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NỘI DUNG BÁO CÁO

❖ Đặt vấn đề

❖ Tổng quan

❖ Báo cáo tóm tắt kết quả khoa học đề tài

❖ Kết luận và kiến nghị



❖ Suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) là bệnh lý cấp tính, diễn biến

nặng, có tỷ lệ tử vong cao: 40-60%

❖ Trong vòng hơn thập kỷ các dịch cúm SARS, H5N1, H1N1,

MERS-CoV… và gần đây dịch cúm A/H7N9

❖ Cơ chế bệnh sinh: Các Cytokine: TNFα, IL6, IL8, IL 10), …

gây tác dụng: tăng tính thấm thành mạch, phù khoảng kẽ, tích tụ

dịch trong lòng phế nang, tắc mao mạch→ phổi giảm khả năng

trao đổi oxy→ suy hô hấp

ĐẶT VẤN ĐỀ



ĐẶT VẤN ĐỀ

❖ Thông khí nhân tạo, trong đó việc xác định được PEEP 

tối ưu là vô cùng quan trọng

❖ Ngày càng có các phương thức thông khí nhân tạo 

nâng cao cho các bệnh nhân ARDS

❖ Lọc máu để đào thải các cytokine

❖ ECMO là lựa chọn khi bệnh nhân ARDS nặng không 

đáp ứng với phương thức thở máy

Điều trị bệnh nhân ARDS nặng=> kết hợp nhiều biện pháp
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Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đào Xuân Cơ
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CÁC SẢN PHẨM KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI



YÊU CẦU SẢN PHẨM ĐỀ TÀI NHÁNH 1

• Dự kiến 30 bệnh nhân

• Sản phẩm 1: Xây dựng chỉ định, chống chỉ định phương thức thông 

khí nhân tạo NAVA

• Sản phẩm 2: Xây dựng quy trình kỹ thuật phương thức thông khí 

nhân tạo NAVA

• Sản phẩm 3: Xây dựng quy trình theo dõi, đánh giá hiệu quả phương 

thức thở máy  NAVA trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp dựa vào lâm 

sàng, xét nghiệm, thời gian nằm viện

• Sản phẩm đào tạo: Thạc sỹ, Tiến sỹ, 

• Sản phẩm:  bài báo



SẢN PHẨM THU ĐƯỢC ĐỀ TÀI NHÁNH 1

Đã xây  dựng được  03 quy trình

1/ Xây dựng chỉ định, chống chỉ định phương thức thông khí nhân tạo NAVA 

2/ Xây dựng quy trình kỹ thuật phương thức thông khí nhân tạo NAVA

3/ Xây dựng quy trình theo dõi, đánh giá hiệu quả phương thức thở máy  NAVA 
trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp dựa vào lâm sàng, xét nghiệm, thời gian 
nằm viện

Đã có 1 bài báo bài báo

- Kết quả áp dụng cai thở máy bằng phương thức thông khí hỗ trợ điều chỉnh

theo tín hiệu thần kinh tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai, Tạp chí Y 
học Việt Nam, số 2, tập 448, tháng 11/2016

Đã đào tạo được 01 thạc sỹ và 01 nghiên cứu sinh

- 01 Thạc sỹ đã ra trường

- 01 Nghiên cứu sinh: đang chờ báo cáo ra trường



TỔNG QUAN THỞ MÁY NAVA

❖ Thông khí hỗ trợ điều chỉnh theo nguyên lý thần kinh (NAVA-

Neurally adjusted ventilatory assist) là 1 kiểu thở mới được triển 

khai từ năm 2007

❖ Nguyên lý hoạt động: dựa trên điện thế hoạt động của cơ hoành 

o Máy thở cung cấp nhịp thở hỗ trợ khi nhận được tín hiệu từ cơ hoành

o Áp lực đường thở được máy thở cung cấp theo tỷ lệ tuyến tính với 

hoạt động điện thế cơ hoành

o → Đồng thì giữa máy thở và BN → tăng hiệu quả của thở máy, giảm 

mệt cơ, giảm sử dụng thuốc an thần, giãn cơ



TỔNG QUAN THỞ MÁY NAVA



TỔNG QUAN THỞ MÁY NAVA

❖Chỉ định

oCác BN có tình trạng bất đồng thì cao giữa BN với máy thở, 

oHoặc có nguy cơ bất đồng thì cao (thở yếu, có dòng khí rò rỉ lưu lượng cao, 

auto-PEEP cao...), 

oCác BN cai thở máy khó.

❖Chống chỉ định

oCó chống chỉ định đặt ống thông dạ dày do chấn thương hay bệnh lý thực

quản, họng, hàm mặt; 

oRối loạn hoặc mất xung động từ trung tâm hô hấp do tổn thương não hoặc

tủy cổ cao (trên C3); 

oBệnh lý thần kinh nặng ảnh hưởng tới tín hiệu của dây thần kinh hoành; 

o Tăng áp lực nội sọ; 

oỨc chế hô hấp do dùng thuốc giảm đau/thuốc ngủ; 

oBN dùng thuốc giãn cơ



PHẦN 1: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

PHƯƠNG THỨC THÔNG KHÍ NHÂN TẠO NAVA TRONG HỒI SỨC

BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP

MỤC TIÊU:

1. Đánh giá hiệu quả và biến chứng của phương thức thở 

máy NAVA 

2. Xây dựng chỉ định, quy trình kỹ thuật chuẩn của phương 

thức thở máy NAVA dựa theo kết quả nghiên cứu.



ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu:

30 BN có chỉ định và không có chống chỉ định thở máy NAVA, các BN được

đặt ống thông dạ dày có điện cực thu điện thế cơ hoành, được thở theo

phương thức NAVA

Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp không đối chứng.

Tiêu chí đánh giá:

❖ Cai thở máy thành công

❖ Theo dõi các chỉ số lâm sàng, khí máu động mạch, cơ học phổi và

thông số máy thở trong quá trình cai thở máy bằng phương thức NAVA

❖ Ghi nhận các khó khăn, biến chứng



SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

• 30 bệnh nhân, tuổi trung bình 69,4 ± 13,9 (thấp nhất 44, cao nhất 93 tuổi).

22 
(73%)

8 
(27%)

Nam Nữ

Giới Phân bố tuổi



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

18 (60%)

12 (40%)
Thành công

Không
thành công

Kết quả cai thở máy

18 BN (60%) khó bỏ máy bằng các phương pháp khác đã

được cai thở máy thành công bằng phương thức NAVA.



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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Chung TC KTC

Diễn biến tần số thở trong quá

trình cai thở máy

Diễn biến thể tích lưu thông thở ra 

(ml/kg cân nặng lý tưởng) trong quá

trình cai thở máy

Tần số thở của nhóm thành công < 30/phút và thấp

hơn có ý nghĩa so với nhóm không thành công

Thời điểm Thành công

(1)

Không

thành công

(2)

Chung p (1-2)

Trước NAVA 8,2 ± 2,0 7,1 ± 1,2 7,7 ± 1,8 0,05

Giờ 1 7,5 ± 2,2 7,8 ± 2,8 7,6 ± 2,4 0,39

Giờ 6 7,5 ± 1,8 8,1 ± 2,7 7,8 ± 2,2 0,23

Giờ 12 7,1 ± 2,1 8,0 ± 2,1 7,4 ± 2,1 0,14

Giờ 24 7,2 ± 1,8 7,9 ± 1,6 7,5 ± 1,7 0,18

Giờ 48 7,4 ± 2,0 8,0 ± 2,7 7,6 ± 2,2 0,26

Giờ 72 8,3 ± 2,8 7,9 ± 2,0 8,1 ± 2,5 0,06

Thể tích lưu thông thở ra của các BN đều ổn định

trong quá trình cai thở máy



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Thời điểm Thành

công (1)

Không

thành

công (2)

Chung p (1-2)

Trước

NAVA

19,1 ± 8,0 21,3 ± 8,6 19,9 ± 8,2 0,48

Giờ 1 18,3 ± 4,8 24,8 ± 8,0 20,9 ± 6,9 0,01

Giờ 6 20,4 ± 5,0 25,3 ± 8,2 22,3 ± 6,8 0,052

Giờ 12 19,1 ± 4,8 24,8 ± 7,7 21,2 ± 6,6 0,04

Giờ 24 17,6 ± 4,8 25,8 ± 9,8 20,6 ± 8,0 0,03

Giờ 48 19,0 ± 5,7 24,6 ± 6,4 20,9 ± 6,4 0,057

Giờ 72 19,1 ± 7,7 20,3 ± 7,0 19,5 ± 7,2 0,81

Nhóm thành công cần Ppeak (PS+PEEP) 

thấp hơn nhóm không thành công

Diễn biến áp lực đỉnh đường thở (cm 

H2O) trong quá trình cai thở máy

Thời điểm Thành

công (1)

Không 

thành 

công (2)

Chung p (1-2)

Trước NAVA 99,0 

(87,5-118,5)'

86,5 

(76,3-122,0)'

98,5 

(81,0-118,5)'

0,56

Giờ 1 101,6 ± 25,9 88,5

(75,3-114,5)'

92,0 

(79,8-117,3)'

0,68

Giờ 6 105,5 ± 29,5 93,3 ± 35,5 100,1 ± 32,1 0,36

Giờ 24 106,1 ± 32,3 97,1 ± 20,3 102,8 ± 30,4 0,52

Giờ 48 103,6 ± 24,0 107,8 ± 45,6 98,0 

(86,0-132,0)'

0,82

Giờ 72 81,0 

(71,8-123,8)'

80,2 ± 10,9 79,0 

(72,0-97,0)'

0,35

Diễn biến PaO2 (mmHg) trong quá trình

cai thở máy

PaO2 cả 2 nhóm đều ổn định ở mức an 

toàn cho BN



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Thời điểm Thành công

(1)

Không

thành công

(2)

Chung p (1-2)

Trước NAVA 14,5 ± 7,0 20,1 ± 11,3 15,0 ± 7,7 0,146

Giờ 1 9,4 ± 3,6 18,1 ± 12,5 9,7 (7,4-16,0)' 0,037

Giờ 6 12,5 ± 5,8 18,7 ± 10,0 13,5 (8,7-

23,0)'

0,069

Giờ 12 13,3 ± 7,7 16,2 ± 9,0 12,0 (7,3-20,5) 0,351

Giờ 24 11,2 ± 5,6 17,9 ± 7,9 13,7 ± 7,2 0,016

Giờ 48 13,8 ± 7,1 22,0 ± 11,1 16,5 ± 9,3 0,053

Giờ 72 19,0 (6,4-

26,0)'

20,8 ± 11,8 17,9 ± 10,0 0,509

Diễn biến giá trị đỉnh của điện thế cơ

hoành (Edi peak, µV) trong quá trình cai

thở máy

Edi peak của nhóm thành công thấp hơn 

nhóm không thành công và ổn định trong

suốt quá trình thở NAVA

Diễn biến mức NAVA (NAVA level, 

cmH2O/µV) trong quá trình cai thở máy

NAVA level nhóm thành công thấp hơn 

nhóm không thành công và giảm dần

trong quá trình thở NAVA

Thời điểm Thành công 

(1)

Không thành 

công (2)

Chung p (1-2)

Bắt đầu

NAVA

1,45 

(1,20-1,85)'

2,16 ± 0,29 1,87 ± 0,59 0,002

Giờ 1 **1,35

(1,20-1,80)'

2,11 ± 0,31 **1,79 ± 0,64 0,002

Giờ 6 *1,20 

(0,95-1,70)'
**1,91 ±

0,44

**1,64 ± 0,68 0,013

Giờ 12 **1,20 

(0,95-1,53)'
*1,82 ± 0,54 **1,40 

(1,15-1,80)'
0,011

Giờ 24 **1,00 

(0,80-1,40)'
1,96 ± 0,56 **1,44 ± 0,70 0,001

Giờ 48 **0,95 ± 0,47 1,69 ± 1,43 **1,00 

(0,50-1,30)'
0,228

Giờ 72 **0,86 ± 0,34 1,03 ± 0,71 **0,91 ± 0,46 0,564



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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Nhóm không thành công

Thời gian thở NAVA

Hầu hết BN nhóm thành công bỏ được máy thở sau 5 – 6 ngày thở máy phương thức

NAVA. Nhóm không thành công phải quay lại TKNT điều khiển sau 2 – 4 ngày.



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Sự cố kỹ thuật/tai biến Số trường

hợp

Giải quyết

Mất tín hiệu do lệch vị trí

ống thông

12 Điều chỉnh lại vị trí ống

thông

Mất tín hiệu do dùng

fentanyl

01 Tạm ngừng thở NAVA

đến khi thuốc hết tác

dụng

Chấn thương thực quản 0

Sự cố kỹ thuật, tai biến



KẾT LUẬN

1. Phương thức NAVA có hiệu quả tốt trong cai thở máy cho các BN thở máy

kéo dài và cai thở máy khó:

- Tỷ lệ cai thở máy thành công là 60% với thời gian thở máy NAVA 5 - 6 ngày.

- Phương thức NAVA bảo đảm an toàn cho bn trong quá trình cai thở máy:

các chỉ số thể tích lưu thông, PaO2, PaCO2 và pH máu động mạch được duy trì tốt

trong suốt quá trình thông khí nhân tạo theo phương thức NAVA.

- Các yếu tố dự báo khả năng cai thở máy không thành công là: tần số thở

trên 30 lần/phút, áp lực đường thở cao, điện thế cơ hoành cao và không giảm được

mức NAVA.

- Không gặp tai biến nặ`ng khi thở máy bằng phương thức NAVA, một số sự

cố gây mất hoặc nhiễu tín hiệu điện thế cơ hoành đều có thể giải quyết được.

2. Chỉ định, chống chỉ định và quy trình kỹ thuật được xây dựng cho nghiên

cứu này có thể được đưa vào sử dụng rộng rãi trong thực tế lâm sàng.



YÊU CẦU SẢN PHẨM ĐỀ TÀI NHÁNH 2

• Dự kiến 30 bệnh nhân

• Sản phẩm 4: xây dựng chỉ định, chống chỉ định kỹ thuật đo áp lực thực quản

• Sản phẩm 5: Xây dựng quy trình kỹ thuật đo áp lực thực quản để cài đặt áp lực 

dương cuối thì thở ra (PEEP) cho bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển

• Sản phẩm 6: Xây dựng quy trình theo dõi, đánh giá hiệu quả của kỹ thuật đo áp 

lực thực quản để cài đặt áp lực dương cuối thì thở ra (PEEP) cho bệnh nhân 

suy hô hấp cấp tiến triển dựa vào lâm sàng, xét nghiệm, thời gian nằm viện



SẢN PHẨM THU ĐƯỢC ĐỀ TÀI NHÁNH 2

Đã xây  dựng được  03 quy trình

1/ Xây dựng chỉ định, chống chỉ định kỹ thuật đo áp lực thực quản 

2/ Xây dựng quy trình kỹ thuật đo áp lực thực quản để cài đặt áp lực dương 

cuối thì thở ra (PEEP) cho bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển

3/ Xây dựng quy trình theo dõi, đánh giá hiệu quả của kỹ thuật đo áp lực thực 

quản để cài đặt áp lực dương cuối thì thở ra (PEEP) cho bệnh nhân suy hô 

hấp cấp tiến triển dựa vào lâm sàng, xét nghiệm, thời gian nằm viện

Đã có 1 bài báo bài báo

- Đánh giá vai trò của kỹ thuật đo áp lực thực quản trong lựa chọn mức PEEP 

ở bệnh nhân ARDS, tạp chí Y học Việt Nam, số 2 tháng 12/ 2016.

Đã đào tạo được 01 thạc sỹ và 01 nghiên cứu sinh

- 01 Thạc sỹ đã ra trường

- 01 Nghiên cứu sinh: đang chờ báo cáo ra trường



TỔNG QUAN ĐO ÁP LỰC THỰC QUẢN

❖ Lịch sử phát triển:

o Đo gián tiếp áp lực màng phổi thông qua một quả bóng đặt trong thực

quản đã được tiến hành lần đầu tiên vào năm 1878 bởi Luciani.

o Đến năm 1949, Buytendijk công bố nghiên cứu và sau đó được áp

dụng rộng rãi.

❖ Có nhiều phương pháp đo Pes bao gồm:

o Ống thông được làm đầy bởi dịch (liquid-filled catheter).

o Bộ chuyển đổi nhỏ đặt trong thực quản (small transducer placed in

the esophagus).

o Ống thông có bóng được làm đầy bởi khí (air-filled balloon catheter).



TỔNG QUAN ĐO ÁP LỰC THỰC QUẢN
ÁP LỰC XUYÊN PHỔI

❖Ptp= Paw- Ppl

❖Pes=Ppl



TỔNG QUAN ĐO ÁP LỰC THỰC QUẢN



TỔNG QUAN ĐO ÁP LỰC THỰC QUẢN
ÁP LỰC XUYÊN PHỔI

❖ Áp lực xuyên phổi cuối thì thở ra

❖ Áp lực xuyên phổi cuối thì hít vào

❖ Ptp dương cuối thì thở ra > 0cmH2O

❖ Ptp cuối thì hít vào: đánh giá áp lực phế nang, Giữ

Ptp ở cuối thì thở vào < 25cmH2O



TỔNG QUAN ĐO ÁP LỰC THỰC QUẢN

ĐIỀU CHỈNH THEO ÁP LỰC THỰC 

QUẢN (esophageal-ressure-guided

group)

PEEP THEO ARDSnet (control 

group)

FiO2 Ptp PEEP FiO2 PEEP

0,4 0 0,3 5

0,5 0 0,4 5

0,5 2 0,4 8

0,6 2 0,5 8

0,6 4 0,5 10

0,7 4 0,6 10

0,7 6 0,7 10

0,8 6 0,7 12

0,8 8 0,7 14

0,9 8 0,8 14

0,9 10 0,9 14

1,0 10 0,9 16

0,9 18

1,0 20-24

Bảng điều chỉnh PEEP  theo kết quả đo Pes và theo ARDS net



TỔNG QUAN ĐO ÁP LỰC THỰC QUẢN

Chỉ định

❖BN được chẩn đoán ARDS theo tiêu chuẩn Berlin

2012

o Độ TB:100<PaO2/FiO2  200 với PEEP ≥ 5 cmH2O

o Độ nặng: PaO2/FiO2 ≤100 với PEEP ≥ 5 cmH2O

❖Thở máy theo ARDSnet (Vt thấp) không cải thiện.



TỔNG QUAN ĐO ÁP LỰC THỰC QUẢN

❖ Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

❖ BN tăng áp lực nội sọ.

❖ Có tràn khí màng phổi.

❖ Tụt HA (HATB <60 mmHg) 
không đáp ứng với các biện
pháp hồi sức.

❖ Có chống chỉ định dùng thuốc
an thần, giãn cơ.

❖ Những BN không đặt được
ống thông thực quản có bóng
vào thực quản.

❖ Giãn tĩnh mạch thực quản

❖ Chấn thương hoặc phẫu thuật
thực quản gần đây.

❖ BN loét thực quản.

❖ U thực quản.

❖ Viêm túi thừa thực quản.

❖ Lỗ thông màng phổi phế quản
lớn

❖ BN gần đây phẫu thuật mũi
họng.

❖ BN bị chảy máu mũi

Chống chỉ định



PHẦN 2: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH ĐO ÁP LỰC THỰC QUẢN ĐỂ CÀI ĐẶT ÁP 

LỰC DƯƠNG CUỐI THÌ THỞ RA (PEEP) CHO BỆNH NHÂN 

SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN

MỤC TIÊU:

1. Đánh giá hiệu quả và biến chứng của kỹ thuật đo áp lực 

thực quản để cài đặt áp lực dương cuối thì thở ra (PEEP) cho 

bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển.  

2. Xây dựng chỉ định, chống chỉ định quy trình kỹ thuật đo áp 

lực thực quản để cài đặt áp lực dương cuối thì thở ra (PEEP).



ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

Đối tượng nghiên cứu:

30 BN có chỉ định và không có chống chỉ định thở máy đặt

ống thông đo áp lực thực quản, các BN được đặt ống thông

dạ dày đo được áp lực thực quản

Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp không đối chứng.

Tiêu chí đánh giá:

-Theo dõi các chỉ số lâm sàng, khí máu động mạch, cơ học phổi

và thông số máy thở trong quá trình thở máy

-Ghi nhận các biến chứng



SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU

BN chẩn đoán ARDS theo tiêu chuẩn Berlin 2012

TKNT theo protocon ARDS net (Vt thấp)

XN khí máu XQ phổi 

Tiến hành đặt ống Sonde TQ 

TKNT chỉnh PEEP theo hướng dẫn của áp lực TQ

XN khí máu XQ phổi 

- Đánh giá KQ BN

- Ghi BA nghiên cứu 



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đặc điểm phân bố theo tuổi, giới

n = 30 Tuổi trung bình:  54,4 ± 16,2       (21 - 83) 

B.V Cường (2011): tuổi: 51,7±18,79. nam: 60,6%

Talmor và cs (2008): tuổi: 54,5 ± 16,1. nam: 63%.



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Mức độ nặng của bệnh  

Đặc điểm Giá trị ( n = 30)

SOFA (thấp nhất - cao nhất ) 8,2 ± 3,05 (3 -16)

APACHI II (thấp nhất - cao nhất) 12,6 ± 5,22 (4 – 25)

CVP (thấp nhất - cao nhất) 10,4 ± 2,89 (7 – 19)

Nghiệm pháp huy động phế nang 11 (36,7%)

ARDS nặng 8 (26,7%)

ARDS trung bình 22 (73,3%)

B.V Cường (2011): Sofa: 8,4 ± 3,77 , Apache II 17,8 ± 5,22

Talmor và cs (2008): Apache II: 26,3 ± 6,4



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Đặc điểm dùng thuốc vận mạch, an thần giãn cơ

Đặc điểm n= 30

Bệnh nhân dùng vận mạch 23/30 (76,6%)

Noradrenalin 19 (63,3%)

Adrenalin 2 (6,7%)

Dobutamin 15 (50%)

Bệnh nhân dùng an thần giãn cơ 30/30 (100%)

Midazolam + Fentanyl 30 (100%)

Tracrium 25 (83,3%)

B.V Cường (2011): 100% AT, GC. Nor: 42,4%, Dobu: 45,4%. Adre: 3%. 

Talmor và cs (2008): 



Chỉ số lâm sàng T1 T2 p

Nhịp tim (chu kỳ/phút)

115,3 ± 14,74 115,8 ± 18,73 > 0,05

HATB (mmHg)
85,8 ± 12,58 86,7 ± 11,19 > 0,05

SpO2 (%)
93,7 ± 3,04 96,6 ± 2,28 < 0,01

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Talmor và cs (2008): Ntim: 98 ± 26 HATB: 75 ± 13,3    

Cải thiện SpO2 trước và sau cài PEEP theo Pes có ý nghĩa thông kê. Không  
có trường hợp nào SpO2 giảm < 85%.



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Tỷ lệ  P/F

Talmor và cs (2008): P/F: 147± 56 tăng lên: 280 ± 126    



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Chỉ số PEEP

Phân loại T1 T2 ∆ PEEP p

ARDS nặng (n = 8)

(Thấp nhất – Cao nhất)
10,8 ± 2,38

(8 - 14)

14,5 ± 3,16

(10 - 20)

3,8 ± 2,25

(2 – 8)
< 0,01

ARDS trung bình (n = 22)

(Thấp nhất – Cao nhất)
9,9 ± 2,95

(5 - 16)

14,4 ± 2,24

(10 - 18)

4,5 ± 3,11

(4 – 11) < 0,01

Chung

(Thấp nhất – Cao nhất)
10,2 ± 2,79

(5 - 16)

14,5 ± 2,79

(10 - 20)

4,3 ± 2,89

(4 – 11)
< 0,01

Talmor và cs (2008): PEEP: 13 ± 5 tăng lên: 17 ± 6.   



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

PtpPEEP

Talmor và cs (2008): PtpPEEP:- 2,8 ± 5 tăng lên: 0,1 ± 2,6    

Phân loại T1 T2 ∆PtpPEEP p

ARDS nặng (n = 8)

(Thấp nhất – Cao nhất)
1,63 ± 3,07

(-3 - 5)

4,6 ± 1,50

(2 - 6)

3,0 ± 2,88

(1  - 9)
< 0,05

ARDS trung bình (n = 22)

(Thấp nhất – Cao nhất)
-0,23 ± 1,66

(-4 - 3)

2,7 ± 1,36

(0 - 6)

2,9 ± 1,57

(1  - 7)
< 0,01

Chung

(Thấp nhất – Cao nhất)
0,3 ± 2,23

(-4 - 5)

3,2 ± 1,63

(0 - 6)

2,9 ± 1,94

(1  - 9)
< 0,01



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

PtpPlat

Talmor và cs (2008): PtpPlat: 21,2 ± 4,9    

Phân loại T1 T2 ∆PtpPlat p

ARDS nặng (n = 8)

(Thấp nhất – Cao nhất)

17,6 ± 4,89

(10 - 23)

20,9 ± 4,73

(14 - 25)

3,3 ± 1,90

(0  - 6)
< 0,01

ARDS trung bình (n = 22)

(Thấp nhất – Cao nhất)

14,3 ± 5,29

(6 - 22)

18,5 ± 4,75

(11 - 25)

4,2 ± 2,06

(1  - 11)
< 0,01

Chung

(Thấp nhất – Cao nhất)

15,2  ± 5,33

(6 - 23)

19,1 ± 4,79

(11 - 25)

3,9 ± 2,03

(0  - 11)
< 0,01



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Compliance

Phân loại T1 T2 ∆Compliance p

ARDS nặng (n = 8)

(Thấp nhất – Cao nhất)

25,1 ± 1,80

(22 - 27,2)

26,6 ± 1,94

(23 - 29,4)

1,4 ± 0,81

(0,1  - 2,51)
< 0,01

ARDS trung bình (n=22)

(Thấp nhất – Cao nhất)
27,9 ± 2,49

(20 - 32,2)

30,9 ± 3,57

(23 - 38,4)

2,9 ± 2,02

(0  - 6,7)
< 0,01

Chung

(Thấp nhất – Cao nhất)

27,2 ± 2,63

(20 - 32,2)

29,7 ± 3,73

(23 - 38,4)

2,5 ± 1,89

(0  - 6,7)
< 0,01

Talmor và cs (2008): Compliance: 36 ± 12 sau đặt: 45 ± 14 sau 72h sau đặt.



Các tác dụng không mong muốn liên quan đến cài đặt mức PEEP theo Pes

Tác dụng không mong muốn n (%)

Rối loạn nhịp tim 1/30 (3,3%)

Tụt SpO2< 85% 0/30 (0%)

Tràn khí màng phổi 0/30 (0%)

Chấn thương vùng mũi họng 0/30 (0%)

Tổn thương thực 

quản

Trước đặt PEEP theo Pes 2/11 (18,2%) 

Sau đặt PEEP theo Pes 2/11 (18,2%)

Tăng PaCO2 máu
Trước đặt PEEP theo Pes 4/30 (13,3%)

Sau đặt PEEP theo Pes 4/30 (13,3%)

Giảm

pH máu

Trước đặt PEEP theo Pes 0/30 (0%)

Sau đặt PEEP theo Pes 3/30 (10%)

Talmor và cs (2008): Không ghi nhận có tác dụng không mong muốn nào.    

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 



KẾT LUẬN

1. PEEP cài đặt dựa trên Pes thường cao hơn so với cài đặt ban đầu và giúp
cải thiện oxy máu

• Không làm thay đổi chỉ số nhịp tim, HATB trước và sau cài đặt PEEP theo Pes

• Cải thiện tỷ lệ P/F trước và sau cài đặt PEEP theo Pes

• Chỉ số PEEP tăng lên trước và sau cài đặt trung bình là 4 cm H2O

• Áp lực xuyên phổi cuối thì thở ra giữ được mức > 0 trước và sau cài đặt PEEP 
theo Pes

• Áp lực xuyên phổi cuối thì hít vào tăng lên trước và sau cài đặt PEEP theo Pes

• Cải thiện độ giãn nở của phổi trước và sau cài đặt PEEP theo Pes

• Kỹ thuật tương đối an toàn không gây ra bất cứ một tác dụng không phụ nào
trong quá trình làm thủ thuật

2. Chỉ định, chống chỉ định và quy trình kỹ thuật được xây dựng cho nghiên
cứu này có thể được đưa vào sử dụng rộng rãi trong thực tế lâm sàng



YÊU CẦU SẢN PHẨM ĐỀ TÀI NHÁNH 3

• Có 30 bệnh nhân

• Sản phẩm 7: Xây dựng chỉ định, chống chỉ định kỹ thuật lọc máu liên tục 

với màng lọc oXiris trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển

• Sản phẩm 8: Xây dựng quy trình kỹ thuật lọc máu liên tục với màng lọc 

oXiris trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển

• Sản phẩm 9: Xây dựng quy trình theo dõi, đánh giá hiệu quả của quy trình 

kỹ thuật lọc máu liên tục với màng lọc oXiris  trong điều trị bệnh nhân suy hô 

hấp tiến triển dựa vào lâm sàng, xét nghiệm, thời gian nằm viện



SẢN PHẨM THU ĐƯỢC ĐỀ TÀI NHÁNH 3

Đã xây  dựng được  03 quy trình

1/ Xây dựng chỉ định, chống chỉ định kỹ thuật lọc máu liên tục với màng lọc oXiris trong điều trị bệnh nhân suy

hô hấp cấp tiến triển

2/ Xây dựng quy trình kỹ thuật lọc máu liên tục với màng lọc oXiris trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến 

triển 

3/ Xây dựng quy trình theo dõi, đánh giá hiệu quả của quy trình kỹ thuật lọc máu liên tục với màng lọc oXiris  

trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp tiến triển dựa vào lâm sàng, xét nghiệm, thời gian nằm viện

Đã có 1 bài báo bài báo

- Nhận xét hiệu quả cải thiện oxy hoá máu nặng bằng lọc máu liên tục với quả lọc Oxiris trong phối hợp điều trị

hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, tạp chí Y học Việt Nam, số 2, tập 448, tháng 11/2016

Đã đào tạo được 01 thạc sỹ và 01 nghiên cứu sinh

- 01 Thạc sỹ đã ra trường

- 01 Nghiên cứu sinh: đang chờ báo cáo ra trường



PHẦN 3: NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA LỌC MÁU LIÊN TỤC VỚI MÀNG LỌC 

OXIRIS TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN

MỤC TIÊU:

1.Đánh giá hiệu quả ứng dụng chỉ định, quy trình kỹ thuật lọc

máu liên tục với màng lọc oXiris trong điều trị bệnh nhân suy

hô hấp cấp tiến triển

2. Nhận xét một số tai biến, biến chứng trong quá trình lọc

máu liên tục bằng quả lọc Oxiris.



ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu

34 BN viêm phổi nặng ARDS tại khoa HSTC BVBM, tiêu chuẩn CĐ 2012 Hội Hồi 

Sức Tích Cực Châu Âu, Hội Lồng Ngực, Hội Chăm Sóc Đặc Biệt Hoa Kỳ (yêu cầu 

của nghiên cứu xây dựng trong đề cương là 30 bệnh nhân)

❖Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân

− Bệnh nhân ≥ 18 tuổi.

− Thời gian khởi phát bệnh ≤ 5 ngày.

− Chẩn đoán suy hô cấp tiến triển mức độ trung bình và nặng

✓Trung bình: 100<PaO2/FiO2<200 với PEEP ≥ 5 cmH2O 

✓Nặng: PaO2/FiO2 ≤100 với PEEP ≥ 5 cmH2O 

❖ Tiêu chuẩn loại trừ

- Bệnh nhân phù phổi huyết động

- Không có CCĐ tuyệt đối của LMLT, CCĐ tương đối khi:

+ Không nâng được HA tâm thu ≥ 90 mmHg bằng các biện 

+ RLĐM nặng, CCĐ heparin khi nghi ngờ giảm tiểu cầu do heparin

+ ARDS từ các nguyên nhân gây tổn thương phổi không hồi phục



ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu

❖ Thiết kế NC: Nghiên cứu can thiệp, tự chứng.

❖ Phương tiện nghiên cứu

- Máy thở có đầy đủ các phương thức thở 

- Máy xét nghiệm hóa sinh, huyết học, máy khí máu thực hiện tại BVBM

- Các xét nghiệm vi sinh chẩn đoán làm tại khoa Vi sinh  

- Định lượng các cytokines trong máu: trên máy XN miễn dịch Immulite 

1000 Siemens tại khoa Hóa sinh

- Kỹ thuật lọc máu liên tục với quả lọc oXiris theo quy trình CVVH, máy 

Prisma Flex, quy trình và phác đồ chống đông tại HSTC- BVBM 



ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

❖ Các được điều trị hồi sức nội khoa theo:

- Phác đồ điều trị thường quy

- Kết hợp LMLT với quả lọc oXiris theo quy trình LMLT

do nhóm nghiên cứu xây dựng và đã được Hội đồng

Khoa học Bệnh viện Bạch Mai phê duyệt.



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LMLT màng lọc oXiris

Hiệu quả ứng dụng kỹ thuật LMLT màng lọc oXiris điều trị BN
suy hô hấp cấp tiến triển

-34 BN: 20 bệnh nhân nam và 14 nữ

-Tuổi 53,79 ± 18,6. Không khác nhau nhóm BN sống- tử vong.

-Nguyên nhân viêm phổi: 68% do virus cúm A . 32% nguyên nhân
khác

-Mức độ nặng nhóm BN nghiên cứu: trước LMLT nhóm ARDS mức 
độ nặng cao hơn nhóm ARDS mức độ trung bình

+APACHE II: nhóm nặng 14,2 điểm; 6 ở nhóm trung +SOFA: nhóm 
nặng 8,4 điểm. 5,67 nhóm trung bình

+Lactat máu: nhóm nặng 2,84;1,94 nhóm trung bình

+Tỷ lệ sống 59% (20/34 BN)



Diễn biến của P/F và A-a DO2 theo thời gian LMLT 

Chỉ số T1 T2 T3 T4 T5

P/F (X±SD) 117,6 ±
36,09

178,7 ±
74,06 

190,8 ±
74,60

220,9 ±
82,90

231,6 ±
92,47

Min-Max 68-199 82-447 94-362 30-447 67-440

n 34 34 34 33 32

p 0,000 0,000 0,000 0,000

A-a 

DO2

(X±SD) 484,9 ±
171,01

358,5 ±
127,75

288,8 ±
103,90

214,9 ±
54,12

181,0 ±
93,68

Min-Max 6,8-624 124-596 99,2-447 104-312,8 61,2-470

n 34 34 34 33 32

p 0.007 0.000 0.000 0.000

52

PaO2/FiO2 cải thiện ngay từ T2 (sau 6h LMLT với màng oXiris), tiếp tục tăng dần

Thay đổi chênh lệch phân áp oxy màng PN- mao mạch phổi giảm dần có ý nghĩa

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LMLT màng lọc oXiris



Giá trị IL-6 huyết thanh nhóm bệnh nhân ARDS nặng và trung bình

53

Nhận xét: Nồng độ IL-6 đều giảm tại thời điểm sau lọc máu 

T4 và T5 ở cả 2 nhóm BN ARDS nặng và trung bình 
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Giá trị IL-8 huyết thanh nhóm bệnh nhân ARDS trung bình và nặng
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Nhận xét: Nồng độ IL-8 đều giảm theo thời gian lọc máu 

ở cả hai nhóm bệnh nhân ARDS nặng và trung bình 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LMLT màng lọc oXiris



Giá trị IL-10 huyết thanh nhóm bệnh nhân ARDS trung bình và nặng
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Nhận xét: Nồng độ IL-10 đều giảm theo thời gian lọc máu 

cả ở hai nhóm bệnh nhân ARDS nặng và trung bình 
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Nồng độ IL-6 và IL-8 đều giảm theo thời gian lọc máu khi so sánh giữa 2 nhóm 
bệnh nhân ARDS sống và tử vong cũng như so sánh giữa các thời điểm sau mỗi 
lần lọc máu nhưng giảm không có ý nghĩa thông kê

56

Giá trị IL-8 nhóm ARDS 
sống và tử vong

Giá trị IL-6 nhóm ARDS sống
và tử vong
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LMLT màng lọc oXiris

Thông số Nhóm X ± SD Trung vị IQR Min-Max p

Thời gian 

nằm viện

Ngày 14,06 ± 6,92 13 10 3-35

Thời gian 

nằm ICU

12,06 ± 6,07 10 8 3-30

Thời gian 

thở máy 

(giờ)

Chung 193,03 ± 125.67 144 144 48-480

Sống 189,47 ± 135,75 120 156 60-480 0,84

Tử vong 198,67 ± 113,39 156 186 48-408

Thời  gian 

lọc máu (h)

50,47 ± 16,69 50,1 21 15-81

Số quả lọc 3.06 ± 0,75 3 0 1-5

Tuổi thọ 

quả lọc (h)

16,84 ± 5,57 16 6,7 6,5-27
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Tỷ lệ sống và tử vong

N=34 Sống Tử vong

Số bệnh nhân 20 14

Tỷ lệ% 70% 30%
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Nhận xét:

-Tỷ lệ TV của NC thấp hơn so với NC của HP. Shum và một số NC về sử dụng biện 

pháp thở máy hiện đại điều trị ARDS mà có lệ tử vong dao động 50% đến 56% 

-Tỷ lệ sống 70% trong NC với nhóm VP ARDS trung bình và nặng: thấp hơn rất 

nhiều so với tỷ lệ TV một số nhóm bệnh khác được các NC tại HSTC-BVBM như 

viêm tụy cấp nặng điều trị kết hợp LMLT, sốc nhiễm khuẩn ĐT kết hợp với LMLT
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So sánh tỷ lệ tử vong nghiên cứu của chúng tôi (30%) và một số NC về LMLT 
trong điều trị BN suy đa tạng

Năm Tác giả nghiên cứu
Tỷ lệ tử 

vong %

2001 Vũ Thế Hồng - Khoa HSTC Bệnh viện Bạch Mai (điều trị

suy đa tạng thường quy chưa áp dụng lọc máu liên tục)

85,7

2004 Nguyễn Mạnh Hùng - Khoa HSTCBệnh viện Bạch Mai (điều trị

thường quy sốc nhiễm khuẩn chưa lọc máu liên tục)

63,3

2009 Đặng Quốc Tuấn - Khoa HSTC Bệnh viện Bạch Mai (điều trị

thường quy sốc nhiễm khuẩn chưa lọc máu liên tục)

72,0

2008 - 2011 Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước (chúng tôi) (điều trị suy

đa tạng thường quy kết hợp lọc máu liên tục)

67,7

2010 Hoàng Văn Quang – (điều trị suy đa tạng thường quy kết

hợp lọc máu liên tục)

65
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Các biến cố khi thực hiện LMLT màng lọc oXiris cho bệnh nhân
viêm phổi ARDS

-Giảm Natri huyết thanh 9 lần lọc (11,55%)

-Giảm Kali huyết thanh 9 lần lọc (11,55%)

-Có 6/105 quả lọc được sử dụng CVVH có biểu hiện đông màng lọc

-100% bệnh nhân được lọc máu CVVH bằng heparin 

-Không có sự kiện vỡ màng lọc

60



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LMLT màng lọc oXiris

❖ Giảm Natri huyết thanh 9 lần lọc (11,55%)

❖ Giảm Kali huyết thanh 9 lần lọc (11,55%)

❖ Có 6/105 quả lọc được sử dụng CVVH có biểu hiện đông 

màng lọc

❖ 100% bệnh nhân được lọc máu CVVH bằng heparin 

❖ Không có sự kiện vỡ màng lọc

Các biến cố khi thực hiện LMLT màng lọc oXiris cho BN viêm phổi ARDS



KẾT LUẬN

1.Hiệu quả của điều trị phối hợp LMLT quả lọc oXiris

• Nồng độ IL-6 và IL-8 và IL-10 trong máu giảm có ý nghĩa thống kê tại 

các thời điểm sau lọc máu

• Cải thiện oxy hóa máu có ý nghĩa ở nhóm BN sống sau mỗi quả lọc 

oXiris.: Tăng PaO2; Tăng tỷ lệ PaO2/FiO2, giảm tỷ lệ A-aDO2  rõ rệt từ 

T1 đến T5. 

• Nồng độ IL-1β ở hầu hết các lần định lượng đều dưới ngưỡng định 

lượng (<5pg/ml). NĐộ TNF-α  không thay đổi

• Tỷ lệ BN sống cao hơn so với nhiều NC nhóm BN suy đa tạng

2.Tai biến, biến chứng trong quá trình LMLT

• Kỹ thuật an toàn, ít biến chứng

• Chỉ có 6/105 quả lọc có hiện tượng đông màng sớm

• 11,5% số lần lọc có giảm natri, kali huyết thanh mức độ nhẹ

3. Chỉ định, chống chỉ định và quy trình kỹ thuật được xây dựng cho nghiên cứu
này có thể được đưa vào sử dụng rộng rãi trong thực tế lâm sàng



YÊU CẦU SẢN PHẨM ĐỀ TÀI NHÁNH 4

• Yêu cầu 15 bệnh nhân

• Sản phẩm 10: xây dựng chỉ định, chống chỉ định của kỹ thuật 

ECMO trong điều trị suy hô hấp cấp tiến triển nặng

• Sản phẩm 11: Xây dựng quy trình kỹ thuật ECMO trong điều trị 

suy hô hấp cấp tiến triển nặng

• Sản phẩm 12: Xây dựng quy trình theo dõi, đánh giá hiệu quả của 

kỹ thuật ECMO trong điều trị suy hô hấp cấp tiến triển nặng dựa 

vào lâm sàng, xét nghiệm, thời gian nằm viện



SẢN PHẨM THU ĐƯỢC ĐỀ TÀI NHÁNH 4

Đã xây  dựng được  03 quy trình

1/ Xây dựng chỉ định, chống chỉ định của kỹ thuật ECMO trong điều trị suy hô hấp cấp tiến triển nặng

2/ Xây dựng quy trình kỹ thuật ECMO trong điều trị suy hô hấp cấp tiến triển nặng

3/ Xây dựng quy trình theo dõi, đánh giá hiệu quả của kỹ thuật ECMO trong điều trị suy hô hấp cấp tiến 

triển nặng dựa vào lâm sàng, xét nghiệm, thời gian nằm viện.

Đã có 4 bài báo bài báo

- Nhận xét bước đầu hiệu quả của kỹ thuật tim phổi nhân tạo tĩnh mạch- tĩnh mạch (VV ECMO) trong điều

trị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển nặng , tạp chí Y học thực hành, số 3 năm 2017.

- Trường hợp ECMO điều trị bệnh nhân ARDS do lao, Tạp chí Y học thực hành, Số 3, năm 2017.

- Nguyen Quoc Anh, Pham The Thach et al (2019), Some remarks of preliminary effectiveness of vein to 

veins extracorporeal membrane oxygenation in management of serious acute respiratory distress syndrome 

at Bach Mai hospital, The Thai Journal of SURGERY, volume 39 (2).

- Nguyen Gia Binh, Toshie Manabe et al, Tuberculosis-induced acute respiratory distress syndrome treated 

with veno- T venous extracorporeal membrane oxygenation, Respiratory Medicine Case Reports 28 (2019)

Đã đào tạo được 02 thạc sỹ và 01 nghiên cứu sinh

- 01 Thạc sỹ đã ra trường

- 01 Nghiên cứu sinh: đang chờ báo cáo ra trường



TỔNG QUAN ECMO VV



TỔNG QUAN ECMO VV

Chỉ định

❖ BN được định nghĩa là suy hô

hấp nặng khi điểm Muray ≥ 3, 

hoặc tăng CO2 mất bù với pH < 

7.2.

Chống chỉ định

❖Thông khí nhân tạo với áp lực

cao (áp lực đỉnh thở vào > 30 

cm H2O), và/hoặc FiO2 > 0.8 

qúa 7 ngày

❖Xuất huyết nội sọ.

❖Bất cứ chống chỉ định nào liên

quan đến việc dùng heparin 

liên tục.



Phần 4: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH KỸ THUẬT TIM PHỔI 
NHÂN TẠO TẠI GIƯỜNG (ECMO) HỖ TRỢ HÔ HẤP

Mục tiêu

1. Đánh giá hiệu quả và biến chứng của kỹ thuật ECMO 
trong điều trị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển nặng. 

2. Xây dựng chỉ định, và các quy trình kỹ thuật của kỹ 
thuật ECMO trong điều trị suy hô hấp cấp tiến triển nặng.



ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn

30 BN được chẩn đoán ARDS nặng được hỗ trợ ECMO VV tại khoa Hồi 
sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai.

❖Tiêu chuẩn chẩn đoán ARDS và ARDS nặng: 

• Các triệu chứng suy hô hấp khởi phát hoặc tiến triển nặng lên trong 
vòng 1 tuần.

• Có tổn thương dạng đám mờ hai bên phổi không phải xẹp phổi, khối 
u, hay phù phổi.

• Không có suy tim hay quá tải dịch. Ở những bệnh nhân không có yếu 
tố nguy cơ cần loại trừ bằng các phương pháp đánh giá cụ thể (VD: 
siêu âm tim).

• Mức độ oxy hóa máu: PaO2/FIO2≤ 100 mm Hg với PEEP ≥5 cm H2O.



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chỉ số lâm sàng X±SD Min - max

Tuổi 43,17 ± 15,13 21 – 70

Giới 17 nam

13 nữ

Mạch 109,43±23,49 56 – 160

Huyết áp trung bình 86 ± 12,47 60 - 110

Số lượng thuốc vận mạch 1 ± 0,74 0 -3

Số lượng tạng suy 2,87 ± 0,97 1-5

Thời gian thở máy trước

ECMO (ngày)

3,6 ± 4,53 1 - 21

Ngày nằm HSTC 21,3 ± 9,3 4 - 44

Đặc điểm chung 



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tiền sử n %

THA 4 13,3

Xơ gan 1 3,3

Lạm dụng rượu, thuốc lá 4 13,3

Suy thận mạn 2 6,7

Sử dụng corticoid kéo dài 4 13,3

Xơ phổi 1 3,3

Đái tháo đường 1 3,3

Ung thư 1 3,3

Đặc điểm chung 



Các đặc điểm khí máu động mạch, kiềm toan và lactate trước ECMO

X± SD Min - max

pH 7,31 ±0,13 6,97 – 7,58

Hco3 25,45 ±4,89 17,6 – 40

Pco2 51,63 ±17,65 29 -111

Po2 61,3±16,01 27-93

Lactat 1,7 ±0,71 0,8 – 3,2

AaDo2 556,26 ±66,31 417,9 – 631,25

Sao2 91,37 ±2,19 86 – 96

P/F 66,1±19,85 27 – 100
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Mức độ nặng của nhóm nghiên cứu trước khi ECMO

Đặc điểm (  SD) pNhóm sống 

(n=13)

Nhóm chết 

(n=17)

APACHE II
17,80  ± 5,26 17,38 ± 5,09 18,12 ± 5,53 0,71

SOFA 7,90  ± 3,34 7,85 ± 3,39 7,94 ± 3,42 0,94

X
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Các nguyên nhân ARDS

Nguyên nhân n %

Viêm phổi không rõ nguyên nhân 11 36,7

Viêm phổi do cúm 9 30

Viêm phổi vi khuẩn 3 10

Đụng dập phổi 2 6,7

Sốc nhiễm khuẩn 2 6,7

Chảy máu phế nang 1 3,3

Chảu máu phổi 1 3,3

Sặc phổi 1 3,3

Tổng 30 100
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Thời gian thở máy trước ECMO
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Liên quan giữa thời gian thở máy trước ECMO đến thành công

Thời gian

thông khí

trước khi làm

ECMO

Thành công Thất bại Chung

n % n % n %

1 ngày 9 69,2 4 30,8 13 56,7

> 1 ngày 8 47,1 9 52,9 17 43,3

Tổng 17 56,7 13 43,3 30 100
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Các biện pháp điều trị khác

Điều trị

N (%)

TổngNhóm sống Nhóm tử vong

Thở máy theo ARDSnet 13 17 30

An thần, Giãn cơ 13 17 30

Thuốc vận mạch 8 10 18

CVVH 10 14 24

Thở máy khí NO, TKNT 

nằm sấp

0 0 0
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PaCO2 (mmHg) trong quá trình ECMO

p

Chung (X±SD)

(min-max)

Trung vị

(tứ phân vị)

p so T0 Thất bại

(n)

Thành công (n)

T0 51,63±17,65

(29-111)

48,5

(39-58)

54±14,43

n = 13

49,82±20,01

n = 17

0,276

Ngày 1 33,83±11,7

(22-86)

31

(28-35,25)

< 0,001 37,23±16,04

n = 13

31,24±6,22

n = 17

0,344

Ngày 2 36,12±7,02

(25-53)

36

(31,53 - 39)

< 0,001 37,13±8,03

n = 13

35,35±6,30

n = 17

0,502

Ngày 3 38,41±5,82

(28-49)

36

(34,5-44)

< 0,001 39,00±5,77

n = 13

37,94±6,01

n = 16

0,634

Ngày 4 40,21±8,09

(29-59)

39

(35-43)

0,003 39,08±7,75

n =12

41,00±8,46

n = 17

0,540

Ngày 5 38,71±6,69

(24-52)

38

(34-42,75)

< 0,001 38,64±4,7

n = 11

38,76±7,86

n = 17

0,962

Ngày 6 40,67±7,11

(27-53)

41,5

(35,25-45)

0,008 39,45±6,91

n = 11

41,69±7,39

n = 13

0,454

Ngày 7 41,3±6,71

(29-52)

42

(35-47)

0,014 39,73±6,53

n = 11

42,75±6,82

n = 12

0,291

Ngày 8 45,12±7,94

(32-60)

42

(39-51)

0,263 48,75±9,84

n = 8

41,89±4,08

n = 9

0,147

Ngày 9 36,79±8,43

(16-50)

36

(32-43)

0,002 34,14±9,3

n = 7

39,43±7,16

n = 9

0,256

Ngày 10 39,38±9,43

(25-58)

38

(33-44,5)

0,013 40,75±10,65

n = 8

37,2±7,66

n = 5

0,533
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Tỉ lệ PaCO2 đạt mục tiêu trong điều trị

PaO2 <55

(mmHg)

55≤ PaO2 ≤80

(mmHg)

PaO2 >80

(mmHg)

n % n % n %

Trước 

ECMO

11 36,7 16 53,3 3 10

Ngày 1 5 16,7 11 36,7 16 53,3

Ngày 2 3 10 11 36,7 16 53,3

Ngày 3 0 0 16 53,3 13 44,8

Ngày 4 1 3,4 12 41,4 16 55,2

Ngày 5 1 3,6 11 39,3 16 57,1

Ngày 6 0 0 12 50 12 50

Ngày 7 2 8,7 8 34,8 13 56,5

Ngày 8 1 5,9 8 47,1 8 47,1

Ngày 9 0 0 6 42,9 8 57,1

Ngày 10 2 15,4 5 38,5 6 46,2
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PaO2 (mmHg) động mạch của nhóm nghiên cứu
pChung (X±SD)

(min-max)

Trung vị

(tứ phân vị)

p -T0 Thất bại

(n)

Thành công

(n)

T0 61,3±16,01

(27-93)

60

(49,75-73,25)

55,69± 16,49

n = 13

65,59 ± 14,69

n = 17

0,094

Ngày 1 93,83±53,09

(38-248)

75,5

(57,75-110,5)

0,013 82,46 ±46,27

n =13

102,53±57,60

n =17

0,233

Ngày 2 81,77±26,57

(19-138)

82,5

(66,5-96,75)

<0,001 74 ± 18,89

n=13

87,71 ± 30,43

n = 17

0,165

Ngày 3 89,28±28,00

(63-151)

74

(67,5-116,5)

<0,001 77,46±20,87

n=13

98,88±29,94

n=16

0,037

Ngày 4 90,38±33,03

(53-196)

83

(68,5-102,5)

<0,001 84,17±38,36

n=12

94,76±29,12

n=17

0,111

Ngày 5 94,14±34,30

(46-209)

85,5

(75-114,75)

<0,001 88±33,49

n = 11

98,12±35,24

n = 17

0,311

Ngày 6 93,29±36,43

(55-231)

80,5

(73,25-113,75)

<0,001 94,09±50,73

n=11

92,62±19,97

n=13

0,235

Ngày 7 93,78±37,55

(52-197)

90

(65-103)

<0,001 80,09±22,13

n=11

106,33±44,89

n=12

0,09

Ngày 8 90,12±28,46

(54-152)

79

(71,5-106,5)

<0,001 75±18,27

n=8

103,56±29,94

n=9

0,034

Ngày 9 96,29±29,89

(66-151)

81

(75,75-124,25)

<0,001 76,29±5,79

n = 7

116,29±31,13

n = 7

0,014

Ngày 10 91,23±40,06

(52-174)

77

(58,5-116)

0,008 78±34,65

n=8

112,4±42,46

n=5

0,079



Tỉ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu về PaO2

PaO2 <55

(mmHg)

55≤ PaO2 ≤80

(mmHg)

PaO2 >80

(mmHg)

n % n % n %

Trước 

ECMO

11 36,7 16 53,3 3 10

Ngày 1 5 16,7 11 36,7 16 53,3

Ngày 2 3 10 11 36,7 16 53,3

Ngày 3 0 0 16 53,3 13 44,8

Ngày 4 1 3,4 12 41,4 16 55,2

Ngày 5 1 3,6 11 39,3 16 57,1

Ngày 6 0 0 12 50 12 50

Ngày 7 2 8,7 8 34,8 13 56,5

Ngày 8 1 5,9 8 47,1 8 47,1

Ngày 9 0 0 6 42,9 8 57,1

Ngày 10 2 15,4 5 38,5 6 46,2
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Điểm SOFA trung bình của nhóm nghiên cứu
Chung (X±SD)

(min – max)

Trung vị

(tứ phân vị)

p* Thất bại

(n)

Thành công

(n)

p

T0 8,27±2,69

(4-13)

8

(6-10)

8,46±2,63

n=13

8,12±2,80

n=17

0,735

Ngày 1 8,4±2,28

(4-13)

8,5

(6,75-9,25)

0,098 8,69±2,59

n=13

8,18±2,07

n=17

0,549

Ngày 2 8,7±2,28

(4-13)

9

(7-10)

0,274 9±2,58

n=13

8,47±2,07

n=17

0,537

Ngày 3 8,27±2,29

(4-13)

8

(6,75-9)

0,655 8,69±3,25

n=13

7,94±1,14

n=17

0,439

Ngày 4 8,07±2,7

(4-13)

8

(5,5-10,5)

0,062 8,75±3,49

n=12

7,59±1,94

n=17

0,327

Ngày 5 7,5±2,67

(4-13)

7

(7,25-10)

0,086 8,36±3,61

n=11

6,94±1,75

n=17

0,46

Ngày 6 7±2,43

(4-13)

6

(5-8,75)

0,078 7,73±3,07

n=11

6,38±1,61

n=13

0,212

Ngày 7 7,13±2,72

(4-13)

6

(5-9,75)

0,058 7,91±3,18

n=11

6,46±2,18

n=13

0,319

Ngày 8 6,56±2,37

(4-12)

6

(5-7,75)

0,064 7±3,27

n=7

6,22±1,48

n=9

1,00

Ngày 9 7,6±2,85

(4-13)

7

(6-9)

0,82 8,63±3,42

n=8

6,43±1,51

n=7

0,132

Ngày 10 7,77±3,09

(4-14)

7

(5-10,5)

0,827 8,63±3,58

n=8

6,4±1,52

n=5

0,152
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Các nguyên nhân tử vong

70%

30%

Không hồi phục (70%) Nhiễm khuẩn bệnh viện (30%)
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Các yếu tố tiên lượng

ഥ𝑿 SD

Thời điểm rời khoa HSTC

p
Nhóm sống Nhóm chết

RESP 2,93 ± 3,17 4,46 ± 2,69 1,76 ± 3,07 0,009
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Điểm cắt của thang điểm RESP của các bệnh nhân trong nghiên cứu

Diện tích dưới đường cong AUC là 0,76, điểm cắt là 3,5 với độ nhạy

76,9% và độ đặc hiệu 76,5%
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Điểm RESP của các bệnh nhân trong nghiên cứu

Điểm RESP

theo nhóm

Tổng số BN

(n=30)

Sống

(n=13)

Tử vong

(n=17)
p

I (≥6) 5 (16,67%) 5 (16,67%) 0 (0%)

0,036

II (3 đến 5) 14 (46,67%) 5 (16,67%) 9 (30%)

III (-1 đến 2) 9 (30%) 3 (10%) 6 (20%)

IV (-5 đến -2) 1 (3,33%) 0 (0%) 1 (3,33%)

V (≤ -6) 1 (3,33%) 0 (0%) 1 (3,33%)
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Tỉ lệ sống thực tế so với giá trị dự báo của thang điểm RESP trong nhóm nghiên cứu
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Điểm PRESERVE trung bình của nhóm nghiên cứu

ഥ𝑿 SD

6 tháng sau rời khoa

HSTC p

Nhóm sống Nhóm chết

PRESERVE 3,30 ± 2,45 2,00 ± 2,30 4,29 ± 2,11 0,009

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU



Điểm cắt của PRESERVE trong nhóm nghiên cứu

AUC là 0,76 với p = 0,013. Điểm cắt là 2,5 với độ nhạy 70,6% và độ đặc hiệu

69,2%. Khoảng tin cậy là 95% (từ 0,59 đến 0,94)
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Các biến chứng của kĩ thuật VV ECMO

❖Biến chứng chảy máu, mức độ và vị trí chảy máu

o Trong nhóm nghiên cứu có 25 (83,3%) bệnh nhân có biến

chứng chảy máu, 5 (16,7%) không chảy máu

o Mức độ chảy máu: 16 (53,3%) bệnh nhân chảy máu nhẹ, 9

(30%) chảy máu nặng và 5 (16,7%) không chảy máu
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Biến chứng nhiễm trùng bệnh viện

❖ Trong nhóm nghiên cứu 23 (76,7%) BN nhiễm trùng, 7 (23,3%) không có

nhiễm trùng bệnh viện. 

❖ Trong số 22/23 BN nhiễm khuẩn, khoảng 8/23(34,5%) nhiễm nấm (6 người

nhiễm candida, 1 nhiễm Pichia olmeri, 01 nhiễm Trichosporon asahii)

❖ Vị trí nhiễm trùng: 

Vị trí n %

Hô hấp 20 64,5

Máu 5 16,1

Catheter TMTT 2 6,5

Nước tiểu 5 16,1
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Thay đổi đông máu

Chung N(%) Nhóm thất bại Nhóm thành công

T0 9(30) 4(30,8) 5(29,4)

Ngày 1 12(40) 5(38,5) 7(41,2)

Ngày 2 10(33,3) 4(30,8) 6(35,3)

Ngày 3 15(50) 7(53,8) 8(47,1)

Ngày 4 11(37,9) 4(33,3) 7(41,2)

Ngày 5 12(42,9) 5(45,5) 7(41,2)

Ngày 6 7(29,2) 4(36,4) 3(23,1)

Ngày 7 9(37,5) 5(45,5) 4(30,8)

Ngày 8 5(27,8) 4(50) 1(10)

Ngày 9 6(40) 4(50) 2(28,6)

Ngày 10 6(46,2) 4(50) 2(40)
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Diễn biến xét nghiệm APTT 
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Diễn biến nồng độ fibrinogen trong quá trình ECMO
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Diễn biến nồng độ D dimer trong quá trình ECMO

7.2 7.6 7.4 6.7
10.6 11.2

16.1
18.5

24.2

47.3 48

0

10

20

30

40

50

60

trước 
ECMO

ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D-dimer (mg/l)

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU



KẾT LUẬN

1. ECMO trong điều trị BN ARDS

❖30 BN được chỉ định ECMO khi PaO2/FiO2 61,3±16,0 (27 – 93) mmHg. 

❖23 (76,7%) BN được chỉ định ECMO trong vòng 3 ngày sau khi bắt đầu thở máy

❖14 (46,7%) BN được chỉ định ECMO ngay trong ngày đầu thở máy. 

oTỉ lệ cai ECMO thành công là 17/30 (56,7%), thất bại là 13/30 (43,3%). 

oTỉ lệ sống 13/30 (43,33%) sống và ra khỏi khoa hồi sức tích cực, tiếp tục theo dõi

thêm 6 tháng tất cả 13 trường hợp đều sống khoẻ mạnh và tỉ lệ tử vong là 17/30 

(56,67%). tử vong là do tổn thương phổi không hồi phục và nhiễm trùng bệnh

viện



o PaCO2 cải thiện có ý nghĩa (p<0,05) trong quá trình chạy ECMO từ

ngày thứ 1, 73,3% giảm PaCO2 < 35 mmHg. 

o CO2 máu giảm hơn so với trước ECMO có ý nghĩa thống kê (p 

<0,05) với nồng độ PaCO2 trung bình < 44,55 ± 8,07 mmHg

o Trước ECMO tỉ lệ BN có PaO2 > 80 mmHg là 10%, tỉ lệ PaO2 < 55 

mmHg chiếm 36,7%. Từ ngày thứ nhất của ECMO, tỉ lệ PaO2 < 55 

mmHg giảm xuống còn 16,7%, tỉ lệ đạt mục tiêu điều trị là 83,3%. Tỉ

lệ không đạt mục tiêu điều trị (PaO2 < 55mHg) giảm từ 10 xuống

0%. Đến ngày thứ 10, tỉ lệ không đạt mục tiêu điều trị là 15,4%. 
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2. Các biến chứng

• Biến chứng chảy máu (83,3%) và nhiễm trùng (76,7%) là các biến chứng thường 

gặp nhất.

• Chảy máu gặp nhiều nhất ở vị trí catheter ECMO chiếm 66,7%, không có 

trường hợp nào tử vong do chảy máu, chảy máu thường xuất hiện ở ngày thứ 

1(15,6%) và ngày thứ 2 (16,9%). Chảy máu chủ yếu ở mức độ nhẹ (53,3%), 

chảy máu mức độ nặng chiếm 30%. Trong số bệnh nhân chảy máu thì có 14 

bệnh nhân (56%) cần phải truyền chế phẩm máu.

• Các biến chứng rối loạn đông máu ( giảm tiểu cầu, giảm fibrinogen, tăng D-

dimer, DIC) có chiều hướng tăng lên trong quá trình ECMO.

• Cơ quan có tỉ lệ nhiễm trùng cao nhất là hô hấp (64,5%). Tác nhân gây nhiễm

khuẩn hàng đầu là Acinetobacter baumannii (54,55%), nhiễm nấm là Candida 

(75%).
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KẾT LUẬN

3. Các yếu tố tiên lượng

❖Điểm RESP trung bình của nhóm nghiên cứu là 2,93 ± 3,17, và của nhóm sống là 4,46 ±

2,69, nhóm tử vong là 1,76 ± 3,07. Điểm RESP của nhóm sống cao hơn nhóm tử vong có ý 

nghĩa thống kê (p = 0,009). 

❖Điểm RESP của nhóm nghiên cứu có diện tích dưới đường cong AUC là 0,76, khi chọn điểm

cắt là 3,5 có độ nhạy và độ đặc hiệu cao nhất (lần lượt là 76,9% và 76,5%). Khoảng tin cậy

95% từ 0,57 đến 0,94. Khi điểm RESP ≥6 có giá trị dự đoán sống tương đồng với tỉ lệ sống

thực tế (p =0,036).

❖Điểm PRESERVE trung bình của nhóm BN nghiên cứu là 3,30  ± 2,45. Nhóm sống có điểm

PRESERVE thấp hơn (p= 0,009) so với nhóm tử vong. 

❖Điểm cắt PRESERVE = 2,5 với diện tích dưới đường cong AUC là 0,76 với p = 0,013 (khoảng

tin cậy 95% từ 0,59 đến 0,94) cho thấy độ nhạy là 70,6% và độ đặc hiệu là 69,2%.

4. Chỉ định, chống chỉ định và quy trình kỹ thuật được xây dựng cho nghiên cứu này có thể

được đưa vào áp dung ở các bệnh viện có đủ khả năng



YÊU CẦU SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI

• 12 Quy trình: Đã hoàn thành đủ 12 quy trình

• 03 bài báo: 2 bài tạp chí trong nước và 01 bài báo quốc tế

=>Thực tế thu được 7 bài báo: 5 trong nước và 2 quốc tế

• Đào tạo: 2 thạc sỹ và 2 tiến sỹ

=> Thực tế: 5 thạc sỹ và 4 tiến sỹ



KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

2. Nghiên cứu quy trình đo áp lực thực quản để cài đặt áp lực dương cuối cuối thì thở

ra (PEEP) cho bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển

❖PEEP cài đặt dựa trên Pes thường cao hơn so với cài đặt ban đầu và giúp cải thiện oxy

máu

o Không làm thay đổi chỉ số nhịp tim, HATB trước và sau cài đặt PEEP theo Pes.

o Cải thiện tỷ lệ P/F trước và sau cài đặt PEEP theo Pes

o Chỉ số PEEP tăng lên trước và sau cài đặt trung bình là 4 cm H2O.

o Cải thiện độ giãn nở của phổi trước và sau cài đặt PEEP theo Pes.

o Kỹ thuật tương đối an toàn không gây ra bất cứ một tác dụng không phụ nào trong quá

trình làm thủ thuật.

o Từ các kết quả này chúng tôi đưa ra được quy trình đo áp lực thực quản hướng dẫn cài

đặt PEEP để áp dụng trên lâm sàng

Kiến nghị: Chuyển giao quy trình kỹ thuật đo áp lực thực quản hướng dẫn cài đặt PEEP cho

các bệnh viện có khả năng



KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3. Nghiên cứu hiệu quả của lọc máu liên tục với màng lọc OXIRIS 

trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển

❖Hiệu quả của điều trị phối hợp LMLT quả lọc oXiris

o Nồng độ IL-6 và IL-8 và IL-10 trong máu giảm có ý nghĩa thống kê tại các 

thời điểm sau lọc máu

o Cải thiện oxy hóa máu có ý nghĩa ở nhóm BN sống sau mỗi quả lọc 

Oxiris: Tăng PaO2; Tăng tỷ lệ PaO2/FiO2, giảm tỷ lệ A-aDO2  rõ rệt từ T1 

đến T5. 

o Nồng độ IL-1β ở hầu hết các lần định lượng đều dưới ngưỡng định 

lượng (<5pg/ml). NĐộ TNF-α  không thay đổi

o Kỹ thuật an toàn, ít biến chứng

Kiến nghị: Chuyển giao quy trình kỹ thuật lọc máu liên tục ở BN ARDS cho

các bệnh viện có khả năng



KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4. Nghiên cứu quy trình kỹ thuật tim phổi nhân tạo tại giường (ECMO) 

hỗ trợ hô hấp

oTỉ lệ cai ECMO thành công là 17/30 (56,7%), thất bại là 13/30 (43,3%). 

oTỉ lệ sống 13/30 (43,33%) sống và ra khỏi khoa hồi sức tích cực, tiếp tục

theo dõi thêm 6 tháng tất cả 13 trường hợp đều sống khoẻ mạnh và tỉ lệ

tử vong là 17/30 (56,67%). tử vong là do tổn thương phổi không hồi phục

và nhiễm trùng bệnh viện

oBiến chứng chảy máu (83,3%) và nhiễm trùng (76,7%) là các biến chứng 

thường gặp nhất.

oTừ các kết quả này chúng tôi đưa ra được quy trình kỹ thuật tim phổi tại

giường (ECMO VV) ở bệnh nhân ARDS nặng áp dụng trên lâm sàng

Kiến nghị: Chuyển giao quy trình kỹ thuật tim phổi tại giường (ECMO VV)

cho một số bệnh viện có khả năng



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


