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Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation 
til behandling af hjertestop på hospital udløst af 
multifaktoriel hypoksi 
Ali Akkawi1, Joachim Hoffmann Petersen2 & Lars Riber1

Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation (E-CPR) 
erstatter hjerte-lunge-funktionen midlertidigt. Systemet 
bruges til behandling af patienter med kredsløbssvigt 
efter en hjerteoperation og svær akut nedsat lungefunk-
tion samt til opvarmning ved svær hypotermi. E-CPR 
bliver dog i stigende omfang benyttet ved normoterm 
behandlingsrefraktært bevidnet hjertestop, da overle-
velse og neurokognitiv funktion kan øges signifikant 
både ved hjertestop på hospital [1-3] og hjertestop 
uden for hospital [1, 3-5]. I flere studier [2, 3] anbefaler 
man følgende kriterier: stødbar rytme, bevidnet hjerte-
stop, ikke tilbagevenden af spontan cirkulation efter 30 
minutters avanceret hjerte-lunge-redning (CPR), E-CPR 
påbegyndt inden for 100 minutter fra hjertestop, alder 
under 65 år, formodet reversibel årsag (typisk akut 
myokardieinfarkt (AMI)) og ingen svær komorbiditet.

SYGEHISTORIE

En 69-årig tidligere rask kvinde, der havde haft tilta-
gende åndenød igennem en uge ringede 112. Hun røg 
20 cigaretter dagligt, men havde intet alkoholoverfor-
brug. Præhospital A-gasmåling viste et partialtryk af 
kuldioxid på 8,5 kPa og en pH-værdi på 7,29, hvorfor 
den tentative diagnose var AMI eller lungeemboli. Hun 
blev meldt som medicinsk nødkald. 

Hun havde frie luftveje, men kun 70% saturation 
med 15 l ilt på maske. En UL-skanning viste en signifi-
kant højresidig pleural ansamling, hvorfra 3 l serøs væ-
ske blev udtømt med et 7 CH pigtail-kateter. Cirkula-
tionen var initialt stabil, men inden for en halv time fik 
hun faldende blodtryk med uændret hjertefrekvens, 
hvorfor man valgte at intubere. Under intubationen  
opstod der hypoksisk udløst hjertestop og CPR blev øje-
blikkeligt institueret. Ved første rytmetjek var der puls-
løs elektrisk aktivitet (PEA) og et thoraxkompressions-
system blev tilkoblet.

Ved en multidisciplinær team (MDT)-konference 
besluttede man at etablere venoarteriel ekstrakorporal 
membranoxygenering via højre vena og arteria femora-
lis. Et rytmetjek viste ventrikelflimren. E-CPR blev på-
begyndt uproblematisk, og efter 47 minutters hjerte-
stop var patienten tilkoblet E-CPR med fuldt flow på 5 
l/min. A-gas-måling inden påbegyndelsen af E-CPR vi-
ste en saturation på 26%, et partialtryk af ilt på 4,5 kPa, 
en pH-værdi på 6,86, base excess –17,9 mmol/l og et 
laktatniveau på 9,4 mmol/l. Patienten stabiliseredes 
umiddelbart efter påbegyndelsen og konverterede 
spontant til sinusrytme. 

En efterfølgende CT viste bilateral lungeemboli, der 
blev behandlet med fragmin i terapeutiske doser. Der-
udover blev der påvist infiltrat på højre side, og blod-
prøver viste flg. niveauer: leukocytter 19,7 × 109/l, 
C-reaktivt protein 60 mg/l og D-dimer > 20 mg/l. Altså 
var hypoksien udløst af bilateral lungeemboli, massiv 
pleuralansamling og pneumoni (Figur 1). 

Behandlingen med E-CPR blev stoppet efter tre 
dage, og patienten blev overflyttet til stamafdelingen 
på ottendedagen. Hun blev udskrevet på 12.-dagen til 
et rehabiliteringscenter pga. latenstid og dårlig kort-
tidshukommelse. Fraset dette fremstod hun i en god fy-
sisk, psykisk og kognitiv tilstand. 

Ved en efterfølgende udredning fandt man, at pa-
tienten havde dissemineret ovariecancer, som var den 
udløsende årsag til lungeemboli og pleuraekssudat. 
Hun var fortsat i live ni måneder efter hjertestoppet og 
i behandling for ovariecancer. 
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FIGuR 1

CT-billeder efter opkobling til extracorporeal cardiopulmonary re-

suscitation og efter udtømning af 3 l pleuraekssudat. A. Pilene 

markerer en lungeemboli på højre side samt en lille del af en 

større lungeemboli på venstre side. Desuden ses der fortsat re-

stekssudat på venstre side. B. En stor central lungeemboli på ven-

stre side, ligeledes markeret med pil. 
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DISKuSSION

Der er oftest indikationer for behandling med E-CPR 
hos patienter, hvor man har mistanke om AMI eller evt. 
lungeemboli med refraktært hjertestop, og man har for-
håbning om at kunne korrigere den udløsende årsag 
med perkutan koronarintervention eller embolektomi. 
Denne sygehistorie afviger fra de nuværende retnings-
linjer, da hjertestoppet var udløst af multifaktoriel hy-
poksi med en »ikkestødbar« rytme/PEA. PEA er forbun-
det med dårlig overlevelse, hvorfor det er en relativ 
kontraindikation til E-CPR [2]. Årsagen til det gode re-
sultat hos patienten i sygehistorien er muligvis den 
korte tid fra hjertestop til kald på E-CPR (12 min) og fra 
kald til etablering af E-CPR (35 min), i alt 47 min. Der-
udover havde patienten flere reversible årsager til hy-
poksi, hvoraf pleuraekssudatet blev afhjulpet hurtigt 
ved anlæggelse af et pigtail-kateter.  

Denne sygehistorie viser, at E-CPR kunne gennem-
føres med godt resultat hos en 69-årig kvinde med hjer-
testop og PEA på hospital. Vores viden om brug af 
E-CPR er fortsat begrænset, og der er brug for mere vi-
den på området. Indikationerne for anvendelse af 
E-CPR-behandling bør muligvis udvides til også at om-
fatte patienter med hypoksisk udløst hjertestop med 
PEA eller stødbar rytme.
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A 69-year-old woman was admitted to the emergency unit 

due to respiratory distress. Initially the blood pressure was 

normal. However, it decreased concomitant with low 

saturation (70%), and it was decided to intubate her due to 
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Cardiohelp, Maquet. hypoxia. During intubation, she developed in-hospital 

cardiac arrest with pulseless electric activity as initial 

rhythm. Cardiopulmonary resuscitation was initiated, but 

sufficient spontaneous circulation was not obtained. We 

successfully initiated extracorporeal life support, and the 

patient survived with a good outcome. 


