung 



Feasibility and safety of low-flow extracorporeal carbon 
dioxide removal to facilitate ultra-protective ventilation in 
patients with moderate acute respiratory distress syndrome                                         
Fanelli et al Crit Care 2016;20: 36-42 

• 15 ARDS patients (P/F ratio 100-200) 
• Hemodynamically stable 
• Vt 6ml/kgPBW (start) to 4ml/kgPBW (end) 
• Measurement: Lung mechanics, ABGs, … 
• Feasibility of Hemolung to lower Vt to 4ml/kgPBW 
• lower ΔP, lower Pplat 
• Correction of pH, improvement of hypercapnia (10% of baseline) 

 



ECCO₂R + 
COPD 



Novalung iLA 



Avoiding invasive mechanical ventilation by 
extracorporeal carbon dioxide removal in patients 
failing noninvasive ventilation                                                              
Kluge S et al ICM 2012;38:1632-1639 

• 21 COPD patients that failed NIV 
Comparison with 21 historical controls (IMV) 
• a-v ECCO₂R 
• Avoidance of intubation 19/21 
• Hypercapnia and acidosis improvement 
• Trend towards shorter hospital stay 
• Less tracheotomies 
• No difference in 28d or 6mo mortality 

 
 

 



 

Novalung iLA activve 



• 25 COPD patients that failed NIV 
• Comparison with 25 historical 

controls (IMV) 
• v-v ECCO₂R 
• Hemodynamically stable 
• No profound hypoxemia 

 

ECLAIR study 



Avoidance of intubation: 56% 
Adverse effects: 44% 



• Αιμορραγία στο σημείο καθετηριασμού: 12% 
• Ισχαιμία κάτω άκρου (a-v): 9% 
• Ψευδοανευρύσματα: 5% 
• Θρόμβωση μεμβράνης: 17% 
• Θρομβώσεις: 8% 
• Σύνδρομο διαμερίσματος: 3% 
• Λοιμώξεις: 8% 
• Τεχνικά προβλήματα: 21% 
• Καρδιαγγειακές επιπλοκές (αρρυθμία):10% 

 

ECCO₂R : επιπλοκές (ELSO registry-
UK): 32% 

NICE 2016 



• Βελτίωση υπερκαπνίας και οξέωσης  
• Αποτελεσματικότητα εντός ωρών και διάρκειας ημερών 
• Εφαρμογή πολύ χαμηλών Vt (3-4ml/kgPBW) (ultraprotected 

ventilation) 
• Μείωση Pplat, Pplat-PEEP 
• Βελτίωση πνευμονικής φλεγμονής 
• Δυνατότητα μείωσης της κατασταλτικής/αναλγητικής αγωγής 
• Κινητοποίηση ασθενούς 

 

Conclusion: ECCO₂R data  ARDS 



 



• Mείωση ποσοστού διασωλήνωσης σε ασθενείς με COPD με αποτυχία 
σε NIV  

• Επικουρικά στο weaning 
• Μείωση ημερών νοσηλείας 
• Στοιχεία για μείωση θνητότητας 
• Μείωση αριθμού τραχειοστομιών 

 

Conclusion: ECCO₂R data  COPD 



• Μη τυχαιοποιημένες μελέτες 
• Μικρό δείγμα ασθενών 
• Διαφορετικά κριτήρια εισαγωγής/αποκλεισμού 
• Μόνο σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς 
• Ασθενείς με χαμηλά score βαρύτητας 
• P/F ratio 150-200 
• Διαφορετικοί χρόνοι έναρξης και διάρκεια εφαρμογής ECCO₂R 
• a-v, v-v ECCO₂R, low-flow v-v ECCO₂R 
• Kαμία διαφορά στη θνητότητα 
• ECCO₂R: καθυστέρηση στη διασωλήνωση? (COPD) 

 
 

Ωστόσο....... 



• Μεγάλο ποσοστό επιπλοκών 
• Εξέλιξη τεχνολογίας ECCO₂R (αντλίες, μεμβράνες, 

καθετήρες….) 
• blood flow-sweep gas flow –μεμβράνες-επίπεδα 

υπερκαπνίας: αποτελεσματικότητα 
• Φαρμακοκινητική αντιβιοτικών? 
• Υψηλό κόστος 
• Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις 
• NICE (2016): για διόρθωση υπερκαπνίας/οξέωσης με 

σκοπό τον προστατευτικό αερισμό σε ARDS (moderate-
severe)  
 



• 4 κλινικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί το 2017 
• 10 κλινικές μελέτες εν ενεργεία (recruiting) 
• ARDS and COPD 
• Εξέλιξη συστημάτων ECCO₂R (more to come…) 
• Συνεχιζόμενη εμπειρία και εκπαίδευση 

 

ECCO₂R: το μέλλον 



Εξωσωματική αποβολή CO₂ 
(ECCO₂R): σε ποιούς ασθενείς 

και πώς; 

Σωτηρίου Αδαμαντία 
Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος 

Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ 

2ο Εκπαιδευτικό συμπόσιο Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ 
Kαυτά θέματα στην Εντατική Θεραπεία 
2-3 Φεβρουαρίου 2018 
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