
ECCO2R

טיפול נמרץ פנימי נשימתי



(ימים4)1–פרשת החולים 

.והועבר למחרת מונשם ליחידה04.02צלול ועצמאי התקבל למחלקת קורונה ב68ק בן .ע•

CLL, ומאקרווסוקלריםסכרת עם סיבוכים מיקרו , ללא נזק שאריתיCABG ,CVAברקע אחרי •

. במעקב ללא טיפול

קורונה קשה•

הנשמה•

(05.02-23.02)ימי אשפוז17•

•Ph – 7.34 ,Pco2 – 42 ,PO2 – מגנתמונשם בצורה , אחוזי חמצן55, 90



1-פרשת החולים 



1-פרשת החולים 

גבוהDP, לחצי הנשמה ולחץ פלטו גבוה, לא מוגן, ימי הנשמה7הדרדרות נשימתית לאחר •

אינטנסיביתאנטיקואגולציה, סלילים לטיפול2, לנגופריזמה CRRTחובר ל•





(ימים5)2–פרשת החולים 

 BIPAPבמשתמש , מטופל חמצן ביתי , כבדרקע עישון על   COPDצלול ועצמאי ברקע65ס בן .ס•

בטיפול נמרץ 12/2019-באשפוז .  ,PVDד"יל, 2סכרת סוג , לב איסכמיתמחלת . ביתי קבוע בלילות

.מונשםבגינה היה אשר  COPDבבית חולים בילינסון בשל החמרת 

אי ספיקה כלייתית חריפה ואי ספיקה נשימתית אשר בעיקרה  , COPDהתלקחות , ספטישוק •

היפרקפנאית

.אקו לב עם תפקוד חדר שמאל וימין תקינים אך חדר ימין מורחב•

17.01עד 31.12אושפז מ•

הנשמה•

•Ph – 7.01, Pco2 – 105

מגנתהנשמה לא •



2-פרשת החולים 





(ימים3)3–פרשת החולים 

אסכמיתמחלת לב , ברקע סכרת70ש בן .צ•

MIהתקבל בשל •

הנשמה•

אספירציה•

•ARDS

•Ph – 6.94, Pco2 - 108

מגנתהנשמה לא •





4-פרשת החולים 

.  השמנה, לחץ דםיתר , ברקע סכרת. עצמאית, צלולה, 58ד בת .ב•

NSIPלחשד • -

.  לא קיבלה טיפול, לא הייתה מאושפזת, מקורונההחלימה 25/01/22•

סטרואידים  , אזניל, ברוצפיןטופלה , ריאתיותהצללות , יבששיעול , חום, בצפוןבביחבמחלקה פנימית אשפוז •

הנשמה•

•ARDS

,    לחצים גבוהים על חשבון לחץ פלטו, נשימות30על , והיפרקרביתהיפוקסמית, ועל הבטןמשותקת ,NO, קשההיפוקסמיה•

.נמוךקומפליינס

ACUTE ILDטיפול פלס טרפי הוחל •
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• Unlike ECMO does not provide significant O2

• Drainage & Return cannula

• Membrane lung (artificial gas exchanger)

• CO2 removed by diffusion

• Flowing gas known as “sweep gas” - diffusion gradient 

• Lower blood flow rates

• ECCO2R is usually able to remove up to 25% 

• Clearance depends on the fresh sweep gas

• Size of the cannula

• Rate of recirculation

• Preload



?Evidence



COPD



COPD

• Burki NK, Mani RK, Herth FJF, et al. COPD a novel extracorporeal CO2 removal results of a pilot study of hypercapnic

respiratory failure in patients with COPD. Chest. 2013;143(3):678–86

• 20 hypercapnic COPD patients

• None of the patients failing NIV required endotracheal intubation, and both patients with 

difficult weaning from NIV were weaned. 

• Significant complications

• Del Sorbo L, Pisani L, Filippini C, et al. Extracorporeal CO2 removal in hypercapnic patients at risk of noninvasive 

ventilation failure: matched cohort study with historical control. Crit Care Med. 2015;43:120–7. 

• 25 pat. aeCOPD - NIV + VV ECCO2R vs 21 historical controls

• Reduced intubation by 75%

• Reduced in-hospital mortality (8% vs. 35%; p = 0.035). 



COPD
• Braune S, Sieweke A, Brettner F, et al. The feasibility and safety of extracorporeal carbon dioxide removal to avoid intubation in 

patients with COPD unresponsive to noninvasive ventilation for acute hypercapnic respiratory failure (ECLAIR study): 

multicentre case-control study. Intensive Care Med. 2016;42:1437–44.Braune et al. 

• IMV was avoided in 56% of cases

• High incidence of complications. 

• Morelli A, D’Egidio A, Orecchioni A, et al. Extracorporeal CO2 removal in hypercapnic patients who fail noninvasive ventilation 

and refuse endotracheal intubation: a case series. Intensive Care Med Exp. 2015;3

• 30 pat. acute hypercapnic respiratory failure due to aeCOPD, refused intubation, failing 

NIV. 

• Prevent endotracheal intubation in 27 patients







COPD

• Strong physiological rationale

• Results support the notion that ECCO2R may be useful for the avoidance of 

intubation during NIV and for the facilitation of weaning from IMV.

• Existing data are not sufficient to support the routine use of ECCO2R with aeCOPD

• Patient centered outcome are lacking

• Associated with a high rate of complications

• The benefits-risks ratio is not established



ARDS










