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APACHE II Acute Physiology and Choronic Health Evaluation 

ARDS Acute respiratory distress syndrome  

BN Bệnh nhân 

Compliance  Độ giãn nở 

CVVH Continuous Veno-Venous Hemofiltration  

CVVHD Continuous veno-venous hemodialysis 

CVVHDF Continuous VenoVenous HemoDiaFiltration 

DAD Diffuse Aveolar Damage 

ECMO Extracorporeal Membrane Oxygenation 

HA Huyết áp 

HATB Huyết áp trung bình 

HSTC Hồi sức tích cực 

KHCN  Khoa học công nghệ 

LMLT Lọc máu liên tục 

NAVA Neurally Adjusted Ventilatory Assist 

PEEP Positive Endexspiratory Pressure 

PES Esophageal pressure  

PRESERVE Predicting death for severe ARDS on VV-ECMO 

RESP Respiratory Extracorporeal Membrane Oxygenation Survival Prediction 

SCUF Slow Continuous Ultrafiltration 

SOFA Sepsis-related Organ Failure Assessment 

THA Tăng huyết áp 

TKNT Thông khí nhân tạo 
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LỜI MỞ ĐẦU 

Lịch sử thế giới đã trải qua nhiều đại dịch cúm nguy hiểm, gây bệnh lan rộng 

nhiều vùng lãnh thổ, cho nhiều người, làm thiệt hại rất lớn về người và của, điển 

hình là những vụ dịch: 1918 - 1956 do virus Spanish - H1N1 gây chết trên 40 triệu 

người, 1956 - 1967 do virus Asian H2N2, 1968 do virus Hồng Kông H3N2, 1977 

do virus Russian  H1N1 [37], [41], [42], [48], [59], [65]. 

Gần đây liên tiếp bùng phát những vụ dịch virus cúm A hết sức nguy hiểm: virus 

cúm A H5N1 lần đầu tiên xuất hiện ở Hồng Kông năm 1997 và gây nhiễm cho 18 

người, trong đó 6 người đã tử vong. Sau đó từ 2003 đến nay có tổng số trên ba trăm 

người mắc bệnh ở nhiều nơi trên thế giới,  tỷ lệ tử vong 63,1%; nhiều nhất ở Đông 

Nam Á trong đó có Việt Nam là nước có số người mắc đứng thứ 2 ở 34 tỉnh thành (ở 

Việt Nam tỷ lệ tử vong 50%); [38], [41], [42]. 

Dịch cúm A H1N1 xuất hiện cuối tháng 3 đầu tháng 4/2009 ở Mexico sau đó 

bùng phát trên toàn thế giới (213 nước có dịch) số người măc lên đến hàng trăm triệu 

người và tử vong trên 16000 người [26], [48], và điều đáng nói hơn là hiện nay cúm A 

H1N1 đã lây truyền trực tiếp từ người – sang người , tại Việt nam theo các thống kê 

gần đay từ đầu năm 2013 đã xuất hiện các ổ dịch cúm A H1 N1 rải rác ở các tỉnh, 

thành và gây tử vong cho 4 người tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận [34].  

Dịch cúm A (H7N9) xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 3/2013 tại Thượng Hải - 

Trung Quốc và hiện tại lan ra nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc (trong đó có Bắc 

Kinh). Dịch cúm A/H7N9 đang diễn ra phức tạp tại Trung Quốc. Tính đến nay, 

Trung Quốc ghi nhận 132 trường hợp nhiễm virút cúm A/H7N9. Trong khi đó, số 

ca tử vong vì virút cúm này ở Trung Quốc là 37 người [20],[21],[29],[35],[40],[67]. 

Nguyên nhân tử vong chủ yếu do do tổn thương phổi nặng dẫn đến suy hô hấp 

nặng và rất nặng không giải quyết được bằng máy thở. Vi rút cúm A/H7N9 là một 

chủng mới, có nguồn gốc gen từ vi rút cúm gia cầm và một số loài chim, có khả 

năng gây nhiễm cho người dẫn đến viêm phổi nặng tiến triển nhanh, tỉ lệ tử vong 

cao[20],[21],[29],[35],[67]. 
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Phân tích gen của virus cúm A/H7N9 từ ca bệnh lâm sàng ở Trung Quốc 

các nhà khoa học cho thấy chủng virus này rất có khả năng lây từ người sang 

người. Do đó hết sức nguy hiểm nếu đại dịch cúm này xảy ra [66]. 

Cơ chế sinh bệnh của virus cúm A: 

 + Khi virut cúm xâm nhập vào cơ thể nó sẽ nhanh chóng nhân lên trong các tế 

bào biểu mô của đường hô hấp và xam nhập vào máu , qua quá trình tương tác với 

các tế bào bảo vệ của cơ thể, kích thích các tế bào miễn dịch sản sinh một lượng lớn 

các cytokine (các protein, peptide hay glycoprotein có chức năng trong quá trình 

truyền thông tin giữa các tế bào) [38],[42],[48].  

+ Các cytokine hoạt hóa các tế bào miễn dịch như lympho bào T và đại thực 

bào, kích thích chúng sản sinh thêm nhiều cytokine (như các IL2, IL6, IL8, IL10, 

TNF α…), các cytokine này gây giãn mạch, tăng tính thấm thành mạch, tắc một 

phần hay hoàn toàn mạch phỏi cản trở các hồng cầu (là các xe chở oxy) đến nhận 

oxy và cung cấp cho các cơ quan tổ chức, trong lòng phế nang chứa nhiều dịch, tràn 

dịch màng phổi, phổi bị tổn thương chức năng trao đổi khí bị giảm, nếu nặng hơn 

thì bị phá hủy (hội chứng tổn thương phế nang lan tỏa – Diffuse Aveolar Damage – 

DAD) lúc này chức năng trao đổi khí hỏng hoàn toàn [38],[42],[48].  

 

Các nghiên cứu giải phẫu bệnh về tổn thương phổi ở các bệnh nhân tử vong do 

cúm A H5N1 tại Việt nam  và A H1N1 tại Mexico thì đều giống nhau là do tổn thương 

phế nang lan tỏa (DAD), vì vậy muốn cứu được bệnh nhân thì phải can thiệp càng sớm 

càng tốt đặc biệt trước khi xảy ra hiện tương DAD [38],[41],[42],[48]. 

Các tế bào trong toàn bộ cơ thể đều thiếu oxy dẫn đến hiện tượng bị hủy hoại 

nhanh chóng, mà trên lâm sàng biểu hiện bằng hội chứng suy đa cơ quan dẫn đến tử 

vong trong khoảng 10 ngày từ khi phát bệnh.   

• Khám nghiệm tử thi xác định thấy tổn 

thương phổi lan tỏa (DAD). 

– Hình thành màng trong suốt  

– Viêm phổi kẽ  

– Microthrombosis  

– Chảy máu      
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Vì vậy chúng ta có thể can thiệp vào các giai đoạn:  

(1). Diệt virut nếu được chẩn đoán sớm (các thuốc diệt virut có hiệu quả nhất 

trong vòng 48 giờ) đây là điều lý tưởng nhất, tuy nhiên biểu hiện lâm sàng của các 

loại cúm này không có gì khác biệt so với các loại cảm cúm thông thường (do virut 

H3N2 gây nên) nên đa số người bệnh thường tự điều trị bằng các thuốc điều  trị 

cảm cúm thông thường (hạ sốt, giảm đau….) đến khi biểu  hiện khó thở (suy hô 

hấp) thì mới đi viện  thường là 4-6 ngày sau khi phát bệnh, các trường hợp điều trị 

muộn sau 7 ngày tỉ lệ tử vong rất cao mặc dù được áp dụng mọi kỹ thuật hồi sức 

hiện đại nhất hiện nay (cúm A H5N1, H1N1, và cả cúm A H7N9 mới đây ở Trung 

quốc) [38],[41],[48]. Việc chẩn đoán cúm hiện nay chủ yếu vẫn dựa vào xét nghiệm 

PCR nên không phải cơ sở nào cũng thực hiện được và mất thời gian (12-24 giờ), 

nên việc chẩn đoán sớm còn gặp khó khăn hơn nữa.  

(2). Một cách tiếp cận khác là giảm bớt các phản ứng viêm bằng cách loại bỏ 

bớt các cytokine bằng cách lọc máu hấp phụ với màng lọc PMX. Một nghiên cứu 

thử nghiệm tại bệnh viện Bạch Mai kết hợp với trung tâm y tế quốc tế Nhật Bản 
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trên 8 bệnh nhân cúm A H5N1 nặng có kết hợp điều trị chuẩn theo khuyến cáo của Tổ 

chức Y tế thế giới kết hợp với lọc máu hấp phụ bằng quả lọc Polymycin (PMX) để 

hấp phụ cytokin bước đầu cho kết quả khả quan đã mở ra một hướng mới trong điều 

trị nhiễm cúm A nặng, tuy nhiên giá thành còn cao, một quả lọc PMX giá khoảng 100 

triệu đồng, và chi phí điều trị (chỉ tính vật tư tiêu hoa, xét nghiệm, hóa chất khử 

khuẩn) trung bình 400 triệu đồng/một bệnh nhân, vì vậy khi đại dịch xảy ra , việc áp 

dụng cho nhiều bệnh nhân cùng lúc là rất khó [38], [45], [47], [53]. 

Vì vậy việc nghiên cứu tìm loại quả lọc nào có khả năng đào thải cytokine với giá 

rẻ hơn là cần thiết, trên thị trường Việt nam hiện nay quả lọc oXiris của hãng Gambro 

Thụy điển tỏ ra có triển vọng với giá thành rẻ hơn (khoảng 13 triệu đồng/ quả) [32]. 

(3). Khi biểu hiện khó thở (suy hô hấp) chúng ta phải điều trị triệu chứng (thở 

oxy, thở máy không xâm nhập, thở máy qua ống nội khí quản..) tùy theo các mức 

độ suy hô hấp, vì thường được chẩn đoán và điều trị muộn nên đa số các bệnh nhân 

cần phải thở bằng máy, để thở máy có hiệu quả việc đầu tiên là phải có sự phối hợp 

đồng bộ (đồng thì) giữa máy thở và bệnh nhân [2], [3], [10], [11], [15], [16], [62]. 

 + Kỹ thuật tim phổi nhân tạo tại giường (ECMO) là biện pháp cuối cùng cứu 

cánh cho các biện pháp hồi sức thường quy không kết quả,thất bại với các biện pháp 

thông khí nhân tạo [17],[19],[27],[52]. 

Vì vậy, để đối phó với dịch cúm A/H7N9, đang có nguy cơ xâm nhập vào nước 

ta, rất cần phải tiến hành ngay các nghiên cứu về quy trình ứng dụng các kỹ thuật 

hồi sức hô hấp hiện đại đối với bệnh nhân suy hô hấp nặng, để khi có dịch cúm 

A/H7N9 xẩy ra chúng ta có thể chủ động đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này.  

Vì vậy, việc triển khai ngay đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước: 

“Nghiên cứu quy trình ứng dụng một số kỹ thuật hồi sức hô hấp hiện đại trong 

cấp cứu điều trị bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng nhằm đối phó với dịch cúm " là 

hết sức cấp bách và cần thiết nhằm mục tiêu: 

1. Nghiên cứu hiệu quả của phương thức thở máy NAVA trên bệnh nhân 

thông khí nhân tạo 

2. Nghiên cứu hiệu quả của kỹ thuật điều chỉnh các thông số máy thở 

thông qua áp lực thực quản. 

3. Nghiên cứu hiệu quả lọc máu hấp phụ với màng lọc oXiris trong điều trị 

bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển. 

4. Nghiên cứu hiệu quả của kỹ thuật tim phổi nhân tạo tại giường 

(ECMO)cho các bệnh nhân suy hô hấp không đáp ứng với máy thở. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 

1. Thông khí hỗ trợ điều chỉnh theo tín hiệu thần kinh 

1.1. Cơ sở sinh lý học 

Năm 1999, phương thức thông khí hỗ trợ điều chỉnh theo tín hiệu thần kinh 

được Synderby giới thiệu lần đầu tiên, được xem như một phương thức thở máy mới 

với nguyên tắc trigger máy thở khác hoàn toàn với các cách thức thông thường - máy 

thở được trigger bởi điện thế cơ hoành và mức áp lực hỗ trợ cũng được điều chỉnh bởi 

mức điện thế cơ hoành. Việc sử dụng nhận cảm điện thế cơ hoành để khởi động thì 

thở vào của máy sẽ khắc phục được nhược điểm chậm thì thở vào của nhận cảm áp 

lực và nhận cảm dòng [9].  

Cách thức hoạt động của phương thức thông khí hỗ trợ điều chỉnh theo tín 

hiệu thần kinh NAVA được trình bày trong hình 2 . Trung tâm hô hấp ở hệ thần kinh 

trung ương phát tín hiệu thần kinh điều khiển nhịp hô hấp; tín hiệu theo dây thần kinh 

hoành đi xuống, kích thích cơ hoành, khởi động thì thở vào của bệnh nhân. Cơ hoành 

co sẽ tạo áp lực âm trong lồng ngực, làm lồng ngực và phổi giãn ra và xuất hiện dòng 

khí từ ngoài vào phổi. Với các phương thức thông khí nhân tạo thông thường sử dụng 

nhận cảm áp lực hoặc nhận cảm dòng để trigger máy, máy sẽ bắt đầu thì thở vào ở 

bước cuối cùng của chuỗi hoạt động kể trên. Lý tưởng nhất, nghĩa là máy thở hoạt 

động đúng lúc bệnh nhân cần có nhịp thở vào, sẽ là nhận cảm được tín hiệu từ trung 

tâm hô hấp - tuy nhiên hiện nay chưa có công nghệ nào đáp ứng yêu cầu này. Phương 

thức NAVA (công nghệ mới), dựa trên sự nhận cảm điện thế cơ hoành, xuất hiện khi 

cơ hoành được kích thích, để trigger máy thở [8], [9], [10], [11]. Như vậy, máy thở sẽ 

bắt đầu thì thở vào hầu như cùng lúc với sự co cơ hoành, tức là lúc bắt đầu thì thở vào 

của bệnh nhân, bảo đảm hoạt động của máy hoàn toàn đồng thì với nhịp thở vào của 

bệnh nhân. 
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Hình 1.1: Sơ đồ hoạt động của phương thức NAVA 

theo: Sinderby C., Beck J.C. (2013). Neurally adjusted ventilatory assist. In: 

Principle and pratice of mechanicl ventilation (Editor: Tobin M.J.), McGraw-Hill, 

third edition [8] 

Phần bên phải của hình 1 minh họa kỹ thuật thu nhận điện thế cơ hoành. Một 

ống thông dạ dày có các điện cực nhỏ trên thân ống, được đưa qua mũi vào dạ dày 

bệnh nhân. Khi đầu ống nằm trong dạ dày, các điện cực nằm trong thực quản sẽ ở vị 

trí ngang mức với cơ hoành (vòng tròn xanh), các điện cực đó sẽ thu nhận tín hiệu 

điện thế cơ hoành và đưa về máy thở. Bộ vi xử lý trong máy thở nhận các tín hiệu, 

xử lý và điều khiển máy thở hoạt động [8], [10]. 

1.2. Nguyên lý hoạt động của thông khí hỗ trợ điều chỉnh theo tín hiệu thần kinh 

Hoạt động điện của cơ hoành được đo bởi một dãy các đôi điện cực nằm trên 

ống thông. Các điện cực sẽ đo được điện thế cơ hoành khi có hoạt động của cơ 

hoành. Điện thế cơ hoành được tính bằng µV, dao động từ vài µV khi ngừng thở 

đến trên 100 µV khi gắng sức tối đa. Các nghiên cứu về điện thế cơ hoành thực hiện 

trên máy thở Servo thấy điện thế đỉnh ở người lớn thông thường trong khoảng 8 - 

18 µV tùy theo điều kiện đo.  Điện thế cơ hoành tăng khi có suy giảm tình trạng hô 
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hấp, giảm hỗ trợ của máy thở, giảm an thần, tăng yêu cầu thông khí như khi gắng 

sức, và tăng khoảng chết [8], [12]. Ngược lại, điện thế cơ hoành giảm khi tình trạng 

hô hấp cải thiện, tăng an thần, tăng mức hỗ trợ của máy thở, và giảm PaCO2 [8].  

Trường hợp không đo được điện thế cơ hoành (điện thế bằng 0), nếu loại trừ 

lý do kỹ thuật (do trục trặc của điện cực), nguyên nhân có thể là không có hoạt động 

cơ hoành do bệnh lý thần kinh trung ương (trung tâm hô hấp bị tổn thương, do 

thuốc ức chế hô hấp), tổn thương cơ hoành (ví dụ: thoát vị hoành nặng), hay bệnh lý 

thần kinh (ví dụ: viêm tủy, viêm đa rễ và dây thần kinh,...), bệnh lý cơ (ví dụ: nhược 

cơ), dùng thuốc giãn cơ [4], [8]. 

Hoạt động điện của cơ hoành ngoài tác dụng trong việc trigger máy thở, còn 

có vai trò trong việc điều chỉnh áp lực hỗ trợ của máy thở và trong nghiên cứu các 

chức năng hô hấp trong quá trình thở máy. 

 

 

Hình 1.2: Dạng sóng điện thế cơ 

hoành ở người khỏe và người bệnh. 

3 người có thể tích lưu thông 

xấp xỉ nhau (500 ml), nhưng bệnh 

nhân COPD và bệnh nhân sau bại liệt 

cần có điện thế cơ hoành cao hơn. 

Vt: thể tích lưu thông 

Edi: điện thế cơ hoành 

Healthy: người khỏe 

COPD: bệnh nhân bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính 

Post-polio infection: sau bại liệt 

theo: Sinderby C., Beck J. C. 

(2013). Neurally adjusted ventilatory 

assist. In: Principle and pratice of 

mechanical ventilation (Editor: Tobin 

M.J.), McGraw-Hill, third edition, 351-

375 [8]. 
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Trong thông khí hỗ trợ áp lực, áp lực hỗ trợ được đặt bởi bác sĩ và máy thở 

cung cấp áp lực hỗ trợ hằng định qua các nhịp thở, khi đó thể tích lưu thông có thể 

không phù hợp với bệnh nhân và có thể làm nặng thêm tình trạng căng phổi, gây 

nguy cơ tổn thương phổi do thở máy [13]. Trong phương thức thở NAVA, mức áp 

lực hỗ trợ được điều chỉnh theo điện thế cơ hoành, nghĩa là mức áp lực hỗ trợ sẽ tỷ 

lệ với yêu cầu của trung tâm hô hấp của bệnh nhân, do đó máy thở có thể hoạt động 

theo nhu cầu của bệnh nhân [13]. 

Áp lực đường thở của phương thức NAVA được tính theo phương trình sau: 

Paw = NAVA level × EAdi 

Paw = NAVA level × (peakEdi – min Edi) 

Trong đó Paw là áp lực đường thở khi thở vào (cmH2O), EAdi là tín hiệu 

hoạt động điện của cơ hoành tức thời (V), NAVA level (mức NAVA) là hằng số 

do bác sĩ đặt [8], [13]. Khi bệnh nhân được hỗ trợ bằng máy thở, điện thế cơ hoành 

sẽ thay đổi, do đó bác sĩ cần chọn mức hỗ trợ (NAVA level) phù hợp cho bệnh 

nhân. Máy thở sẽ đo điện thế cơ hoành, cập nhật điện thế tức thời để đưa ra mức áp 

lực hỗ trợ phù hợp với bệnh nhân. Sơ đồ hoạt động này được thể hiện trong hình 4.

 

Hình 1.3: Sơ đồ hoạt động của máy thở khi dùng phương thức NAVA 

Hoạt động điện của cơ hoành được thu nhận qua các điện cực trên ống thông 

dạ dày, được xử lý và khuếch đại tại bộ vi xử lý của máy thở, sau đó nhân với 

NAVA level để có mức áp lực hỗ trợ. Căn cứ vào áp lực hỗ trợ và thể tích lưu 

thôngđể xác định NAVA level tối ưu. 
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Theo: Ververidis D., Van Gils M., Passath C. et al. (2011). Identification 

of adequate neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) during systematic 

increases in the NAVA level. IEEE Trans. Biomed. Eng., 58 (9). 2598-2606 [5]. 

Trong quá trình thở máy, khi tình trạng hô hấp dần cải thiện, điện thế cơ 

hoành sẽ giảm dần, với mức NAVA giữ nguyên, áp lực hỗ trợ sẽ giảm dần. Như 

vậy khi thở phương thức NAVA, áp lực hỗ trợ sẽ được máy điều chỉnh tăng giảm 

theo nhu cầu của bệnh nhân. Cơ chế hoạt động này rất thích hợp cho những bệnh 

nhân cai thở máy vì máy thở sẽ tự điều chỉnh giảm dần áp lực hỗ trợ trong quá trình 

cai [8]. Phương thức thở NAVA cũng rất có hiệu quả trong thông khí không xâm 

nhập qua mặt nạ, do hiện tượng rò rỉ khí (leak) ở những bệnh nhân này có thể gây ra 

mất đồng thì bệnh nhân - máy thở khi trigger bằng nhận cảm áp lực. Mặt khác, khi 

thông khí không xâm nhập bằng NAVA, áp lực hỗ trợ được điều chỉnh bằng điện thế 

cơ hoành nên mức hỗ trợ của máy thở phù hợp với bệnh nhân cùng với việc ngắt 

dòng thở vào đúng lúc (khi điện thế cơ hoành sụt giảm 70% so với điện thế đỉnh) sẽ 

giúp tránh được tình trạng tăng thông khí quá mức [14], [15]. 

1.3. Chỉ định - Chống chỉ định, các ưu điểm và hạn chế của phương thức thông 

khí hỗ trợ điều chỉnh theo tín hiệu thần kinh 

1.3.1.  Chỉ định, chống chỉ định: 

Thông khí hỗ trợ điều chỉnh theo tín hiệu thần kinh được chỉ định cho bệnh 

nhân ở mọi lứa tuổi, cần thông khí hỗ trợ, và bệnh nhân có nhịp thở tự nhiên. NAVA 

đã chứng tỏ đặc biệt có hiệu quả ở những bệnh nhân nặng có độ giãn nở (compliance) 

phổi kém hoặc các bệnh nhân nguy cơ khó cai thở máy do thở máy kéo dài và 

nghiệm pháp thở tự nhiên thất bại [8], [14]. Như vậy, chỉ định chủ yếu của phương 

thức thông khí nhân tạo này là ở các bệnh nhân có tình trạng bất đồng thì cao giữa 

bệnh nhân với máy thở, hoặc có nguy cơ bất đồng thì cao (thở yếu, có dòng khí rò rỉ 

lưu lượng cao, auto-PEEP cao...), các bệnh nhân cai thở máy khó. 

Chống chỉ định của phương thức thông khí hỗ trợ điều chỉnh theo tín hiệu 

thần kinh: có chống chỉ định đặt ống thông dạ dày do chấn thương hay bệnh lý thực 

quản, họng, hàm mặt; rối loạn hoặc mất xung động từ trung tâm hô hấp do tổn 

thương não hoặc tủy cổ cao (trên C3); bệnh lý thần kinh nặng ảnh hưởng tới tín hiệu 
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của dây thần kinh hoành; tăng áp lực nội sọ; ức chế hô hấp do dùng thuốc giảm 

đau/thuốc ngủ; bệnh nhân dùng thuốc giãn cơ [8], ]14]. 

1.3.2. Các ưu điểm và hạn chế của phương thức thông khí hỗ trợ điều chỉnh 

theo tín hiệu thần kinh: 

Phương thức thở NAVA có nhiều ưu điểm, tuy nhiên cũng có một số hạn chế 

cần lưu ý khi chỉ định [8], [14]. 

Ưu điểm: 

- Theo dõi điện thế cơ hoành khi thở bằng các phương thức thở thông thường 

cho phép biết được bệnh nhân có nhịp thở tự nhiên hay không và tương tác bệnh nhân 

- máy thở thế nào. 

- Thở bằng phương thức NAVA bảo đảm được việc trigger máy thở và cung 

cấp mức hỗ trợ phù hợp mà không bị ảnh hưởng bởi sự rò rỉ dòng khí, có nước trong 

đường dẫn khí máy thở, các dòng nhiễu trong đường thở, auto-PEEP. 

- Áp lực hỗ trợ được tính dựa trên điện thế cơ hoành, do đó máy thở cung cấp 

được áp lực hỗ trợ tỷ lệ với nhu cầu của bệnh nhân. 

- Bảo vệ phổi tránh các tổn thương phổi do máy thở do giảm được nguy cơ 

tăng thông khí quá mức. 

- Phương thức thở NAVA còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ ở bệnh nhân 

thở máy và giúp tăng tỷ lệ cai máy thành công. 

Hạn chế: 

- Không sử dụng được khi có tổn thương trung tâm hô hấp, thần kinh hoành. 

- Mức NAVA cao có thể gây nên rối loạn hô hấp của bệnh nhân. 

- Các tín hiệu điện nhiễu (ví dụ: điện tim) có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động 

của máy thở. 

1.3.3. Hiệu quả của phương thức thông khí hỗ trợ điều chỉnh theo tín hiệu thần 

kinh trên lâm sàng 

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của phương thức thông khí NAVA 

trong đồng thì bệnh nhân - máy thở so với thông khí hỗ trợ áp lực. 

Yonis [16], năm 2015, so sánh 2 nhóm bệnh nhân được cai thở máy bằng 

phương thức hỗ trợ áp lực và phương thức NAVA, nhận thấy tổng số lần mất đồng 
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thì ở nhóm bệnh nhân thở NAVA là 0,46/phút và nhóm thở PSV là 1/phút  

(p < 0,001); chỉ số mất đồng thì là 1,73 ở nhóm NAVA và 3,36 ở nhóm PSV  

(p < 0,001); tỷ lệ gắng sức không hiệu quả là 0,71% ở nhóm NAVA và 0,94% ở 

nhóm PSV (p = 0,038). Nghiên cứu của Kuo năm 2016 [17] cũng chứng minh hiệu 

quả của phương thức NAVA so với PSV trên đồng thì bệnh nhân - máy thở khi tiến 

hành cai thở máy cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thở máy kéo dài. 33 

bệnh nhân được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm, cai thở máybằng phương thức NAVA 

và bằng phương thức thông thường.  Chỉ số bất đồng thì của các bệnh nhân thở 

phương thức NAVA và các bệnh nhân thở máy theo phương thức thông thường lần 

lượt là 0% và 84.2% (p < 0.001); lý do bất đồng thì chủ yếu là trigger không hiệu 

quả và trigger chậm. Ferreira và cộng sự (2017) cũng ghi nhận sự khác biệt có ý 

nghĩa về chỉ số bất đồng thì bệnh nhân - máy thở giữa thông khí theo phương thức 

NAVA và theo phương thức PSV (11,5% so với 24,3%, p < 0,003) [18]. 

Di Mussi và cộng sự, năm 2016, nghiên cứu về hiệu suất thần kinh-hô hấp và 

cơ học nhận thấy hiệu suất thần kinh-hô hấp của nhóm 13 bệnh nhân thở máy phương 

thức NAVA tăng từ 27 ± 19 ml/μV lên 62 ± 30 ml/μV sau 48 giờ (p <0.0001), và 

hiệu suất thần kinh-cơ học tăng từ 1 ± 0.6 lên 2.6 ± 1.1 cmH2O/μV (p = 0.033). 

Trong khi đó các chỉ số này không thay đổi ở nhóm 12 bệnh nhân thở PSV. Các tác 

giả kết luận rằng NAVA đã cải thiện hiệu suất hoạt động của cơ hoành, trong khi đó 

PSV không cải thiện [19].  

Sun và cộng sự (2017) nghiên cứu trên 15 bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính, nhận thấy ngoài hiệu quả rõ rệt trên việc trigger máy thở và giảm bất 

đồng thì, so với phương thức PSV, phương thức thở NAVA còn làm tăng có ý nghĩa 

hoạt động cơ hoành cũng như giảm khoảng chết [20].  

Akoumianaki và cộng sự (2017) nghiên cứu 4 bệnh nhân thở máy phương 

thức NAVA và 6 thở phương thức PSV, thấy VO2 ở nhóm bệnh nhân thở NAVA 

cao hơn có ý nghĩa so với nhóm PSV (301 ml/phút so với 249 ml/phút). Khi gắng 

sức, VO2 tăng có ý nghĩa ở nhóm thở PSV, trong khi đó thay đổi không có ý nghĩa 

ở nhóm thở NAVA. Các tác giả rút ra kết luận rằng phương thức thở NAVA có thể 

làm tăng khả năng gắng sức của bệnh nhân và tạo thuận lợi cho việc phục hồi chức 

năng [21]. 
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Trong thông khí không xâm nhập, ưu điểm của phương thức NAVA nổi bật 

do không bị ảnh hưởng của sự rò rỉ khí (leak) qua mặt nạ. Các nghiên cứu cũng như 

báo cáo ca lâm sàng về thông khí không xâm nhập phương thức NAVA trên bệnh 

nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đã chứng minh NAVA giảm được hiện 

tượng bất đồng thì, giảm thời gian trễ giữa nhịp thở của máy và của bệnh nhân, khắc 

phục được lỗi ngắt thì thở vào không thích hợp của máy thở [22], [23]. 

Phương thức thông khí hỗ trợ điều chỉnh theo tín hiệu thần kinh cũng được sử 

dụng có hiệu quả trong hồi sức Nhi khoa. Việc sử dụng thông khí không xâm nhập 

trên trẻ nhỏ có nhiều khó khăn, do sự rò rỉ dòng khí qua mặt nạ, thể tích lưu thông 

của trẻ em thấp, và tình trạng kích thích. Thông khí không xâm nhập bằng phương 

thức NAVA khắc phục được các khó khăn kể trên của thông khí thông thường, giúp 

đồng bộ máy thở-bệnh nhân tốt hơn, giúp trẻ dung nạp tốt với máy thở [24], [25]. 

Thông khí xâm nhập phương thức NAVA trên trẻ em cũng chứng minh được hiệu 

quả giảm áp lực đường thở, cải thiện trao đổi oxy máu, nhất là ở trẻ sơ sinh đẻ non, 

cân nặng thấp [26], [27], [28]. 

Ở Việt Nam, Đặng Quang Chung nghiên cứu 24 bệnh nhân cai thở máy bằng 

phương thức NAVA tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, nhận 

thấy NAVA giúp cải thiện các thông số tần số thở, mạch, áp lực đỉnh đường thở, 

giảm được nhu cầu dùng an thần và tỷ lệ bệnh nhân rút được ống nội khí quản là 

70,8% [29]. 

II. Tổng quan về kỹ thuật đo áp lực thực quản 

2.1. Lịch sử phát triển 

Đo áp lực màng phổi lần đầu tiên Lugwig thực hiện năm 1847, bằng cách sử 

dụng một quả bóng được làm đầy nước đặt vào trong khoang màng phổi của động vật 

thí nghiệm. Quả bóng được kết nối với một áp kế thủy ngân.  

Năm 1900 Aron đã thực hiện đo áp lực màng phổi trực tiếp đầu tiên ở một 

bệnh nhân bị giãn phế nang, mà đã được điều trị bằng hút dẫn lưu với một ống 

thông đặt trong ngực. 

Tuy nhiên, cho đến giữa thế kỷ 20 một phương pháp ít xâm lấn hơn để ước 

tính áp lực màng phổi đã được phát triển cho phép đo thường qui hơn đánh giá trên 
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lâm sàng và trong phòng thí nghiệm cơ học hô hấp chi tiết. Điều này cho một số 

lượng lớn dữ liệu thực nghiệm ở người và miêu tả rõ ràng hoạt động của các cơ hô 

hấp và đặc tính đàn hồi của phổi trong suốt những năm 1950 và 1960. Đo áp lực thực 

quản đã được sử dụng trên lâm sàng từ đó [5]. 

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

quản đã được tiến hành vào năm 1878 bởi Luciani và được phổ biến rộng rãi sau 

khi công trình của Buytendijk được công bố vào năm 1949. Rất nhiều sự tiếp cận có 

thể được dùng để đo, bao gồm ống thông có bóng được làm đầy bởi khí (air-filled 

balloon catheter), ống thông được làm đầy bởi dịch (liquid-filled catheter), và bộ 

chuyển đổi nhỏ (small transducer) đặt trong thực quản [6], [7]. 

2.2. Cơ sở sinh lý và nguyên lý ứng dụng của kỹ thuật đo áp lực thực quản tìm 

PEEP tối ưu trong ARDS 

Phổi và thành ngực là cấu trúc cơ học 3 chiều mà có thể thay đổi thể tích dưới 

ảnh hưởng của áp lực được tạo ra tự nhiên bởi các cơ hô hấp hoặc nhân tạo bằng áp lực 

dương đối với đường thở (ví dụ, thông khí áp lực dương) hoặc áp lực âm bên ngoài 

thành ngực (ví dụ, thông khí áp lực âm, như “phổi sắt”). 

Phổi và thành ngực luôn luôn chuyển động cùng nhau, kết nối với nhau bởi 

khoang màng phổi, mà trên thực tế chỉ là một khoang ảo tiềm tàng. Áp lực trong 

khoang màng phổi được biểu thị là Ppl, và tại lúc nghỉ ở người tư thế đứng thẳng, 

nhìn chung nó âm nhẹ, bởi vì phổi là một cấu trúc thụ động, đàn hồi và có xu hướng 

co lại để tới một thể tích nhỏ hơn thể tích phối hợp của hệ thống hô hấp (phổi và 

thành ngực cùng nhau). Phổi được ngăn chặn khỏi bị xẹp vì xu thế nở ra của thành 

ngực và giá trị âm của Ppl. Tại cuối thì thở ra lúc nghỉ (tiến tới dung tích cặn chức 

năng) và cùng với miệng không đóng kín thì áp lực phế nang (Palv), áp lực tại 

đường thở mở (PAO), và áp lực khí quyển bằng nhau. Bởi vậy, tại dung tích cặn 

chức năng cùng với miệng không đóng kín, áp lực căng của phổi (PL) bằng áp lực 

trong phổi Palv (mà trong tình huống này bằng áp lực khí quyển) trừ đi áp lực trong 

khoang màng phổi Ppl. 
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Hình 1.4: Sự minh họa và công thức tính cho áp lực xuyên phổi 

 (PL: trans-pulmonary), áp lực xuyên thành ngực (PCW:trans-chest wall), và áp lực 

xuyên hệ thống hô hấp (PRS: trans-respiratory system pressure). Áp lực màng phổi 

(Ppl: pleural pressure). Áp lực khí quyển (Patm: atmospheric). Áp lực phế nang 

(Palv: alveolar pressure). Áp lực tại thời điểm đường thở mở (PAO: pressure at the 

airway opening). 

 

Như đã đề cập ở trên, Palv được đo bởi đánh giá PAO trong suốt thủ thuật 

tĩnh khi, cùng với một thanh môn mở và đường khí không bị xẹp, Palv = PAO  = 

Patm. Chúng ta có thể dễ dàng đo Patm, và theo thường lệ, Patm được coi bằng 

Zero. Ppl được đo trực tiếp bằng cách đặt một ống thông vào khoang màng phổi, mà 

thường không thể trong thực hành lâm sàng. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng áp lực ở 

vị trí 1/3 dưới của thực quản xấp xỉ bằng áp lực màng phổi gần kề khi ở tư thế đứng 

thẳng do màng phổi tiếp giáp với thực quản nơi gần nhất [51], [52].   
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Hình 1.5: Vị trí gần nhất giữa khoang màng phổi và thực quản trên CT ngực 

+ Sự tiến bộ trong thông khí nhân tạo sẽ giảm tử vong ở bệnh nhân suy hô hấp 

cấp tiến triển chiến lược thông khí nhân tạo với thể tích thông khí thấp (Vt) đã đem 

lại lợi ích rõ ràng ở bệnh nhân suy hô hấp tiến triển, nhưng mức áp lực dương cuối 

thì thở ra (PEEP) cài đặt cho bệnh nhân một cách tối ưu thì rất khó xác định rõ ràng. 

Ở bệnh nhân có áp lực màng phổi lớn nếu sử dụng chiến lược thông khí nhân tạo 

thường quy có thể dẫn đến xẹp phổi thiếu oxy, tổn thương phổi cấp. Ở những bệnh 

nhân này, tăng PEEP để duy trì áp lực dương xuyên phổi có thể cải thiện thông khí 

và oxy hóa mà không gây căng dãn quá mức. Trái lại ở những bệnh nhân với áp lực 

màng phổi thấp, nếu duy trì mức PEEP thấp có thể giữ áp lực xuyên phổi thấp, 

tránh được căng dãn phổi quá mức và chấn thương áp lực. Trong biện pháp cài đặt, 

điều chỉnh PEEP hiện nay đang khuyến cáo chưa đề cập đến áp lực xuyên phổi nó 

có thể mang lại lợi ích cho một số bệnh nhân này, tuy nhiên lại đem lại biến chứng 

cho bệnh nhân khác [8],[10],[11],[57]. 

+ Việc tìm ra mức PEEP tối ưu để cài đặt cho bệnh nhân là hết sức cần thiết 

trong thông khí nhân tạo,đã có rất nhiều nghiên cứu đua ra các biện pháp khác nhau 

để xác định mức PEEP tối ưu cho bệnh nhân ARDS tuy nhiên chưa có biện pháp 

nào thực sự hiệu quả và dễ tiến hành thành thường quy trên lâm sàng 

[8],[10],[11],[57]. 

Th

ực quản 

Mà

ng phổi 
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 + Áp lực thực quản gần đây nó được  nhiều nghiên cứu chứng minh có thể 

thay thế cho áp lực khoang màng phổi. Từ đó cho phép tính toán áp lực xuyên phổi 

và đồng nghĩa với việc hướng dẫn kiểm soát áp lực ở bệnh nhân thông khí nhân tạo 

[25],[55],[56]. 

- Áp lực thực quản (esophageal balloon pressure): áp lực từ thành ngực/bụng. Áp 

lực thực quản có thể được xem như là đại diện cho áp lực khoang màng phổi 

(pleural pressure). 

Ptpt (transpulmonary) = Paw (plateau) – Pes (esophageal) 

- Thông khí cơ học lý tưởng là tạo ra áp lực xuyên phổi đủ để duy trì ôxy 

trong khi vẫn đảm bảo:Giảm thiểu tối đa xẹp các  phế nang đồng thời giảm 

thiểu căng phế nang quá mức (để vừa đảm bảo các phế nang thực hiện trao 

đổi oxy ở mức tối ưu vừa tránh gây ra chấn thương thể tích, chấn thương 

sinh học). 

- Theo dõi áp lực thực quản có thể giúp theo dõi:  

 Áp lực trong khoang màng phổi (phụ thuộc vào thành ngực, cơ 

hoành) và  

 Áp lực làm căng phổi (áp lực xuyên phổi) mà có thể gây ra chấn thương 

áp lực. 

- Tuy nhiên ở những bệnh nhân nặng, đối với bất kỳ PEEP nào được đưa ra, 

áp lực xuyên phổi có thể rất thay đổi giữa các bệnh nhân

Kỹ thuật đo áp lực thực quản để cài đặt áp lực 

dương cuối thì thở ra ở bệnh nhân suy hô hấp cấp
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2.3. Dụng cụ đo áp lực thực quản  

Bóng bằng nhựa chứa khí được sử dụng rộng rãi nhất để đo Pes [53], [54]. 

Lý tưởng nhất là chu vi bóng nên tương thích với chu vi thực quản (4 - 4,8 cm đối 

với người lớn). Trong thực hành, bóng nhựa dài 5-10cm, dầy 0,1mm và chu vi từ 

3,2 - 4,8 cm [6]. Trong những nghiên cứu ở người trưởng thành, ống thông 

polyethylene với đường kính trong 1,4 cm (PE-200) và dài 100cm được sử dụng 

thường qui [6]. Khi tốc độ thay đổi áp lực nhanh, để đáp ứng thay đổi này có thể 

tăng đường kính trong của ống thông lên 1,7 cm hoặc làm đầy hệ thống ống thông 

có bóng bằng chất khí có trọng lượng riêng thấp hơn không khí (ví dụ Helium).  

Mặc dù tần số hô hấp ở trẻ sơ sinh cao hơn ở người lớn, ống thông có đường 

kính trong nhỏ hơn (1-1,2 cm) được sử dụng phổ biến ở trẻ sơ sinh, điều này có thể 

dẫn đến ước tính Pes thấp hơn. Tại tần số hô hấp cao ống thông nên có đường kính 

trong cao hơn (1,4-1,7 cm) nhưng ngắn nhất có thể. 

Những lỗ được sắp xếp xoắn ốc nên được làm trên khắp phần ống thông 

được phủ bởi bóng bởi vì khí trong bóng có xu hướng dịch chuyển đến chỗ có áp 

lực âm nhất. Nếu không có lỗ ở vị trí này, sẽ không có sự truyền đạt giữa khí trong 

bóng và hệ thống đo áp của ống thông, và Pes đo được sẽ không chính xác. 

Thể tích lý tưởng của khí trong bóng thực quản được xác định là khoảng 5 ml, 

một khóa 3 chạc được nối với đầu xa của ống và một đầu để thông với khí quyển. Một 

bộ chuyển đổi áp lực được nối với cổng của khóa 3 chạc. Bóng được làm rỗng bằng 

máy thở có kết nối modun có sẵn trên máy test bóng trước khi đo. Sau đó, máy thở sẽ 

tự động kết nối bộ chuyển đổi áp lực với thiết bị ống thông có bóng. 

2.4. Các phương pháp đo áp lực thực quản 

2.4.1. Phương pháp ống thông chứa đầy dịch 

Phương pháp ống thông đầy dịch đã được sử dụng trong nhiều năm, chủ yếu 

ở trẻ dưới 1 tháng tuổi và động vật nhỏ, nó có ưu điểm đáp ứng tần số cao bởi vì 

truyền áp lực nhanh thông qua một dung dịch không thể bị nén (nước hoặc dung 

dịch nước muối). Bởi vậy, cho phép đường kính ống thông hẹp hơn (đường kính 

trong 1 mm), loại ống thông có bóng thực quản tương ứng mà không làm mất đi độ 

tin cậy của việc đo. 
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Có vài nhược điểm liên quan đến ống thông đầy dịch, khó khăn để thu được 

giá trị tuyệt đối của Pes bởi vì những yếu tố thủy tĩnh. Thêm vào đó, ở đầu xa của 

đầu ống thông phải cần rất nhiều lỗ để tránh bị tắc đầu ống thông. Vì vậy, cần phải 

chải ống thông định kỳ. Truyền dịch liên tục với tốc độ chậm (10 ml/h) từ 1 bơm 

tiêm điện có thể cần thiết để tránh tắc và giữ ống thông khỏi bị các bọt khí mà có 

thể làm tăng áp lực được ghi. 

2.4.2. Phương pháp bộ chuyển đổi áp lực nhỏ 

Bộ chuyển đổi siêu nhỏ (microtransducer) được đặt trực tiếp vào trong 

thực quản sẽ đánh giá Pes chính xác hơn. Một so sánh giữa bộ chuyển đổi áp lực 

nhỏ đặt ở đầu ống thông 5F (5F catheter-tip pressure transducer) đặt trong thực 

quản và bộ chuyển đổi áp lực trạng thái đặc (solid-state pressure transducer) đo 

Pao, cả hai hệ thống đều đáp ứng tần số cao. Độ dốc (slope) của mối quan hệ 

trung bình là 0,999 chỉ ra rằng bộ chuyển đổi đầu siêu nhỏ rất thỏa đáng để ghi 

Pes với tần số lên tới 50 Hz [7]. 

2.5. Mối tương quan giữa áp lực màng phổi và áp lực thực quản 

Những nghiên cứu so sánh Ppl và Pes đã đưa ra những kết quả khác nhau. 

Một số sự khác biệt này có thể do sự khác nhau giữa loại ống thông thực quản và 

màng phổi được dùng, vị trí đặt không thỏa đáng của bóng thực quản, hoặc đo Ppl ở 

vùng xa với khoang màng phổi quanh thực quản [7].  

Nhiều nghiên cứu sử dụng bơm tiêm đẩy khí đưa vào khoang màng phổi gây 

ra sự khác biệt có ý nghĩa giữa Pes tuyệt đối và Ppl. Cherniack và cộng sự đã phát 

hiện áp lực trong khoang màng phổi âm hơn trong thực quản, mặc dù ΔPpl và ΔPes 

là như nhau [55]. Nghiên cứu của Daly và Bondurant cho thấy rằng ΔPpl trong lồng 

ngực  hầu hết  không bằng ΔPes cho đến khi một lượng khí nhỏ được bơm vào 

khoang màng phổi [56]. Khi Ppl được đo trực tiếp từ hệ thống ống thông đầy khí, 

nó cao hơn Pes trong tư thế nghiêng, nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa ở tư thế 

nằm sấp hoặc nằm ngửa khi thực nghiệm trên Chó. Tuy nhiên, khi sử dung ống 

thông hoặc bơm tiêm đẩy khí, Ppl có thể sai lệch bởi sự tương tác khí-dịch giữa 

thiết bị đo và dịch màng phổi [57]. Ngoài ra, áp lực được đo bởi ống thông đầy dịch 

có thể là kết quả của dịch hơn là áp lực bề mặt [58]. 
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Những thiết bị giống bóng đầy khí và bóng đầy dịch đã từng được sử dụng 

để đo Ppl xấp xỉ với kỹ thuật bóng thực quản [59]. Hurewitz và cộng sự đã sử dụng 

những quả bóng nhựa thực quản và màng phổi giống hệt nhau và đã chứng minh 

mối tương quan giữa Pes và Ppl, cũng như giữa ΔPpl và ΔPes [59]. Wohl và cộng 

sự đã sử dụng ống thông có hình dạng nấm ở trên Chó được thông khí có dùng 

thuốc giãn cơ và cho thấy rằng chỉ có sự khác biệt nhỏ giữa Pes và Ppl. Tuy nhiên, 

sự khác biệt giữa xác định trực tiếp Ppl và gián tiếp qua Pes vẫn chưa được giải 

quyết hoàn toàn. Mặt khác, có bằng chứng ΔPpl được phản ánh rõ bởi Δpes [60], 

[61], [62]. 

2.6. Chỉ định và chống chỉ định 

2.6.1. Chỉ định 

- Bệnh nhân ≥ 16 tuổi chẩn đoán ARDS mức độ trung bình và nặng dựa theo 

tiêu chuẩn Berlin năm 2012 (tiêu chuẩn của Hiệp hội Hồi sức Tích cực Châu Âu, 

Hiệp hội Lồng ngực Hoa kỳ, Hiệp hội Chăm sóc Tích cực Hoa kỳ) [18]. 

- P/F < 200 mmHg 

2.6.2. Chống chỉ định 

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 

- Bệnh nhân 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 bệnh nhân 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. 

- Bệnh nhân loét thực quản. 

- U thực quản. 

- Viêm túi thừa thực quản. 

- Lỗ thông màng phổi phế quản lớn. 

- Bệnh nhân gần đây phẫu thuật mũi họng. 

- Bệnh nhân bị chảy máu mũi 
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2.7. Các tác dụng không mong muốn của kỹ thuật đo áp lực thực quản 

Đây là thủ thuật an toàn ít xảy ra các biện chứng và tác dụng không mong 

muôn liên quan đến thông khí cơ học ở nhóm nghiên cứu, chưa có ghi nhận nào 

đáng kể, trong nghiên cứu của Talmor [34], [51], [52]. 

Tràn khí màng phổi. 

Tràn khí trung thất. 

Tràn khí dưới da. 

Tổn thương thực quản do bóng chèn. 

Rối loạn nhịp tim. 

Tụt HA: HATB < 60 mmHg hoặc giảm hơn 10% sau mỗi lần điều chỉnh 

tăng PEEP. 

Chướng hơi dạ dày. 

Chảy máu mũi, miệng liên quan đến đặt ống thông. 

2.8. Những ứng dụng của đo áp lực thực quản trong thực hành lâm sàng 

Đo Pes là cách tiếp cận thực hành để đo sự thay đổi áp lực trong lồng ngực 

nhằm đánh giá cơ học hệ thống hô hấp trong sự đánh giá sinh lý phổi và sinh lý 

bệnh phổi. Pes mang lại sự đánh giá gián tiếp áp lực màng phổi (Ppl), hoặc, nói một 

cách chính xác hơn, sự thay đổi trong Pes tương ứng với sự thay đổi Ppl. Đo Pes có 

nhiều lợi ích, những thay đổi trong Pes phản ánh mức độ nỗ lực thở tự nhiên của 

bệnh nhân hoặc mức độ hỗ trợ thở của máy thở. Một ứng dụng khác gần đây của 

Pes là người ta chứng minh rằng (1) Chiến lược dựa trên Pes dẫn đến cai thở máy 

cho bệnh nhân nhanh hơn (1,7 ngày) so với khi sử dụng thông số lâm sàng chuẩn; 

(2) nó có thể cho phép quyết định bắt đầu thông khí hỗ trợ áp lực dựa trên giá trị 

của Pes; (3) đánh giá hội chứng giảm thông khí do ngừng thở khi ngủ bởi những chỉ 

số thường qui có thể làm ước tính thấp hơn thực chất nguy cơ Pes âm tính sâu; và 

(4) ΔPes được đo bằng ống thông được làm đầy bởi nước phản ánh chính xác hơn 

ΔPpl ở những trẻ sơ sinh đẻ non thở áp lực dương cuối thì thở ra [5], [12], [34], 

[50], [51], [52], [63], [64], [65], [66]. 

Gần đây nhiều tác giả nghiên cứu sử dụng kết quả đo Pes trong hướng dẫn 

cài đặt PEEP ở những bệnh nhân suy hô hấp cấp nhập khoa Hồi sức Tích cực, bước 
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đầu thấy có nhiều khả quan trong hướng dẫn cài đặt PEEP được tối ưu hơn, điều 

chỉnh các thông số máy thở hợp lý ở những bệnh nhân này.  

Nghiên cứu gần đây của Talmor đăng trên Crit Care Med, năm 2006 có kết 

luận rằng sử dụng hệ thống đo Pes có ưu điểm cải thiện thở máy trong suy hô hấp 

cấp bởi cung cấp sự đánh giá trực tiếp hơn áp lực nở phổi [34].  

Một xu hướng đặc biệt gần đây trên thế giới là nghiên cứu sử dụng những giá 

trị đo được của Pes bằng ống thông có bóng đặt trong thực quản trong hướng dẫn 

cài đặt PEEP ở bệnh nhân ARDS. Đại diện cho xu hướng này là Tamor với công 

trình nghiên cứu đăng trên tạp chí The new england journal of medicine, năm 2008 

[51]. Trong nghiên cứu này, Talmor và cộng sự xuất phát từ những giả thuyết: Ppl 

có thể được ước tính dựa vào đo Pes thông qua một ống thông có bóng đặt trong 

thực quản. Mức PEEP được điều chỉnh một cách cụ thể hóa tùy theo nhu cầu của 

từng bệnh nhân và phụ thuộc vào cơ học thành ngực, cơ học phổi. Giả thuyết ở 

bệnh nhân có Ppl ước tính cao đang TKNT, sự giãn nở  phổi thấp có thể gây ra 

thiếu ôxy do đó cần phải tăng PEEP để duy trì áp lực xuyên phổi cuối thì thở ra (Ptp 

PEEP) dương để có thể cải thiện ôxy mà không gây ra căng phế nang quá mức. Giả 

thuyết ngược lại rằng ở những bệnh nhân có Ppl thấp, cài đặt PEEP thấp xuống sẽ giữ 

áp lực xuyên phổi thấp, giảm chấn thương thể tích, giảm căng phế nang quá mức và 

cũng làm giảm ảnh hưởng lên huyết động của mức PEEP cao. Trong nghiên cứu này, 

các bệnh nhân được chẩn đoán ARDS theo tiêu chuẩn Âu-Mỹ 1994 và chia ngẫu nhiên 

bệnh nhân thành hai nhóm can thiệp: nhóm 1 được TKNT với mức PEEP được điều 

chỉnh dựa trên các kết quả đo Pes thông qua một ống thông có bóng đặt trong thực 

quản (nhóm can thiệp), trong nhóm này cài đặt PEEP sao cho để đạt tới Ptp PEEP từ 0 

- 10 cm H2O tại cuối thì thở ra, dựa vào bảng thay đổi PaO2 và FiO2 (bảng 1.2). Nhóm 

2 được TKNT với mức PEEP điều chỉnh theo ARDS Network (nhóm chứng), cả hai 

nhóm đều sử dụng Vt thấp theo chiến lược thông khí bảo vệ phổi. 

Nghiên cứu này sử dụng oxy hóa máu như là tiêu chí chính để so sánh hai 

phương pháp thông khí trên. Kết quả là nghiên cứu đã kết thúc sớm bởi vì hiệu 

quả mạnh mẽ của nó, sau khi lựa chọn được 61 bệnh nhân vào nghiên cứu. Không 

có tác dụng không mong muốn liên quan đến nghiên cứu trong mỗi nhóm. 
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PaO2/FiO2 tại thời điểm 72 giờ là 88 mmHg cao hơn trong nhóm can thiệp (95% 

CI 78,1-98,3; p = 0,002), và sự cải thiện này trong thời gian nghiên cứu tại thời 

điểm 24, 48, và 72 giờ (p = 0,001 qua phân tích đo lặp lại). Tình trạng cơ học phổi 

cũng cải thiện một cách có ý nghĩa trong nhóm can thiệp (p = 0,002 thông qua 

phân tích đo lặp lại tại thời điểm 24, 48 và 72 giờ).  

Bảng 1: Bảng điều chỉnh PEEP theo kết quả đo Pes và theo ARDS net 

NHÓM ĐƯỢC CHỈ 

DẪNBỞI ÁP LỰC THỰC QUẢN 

(esophageal-ressure-guided group) 

 

THÔNG KHÍ THEO ARDSnet  

 (control group) 

FiO2 Ptp PEEP FiO2 PEEP 

0,3 0   

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 3 0,5 10 

0,7 3 0,6 10 

0,7 4 0,7 10 

0,8 4 0,7 12 

0,8 5 0,7 14 

0,9 5 0,8 14 

0,9 6 0,9 14 

1,0 6 0,9 16 

  0,9 18 

  1,0 20-24 

 
Fish E, et al. BMJ Open 2014;4:e006356. doi:10.1136/bmjopen-2014-006356 
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3. Lọc máu liên tục quả lọc OXIRIS 

3.1. Lịch sử [1], [2], [20] 

- Năm 1960, Scribner lần đầu tiên mô tả kỹ thuật lọc máu động - tĩnh mạch áp 

dụng cho việc điều trị bệnh nhân suy thận. 

- Năm 1967, Heudersur và cộng sự đã sử dụng bộ lọc để thẩm tách máu. 

- Năm 1974, kỹ thuật siêu lọc máu đã được Silvestein thực hiện. 

- Năm 1977, Kramer đã công bố kết quả đầu tiên áp dụng kỹ thuật lọc máu 

liên tục cho một bệnh nhân suy thận, phù to, có suy tim không thể áp dụng kỹ thuật 

thận nhân tạo thông thường (Internitent Hemodialysis- IHD). Tác giả đã lấy máu 

động mạch cho chạy qua một phin lọc và trở về tĩnh mạch, một phần nước và các 

chất hòa tan đi qua phin lọc ra ngoài (Hemofiltration). Như vậy áp lực lọc là nhờ áp 

lực động mạch, tốc độ đào thải dịch có thể kiểm soát được và thực hiện liên tục. 

- Năm 1981, Bischoft đã lắp thêm 1 bơm và lấy máu ra từ tĩnh mạch, qua quả 

lọc và đưa vào tĩnh mạch đã có kết quả tốt hơn so với lấy máu từ động mạch. 

- Năm 1985, Geromerous đã phát triển kỹ thuật kết hợp cả hai kiểu trong lọc 

máu là siêu lọc (Hemofiltration) và thẩm tách (dialysis) nhằm nâng cao hiệu quả. 

- Năm 1987 Uldall đã cải tiến lại cách lấy máu ra từ tĩnh mạch và đưa vào qua 

đường tĩnh mạch (Venno- Venous), kết hợp cả 2 phương thức lọc (Hemofiltration - 

Dialysis) đã làm tăng được hiệu quả và kỹ thuật được tiến hành dễ dàng hơn 

(Hemodiafiltration). Thuật ngữ CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy).  

Hemofiltration therapy: liệu pháp thay thế thận liên tục cũng ra đời vào thời 

điểm này. 

3.2. Những nguyên lý của LMLT 

LMLT được thực hiện dựa trên bốn cơ chế vận chuyển chính sau: khuếch 

tán, đối lưu, siêu lọc và hấp phụ qua một màng bán thấm [1], [1], [2], [20], [21], 

[24], [25] 

 Màng bán thấm 

Màng lọc là một màng bán thấm, có vai trò quyết định trong tất cả các 

phương thức lọc máu. Nó cho phép nước và một số chất hòa tan đi qua màng, trong 

khi các thành phần hữu hình của máu và một số chất hòa tan vẫn bị giữ lại ở phía 
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bên kia. Nước huyết tương và một số chất hòa tan lọt qua màng được gọi là dịch 

siêu lọc. Màng lọc gồm nhiều bó sợi rỗng cho máu đi qua và được bao bọc trong 

một khung cố định gọi là quả lọc. Dịch lọc thường chảy ngược chiều với dòng máu 

chảy qua bó sợi rỗng để tăng diện tích tiếp xúc và tăng hiệu quả lọc. Có hai loại 

màng bán thấm được sử dụng trong lọc máu là màng có bản chất cellulose và màng 

tổng hợp. Trong đó màng có bản chất là cellulose (cuprophan, hemophan, cellulose 

acetate) thường được sử dụng trong thẩm tách máu ngắt quãng. Màng có bản chất là 

tổng hợp (polysulfone, polyamide, polyacrylonitrile, polymethylmethacrylate). Quả 

lọc thường dùng là AN69 (Acrylonitrile) có diện tích hiệu dụng là 0,9m2, sẽ cho qua 

các phân tử hòa tan có TLPT <50.000 daltons. 

➢ Siêu lọc 

Siêu lọc là sự dịch chuyển của nước và các chất hòa tan qua màng bán thấm 

dưới tác dụng của sự chênh lệch áp lực. Tốc độ siêu lọc sẽ tùy thuộc vào áp lực tác 

dụng lên màng lọc và tốc độ của dòng máu qua quả lọc. Do vậy áp lực tác dụng lên 

màng lọc cao hơn, tốc độ dòng máu qua quả lọc nhanh hơn thì sẽ càng làm tăng tốc 

độ lọc. Tromg lọc máu áp lực để dẫn dịch siêu lọc qua màng lọc gọi là áp lực xuyên 

màng (TMP).  

 

Hình 1.6. Thiết đồ cắt ngang và cắt dọc của quả lọc để lọc máu 

➢ Đối lưu 

Là sự chuyển dịch của các chất hòa tan qua màng bằng lực lôi kéo của dòng 

dịch chuyển động. Khi nước chảy qua màng sẽ kéo theo các chất hòa tan. Sự đối 

lưu có thể làm di chuyển một lượng lớn các phân tử nếu tốc độ dòng nước qua 
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màng nhanh. Vì vậy trong LMLT càng tăng tốc độ dòng dịch qua màng (tức thể tích 

dịch thay thế càng lớn) thì càng có nhiều phân tử được mang sang bên kia màng. 

➢ Hấp phụ 

Hấp phụ là hiện tượng các chất hòa tan bám dính vào màng lọc khi máu đi 

qua màng. Chỉ có các loại màng lọc tổng hợp mới có khả năng hấp phụ (mức độ 

hấp phụ thì tùy theo cấu trúc và diện tích của màng). Khi màng lọc đã bị các phân 

tử “ độc chất “ lấp đầy (bão hòa) thì cần thiết thay quả mới vì không còn tác dụng 

hấp phụ. 

➢ Khuếch tán 

Khuếch tán là sự di chuyển của chất hòa tan qua màng thông qua sự chênh 

lệch về nồng độ, để có sự khuếch tán phải có loại dịch khác được đổ đầy ở phía bên 

kia của màng. Khi chất hòa tan đi qua màng chúng luôn di chuyển từ nơi có nồng 

độ cao đến nơi có nồng độ thấp cho đến khi nào đạt được trạng thái cân bằng về 

nồng độ giữa hai bên màng. 

➢ Dịch thay thế 

Dịch thay thế cũng là các loại dịch tinh thể, được cung cấp vào máu ở ngay 

trước hoặc sau quả lọc nhằm làm gia tăng lượng chất hòa tan được lấy qua cơ chế đối 

lưu trong LMLT. Dịch thay thế thường dùng là dịch muối sinh lý (natriclorua 0,9%, 

các loại dịch tinh thể khác như Ringer-lactat hoặc Bicacbonat cũng thường được 

dùng làm dịch thay thế tùy thuộc vào mục đích cần đạt thêm vào để sửa chữa rối loạn 

điện giải hay kiềm toan, lúc đó chỉ cần tính toán thêm vào túi dịch thay thế các chất 

cần thiết. Tốc độ dịch thay thế thường dùng 1000-2000ml/giờ. Nếu tốc độ dịch thay 

thế thấp quá sẽ không có hiệu quả lấy các chất hòa tan bằng cơ chế đối lưu. 
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Hình 1.7. Sơ đồ lọc máu tĩnh mạch- tĩnh mạch liên tục. 

3.3. Các phương thức LMLT hay sử dụng [20]. 

* Phương thức lọc máu liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch (CVVH) 

Phương thức này chỉ sử dụng cơ chế siêu lọc – đối lưu, máu chạy qua quả lọc 

với dịch thay thế được đưa vào phía trước hoặc sau quả lọc, không dùng dịch thẩm 

tách. Nhờ cơ chế siêu lọc – đối lưu và tốc độ dịch thay thế đủ lớn ngoài việc lấy bỏ 

các chất hòa tan còn có thể lọc bỏ rất tốt các chất có trọng lượng phân tử lớn như 

các chất trung gian tiền viêm. 

*Phương thức thẩm tách máu liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch (CVVHD) 

Phương thức này chỉ sử dụng cơ chế khuếch tán. Máu và dịch thẩm tách 

chạy ngược chiều nhau, không dùng dịch thay thế. Phương thức này gần tương tự 

như chạy thận nhân tạo truyền thống và chỉ có hiệu quả lấy bỏ các phân tử có trọng 

lượng phân tử từ nhỏ đến trung bình. 

*Phương thức siêu lọc thẩm tách máu liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch 

(CVVHDF):Phương thức này kết hợp các cơ chế khuếch tán, siêu lọc và đối lưu 

nhằm kết hợp ưu điểm của các cơ chế trên. 

*Phương thức siêu lọc chậm liên tục (SCUF) 

Phương thức này chỉ sủ dụng cơ chế siêu lọc, mục đích chủ yếu để loại bỏ 

nước, các chất hòa tan khác cũng được kéo theo với một lượng nhỏ nhưng thường 

không đủ ý nghĩa để gây ra các triệu chứng lâm sàng. 



28 

 

3.4. Biến chứng của lọc máu liên tục 

Lọc máu liên tục là một biện pháp điều trị can thiệp phức tạp và có thể gây ra 

nhiều biến chứng. Những biến chứng phổ biến thường gặp là: chảy máu, nhiễm 

khuẩn, rối loạn thăng bằng dịch và điện giải, hạ thân nhiệt và tụt huyết áp [1]. 

- Cơ sở khoa học 

+  Các nghiên cứu chỉ ra sự tăng nồng độ cytokin tiền viêm có liên quan đến 

mức độ nặng lên trên lâm sàng [37],[38],[48],[59]. 

+  Có rất nhiều nghiên cứu chứng minh về hiệu qủa hấp phụ các nội độc tố và 

các cytokine tiền viêm của màng lọc polymycin B trong các đáp ứng viêm hệ thống 

[24],[39], [45],[54]. 

+  Nghiên cứu về lọc máu hấp phụ cytokine tiền viêm của màng lọc polymycin 

B trên 8 bệnh nhân cúm A H5N1 (Việt Nam) cho thấy có sự tương quan giữa giảm 

nồng độ cytokine tiền viêm trong máu như TNF, IL2, IL4 … với sự hồi phục trên 

lâm sàng ,tuy nhiên giá thành rất đắt vào khoảng 100 triệu đồng cho một lần lọc 

máu [38]. 

+ Nghiên cứu sử dụng màng lọc AN 69 trong lọc máu liên tục cho các viêm 

tụy cấp hoại tử cho thấy phương pháp này có khả năng đào thải các cytokine tiền 

viêm, hạn chế của nó là khả năng loại thải cytokine thấp,khó đáp ứng được để giải 

quyết “cơn bão Cytokine’’cho bệnh nhân nhiễm cúm A nặng [9],[12],[13]. 

- Lọc máu liên tục với màng lọc oXiris bản chất là AN69 (Acrylonitrile 

Sodium Methallyl Sulfonate) được phủ Polyethyleneimine và Hepanin bề mặt làm 

tăng khả năng hấp phụ (nội độc tố, các cytokines, TNFα, IL8… bổ thể C3a và C5a, 

độc tố phản vệ yếu tố D). Một số nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh hiệu quả 

hấp phụ cytokin và độc tố của màng lọc làm giảm nhanh cytokin trong máu do đó 

ngăn chặn tiến trình tổn thương tạng trong đó có tạng phổi (với giá thành không 

quá đắt – khoảng 12,5 triệu đồng cho một màng lọc) [14], [32],[36]. 
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- Một số màng lọc như Toraymyxin có hiệu quả loại bỏ các nội độc tố nhưng 

không hiệu quả loại bỏ ở các chất trung gian gây viêm, ngược lại màng lọc hấp phụ 

Cytosorb có hiệu quả loại bỏ các chất trung gian gây viêm nhưng kém hiệu quả khi 

loại bỏ các nội độc tố. Trong khi đó quả lọc Oxiris có đặc điểm hấp phụ tốt các nội 

độc tố như Toraymycin và loại bỏ tốt các chất trung gian như Cytosorb. 

 

4. Kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO) ở bệnh nhân ARDS 

4.1. Lịch sử nghiên cứu và phát triển 

Khởi điểm của kĩ thuật ECMO là hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể cho các bệnh 

nhân phẫu thuật tim hở.  

Năm 1953, Gibbon là người đầu tiên áp dụng thành công dụng cụ hỗ trợ tưới 

máu và oxy hóa máu trong phẫu thuật tim hở[Gibbon, 47]. Năm 1954, phát triển kĩ 

thuật thuật cầu nối mạch máu trong phẫu thuật sữa tổn thương tim bẩm sinh. Năm 

1956, tại Mayo Clinic, Kirklin và cộng sự đã cải thiện dụng cụ của Gibbon để sữa 

thành công cho bệnh nhân thiếu hụt vách liên nhĩ[48].  

Một bước phát triển quan trọng trong quá trình này là phát triển màng trao đổi 

oxy kéo dài. Kolobow là người tiên phong trong công việc này, dẫn đến sử dụng màng 

silicon xoắn ốc cho phép trao đổi khí (làm giàu oxy và thải CO2).  

Năm 1965, Rashkin và cộng sự đã sử dụng màng trao đổi oxy cho một bệnh 

nhân sơ sinh suy hô hấp [49]. Đến năm 1969, Dorson và cộng sử báo cáo đã áp 

dụng thành công màng oxy hóa (tim phổi nhân tạo) cho phẫu thuật tim phổi ở bệnh 

nhân sơ sinh [50]. 



30 

 

Năm 1970, Baffes và cộng sử đã sử dụng thành cộng ECMO ở bệnh nhi tim 

bẩm sinh phải phẫu thuật. 

Đến năm 1975, Bartlett và cộng sự lần đầu tiên đã áp dụng thành công hệ 

thống ECMO để điều trị cho bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng.  

Năm 1982, Bartlett công bố công trình nghiên cứu với những kinh nghiệm ban 

đầu cho 45 bệnh nhân sơ sinh[51]. Trong nghiên cứu này, ECMO được thực hiện 

sau khí tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực thất bại và chỉ làm ở những trẻ 

được các thầy thuốc sơ sinh coi là hấp hối. Trong nghiên cứu này cho thấy tỉ lệ trẻ 

được cứu sống bằng ECMO lên đến > 50% trong khi tỉ lệ tử vong ước tính của 

nhóm này tại thời điểm đó là > 90%.  

Trong hai thập kỉ tiếp theo đã có nhiều trung tâm áp dụng kĩ thuật ECMO 

trong điều trị và mang lại kết quả khả quan. Tiếp sau các thử nghiệm lâm sàng 

thành công ở trẻ sơ sinh, các thầy thuốc bắt đầu tính đến áp dụng cho các bệnh nhân 

người lớn. Thật không may, đã có một số sai lầm trong những năm đầu tiên điều trị 

bằng kĩ thuật ECMO dẫn đến ảnh hưởng đến việc áp dụng kĩ thuật này ở người lớn. 

Cho đến năm 1996, các nhà khoa học Anh đã công bố công trình nghiên cứu thử 

nghiệm ngẫu nhiên (randomized trial) ở những trẻ sơ sinh trên tạp chí Lancet [18], 

được xem là thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (controlled randomized trial) duy 

nhất xác định hiệu quả của ECMO. Trong nghiên cứu này các tác giả đã so sánh tỉ 

lệ tử vong và tàn tật của nhóm trẻ được điều trị hồi sức tích cực và nhóm được làm 

ECMO. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy nhóm làm ECMO có tỉ lệ tử vong là 

32% trong khí nhóm chỉ được hồi sức tích cực truyền thống là 59% với RR 0,64 

[95%, CI 0,47 – 0,86; p = 0,004] [18]. 

Với những lợi ích lớn như thế nên đến năm 1989 một liên minh tự nguyện 

giữa các trung tâm đã được thành lập, với tên gọi là The Extracorporeal Life 

Support Organisation (ELSO), với mục đích chia sẽ dự liệu, so sánh thông tin và 

trao đổi ý kiến. 

Cho đến năm 2018, theo tác giả Sanjiv Nichani có khoảng trên 600 trung tâm ở 

nhiều quốc gia đã thực hiện được kĩ thuật này. Từ năm 2013 đến nay đã có hơn 43000 

bệnh nhân được thực hiện kỹ thuật này trên toàn thế giới. ELSO cũng đã phối hợp thực 

hiện các nghiên cứu tiến cứu, xuất bản các hướng dẫn, đưa ra tiêu chuẩn thực hiện. 
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4.2. Nguyên lí hoạt động 

ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) là thiết bị hỗ trợ sự  sống 

với vòng tuần hoàn nhân tạo bên ngoài lấy máu từ  bệnh nhân đến trao đổi tại màng 

oxy hóa với chức năng làm giàu oxy và thải carbonic, sau đó máu đã  trao đổi về  lại 

vòng tuần hoàn của bệnh nhân.  Đây là hệ thống hỗ trợ tim và/hoặc phổi tạm thời 

cho các bệnh nhân suy hô hấp nặng hoặc suy tim, sốc tim nặng trong thời gian chờ 

sửa chữa, điều trị nguyên nhân và hồi phục.  

Với vai trò hỗ trợ tim (chức năng bơm) để đảm bảo tưới máu và phổi (oxy hóa 

máu) khác nhau nên có hai cách thiết lập hệ thống ECMO khác nhau là ECMO tĩnh 

mạch – động mạch (VA ECMO) được áp dụng để hỗ trợ tim và/hoặc cả tim phổi và tĩnh 

mạch – tĩnh mạch (VV ECMO) để áp dụng hỗ trợ phổi. 

Dòng tuần hoàn được tạo ra bởi một bơm li tâm, máu được hút ra từ tĩnh mạch 

lớn, được bơm này đẩy đến hệ thống màng trao đổi oxy làm giàu oxy và thải khí 

carbonic từ đó máu được trở về cơ thể vào bằng động mạch (VA ECMO) trong 

trường hợp sốc tim hoặc suy cả tim - phổi hoặc bằng đường tĩnh mạch lớn (VV 

ECMO) để hỗ trợ cho các trường hợp suy hô hấp cấp nặng. Chính tình trạng này 

cho phép tim và/ hoặc phổi được nghỉ ngơi tránh làm tổn thương thêm do thuốc 

hoặc do thở máy. Hiệu quả của oxy hóa máu phụ thuốc vào mối liên quan giữa 

dòng máu qua bơm (số vòng quay của bơm) và cung lượng tim của bệnh nhân. Oxy 

máu của bệnh nhân sẽ tăng lên khi lưu lượng dòng qua máy ECMO tăng lên. 

ECMO tĩnh mạch – tính mạch có hiệu quả thải CO2 tốt hơn. Lưu lượng khí oxy qua 

màng oxy hóa nên đặt gấp đôi tốc độ  lưu lượng dòng ECMO. Với lưu lượng dòng 

ECMO tạo một cung lượng bằng khoảng 2/3 cung lượng tim, và lưu lượng khí oxy 

qua bơm gấp đôi lưu lượng dòng ECMO thì gần như toàn bộ CO2 được thải ra qua 

màng oxy hóa.  

ECMO tĩnh mạch – động mạch: cho phép hỗ trợ tình trạng suy chức năng bơm 

của tim nặng (thường kèm suy hô hấp), thường gặp do viêm cơ tim cấp tính, sau 

nhồi máu cơ tim, sau ngừng tuần hoàn hoặc sau phẫu thuật tim. Hệ thống này 

thường dùng canuyl nhỏ, có thể tiến hành đặt qua da nên thường được triển khai 

nhanh chóng trong can thiệp hồi sức. ECMO tĩnh mạch – tĩnh mạch tránh tổn 

thương động mạch nghiêm trọng và cũng như tắc mạch do khí hay cục máu đông. 
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ECMO tĩnh mạch – tĩnh mạch tạo áp lực thấp trên hệ thống dây và màng trao đổi 

oxy làm kéo dài được thời gian sử dụng màng trao đổi oxy.  

 

 

Hình 1.8. Cấu tạo hệ thống ECMO 

4.3. Phương thức ECMO tĩnh mạch – tĩnh mạch (VV ECMO).  

- Máu được lấy ra từ một tĩnh mạch lớn như tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch cảnh 

trong, sau đó qua bơm li tâm và màng trao đổi oxy trở về bằng đường tĩnh mạch đùi 

hoặc tĩnh mạch cảnh qua canul một hoặc hai nòng (Avalon Ellite) theo phương 

pháp phẫu thuật hoặc Seldinger (hình 1.7). 

o Hai cannul đơn: 

- Đường máu ra: đặt cannul vào tĩnh mạch đùi, qua tĩnh mạch chậu. Đầu xa 

của cannul này không được quá tĩnh mạch gan (hình 1.7). 

- Đường máu về: tĩnh mạch cảnh trong bên phải hoặc qua tĩnh mạch đùi vào 

tĩnh mạch chủ dưới với đầu xa nằm ở tâm nhĩ (hình 1.7). 

o Một cannula hai nòng:  đặt vào tĩnh mạch cảnh trong bên phải: 

- Đầu hút máu ra có hai vị trí ở tĩnh mạch cảnh trong và tĩnh mạch chủ dưới 

xuống dưới tĩnh mạch gan (hình 1.7). 

- Đầu bơm máu trở về: tâm nhĩ phải, dòng máu phun vào hướng về phía van ba lá. 
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4.4. Chỉ định và chống chỉ định ECMO trong suy hô hấp cấp 

Trước đây, chỉ định ECMO cho ARDS gồm: giảm oxy máu không đáp ứng 

với các biện pháp thông khí nhân tạo tối ưu (sử dụng chiến lược bảo vệ phổi với VT 

thấp, PEEP cao). 

Theo khuyến cáo của tổ chức hỗ trợ sự sống (ELSO) 2017[45] 

- Chỉ định 

+ Suy hô hấp giảm ôxy máu do bất kỳ nguyên nhân gì (bao gồm cả tiên phát 

và thứ phát) có nguy cơ tử vong từ 80% trở lên (bệnh nhân có tỉ lệ PaO2/FiO2 < 100 

với FiO2 90% và/hoặc Murray score 3 – 4 điểm), cân nhắc chỉ định trong trường 

hợp tiên lượng nguy cơ tử vong trên 50% (PaO2/FiO2 < 100% với FiO2 > 90% 

và/hoặc điểm Murray 2 – 3) mặc dù đã điều trị tối ưu trong 6 giờ.  

+ Tăng CO2 máu dai dẳng mặc dù mặc dù điều chỉnh nhưng Pplateau cao > 30 

CmH2O 

+ Hội chứng rò rỉ khí nặng 

- Bệnh nhân chờ ghép phổi nhưng phải đặt nội khí quản 

- Đột ngột ngừng tuần hoàn hoặc ngừng thở như tắc động mạch phổi, tắc 

nghẽn đường thở không đáp ứng điều trị tối ưu.  

- Chống chỉ định 

Theo khuyến cáo của ELSO 2017 không có chống chỉ định tuyệt đối, mỗi 

bệnh nhân cần quan tâm đến lợi ích và nguy cơ. 

Các chống chỉ định tương đối: 

- Thở máy từ 7 ngày trở lên với các thông số cài đặt cao như FiO2 > 90%, 

Pplateau > 30 CmH2O.  

- Suy giảm miễn dịch nặng (số lượng tuyệt đối của bạch cầu trung tính < 400 

TB/mm3). 

- Chảy máu não mới hoặc đang tiến triển 

- Không có khả năng hồi phục như chấn thương sọ não nặng hoặc bệnh ung 

thư giai đoạn cuối. 

- Chống chỉ định dùng chống đông 
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CHƯƠNG 2: CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

PHẦN 1: NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG THỨC THỞ MÁY 

NAVA TRÊN BỆNH NHÂN THÔNG KHÍ NHÂN TẠO 

 

1. MỤC TIÊU 

1.1. Đánh giá hiệu quả và biến chứng của phương thức thở máy NAVA trong cai 

thở máy  

1.2 Xây dựng chỉ định, quy trình kỹ thuật chuẩn của phương thức thở máy NAVA 

trong cai thở máy dựa theo kết quả nghiên cứu. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân   

− Các bệnh nhân thở máy xâm nhập ít nhất 24 giờ. 

− Bệnh nhân đủ tiêu chuẩn cai thở máy:  

 theo Hội thảo Đồng thuận Quốc tế lần thứ 6 về Hồi sức, 2005 [30]: 

▪ Bệnh nguyên nhân cần thở máy xâm nhập đã được điều trị ổn định. 

▪ Tình trạng thần kinh ổn định, không phải dùng thuốc an thần. 

▪ Ho tốt, không có tăng tiết đường hô hấp. 

▪ Tần số thở ≤ 35 nhịp/phút. 

▪ Vt ≥ 5 mL/kg. 

▪ PEEP  ≤ 5 cmH2O. FiO2 ≤ 40%. 

▪ Huyết động ổn định: nhịp tim ≤ 140 nhịp/phút; huyết áp tâm thu 90-

160mmHg; không dùng thuốc vận mạch hoặc chỉ dùng liều nhỏ. 

− Thử nghiệm tự thở bằng CPAP trong 30 phút thất bại. 

− Người đại diện hợp pháp của bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu. 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

- Các bệnh nhân có tổn thương não, tủy cổ cao, không có nhịp tự thở, rối 

loạn nhịp thở. 
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- Các bệnh nhân có bệnh lý về cơ, thần kinh-cơ: nhược cơ, viêm đa rễ và dây 

thần kinh… 

- Các bệnh nhân có chống chỉ định đặt ống thông thực quản: chấn thương 

hàm mặt, vỡ nền sọ, u thanh quản, u thực quản, sẹo hẹp thực quản, giãn tĩnh mạch 

thực quản, chảy máu đường tiêu hóa trên, mới phẫu thuật vùng thanh quản hoặc 

thực quản. 

- Các bệnh nhân không đồng ý đặt ống thông thực quản. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp không đối chứng. 

 Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Địa điểm: Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai. 

Thời gian: Từ 01/10/2015 đến 30/10/2016. 

 Cỡ mẫu 

Cỡ mẫu thuận tiện. 

2.2.1. Phương tiện nghiên cứu 

- Máy thở có phương thức thông khí hỗ trợ điều chỉnh theo tín hiệu thần kinh.  

- Ống thông thực quản Edi Catheter. 

- Mô đun và cáp nối. 

- Máy theo dõi liên tục mạch, huyết áp, tần số thở, SpO2. 

- Máy xét nghiệm khí máu động mạch. 

- Bệnh án nghiên cứu, protocol nghiên cứu, các quy trình chăm sóc và điều trị 

tại khoa Hồi sức tích cực. 
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2.2.2. Các quy trình 

2.2.2.1. Quy trình đặt ống thông thực quản Edi catheter  

- Quy trình xây dựng dựa trên hướng dẫn sử dụng của Công ty cung cấp máy 

thở. 

- Kiểm tra module điện thế cơ hoành 

- Chọn ống thông điện thế cơ hoành theo chiều cao và cân nặng bệnh nhân 

- Tính chiều dài ống thông sẽ đặt vào bệnh nhân 

+ Đo khoảng cách mũi-dái tai-mũi ức (NEX)  

+ Y là chiều sâu của ống thông đặt vào thực quản 

   Y (cm)= NEX (cm) x 0.9 + 18  

- Đặt ống thông thực quản Edi catheter. 

+ Nhúng đầu ống thông trong 5ml nước cất trong 10 giây để làm trơn (không 

dùng dung dịch khác ngoài nước cất để tránh làm hỏng lớp phủ trơn và ảnh hưởng 

tới các điện cực). 

+ Đặt ống thông vào tới vị trí Y đã tính. 

+ Kết nối ống thông với cáp. 

- Kiểm tra vị trí ống thông điện thế cơ hoành 

Trên máy thở, chọn “Neural access” rồi chọn “Edi catheter positioning”. 

Kiểm tra bằng đồ thị trên màn hình. Sóng P và QRS xuất hiện ở các chuyển 

đạo trên cùng. Ở các chuyển đạo thấp hơn, sóng P biến mất và QRS giảm dần biên 

độ. Khi xuất hiện sự chuyển dạng của điện thế cơ hoành trên đồ thị, quan sát chuyển 

đạo được đánh dấu màu xanh nước biển. 

Khi các chuyển đạo này rơi vào vị trí chuyển đạo 2 và 3, ống thông đã ở vị 

trí lý tưởng, đánh dấu và xem lại chiều dài ống thông đặt vào thực quản.  
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Nếu chuyển đạo đánh dấu xanh ở trên cùng, ống thông sâu, cần rút bớt ống 

thông ra từ từ từng bước tương ứng với một khoảng cách giữa 2 điện cực cho đến 

khi chuyển đạo được đánh dấu xanh ở vị trí chuyển đạo 2 và 3.   

 
 

Hình 2.1. Xác định vị trí Edi catheter trên monitor 

(theo Hướng dẫn sử dụng máy thở) 

Nếu chuyển đạo xanh ở dưới cùng màu xanh, ống thông nông, cần đẩy ống 

thông vào từ từ từng khoảng cách giữa 2 điện cực đến khi chuyển đạo màu xanh ở 

vị trí chuyển đạo 2 và 3.  

2.2.2.2. Quy trình thở máy với phương thức NAVA 

❖ Cài đặt các thông số NAVA ban đầu 

- Tìm mức NAVA ban đầu: 

+ Chọn “Neural access” → “NAVA preview”. 

+ Ở dạng sóng trên cùng màn hình xuất hiện đồng thời 2 đường cong: đường 

màu vàng biểu thị áp lực đường thở trong kiểu thở hiện tại, đường màu xám biểu 

thị áp lực đường thở ước lượng tương ứng với giá trị Edi và mức NAVA giả định 

hiện tại → chọn giá trị mức NAVA để đạt áp lực đường thở không vượt quá giá 

trị trên kiểu thở hiện tại → “Close” để lưu giá trị mức NAVA.  

- Edi trigger: 0,5µV. 
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- FiO2: Cài đặt theo FiO2 ở phương thức thở trước đó. 

- PEEP: 5cmH2O. 

❖ Cài đặt thông số kiểu thở dự phòng từ NAVA sang NAVA-PS. 

❖ Cài đặt thông số kiểu thở dự phòng từ NAVA sang kiểm soát áp lực. 

❖ Tìm mức NAVA tối ưu:  

- Cách 1: Tăng  mức NAVA mỗi lần 0,1-0,2cmH2O/µV sẽ thấy P peak và Vt 

tăng, đồng thời Edi peak giảm. Thời điểm mức NAVA tăng mà Vt và P peak không 

tăng, đồng thời Edi peak vẫn giảm thì đó là mức NAVA tối ưu. 

- Cách 2: Chỉnh mức NAVA về 0 để tìm giá trị Edi peak lớn nhất. Tăng dần 

mức NAVA sẽ thấy Edi peak giảm dần. Khi Edi peak giảm đến giá trị bằng 60% giá 

trị lớn nhất sẽ tương ứng với mức NAVA tối ưu. 

Tìm mức NAVA tối ưu ít nhất 1 lần mỗi ngày, với mức NAVA sao cho Edi 

mục tiêu có giá trị bằng 60% Edi peak. Mức này đã được chứng minh là khả thi và 

bệnh nhân đáp ứng tốt (theo Terzi [13]). 

Các bước cai thở máy với phương thức NAVA: 

- Nếu tình trạng bệnh nhân ổn định, Edi giảm, Vt tăng hoặc không thay đổi, 

giảm dần mức NAVA mỗi lần 0.1-0.2 cmH2O/μV.  

- Theo dõi đáp ứng cai thở máy, Vt > 6ml/kg, tần số ≤ 30 nhịp/phút, tiếp tục 

giảm mức NAVA. Nếu không đạt, chuyển về mức NAVA trước đó. 

- Khi giảm mức NAVA đến 0.5cmH2O/μV, duy trì trong 30 phút. 

- Nếu bệnh nhân tỉnh táo, ho khạc tốt, đáp ứng cai thở máy tốt→ rút ống nội 

khí quản. 

- Nếu bệnh nhân không đáp ứng thở với mức NAVA 0.5cmH2O/μV → quay 

lại mức NAVA trước đó. 

2.2.2.3. Quy trình theo dõi, phát hiện và xử trí tai biến 

- Theo dõi liên tục: tần số thở, tần số tim, điện tim, SpO2 trên máy monitor 

- Theo dõi huyết áp, ý thức, nhiệt độ 3 giờ/lần 
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- Xét nghiệm khí máu động mạch ở giờ thứ 1, giờ thứ 6. mỗi 12 giờ hoặc khi 

có thay đổi tình trạng lâm sàng, SpO2. 

- Đặt ống nội khí quản, thở máy xâm nhập khi BN không đáp ứng với thông 

khí không xâm nhập. 

- Theo dõi, phát hiện và xử trí các biến chứng theo hướng dẫn trong “Hướng 

dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc” (ban hành 

kèm theo Quyết định số 1904 /QĐ-BYT). 

2.2.3. Các tiêu chuẩn: 

❖ Tiêu chuẩn cai thở máy thành công 

- Đáp ứng tốt với quá trình cai thở máy NAVA, mức NAVA giảm dần tới 

mức 0.5 cmH2O/μV. 

- Tách được máy thở. 

- Theo dõi trong vòng 48h không phải hỗ trợ thở máy trở lại. 

❖ Tiêu chuẩn cai thở máy thất bại 

- Bệnh nhân thất bại với phương thức thở NAVA, mức NAVA > 4cmH2O/μV 

chưa đáp ứng cai thở máy, phải chuyền về chế độ thông khí bắt buộc. 

- Cần phải đặt lại ống nội khí quản hoặc nối lại hỗ trợ hô hấp trong vòng 48h 

sau khi thôi thở máy. 

❖ Mức độ khó cai thở máy 

• Cai thở máy đơn giản: Bệnh nhân rút ống nội khí quản thành công ngay lần 

đầu thử nghiệm tự thở (SBT). 

• Cai thở máy khó: Bệnh nhân thất bại SBT lần đầu và cần đến 3 lần SBT 

hoặc đến 7 ngày từ sau SBT đầu tiên mới thành công. 

• Cai thở máy dài ngày: Bệnh nhân thất bại ≥ 3 lần SBT hoặc cần ≥ 7 ngày 

cai máy sau lần SBT đầu tiên. 
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2.2.4. Các chỉ số nghiên cứu 

- Thông tin chung về quần thể nghiên cứu: tuổi, giới, bệnh lý, điểm SOFA, 

điểm APACHE II, BMI, mức độ khó cai thở máy.  

- Chỉ tiêu chính: tỷ lệ cai thở máy thành công, biến chứng (loại, tỷ lệ) 

- Các chỉ tiêu phụ: 

− Lâm sàng: tần số thở, SpO2, mạch, nhiệt độ, huyết áp ở các thời điểm trước 

khi thở NAVA, sau thở NAVA giờ thứ 1, sau đó 12 giờ/lần tới khi kết thúc thở 

NAVA.  

− Các thông số cơ học phổi: mức NAVA, Vt, Ppeak, Pmean, Edi peak, Edi 

min, WOB tại các thời điểm trên. 

− Khí máu động mạch tại các thời điểm trước khi thở NAVA, sau giờ thứ 1, 

giờ thứ 6, sau đó mỗi 24 giờ tới khi kết thúc NAVA. 

− Tín hiệu điện thế hoạt động cơ hoành tại các thời điểm trên.  

- Các báo động, các diễn biến bất thường của bệnh nhân, ống thông thực 

quản NAVA và máy thở. 

2.2.5. Quy trình thu thập số liệu 

− Bệnh nhân đủ tiêu chuẩn được đặt ống thông thực quản NAVA. 

− Chọn thời điểm xác định được vị trí lý tưởng của ống thông NAVA làm 

thời điểm bắt đầu nghiên cứu. 

− Thực hiện quy trình theo sơ đồ nghiên cứu.  

− Các số liệu được ghi lại vào bệnh án nghiên cứu tại các thời điểm: 

• Tx: Thời điểm sau khi đặt ống thông NAVA, trước khi thở phương 

thức NAVA. 

• T0: Thời điểm bắt đầu thở phương thức NAVA 0-5 phút. 

• T1, T6, T12, T24, T36, T48… thời điểm thở phương thức NAVA lần lượt 

giờ thứ 1, 6, 12, 24, 36, 48… 



41 

 

2.2.6. Quản lý, xử lý và phân tích số liệu 

Số liệu được làm sạch, nhập vào máy tính, được xử lý và phân tích bằng 

phần mềm thống kê. Kết quả được trình bày dưới dạng trung bình thực nghiệm ± độ 

lệch thực nghiệm trong trường hợp số liệu là biến liên tục và phân phối theo quy 

luật chuẩn, dưới dạng trung vị và khoảng tứ phân vị khi phân phối không theo quy 

luật chuẩn hoặc số liệu là biến rời rạc. Kiểm định chuẩn bằng test Kolmogorov-

Smirnov với mẫu lớn và test Shapiro-Wilk  với mẫu nhỏ. So sánh kết quả bằng các 

thuật toán tham số khi phân phối chuẩn và phi tham số khi phân phối không chuẩn. 

Mức ý nghĩa thống kê p < 0,05 được sử dụng. 

2.3. Đạo đức trong nghiên cứu 

Bệnh nhân và người đại diện hợp pháp của bệnh nhân được cung cấp đầy đủ 

thông tin về nghiên cứu (mục đích, cách thức tiến hành nghiên cứu, quyền lợi…).  

Các thông tin về đối tượng nghiên cứu được giữ bí mật và chỉ phục vụ cho 

mục đích nghiên cứu. 

Đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt bởi Hội đồng Khoa học và Đạo đức 

bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. 
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SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 

 

 

  

Bệnh nhân đủ tiêu chuẩn lựa chọn. 

 

Đặt ống thông thực quản NAVA 

Thử nghiệm tự thở bằng CPAP Trial 

trong 30 phút 

Rút ống 

NKQ 

Thở phương thức NAVA 

Tìm mức NAVA tối ưu 

Đạt mục tiêu thở máy 

 

Giảm mức NAVA 0.2 

cmH2O/μV 

Đáp ứng cai thở máy 

Vte >6ml/kg 

Nhịp thở ≤ 30 lần/phút 

 

Thất bại 

Thành công 

Về mức NAVA trước đó 

Có Không 

Mức NAVA 0.5cmH2O/μV 

Trong 30 phút 

Kết thúc  

thở máy 

Loại khỏi 

nghiên cứu 
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KẾT QUẢ 

3.1. Đặc điểm chung: 

Tuổi và giới 

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

 

 

Biểu đồ 3.1: Phân bố giới tính các bệnh nhân nghiên cứu 

                      
Biểu đồ 3.2: Phân bố tuổi các bệnh nhân nghiên cứu 

Nhận xét: Bệnh nhân cao tuổi chiếm phần lớn, không có bệnh nhân dưới 40 

tuổi. 

22, 73%

8, 27%

Nam

Nữ
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Nguyên nhân thở máy 

Bảng 3.1: Bệnh lý nguyên nhân thở máy 

Nguyên nhân thở máy n 

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 8 

Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) 19 

Nguyên nhân khác (bệnh lý thần kinh trung ương, sốc nhiễm khuẩn) 3 

Nhận xét: Phần lớn bệnh nhân có bệnh phổi mạn tính hoặc tình trạng suy hô 

hấp nặng cần thở máy kéo dài. 

 Phương thức thở máy trước khi thở NAVA 

 

Biểu đồ 3.3: Phương thức thở máy trước khi thở NAVA 

Nhận xét: 70% số bệnh nhân đã được cai thở máy bằng PSV hoặc SIMV 

không thành công. 

 

 

 

  

PSV
57%

SIMV
13%

VCV
23%

PCV
7%
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Bảng 3.2: Đặc điểm cai máy thở và rút ống nội khí quản trước khi thở NAVA 

Đặc điểm Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Cai thở máy khó + thở máy kéo dài 15 50% 

Cai thở máy khó + rút ống nội khí quản 

thất bại 

7 23,3% 

Cai thở máy khó/BN mở khí quản 13 43,3% 

Nhận xét: 2/3 số bệnh nhân không rút được ống nội khí quản, phải đặt lại, 

hoặc đã phải mở khí quản. 

Thời gian thở máy trước khi thở NAVA 

 

 

Biểu đồ 3.4: Thời gian thở máy trước khi thở NAVA 

Nhận xét: 80% số bệnh nhân đã thở máy từ 7 ngày trở lên. 

 

 

 

- Trung vị:   255 giờ 

- Khoảng tứ phân vị:   151,25-492 giờ 
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3.2. Kết quả cai thở máy bằng phương thức thở NAVA 

Kết quả chung 

 

Biểu đồ 3.5: Kết quả cai thở máy bằng phương thức thở NAVA 

 

Mức độ nặng của bệnh nhân trước khi cai thở máy 

Bảng 3.3: Điểm APACHE II và điểm SOFA thời điểm trước khi thở NAVA 

(trung vị, khoảng tứ phân vị) 

Thời điểm Thành công 

(1) 

Không thành 

công (2) 

Chung p (1-2) 

Điểm 

APACHE II 

10 

(7-17) 

20 

(13,75-23,75) 

15,5 

(8,75-21) 

0,004 

Điểm SOFA 3 

(2-3,25) 

5 

(4-6) 

3 

(2-5,25) 

0,003 

Nhận xét: Tất cả các bệnh nhân đều nặng với điểm SOFA từ 2 trở lên. Nhóm 

cai thở máy không thành công có điểm APACHE II và điểm SOFA cao hơn có ý 

nghĩa so với nhóm thành công. 

18, 60%

12, 40%

Thành công

Không thành công
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Diễn biến tần số thở, tần số tim trong quá trình cai thở máy: 

 

 * p < 0,05 (so sánh nhóm thành công và không thành công) 

Biểu đồ 3.6: Diễn biến tần số thở trong quá trình cai thở máy 

Nhận xét: Không có sự khác biệt có ý nghĩa về tần số thở giữa các thời điểm 

nghiên cứu. Nhóm cai thở máy thành công có tần số thở ở thời điểm trước khi thở 

NAVA và trong ngày đầu tiên thấp hơn nhóm không thành công có ý nghĩa. 

 
Biểu đồ 3.7: Diễn biến tần số tim trong quá trình cai thở máy 

Không có sự khác biệt có ý nghĩa về tần số tim giữa các thời điểm cũng như 

giữa nhóm thành công và không thành công. 
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Diễn biến các áp lực đường thở trong quá trình cai thở máy: 

Bảng 3.4: 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 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 

Không có khác biệt có ý nghĩa về áp lực đỉnh đường thở của mỗi nhóm ở 

mỗi thời điểm so với trước khi thở NAVA (so sánh các cặp số liệu). 

Nhận xét: Áp lực đường thở đỉnh ở nhóm cai thở máy thành công thấp hơn 

có ý nghĩa so với nhóm không thành công ở hầu hết các thời điểm trong ngày đầu 

cai thở máy. 
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Bảng 3.5: Diễn biến áp lực trung bình 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 9,4 ± 2,7 10,8 ± 2,8 9,9 ± 2,8 0,19 

Giờ 1 8,9 ± 1,9 10,8 ± 2,7 9,7 ± 2,4 0,03 

Giờ 6 9,8 ± 2,0 10,8 ± 2,2 10,2 ± 2,1 0,25 

Giờ 12 9,6 ± 1,9 11,0 ± 2,5 10,1 ± 2,2 0,12 

Giờ 24 9,0 ± 2,1 12,2 ± 3,4 10,2 ± 3,0 0,006 

Giờ 48 9,1 ± 2,6 11,7 ± 3,3 10,0 ± 3,0 0,058 

Giờ 72 9,6 ± 3,0 10,3 ± 3,3 9,8 ± 2,9 0,71 

Không có khác biệt có ý nghĩa về áp lực trung bình đường thở của mỗi nhóm 

ở mỗi thời điểm so với trước khi thở NAVA (so sánh các cặp số liệu). 

Nhận xét: Áp lực trung bình đường thở ở mỗi nhóm đều khá ổn định trong cả 

quá trình cai thở máy. Nhóm cai thở máy thành công có áp lực trung bình đường 

thở thấp hơn nhóm không thành công, nhưng chỉ có ý nghĩa ở thời điểm giờ đầu và 

giờ thứ 24. 
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Diễn biến thể tích lưu thông trong quá trình cai thở máy: 

Bảng 3.6: Diễn biến thể tích lưu thông thở ra (ml/kg cân nặng lý tưởng) trong 

quá trình cai thở máy 

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 

 * p < 0,05 (so sánh các cặp số liệu với thời điểm trước NAVA) 

Nhận xét: Thể tích lưu thông thở ra ở nhóm không thành công thấp hơn 

nhóm thành công ở thời điểm trước cai thở máy, trong quá trình cai thở máy so sánh 

thể tích lưu thông giữa 2 nhóm không có sự khác biệt. 
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Diễn biến các chỉ số xét nghiệm khí máu động mạch trong quá trình cai 

thở máy: 

Bảng 3.7: Diễn biến PaO2 (mmHg) 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 

 ': trung vị (khoảng tứ phân vị) 

Không có khác biệt có ý nghĩa về PaO2 của mỗi nhóm ở mỗi thời điểm so 

với trước khi thở NAVA (so sánh các cặp số liệu). 

Nhận xét: PaO2 ổn định trong suốt quá trình cai thở máy ở tất cả các bệnh 

nhân, không có khác biệt giữa các bệnh nhân cai máy thành công và không thành 

công. 
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Bảng 3.8: Diễn biến chỉ số PaO2/FiO2 trong quá trình cai thở máy 

Thời điểm Thành công 

(1) 

Không thành 

công (2) 

Chung p (1-2) 

Trước NAVA 257,0  

(227,5-311,3)' 

198,7  

(180,8-312,9)' 

245,0  

(193,8-309,4)' 

0,232 

Giờ 1 265,1 ± 76,3 247,7 ± 98,1 258,1 ± 84,5 0,588 

Giờ 6 273,6 ± 87,2 242,6 ± 112,4 260,0 ± 98,1 0,444 

Giờ 24 270,7 ± 104,0 245,5 ± 73,3 262,3 ± 93,7 0574 

Giờ 48 266,2 ± 71,5 195,0  

 (180,0-306,7) 

262,5  

(218,8-345,0)'  

0,827 

Giờ 72 215,5 ± 92,1 204,4 ± 30,0 234,4 ± 77,0 0,355 

 ': trung vị (khoảng tứ phân vị) 

Không có khác biệt có ý nghĩa về PaO2/FiO2 của mỗi nhóm ở mỗi thời điểm 

so với trước khi thở NAVA (so sánh các cặp số liệu). 

Nhận xét: Tỷ lệ PaO2/FiO2 ổn định trong quá trình cai thở máy và không có 

sự khác biệt giữa 2 nhóm. 

Bảng 3.9: Diễn biến PaCO2 (mmHg) trong quá trình cai thở máy 

Thời điểm Thành công 

(1) 

Không thành 

công (2) 

Chung p (1-2) 

Trước NAVA 43,7 ± 12,0 44,0 ± 13,1 43,8 ± 12,2 0.943 

Giờ 1 42,1 ± 10,6 41,8 ± 13,3 42,0 ± 11,5 0,950 

Giờ 6 41,8 ± 10,4 46,0 ± 23,2 43,6 ± 17,0 0,549 

Giờ 24 44,5 ± 9,7 45,1 ± 15,5 44,7 ± 11,8 0,908 

Giờ 48 46,6 ± 9,9 36.8 ± 14,2 43,5 ± 11,9 0,133 

Giờ 72 43,7 ± 7,3 39,4 ± 15,3 42,3 ± 10,3 0,466 

Không có khác biệt có ý nghĩa về PaCO2 của mỗi nhóm ở mỗi thời điểm so 

với trước khi thở NAVA (so sánh các cặp số liệu). 

Nhận xét: PaCO2 ổn định trong quá trình cai thở máy. 
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Bảng 3.10: Diễn biến pH máu động mạch trong quá trình cai thở máy 

Thời điểm Thành công 

(1) 

Không thành 

công (2) 

Chung p (1-2) 

Trước NAVA 7,428 ± 0,069 7,412 ± 0,087 7,422 ± 0,076 0,564 

Giờ 1 7,439 ± 0,063 7,418 ± 0,101 7,431 ± 0,080 0,469 

Giờ 6 7,439 ± 0,068 7,414 ± 0,101 7,428 ± 0,083 0,469 

Giờ 24 7,435 ± 0,062  7,404 ± 0,114 7,424 ± 0,083 0,410 

Giờ 48 7,426 ± 0,060 7,444 ± 0,072 7,432 ± 0,062 0,617 

Giờ 72 7,446 ± 0,060 7,434 ± 0,062 7,442 ± 0,059 0,723 

Không có khác biệt có ý nghĩa về pH của mỗi nhóm ở mỗi thời điểm so với 

trước khi thở NAVA (so sánh các cặp số liệu). 

pH máu động mạch ổn định trong quá trình cai thở máy. 

Bảng 3.11: Diễn biến HCO3
- (mmol/L) máu động mạch trong quá trình  

cai thở máy 

Thời điểm Thành công 

(1) 

Không thành 

công (2) 

Chung p (1-2) 

Trước NAVA 28,2 ± 4,7 27,2 ± 6,2 27,8 ± 5,3 0,626 

Giờ 1 28,2 ± 4,6 25,8 ± 7,0 27,3 ± 5,7 0,270 

Giờ 6 27,7 ± 4,1 27,5 ± 6,9 27,6 ± 5,4 0,919 

Giờ 24 29,8 ± 5,9 27,1 ± 4,9 28,8 ± 5,6 0,275 

Giờ 48 30,1 ± 5,1 24,5 ± 7,0 28,3 ± 6,1  0,090 

Giờ 72 30,1 ± 5,8 25,7 ± 7,6 28,6 ± 6,6 0,229 

Không có khác biệt có ý nghĩa về HCO3
- của mỗi nhóm ở mỗi thời điểm so 

với trước khi thở NAVA (so sánh các cặp số liệu). 

Nhận xét: Không có biến đổi về bicarbonat máu động mạch trong quá trình 

cai máy. 
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Diễn biến của giá trị điện thế cơ hoành trong quá trình cai thở máy 

Bảng 3.12: Diễn biến giá trị đỉnh của điện thế cơ hoành (Edi peak, µV) trong quá 

trình cai thở máy 

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 

 ': trung vị (khoảng tứ phân vị) 

Không có khác biệt có ý nghĩa về điện thế cơ hoành của mỗi nhóm ở mỗi 

thời điểm so với trước khi thở NAVA (so sánh các cặp số liệu). 

Nhận xét: Giá trị đỉnh của điện thế cơ hoành ở nhóm không thành công cao 

hơn nhóm thành công, sự khác biệt này có ý nghĩa ở các thời điểm giờ thứ nhất và 

giờ thứ 24. 
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Bảng 3.13: Diễn biến giá trị của hiệu số điện thế cơ hoành (Edi peak - Edi min, 

µV) trong quá trình cai thở máy 

Thời điểm Thành công (1) Không thành 

công (2) 

Chung p (1-2) 

Trước NAVA 14,2 ± 6,3 19,7 ± 11,2 16,4 ± 8,8 0,147 

Giờ 1 *8,7 ± 3,4 17,6 ± 12,4 *9,0 (7,2-15,4)' 0,032 

Giờ 6 11,8 ± 5,3 18,3 ± 10,0 11,9 (8,4-22,0)' 0,057 

Giờ 12 10,6 (6,9-16,3)' 15,5 ± 8,9 10,6 (7,1-20,0)' 0,492 

Giờ 24 *10,5 ± 5,2 17,0 ± 7,5 *11,6 (7,1-18,3)' 0,014 

Giờ 48 13,1 ± 7,1 21,0 ± 11,2 16.1 (9,2-19,6)' 0,060 

Giờ 72 18,9 (6,0-24,9)' 20,4 ± 12,0 17,3 ± 10,2 0,710 

 ': trung vị (khoảng tứ phân vị) 

 * p < 0,05 (so sánh các cặp số liệu với thời điểm trước NAVA) 

Nhận xét: Chênh lệch điện thế cơ hoành (hiệu số điện thế đỉnh và điện thế 

thấp nhất) ở nhóm thành công giảm hơn khi thở NAVA, giảm có ý nghĩa ở các thời 

điểm giờ thứ nhất và giờ thứ 24. Chênh lệch ở nhóm thành công thấp hơn ở nhóm 

không thành công, có ý nghĩa ở các thời điểm giờ thứ nhất và giờ thứ 24. 
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Hiệu suất thông khí - thần kinh và công hô hấp 

Bảng 3.14: Diễn biến hiệu suất thông khí - thần kinh (NVE, ml/µV) trong quá 

trình cai thở máy 

Thời điểm Thành công (1) Không thành 

công (2) 

Chung p (1-2) 

Bắt đầu 

NAVA 

38,2  

(18,1-43,8)' 

27,1  

(19,1-65,3)' 

33,2  

(18,7-43,8)' 

0,851 

Giờ 1 *43,7  

(35,2-70,6)' 

31,0  

(17,9-38,9)' 

*39,6  

(27,6-68,3)' 

0,022 

Giờ 6 41,3 ± 18,8 22,8  

(17,2-36,4)' 

31,9  

(19,1-48,3)' 

0,065 

Giờ 12 32,2  

(22,3-51,8)' 

27,9  

(23,2-49,7)' 

31,0  

(23,4-49,9)' 

0,912 

Giờ 24 43,9  

(27,4-64,0)' 

31,5 ± 12,7 30,8  

(27,2-46,2)' 

0,170 

Giờ 48 32,1 

 (23,6-52,2)' 

25,5 ± 10,3 26,4  

(21,4-41,4)' 

0,149 

Giờ 72 26,5  

(16,0-83,9)' 

28,9 ± 20,6 25,4  

(16,0-57,9)' 

0,503 

 ': trung vị (khoảng tứ phân vị) 

 * p < 0,05 (so sánh các cặp số liệu với thời điểm bắt đầu NAVA) 

Nhận xét: Chỉ nhận thấy có tăng có ý nghĩa hiệu suất thông khí-thần kinh ở 

nhóm thành công ở thời điểm 1 giờ. 
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Bảng 3.15: Diễn biến công hô hấp trong quá trình cai thở máy  

Thời điểm Thành công 

(1) 

Không thành 

công (2) 

Chung p (1-2) 

Trước NAVA 0,81 ± 0,51 0,82 ± 0,38 0,81 ± 0,46 0,957 

Giờ 1 0,70 ± 0,33 1,10 

(0,73-1,50)' 

0,85 

(0,42-1,16)' 

0,072 

Giờ 6 0,77 ± 0,40 1,10 ± 0,59 0,90 ± 0,50 0,074 

Giờ 12 0,71 ± 0,38 1,04 ± 0,50 0,83 ± 0,45 0,055 

Giờ 24 0,65 ± 0,33 1,13 ± 0,67 0,83 ± 0,53 0,057 

Giờ 48 0,80 ± 0,42 0,99 ± 0,39 0,86 ± 0,41 0,326 

Giờ 72 0,83 ± 0,57 0,68 ± 0,38 0,78 ± 0,51 0,639 

 ': trung vị (khoảng tứ phân vị) 

Không có khác biệt có ý nghĩa về công hô hấp của mỗi nhóm ở mỗi thời 

điểm so với trước khi thở NAVA (so sánh các cặp số liệu). 

Nhận xét: Không ghi nhận được sự giảm có ý nghĩa của công hô hấp ở cả 2 

nhóm bệnh nhân thành công và không thành công. 
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3.3. Một số vấn đề về quy trình kỹ thuật 

Diễn biến của mức NAVA 

Bảng 3.16: Diễn biến mức NAVA (NAVA level, cmH2O/µV)  

trong quá trình cai thở máy 

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 

': trung vị (khoảng tứ phân vị) 

* p < 0,05; ** p< 0,01 (so sánh các cặp số liệu với thời điểm bắt đầu NAVA) 

Nhóm Thành công:      so sánh NAVA level  giờ 1 và 12:   p < 0,05 

       giờ 12 và 24: p < 0,01 

       giờ 24 và 72: p < 0,01 

Nhận xét: Mức NAVA ở nhóm thành công giảm dần có ý nghĩa theo thời 

gian và thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm không thành công. Mức NAVA nhóm 

không thành công chỉ giảm ở một số thời điểm ban đầu (giờ 6, giờ 12). 
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Thời gian thở NAVA 

 

Biểu đồ 3.8: Thời gian thở NAVA của tất cả các bệnh nhân 

      

Biểu đồ 3.9: Thời gian thở NAVA của mỗi nhóm theo kết quả cai thở máy 

Thời gian thở NAVA của nhóm cai thở máy thành công: thời gian từ khi bắt 

đầu cai thở máy bằng phương thức NAVA đến khi bỏ máy thành công. 

Thời gian thở NAVA của nhóm cai thở máy không thành công: thời gian từ 

khi bắt đầu cai thở máy bằng phương thức NAVA đến khi phải quay lại thông khí 

điều khiển. 
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Nhận xét: Hầu hết bệnh nhân cai thở máy thành công sau khi thở NAVA 5 - 

6 ngày. Nhóm không thành công phải quay trở lại thông khí nhân tạo điều khiển sau 

2 - 4 ngày. 

Chiều dài đoạn ống thông thực quản đưa vào cơ thể 

Bảng 3.17: Chiều dài đoạn ống thông thực quản đưa vào cơ thể  

(tính đến cánh mũi) 

Thông số X ± SD Min Max 

Khoảng cách cánh mũi-tai-

thượng vị (cm) 

49.9 ± 3.6 42,0 58,0 

Y tính toán (cm) 62.9 ± 3.2 56,0 70,0 

Y thực tế (cm) 63.9 ± 2.9 60,0 70,0 

Y thực tế - Y tính toán (cm) 0.99 ± 2.50 -4 8 

 

Biểu đồ 3.10: Mức chênh lệch giữa chiều dài thực tế và tính toán của đoạn ống 

thông cần đưa vào cơ thể và số bệnh nhân. 
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Nhận xét: Phần lớn bệnh nhân được ước lượng chiều dài ống thông thấp hơn 

thực tế. 

3.4. Các tai biến và sự cố kỹ thuật 

Bảng 3.18. Các tai biến và sự cố kỹ thuật 

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  

 

  



62 

 

BÀN LUẬN 

 

4.1. Đặc điểm chung của các bệnh nhân nghiên cứu 

Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện trên 30 bệnh nhân, tuổi trung bình 

là 69,4 và không có bệnh nhân nào dưới 40 tuổi. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 

vào nghiên cứu là các bệnh nhân cai thở máy khó, hoặc thở máy kéo dài, có thể đây 

là một trong những lý do khiến bệnh nhân trong nghiên cứu đều lớn tuổi. Một số tác 

giả đã nhận xét rằng tuổi lớn là một trong những yếu tố khó cai thở máy [31], [32]. 

Bệnh nhân nam chiếm 73% số bệnh nhân. Phần lớn các nghiên cứu về thở máy có 

số bệnh nhân nam nhiều hơn nữ, trong nghiên cứu này, có 26,7% bệnh nhân là bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính, có thể đây cũng là một yếu tố khiến cho tỷ lệ nam giới rất 

cao. 

Xét về bệnh nguyên nhân, chúng tôi có 26,7% số bệnh nhân là đợt cấp bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính, 63,3% số bệnh nhân bị hội chứng suy hô hấp cấp tiến 

triển. Trong những yếu tố tiên lượng cai thở máy khó, có tắc nghẽn đường thở, giảm 

độ giãn nở phổi (compliance), mệt cơ hoành [30], [33], đây là những vấn đề thường 

gặp ở các bệnh nhân bệnh phổi mạn tính tắc nghẽn, hoặc hội chứng suy hô hấp cấp 

tiến triển, làm cho cai thở máy kéo dài và khó khăn. 

70% bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu đã được cai thở máy bằng các 

phương thức PSV hoặc SIMV nhưng không thành công. 30% số bệnh nhân còn lại 

đã được thở máy kéo dài bằng các phương thức VCV hoặc PCV, đủ tiêu chuẩn cai 

thở máy, nhưng thử nghiệm thở tự nhiên không thành công; những bệnh nhân này 

được chúng tôi tiên lượng cai thở máy khó nên tiến hành luôn cai thở máy bằng 

phương thức NAVA mà không thử bằng PSV trước. 

Có 7 bệnh nhân đã được thử rút ống nội khí quản nhưng không thành công, 

phải đặt ống và thở máy trở lại phương thức hỗ trợ/điều khiển. 13 bệnh nhân đã 

được mở khí quản do phải thở máy kéo dài. Phần lớn bệnh nhân trong nghiên cứu 

(24/30) đã phải thở máy từ 7 ngày trở lên cho tới khi được đưa vào nghiên cứu. Đây 
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cũng là những yếu tố tiên lượng cai thở máy khó khăn của nhóm bệnh nhân nghiên 

cứu. 

Các bệnh nhân trong nghiên cứu ủa chúng tôi đều nặng, trung vị của điểm 

APACHE là 15,5 - trong đó nhóm cai thở máy thành công là 10 và nhóm không 

thành công là 20. Theo Meade [34], điểm APACHE khi vào viện là một trong 

những yếu tố tiên lượng thành công của cai thở máy. McConville [35] cho biết điểm 

APACHE vào ngày rút ống nội khí quản trên 12 là yếu tố nguy cơ bỏ máy thở thất 

bại. 

4.2. Hiệu quả của phương thức NAVA trong cai thở máy 

4.2.1. Kết quả chung 

Trong số 30 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu, có 18 bệnh nhân (60%) cai 

thở máy thành công, 40% cai thở máy không thành công phải quay trở lại thông khí 

nhân tạo điều khiển. Phần lớn bệnh nhân cai thở máy thành công sau 5 - 6 ngày thở 

NAVA. Nhóm cai thở máy không thành công chỉ thở NAVA trong khoảng 2 - 4 

ngày (biểu đồ 3.9). 

Thành công của cai thở máy rất khác nhau tùy từng công bố. Theo Boles 

[30], tỷ lệ thất bại của cai thở máy là từ 26% đến 42%. Sự chênh lệch lớn về tỷ lệ 

thành công/không thành công chủ yếu do cách lựa chọn bệnh nhân nghiên cứu. Tỷ 

lệ thành công của chúng tôi thấp hơn của Đặng Quang Chung [29], cũng nghiên cứu 

về cai thở máy bằng phương thức NAVA. Tỷ lệ cai thở máy thành công của nghiên 

cứu này là 70%, tuy nhiên trong nhóm bệnh nhân của Đặng Quang Chung có 40% 

bệnh nhân thở máy không do tổn thương phổi.  

Theo McConville [35], suy hô hấp nguyên nhân do viêm phổi là một trong 

những yếu tố nguy cơ cai thở máy thất bại. Bệnh nhân của chúng tôi phần lớn có 

bệnh lý phổi mạn tính hoặc tổn thương phổi nặng (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và 

hội chứng suy hô hấp tiến triển chiếm 90%), đây là những yếu tố tiên lượng khó bỏ 

máy. Đánh giá mức độ nặng của bệnh nhân, chúng tôi nhận thấy điểm APACHE II 

khi vào viện và điểm SOFA của nhóm không thành công cao hơn có ý nghĩa so với 
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nhóm thành công. Điều này phù hợp với nhận xét của Meade [34] và McConville 

[35]. Hơn nữa, 70% số bệnh nhân của chúng tôi đã được cai thở máy bằng phương 

thức PSV hoặc SIMV thất bại, 50% số bệnh nhân thở máy dài ngày (từ 10 ngày trở 

lên). Như vậy, tỷ lệ 60% bệnh nhân cai thở máy thành công cũng đã chứng tỏ hiệu 

quả của phương thức NAVA so với các phương thức thông thường là PSV và 

SIMV.  

Trên thế giới, một số trường hợp phương thức NAVA được áp dụng thành 

công cho bệnh nhân cai thở máy khó đã được công bố. Goto và cộng sự (2016) báo 

cáo trường hợp lâm sàng cai thở máy thành công bằng phương thức NAVA cho 

bệnh nhân suy hô hấp cấp, được điều trị bằng trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể 

(extracorporeal membrane oxygenation - ECMO), khó cai thở máy sau khi kết 

ECMO. Ở bệnh nhân này, NAVA không chỉ cải thiện sự bất đồng thì bệnh nhân - 

máy thở mà còn làm tăng sự phân phối khí trong phổi vào vùng lưng [36]. Năm 

2016, Baldi và cộng sự cũng đã công bố trường hợp đầu tiên ở Ấn Độ sử dụng 

phương thức NAVA thành công cho bệnh nhân cai thở máy khó [37]. 

4.2.2. Diễn biến tần số thở và tần số tim trong quá trình thở máy NAVA 

Tần số thở của các bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi ở các thời 

điểm nghiên cứu không thay đổi có ý nghĩa so với trước khi bắt đầu thở NAVA, ở 

cả nhóm bệnh nhân cai thở máy thành công và không thành công (so sánh các cặp 

số liệu). Tần số thở nhóm thành công dao động quanh 25 - 26 lần/phút, nhóm không 

thành công khoảng 31 - 32 lần/phút. Nhóm bệnh nhân thở NAVA của Di Mussi 

[19] cũng có tần số thở ổn định khoảng 25 lần/phút. Khi so sánh 2 nhóm, chúng tôi 

nhận thấy tần số thở của nhóm không thành công trước khi thở NAVA và trong 24 

giờ đầu thở NAVA luôn cao hơn nhóm thành công có ý nghĩa. Theo Boles [30], tần 

số thở trên 35 lần/phút là yếu tố dự đoán cai thở máy không thành công, Meade [34] 

thấy khả năng rút ống nội khí quản thành công giảm khi tần số thở trên 38 lần/phút. 

Từ số liệu của mình, chúng tôi nhận thấy cai thở máy thường không thành công nếu 

tần số thở của bệnh nhân trước khi tiến hành cai thở máy trên 30 lần/phút và không 
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giảm trong quá trình cai thở máy. Do số liệu còn ít nên chúng tôi chưa tìm được 

điểm cắt của tần số thở để dự đoán khả năng cai thở máy.  

Tần số tim của các bệnh nhân nghiên cứu thay đổi không có ý nghĩa trong 

quá trình thở NAVA, và không có khác biệt giữa các bệnh nhân cai thở máy thành 

công và không thành công. Trong Hồi sức cấp cứu, tần số tim chịu ảnh hưởng của 

rất nhiều yếu tố, không riêng tình trạng hô hấp, do đó chúng tôi không ghi nhận 

được sự thay đổi tần số tim trong quá trình cai thở máy. 

4.2.3. Diễn biến áp lực đường thở và thể tích lưu thông trong quá trình thở máy 

NAVA 

Áp lực đỉnh đường thở của các bệnh nhân nghiên cứu ở cả nhóm thành công 

và không thành công của chúng tôi không thay đổi có ý nghĩa trong quá trình thở 

NAVA so với trước khi chuyển sang phương thức NAVA. So sánh giữa 2 nhóm, 

chúng tôi thấy nhóm cai thở máy thành công có áp lực đỉnh đường thở thấp hơn có 

ý nghĩa ở hầu hết các thời điểm của ngày thứ nhất. Các nghiên cứu về áp lực đỉnh 

đường thở khi thở máy xâm nhập phương thức NAVA ở trẻ em đã nhận thấy áp lực 

này thấp hơn khi thở máy theo phương thức PSV có ý nghĩa [25], [26]. Các nghiên 

cứu trên người lớn cho biết áp lực đỉnh đường thở thường ổn định trong quá trình 

thở NAVA [20], [38], và phương thức NAVA có tác dụng tránh được hiện tượng hỗ 

trợ quá mức [39].  

Áp lực đỉnh đường thở bằng áp lực hỗ trợ cộng PEEP. Trong phương thức 

thở NAVA, PS = NAVA level × (peakEdi – min Edi). Như vậy điện thế cơ hoành 

sẽ quyết định mức áp lực hỗ trợ. Áp lực đỉnh đường thở ở các bệnh nhân nhóm cai 

thở máy thành công của chúng tôi đã được duy trì ổn định trong quá trình thở theo 

phương thức NAVA và ở mức quanh 20 cmH2O, điều này cho phép bệnh nhân có 

thông khí hợp lý và ít có nguy cơ chấn thương phổi do áp lực. Áp lực đỉnh đường 

thở cao ở nhóm cai thở máy không thành công do phải dùng mức NAVA cao hơn 

để cố gắng bảo đảm thông khí cho bệnh nhân. Đây có thể là yếu tố dự đoán cai thở 

máy không thành công bằng phương thức NAVA.  
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Áp lực trung bình đường thở của cả 2 nhóm bệnh nhân đều giữ được ổn định 

trong quá trình thở NAVA. Nhóm bệnh nhân cai thở máy không thành công có áp 

lực trung bình đường thở cao hơn có ý nghĩa ở thời điểm giờ thứ nhất và giờ thứ 24 

- kết quả này cũng phù hợp với chênh lệch về áp lực đỉnh ở những giờ này. 

Thể tích lưu thông trong nghiên cứu này được chúng tôi tính bằng ml/kg cân 

nặng lý tưởng của thể tích lưu thông thở ra đo được trên máy. Ở nhóm cai thở máy 

thành công, thể tích lưu thông giảm so với trước khi thở NAVA ở các thời điểm giờ 

thứ 12 và 24 và trong quá trình thông khí, thể tích lưu thông ở mức xung quanh 7 

ml/kg cân nặng lý tưởng. Thể tích lưu thông không thay đổi có ý nghĩa ở nhóm cai 

thở máy không thành công và có xu hướng cao hơn nhóm thành công, ở mức xung 

quanh 8 ml/kg, tuy rằng khi so sánh 2 nhóm không thấy khác biệt có ý nghĩa ở tất 

cả các thời điểm.  

Trong thông khí hỗ trợ, thể tích lưu thông phụ thuộc vào mức áp lực hỗ trợ. 

Trong phương thức NAVA, áp lực hỗ trợ được điều chỉnh theo điện thế cơ hoành. 

Do đó, thể tích lưu thông sẽ được điều chỉnh phù hợp với bệnh nhân trong quá trình 

thở máy, điều này làm giảm nguy cơ tăng thông khí quá mức và chấn thương do thể 

tích [14], [15], [40]. Khi tiến hành thông khí nhân tạo phương thức NAVA, đa số 

bệnh nhân bảo đảm được thể tích lưu thông ở mức 6 - 8 ml/kg cân nặng [16], [40], 

[41]. Trong khi đó ở phương thức PSV, mức áp lực hỗ trợ được bác sĩ đặt và không 

được điều chỉnh trong quá trình thở máy theo nhu cầu bệnh nhân, do đó có thể thể 

tích lưu thông sẽ không hoàn toàn phù hợp với nhu cầu, thông khí phút chỉ có thể 

được điều chỉnh bằng việc trung tâm hô hấp tăng hay giảm nhịp thở.  

Thể tích lưu thông phù hợp thể hiện ở mức PaCO2 và pH máu động mạch ổn 

định trong quá trình thở máy, chúng tôi sẽ bàn luận ở phần sau. 

4.2.3. Diễn biến các kết quả xét nghiệm khí trong máu động mạch trong quá 

trình thở máy NAVA 

Ở tất cả các bệnh nhân nghiên cứu của chúng tôi, PaO2 đều giữ được ổn định 

trong quá trình thở NAVA, thậm chí nhiều bệnh nhân cao hơn cần thiết. Tỷ lệ 
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PaO2/FiO2 cũng ổn định ở cả 2 nhóm bệnh nhân thành công và không thành công 

cai thở máy, không có khác biệt giữa các thời điểm nghiên cứu và không có khác 

biệt giữa 2 nhóm.  

Oxy máu phụ thuộc tình trạng phổi bệnh nhân, nồng độ oxy trong khí thở 

vào (FiO2), mức PEEP của máy và thông khí phổi. Việc đồng bộ bệnh nhân-máy 

thở tốt của phương thức NAVA là một lý do quan trọng để bảo đảm oxy máu. 

Schmidt [41] nghiên cứu trên 12 bệnh nhân thở máy xâm nhập, nhận thấy tỷ lệ 

PaO2/FiO2 ổn định với các mức NAVA khác nhau. Yonis [16] so sánh 2 phương 

thức thở NAVA và PSV, kết quả PaO2 của các bệnh nhân thở NAVA có trung vị 

77.4 mmHg và khoảng tứ phân vị là 61.4 - 115.4 mmHg, trong khi đó PaO2 khi 

thở PSV có trung vị 66,7 mmHg và khoảng tứ phân vị là 54.6–116.8 mmHg; khác 

biệt có ý nghĩa với p = 0,0001. Cải thiện oxy máu khi thở NAVA, nên cạnh lý do 

đồng bộ bệnh nhân-máy thở tốt, còn do phương thức NAVA giúp phân bố khí trong 

phổi tốt hơn [42]. Sun (2015) nghiên cứu 15 bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính nguyên nhân do nhiễm khuẩn, so sánh phương thức NAVA và PSV. Kết 

quả nghiên cứu chứng minh rằng NAVA làm tăng thông khí phổi vùng lưng và 

giảm chỉ số Vd/Vt - tức là giảm khoảng chết [20]. Blankman và cộng sự (2013) 

nghiên cứu thay đổi của trở kháng lồng ngực trên 10 bệnh nhân tổn thương phổi cấp 

được thở phương thức NAVA và PSV. Các tác giả kết luận rằng so sánh với PSV, 

phương thức NAVA có tác dụng có lợi trong việc phân phối khí vào vùng phổi phụ 

thuộc và ít có tình trạng hỗ trợ quá mức [43]. 

PaCO2 và pH máu động mạch của các bệnh nhân của chúng tôi không thay 

đổi trong quá trình thở máy ở cả nhóm bệnh nhân thành công và không thành công 

(so sánh các cặp số liệu) và không có khác biệt giữa 2 nhóm ở mỗi thời điểm. Trên 

bệnh nhân thông khí nhân tạo, thông khí phút hợp lý sẽ cho phép duy trì CO2 và pH 

máu động mạch thích hợp. Khi thở máy theo phương thức PSV, người bác sĩ sẽ 

phải điều chỉnh áp lực hỗ trợ trong quá trình thông khí để có thể tích lưu thông thích 

hợp, trung tâm hô hấp của người bệnh điều chỉnh tần số thở trong trường hợp không 

bị yếu tố nào khác kích thích hay ức chế. Khi thở NAVA, ngoài tần số thở theo 
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bệnh nhân, áp lực hỗ trợ cũng được điều chỉnh bởi hoạt động điện của cơ hoành. 

Như vậy trong phương thức NAVA, thông khí phút được điều chỉnh thích hợp với 

nhu cầu của bệnh nhân, nếu các yếu tố kích thích gây tăng thông khí được loại bỏ. 

Đây là một ưu điểm của phương thức NAVA được nhiều tác giả nhấn mạnh, bên 

cạnh việc tăng đồng thì bệnh nhân-máy thở [8], [14], [15], [42]. 

4.2.3. Diễn biến điện thế cơ hoành trong quá trình thở máy NAVA 

Điện thế cơ hoành có giá trị điều chỉnh mức áp lực hỗ trợ, và còn có giá trị 

tiên lượng thành công của cai thở máy. Trong nghiên cứu của chúng tôi, giá trị đỉnh 

của điện thế cơ hoành của nhóm cai thở máy thành công thấp hơn nhóm không 

thành công có ý nghĩa sau 1 giờ thở NAVA. Sự khác biệt về điện thế cơ hoành giữa 

2 nhóm bệnh nhân cũng được chúng tôi ghi nhận ở giờ thứ 24 khi thở NAVA. Hiệu 

số điện thế cơ hoành (Edipeak - Edimin) giảm có ý nghĩa ở giờ thứ nhất và giờ thứ 24 

so với trước khi thông khí phương thức NAVA. Hiệu số điện thế cơ hoành của 

nhóm cai thở máy thành công cũng thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm không thành 

công ở 2 thời điểm này. Điện thế cơ hoành tăng khi có suy giảm tình trạng hô hấp, 

điện thế cơ hoành giảm khi tình trạng hô hấp cải thiện (hình 3) [8], [12]. Như vậy, 

điện thế cơ hoành cao ở nhóm bệnh nhân cai thở máy không thành công phản ánh 

tình trạng hô hấp chưa được cải thiện tốt và là yếu tố dự báo kết quả cai thở máy. 

Nhóm bệnh nhân thở NAVA của Di Mussi [19] có điện thế cơ hoành giảm 

có ý nghĩa ở giờ thứ 24 và 48, trong khi đó điện thế cơ hoành của nhóm thở PSV 

tăng có ý nghĩa. Barwing (2013) nghiên cứu về điện thế cơ hoành khi thở máy và 

khi làm nghiệm pháp thở tự nhiên, nhận thấy khi bắt đầu làm nghiệm pháp, điện thế 

cơ hoành của các bệnh nhân cai thở máy không thành công tăng và cao hơn có ý 

nghĩa so với các bệnh nhân bỏ máy thành công [44]. Nghiên cứu của Dres (2012) 

trên 57 bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn cai thở máy thấy nhóm bệnh nhân cai thở máy 

thành công có giá trị đỉnh của điện thế cơ hoành và diện tích dưới đường cong của 

điện thế cơ hoành thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm không thành công [45]. 

Dugernier và cộng sự (2015) báo cáo một trường hợp bệnh nhân Guillain-Barré 

được cai thở máy bằng NAVA. Điện thế cơ hoành khi thở máy theo phương thức 
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NAVA thấp hơn có ý nghĩa khi không được hỗ trợ bằng NAVA. Trong quá trình cai 

máy, điện thế cơ hoành giảm dần và bệnh nhân bỏ được máy sau 8 ngày. Các tác 

giả kết luận việc điện thế cơ hoành còn tồn tại ở bệnh nhân bệnh lý thần kinh chứng 

tỏ bệnh nhân có khả năng tự thở và theo dõi điện thế cơ hoành có vai trò quan trọng 

trong quá trình cai máy thở [46]. 

4.2.3. Diễn biến hiệu suất thông khí - thần kinh và công hô hấp trong quá trình 

thở máy NAVA 

Hiệu suất thông khí - thần kinh là tỷ số giữa thể tích khí lưu thông và điện 

thế cơ hoành: NVE = Vt/(Edipeak - Edimin). Trong nghiên cứu này, chúng tôi ghi 

nhận có sự tăng hiệu suất thông khí - thần kinh ở nhóm bệnh nhân cai thở máy 

thành công khi thông khí phương thức giờ thứ nhất, cũng thời điểm này hiệu suất 

thông khí - thần kinh ở nhóm thành công cao hơn có ý nghĩa so với nhóm không 

thành công. Ở các thời điểm khác, hiệu suất thông khí - thần kinh của mỗi nhóm 

chênh lệch không có ý nghĩa so với lúc bắt đầu thông khí phương thức NAVA và 

không có sự khác biệt giữa 2 nhóm. 

Vai trò của hiệu suất thông khí - thần kinh đã được nhiều tác giả đề cập đến 

trong việc dự đoán thành công cai thở máy. Dugernier [46] khi cai thở máy cho 

bệnh nhân Guillain - Barré thấy hiệu suất thông khí - thần kinh của bệnh nhân khi 

so sánh ngày thứ nhất và ngày thứ 8 không khác biệt lúc tự thở, nhưng chỉ số này đo 

khi thở NAVA có giảm có ý nghĩa (p < 0,001). Từ đó, tác giả cho rằng nên theo dõi 

chỉ số Vt/Edi khi cai thở máy. Rosé và cộng sự (2013) nghiên cứu vai trò của hiệu 

suất thông khí - thần kinh trong cai thở máy bằng phương thức NAVA trên 12 bệnh 

nhân. Khi bệnh nhân được chuyển từ thở NAVA sang nghiệm pháp thở tự nhiên 

(với áp lực hỗ trợ là 7 cmH2O), các tác giả nhận thấy NVE giảm ở cả nhóm bệnh 

nhân không đáp ứng với nghiệm pháp thở tự nhiên SBT và đáp ứng với nghiệm 

pháp thở tự nhiên SBT (lần lượt là -56 và - 38%), nhưng mức giảm của nhóm đáp 

ứng ít hơn (p = 0,01). So sánh ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của quá trình cai 

máy, NVE đo khi thở NAVA giảm có ý nghĩa (40,6 ml/V so với 28.8 ml/V ; p < 

0.002), NVE đo khi thở tự nhiên thay đổi không có ý nghĩa. Từ đó, các tác giả nhận 



70 

 

định rằng thay đổi của hiệu suất thông khí - thần kinh khi chuyển sang nghiệm pháp 

thở tự nhiên và trong quá trình thở NAVA có vai trò trong dự báo thành công của 

cai thở máy [47]. Ở trẻ em, Wolf và cộng sự đo NVE trước khi rút ống nội khí quản 

cho 20 bệnh nhi. Ở các trẻ rút nội khí quản thành công, NVE đo được là 24.8 ± 20.9 

mL/μV trong khi NVE ở nhóm rút ống nội khí quản không thành công là 67.2 ± 27 

mL/μV  (p = 0,02). Các tác giả nhận xét rằng có thể các bệnh nhi có chức năng cơ 

hoành tốt hơn sẽ có hiệu số Edipeak - Edimin cao hơn, do đó NVE thấp hơn [48]. 

Trong khi đó Di Mussi [19] lại nhận thấy hiệu suất thông khí - thần kinh và hiệu 

suất cơ - thần kinh tăng song song và có ý nghĩa ở nhóm bệnh nhân thở NAVA, các 

chỉ số này không thay đổi ở nhóm bệnh nhân thở PSV. 

Chúng tôi không nhận thấy có thay đổi về công hô hấp trước khi thở NAVA 

và trong quá trình thở NAVA, cũng không thấy có khác biệt có ý nghĩa giữa nhóm 

cai thở máy thành công và không thành công. Sun và cộng sự [20] so sánh khi 

thông khí phương thức NAVA và phương thức PSV, không thấy có sự khác biệt về 

công hô hấp. 

4.3. Bàn luận về quy trình kỹ thuật 

Quy trình kỹ thuật của thông khí phương thức NAVA có 2 vấn đề cơ bản 

khác với các phương thức thông khí khác là vấn đề đặt ống thông dạ dày để có thể 

nhận được rõ tín hiệu điện của cơ hoành và việc điều chỉnh mức NAVA. 

4.3.1. Mức NAVA trong thông khí hỗ trợ điều chỉnh theo tín hiệu thần kinh 

Tìm mức NAVA hợp lý khi bắt đầu tiến hành thông khí hỗ trợ điều chỉnh 

theo tín hiệu thần kinh có vai trò quan trọng, để cơ hô hấp bệnh nhân hoạt động ở 

mức độ thích hợp nhất, mức NAVA thấp đòi hỏi cơ hô hấp phải hoạt động nhiều, 

ngược lại, mức NAVA cao sẽ không cần thiết.  

Khác với thông khí phương thức PSV, thể tích lưu thông thay đổi tùy thuộc 

vào mức áp lực hỗ trợ, khi dùng phương thức NAVA, khi đặt mức NAVA trên giá 

trị cần thiết, áp lực đường thở và thể tích lưu thông sẽ không thay đổi do bệnh nhân 

sẽ tự điều chỉnh hoạt động của cơ hoành. Vagheggini [39] nghiên cứu các thay đổi 
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một số chỉ số hô hấp ở 4 mức NAVA khác nhau khi thở NAVA và 4 mức áp lực hỗ 

trợ tương ứng khi thở PSV. Thể tích lưu thông thay đổi không có ý nghĩa ở tất cả 

các mức NAVA, trong khi đó áp lực đỉnh đường thở giảm có ý nghĩa ở các mức 

NAVA "thấp-trung bình" và "thấp", điện thế cơ hoành cũng tăng có ý nghĩa ở các 

mức NAVA "thấp-trung bình" và "thấp". Ở bệnh nhân thở PSV thể tích lưu thông 

giảm có ý nghĩa khi giảm áp lực hỗ trợ. 

Theo Terzi [13], có 2 cách tìm mức NAVA thích hợp. Cách thứ nhất của 

Brander và cộng sự. Bắt đầu với mức NAVA tối thiểu và tăng dần từng nấc. Có 2 

giai đoạn đáp ứng: giai đoạn 1, thể tích lưu thông và áp lực đường thở tăng dần, 

trong khi đó áp lực thực quản và điện thế cơ hoành giảm dần; giai đoạn 2, khi mức 

NAVA tiếp tục tăng, thể tích lưu thông và áp lực đường thở thay đổi không đáng 

kể, trong khi đó áp lực thực quản và điện thế cơ hoành tiếp tục giảm. Ở giai đoạn 

đầu, mức NAVA không đủ để hỗ trợ gắng sức hô hấp của bệnh nhân; thời điểm bắt 

đầu giai đoạn 2 tương ứng với mức hỗ trợ tối thiểu đáp ứng nhu cầu hô hấp của 

bệnh nhân. Mức NAVA thích hợp là điểm uốn của đồ thị áp lực đường thở khi tăng 

dần mức NAVA. Với cách này, mức NAVA thích hợp là mức để điện thế cơ hoành 

đạt được 75% điện thế cao nhất đo dược khi bệnh nhân thở máy với mức NAVA tối 

thiểu  và có PEEP. Tuchscherer và cộng sự (2011) cũng giới thiệu phương pháp tìm 

mức NAVA tương tự [49]. Cách thứ 2 của Rozé và cộng sự [13], [47]. Bệnh nhân 

được thở tự nhiên với áp lực hỗ trợ bằng 7 cmH2O và không có PEEP. Mức NAVA 

được coi là thích hợp là mức để có điện thế cơ hoành bằng 60% giá trị điện thế đỉnh 

cơ hoành khi thở tự nhiên. Đây là cách chúng tôi thực hiện trong nghiên cứu này. 

Trong quá trình cai thở máy, mức NAVA sẽ được điều chỉnh dựa theo đáp 

ứng của bệnh nhân. Thay đổi mức NAVA ở các bệnh nhân nghiên cứu của chúng 

tôi được trình bày trong bảng 3.16. Ở nhóm bệnh nhân cai thở máy thành công, mức 

NAVA trong quá trình thở máy giảm có ý nghĩa so với lúc bắt đầu thở NAVA, mức 

NAVA ở 2 thời điểm liên tiếp nhau cũng giảm có ý nghĩa (so sánh các cặp số liệu). 

Đối với nhóm bệnh nhân cai thở máy không thành công, mức NAVA chỉ giảm so 

với khi bắt đầu ở những thời điểm đầu tiên khi thở NAVA (giờ thứ 6 và thứ 12), sau 
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đó không thay đổi so với khi bắt đầu. Mức NAVA của nhóm thành công cũng thấp 

hơn có ý nghĩa so với nhóm không thành công trong ngày đầu thở NAVA.  

4.3.2. Kỹ thuật đặt ống thông thực quản và vị trí ống thông 

Chúng tôi không gặp khó khăn gì đáng kể khi đặt ống thông thực quản. Có 9 

bệnh nhân độ sâu ước lượng để đặt ống thông bằng độ sâu thực tế để thu được tín 

hiệu điện thế cơ hoành tốt nhất, 15/30 bệnh nhân độ sâu ước lượng thấp hơn thực tế. 

Tuy nhiên ở tất cả các bệnh nhân, chúng tôi đều điều chỉnh được vị trí ống thông để 

thu được điện thế cơ hoành tốt nhất. 

4.4. Các tai biến và sự cố kỹ thuật 

Chúng tôi gặp một số trường hợp vị trí ống thông dạ dày bị lệch nên mất tín 

hiệu điện thế cơ hoành và đều giải quyết thành công bằng cách đặt lại ống thông. 

Có 1 bệnh nhân mất tín hiệu sau dùng fentanyl, máy tự động chuyển kiểu thở sang 

điều khiển áp lực, cho đến khi điện thế cơ hoành xuất hiện trở lại. Việc sử dụng 

thuốc giảm đau, thuốc ngủ, thuốc giãn cơ đã được coi là chống chỉ định của phương 

thức thông khí NAVA [8], [14]. 

Chúng tôi không gặp trường hợp nào nhiễu tín hiệu điện thế cơ hoành. Edi là 

sóng điện, do vậy nó dễ cũng nhận các tín hiệu điện thế từ hoạt động của cơ tim, 

thực quản và các cơ khác [8]. Các tín hiệu nhiễu từ bên ngoài thường ở mức dưới 

0,5 microvolf, nên đặt mức trigger 0,5 microvolf sẽ loại bỏ được các yếu tố gây 

nhiễu [50]. 

Một số tác giả đã thông báo hiện tượng tín hiệu điện thế cơ hoành bị nhiễu 

do dùng các thiết bị cấy ghép. Inata và Takeuchi (2018) báo cáo một trường hợp tín 

hiệu điện thế cơ hoành bị nhiễu do máy tạo nhịp tim ảnh hưởng đến thông khí 

phương thức NAVA ở bệnh nhi 8 tháng tuổi. Sự cố này đã được giải quyết bằng 

cách điều chỉnh vị trí đầu ống thông [51]. Iodice và cộng sự (2012) gặp tình huống 

tín hiệu điện thế cơ hoành bị nhiễu trên một bệnh nhân 15 tuổi được đặt thiết bị hỗ 

trợ tâm thất và dự định cho bệnh nhân thở NAVA đã không thể thực hiện được [52]. 
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5. KẾT LUẬN 

5.1. Phương thức thở máy NAVA có hiệu quả tốt trong cai thở máy cho các bệnh 

nhân 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. 

- Việc sử dụng phương thức NAVA bảo đảm an toàn cho bệnh nhân trong 

quá trình cai thở máy: ở cả nhóm bệnh nhân cai thở máy thành công cũng như 

không thành công, 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. 

- Tần số thở trên 30 lần/phút, áp lực đường thở cao, điện thế cơ hoành cao và 

không giảm được mức NAVA là các yếu tố có thể dự báo khả năng cai thở máy 

không thành công. 

- Không gặp tai biến nặng 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. 

5.2. 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. 
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Phần 2: NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH CÁC 

THÔNG SỐ MÁY THỞ THÔNG QUA ÁP LỰC THỰC QUẢN 

1. MỤC TIÊU 

1.1. 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) chobệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển.   

1.2. 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). 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 

Tất cả bệnh nhân ≥ 16 tuổi nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện 

Bạch Mai với chẩn đoán ARDS dựa theo tiêu chuẩn Berlin năm 2012 (tiêu chuẩn 

của Hiệp hội Hồi sức Tích cực Châu Âu, Hiệp hội Lồng ngực Hoa kỳ, Hiệp hội 

Chăm sóc Tích cực Hoa kỳ) [18]. Trong nghiên cứu chỉ chọn nhóm có tình trạng 

giảm oxy hóa máu ở mức độ trung bình và nặng. 

Bảng 2.1. Tiêu chuẩn Berlin về ARDS 

Đặc tính Hội chứng suy hô hấp tiến triển 

Thời gian 

Trong vòng một tuần sau khi có tác động của yếu tố nguy cơ 

trên lâm sàng được biết hoặc các triệu chứng hô hấp mới 

xuất hiện/ tiến triển tồi đi. 

Hình ảnh X quang 

hoặc CT 

Mờ lan tỏa cả hai phổi, không thể giải thích đầy đủ bằng tràn 

dịch, xẹp phổi/thùy phổi, hoặc u phổi. 

Nguồn gốc của 

hiện tượng phù phế 

nang 

Suy hô hấp không thể giải thích đầy đủ bằng suy tim hoặc 

thừa dịch. Cần có đánh giá khách quan (ví dụ siêu âm tim) 

để loại trừ phù do thừa dịch nếu không tìm thấy sự hiện diện 

của yếu tố nguy cơ. 

Ôxy 

hóa 

máu 

(*) 

Nhẹ 200 < PaO2/FiO2 ≤ 300 với PEEP hoặc CPAP ≥ 5 cmH2O (**) 

Trung 

bình 
100 < PaO2/FiO2 ≤ 200 với PEEP ≥ 5 cmH2O 

Nặng PaO2/FiO2 ≤ 100 với PEEP ≥ 5 cmH2O 
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2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

- Tuổi < 16 tuổi. 

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 

- Bệnh nhân tăng áp lực nội sọ. 

- Có tràn khí màng phổi. 

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

- Hội chứng mạch vành cấp. 

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

- Những bệnh nhân không đặt được ống thông thực quản có bóng vào thực quản. 

Tiêu chuẩn loại bệnh nhân khác (vì phải thực hiện thủ thuật đặt ống 

thông thực quản có bóng vào thực quản). 

- Giãn tĩnh mạch thực quản. 

- Chấn thương hoặc phẫu thuật thực quản gần đây. 

- Bệnh nhân loét thực quản. 

- U thực quản. 

- Viêm túi thừa thực quản. 

- Rối loạn đông máu. 

- Người nhận ghép tạng đặc. 

- Lỗ thông màng phổi phế quản lớn. 

- Bệnh nhân gần đây phẫu thuật mũi họng. 

- Bệnh nhân bị chảy máu cam. 

- Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu. 

Cẩn trọng trong những trường hợp sau vì lý do khó đặt ống thông thực quản. 

Những vấn đề sau cần đánh giá trước khi đặt. 

- Những rối loạn của miệng và hầu họng như tắc nghẽn đối với sự dịch chuyển 

của thức ăn hoặc dịch (rối loạn cảm xúc, lo lắng, khối u, bệnh cột sống cổ, hoặc túi 

thừa thực quản hầu họng). 

- Bệnh lý thực quản, những bệnh lý gây ra tắc nghẽn đối với sự di chuyển qua 

của thức ăn và dịch (co thắt thứ phát sau bỏng hóa chất hoặc phóng xạ, thuốc hoặc 

loét, nhẫn Schatzki, hoặc dị vật), hoặc các vấn đề về thần kinh cơ (co thắt thực quản 
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lan tỏa, cơ thắt thực quản thấp tăng trương lực, xơ cứng bì, co thắt tâm vị) có thể 

gây khó khăn cho bóng đi qua.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Địa điểm nghiên cứu 

Tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai.  

2.2.2. Thời gian nghiên cứu  

Thời gian từ 01/10/2015 đến 15/11/2016 

2.2.3. Thiết kế nghiên cứu  

- Nghiên cứu mô tả tiến cứu. 

2.2.4. Cỡ mẫu nghiên cứu 

       - Cỡ mẫu thuận tiện: 

2.2.5. Phương tiện nghiên cứu 

- Bộ ống thông có bóng đặt trong thực quản người lớn (adult esophageal 

balloon catheter set). 

Mô tả thiết bị: 

Bộ bao gồm một ống thông đầu tận kín dài 100cm có một quả bóng dài 10 

cm. Ống thông có những vạch đánh dấu độ sâu để giúp đặt bóng vào đúng vị trí 1/3 

dưới của khoang ngực. 

Một đầu nối hình chữ Y (Y connector) cho phép đo áp lực trong quá trình đặt 

để trợ giúp trong khi đặt.   

Một ống bổ sung áp lực (pressure extension tube) cùng với luer male/female 

và một khóa 3 chạc để kết nối với dụng cụ đo áp lực. 
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Hình 2.1: Ống thông thực quản kép (Naso-gastric tube balloon) 

Khoảng cách từ đầu tận xa của ống đến đầu dưới của bóng là 20 cm, chiều 

dài của bóng 10 cm, khoảng cách từ đầu tận xa của ống đến vạch thứ 3 là 60 cm, 

khoảng cách giữa hai vạch liên tiếp là 5 cm. 

 

 

Hình 2.2: Ống nối (Extension tube) 

Một đầu kết nối với máy thở AVEA, đầu còn lại kết ống thông thực quản có 

bóng. 
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- Máy thở AVEA có chức năng đo áp lực thực quản. 

 

 

Hình 2.3: Máy thở AVE 
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Hình 2.4: Màn hình thực hiện thủ thuật đo áp lực thực quản 

 (Esophageal Maneuver screen) 

- Máy phân tích khí máu GEM Primer 3000 của hãng Abbort. 

- Monitoring của hãng Nihon Koden cho phép theo dõi bệnh nhân liên tục và 

đo các thông số huyết áp, nhịp tim, SpO2 liên tục. 

- Máy điện tim, máy chụp X quang tại giường. 

- Hệ thống hút trung tâm, oxy trung tâm. 
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- Máy nội soi dạ dày thực quản của hãng Olympus. 

- Bơm tiêm điện, máy truyền dịch, máy cho ăn của B.Braun. 

- Các xét nghiệm huyết học, sinh hóa được làm tại phòng xét nghiệm BVBM 

đạt tiêu chuẩn ISO 9001. 

- Bệnh án nghiên cứu, quy trình nghiên cứu, các quy trình chăm sóc và điều 

trị tại khoa Hồi sức tích cực. 

2.2.6. Các bước tiến hành nghiên cứu 

Tất cả các bệnh nhân thuộc đối tượng nghiên cứu đều được làm bệnh án 

nghiên cứu, khám lâm sàng, làm các xét nghiệm, điều trị và theo dõi theo hướng 

dẫn của khoa Hồi sức tích cực. 

❖ Khám lâm sàng, làm các xét nghiệm: 

- Khám lâm sàng: BN được khai thác tiền sử, bệnh sử, được khám và đánh giá 

ý thức, mạch, HA, tần số tim, tần số thở, SpO2. 

- Xét nghiệm: BN được làm các xét nghiệm cơ bản 

+ Khí máu động mạch 

+ XQ tim phổi. 

+ Công thức máu, đông máu cơ bản, sinh hóa máu: chức năng gan, thận Canxi 

toàn phần và Canxi ion hóa.... 

+ Xác định ARDS tại phổi hay ngoài phổi. 

+ Đánh giá mức độ nặng theo bảng điểm SOFA và APACHE II 

+ Các xét nghiệm khác tùy thuộc bệnh lý và diễn biến bệnh của bệnh nhân 

+ Các thông số này được ghi vào bệnh án nghiên cứu. 

❖ Điều trị thường qui 

- Các biện pháp đảm bảo hô hấp với mục tiêu: duy trì SpO2 ≥ 88%, PaO2 ≥ 58 

mmHg. 

+ Bệnh nhân được thở máy theo protocol thông khí nhân tạo cho bệnh nhân 

ARDSnet với Vt thấp đang áp dụng của khoa HSTC. 

Tiến hành đặt ống thông thực quản kép có bóng chèn (có phụ lục). 

Công thức tính độ dài ống thông cần đưa vào bệnh nhân 

 Đường mũi : Y = (NEX x 0,9) + 20 (cm). 
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 Đường miệng: Y = (NEX x 0,8) + 20 (cm). 

NEX (Nose-Earlobe-Xiphoid) là khoảng cách đo từ sống mũi-dái tai-mũi ức, tính 

bằng cm. 20 cm là khoảng cách đầu xa của ống thông đến bóng áp lực thực quản. 

Ghi lại thời điểm đặt, thời gian đặt ống, cách xác định độ dài, khó khăn trong 

quá trình đặt ống thông thực quản. 

Ghi lại các thông số về lâm sàng, mạch, huyết áp, khí máu, SpO2.Các thông 

số máy thở trước khi tiến hành đo Pes, Ptp PEEP, Ptp plat, PEEP, Compliance, 

Ppeak, Pmean. 

Thời điểm đánh giá: Tại 2 thời điểm: T1, T2. 

T1: 0h khi bắt đầu đặt ống thông thực quản kép có bóng chèn. 

T2: 6h sau khi đặt ống thông thực quản kép có bóng chèn và đã điều chỉnh 

PEEP theo chỉ dẫn của Pes. 

2.2.7. Các tiêu chí nghiên cứu 

2.2.7.1. Tiêu chí đánh giá hiệu quả của đặt ống thông thực quản có bóng chèn * 

Trên bệnh nhân ARDS chia nhóm theo mức độ phân loại ARDS: 

* Đánh giá sự thay đổi lâm sàng trên bệnh nhân : 

- Các dấu hiệu sống: mạch, huyết áp, SpO2, tại thời điểm T1, T2. 

* Đánh giá sự thay đổi khí máu động mạch của bệnh nhân:  

- Thay đổi khí máu động mạch (pH, pCO2, pO2, HCO3) với điều chỉnh  PEEP 

theo áp lực thực quản tại các thời điểm: T1, T2. 

- Diễn biến tỷ lệ PaO2/FiO2 tại các thời điểm T1, T2. 

* Đánh giá sự thay đổi một số chỉ số cơ học phổi của bệnh nhân: 

- Thay đổi một số thông số cơ học phổi: Ptp PEEP, Ptp plat, Pmean, PEEP, 

Compliance, Ppeak tại các thời điểm T1, T2. 

2.2.7.2. Đánh giá tác dụng không mong muốn. 

 Tràn khí màng phổi.  

Tràn khí trung thất: xác định qua hình ảnh Xquang phổi. 

Tràn khí dưới da: xác định qua khám lâm sàng và hình ảnh Xquang phổi. 

Xuất huyết tiêu hóa do stress. 
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Rối loạn nhịp tim: chúng tôi ghi nhận tất cả các loạn nhịp mới xuất hiện 

trong quá trình thông khí cơ học (tất cả nhịp tim tăng lên hoặc giảm 20% so với ban 

đầu tác dụng không mong muốn). 

Tụt HA: HATB < 60 mmHg hoặc giảm hơn 10% sau mỗi lần điều chỉnh tăng 

PEEP. Tình trạng sốc: tụt HA: HA tối đa < 90mmHg hoặc HATB < 60 mmHg. 

Chảy máu mũi, miệng liên quan đến đặt ống thông, chảy máu thực quản 

Tăng PaCO2 máu và giảm pH máu, bằng kết quả khí máu động mạch. 

2.2.8. Xử lý số liệu 

Số liệu nghiên cứu được xử lý theo phương pháp thống kê y học 

2.2.9. Đạo đức trong nghiên cứu 

Các quy trình kỹ thuật đã được thông qua tại khoa Hồi sức tích cực, Hội 

đồng khoa học của bệnh viện Bạch Mai và khi tiến hành trên BN nghiên cứu đều 

được sự đồng ý của bệnh nhân và gia đình.   
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Các thông tin thu thập được của BN chỉ được dùng cho mục đích nghiên cứu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.5. Sơ đồ nghiên cứu 

Bệnh nhân chẩn đoán ARDS mức độ vừa và nặng theo tiêu chuẩn 

Berlin 2011 

TKNT theo protocol ARDS net (Vt thấp) 

Xét nghiệm khí máu  XQuang phổi  

Tiến hành đặt ống thông thực quản  

TKNT chỉnh PEEP theo hướng 

dẫn của áp lực thực quản  

Xét nghiệm khí máu XQuang phổi 

 - Đánh giá kết quả bệnh nhân 

 - Ghi bệnh án nghiên cứu  

 - Nội soi thực quản dạ dày 

Nội soi thực quản dạ dày nếu tình trạng bệnh nhân cho phép 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Các đặc điểm chung 

3.1.1. Tuổi và giới bệnh nhân 

 

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ theo giới 

Nhận xét: 

Bệnh nhân nam chiếm phần lớn. 

Bảng 3.1. Tuổi trung bình 

Tuổi 
Tuổi trung bình Tuổi cao nhất Tuổi thấp nhất 

54,4 ± 16,16 83 21 

 Nhận xét: 

Tuổi trung bình của các bệnh nhân trong nghiên cứu là 54,4 ± 16,16 

Bệnh nhân nghiên cứu có độ tuổi thấp nhất là 21 cao nhất là 83. 

3.1.2. Nguyên nhân và đường vào gây ARDS 

 

Biểu đồ 3.2. Phân loại theo đường vào 

Nhận xét:  

Phần lớn các bệnh nhân ARDS tại phổi chiếm 60%. 
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Biểu đồ 3.3. Nguyên nhân ARDS 

Nhận xét: 

Có 14/30 bệnh nhân (chiếm 46,7 %) do vi khuẩn, ngoài ra có 2 bệnh nhân 

ARDS do vi rút cúm A H1N1, 1 bệnh nhân do cúm H3N2, 1 bệnh nhân do cúm B. 

3.1.3. Mức độ nặng và tình trạng bệnh lý của bệnh nhân 

Bảng 3.2. Tiền sử bệnh nhân 

Tiền sử bệnh nhân n =30 (%) 

Nghiện rượu 6 (20%) 

Suy tim/ THA 5 (16,7%) 

Đái tháo đường 5 (16,7%) 

Ung thư 3 (2 Kaller, 1 buồng trứng)(10%) 

Có thai 1 (3,3%) 

Dùng corticoid kéo dài 3 (10%) 

Khỏe mạnh 7 (23,3%) 

Nhận xét:  

Có 7 bệnh nhân tiền sử khỏe mạnh (chiếm 23,3%), 6 bệnh nhân nghiện rượu 

(chiếm 20%), 5 bệnh nhân suy tim, tăng huyết áp (chiếm 16,7%). Có 3 bệnh nhân 

bệnh lupus có sử dụng corticoid kéo dài (chiếm 10%). 
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Bảng 3.3. Mức độ nặng của bệnh nhân trước khi cài cài PEEP theo Pes 

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%) 

 

Nhận xét: 

Các bệnh nhân trong tình trạng nặng, điểm trung bình SOFA 8, 

APACHE II 12. Có 11 bệnh nhân (chiếm 36,7%) được huy động phế nang. 

Bảng 3.4. Sử dụng 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%) 

 

Nhận xét: 

Có 23/30 bệnh nhân (chiếm 76,6 %) đang trong tình trạng sốc phải dùng 

thuốc vận mạch.  

Tất cả bệnh nhân được dùng an thần gồm 2 thuốc phối hợp midazolam và 

fentanyl. Có 25/30 bệnh nhân (chiếm 83,3%) có kết hợp giãn cơ.  
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3.1.4. Các thông số liên quan đến kỹ thuật đặt ống thông thực quản 

Bảng 3.5. Các thông số về ống thông thực quản 

Thông số ± SD Tối đa Tối thiểu 

Y tính toán (cm) 62,2 ± 5,87 68 52 

Y thực tế (cm) 64,8 ± 5,56 70 58 

Y thực tế - Y tính toán (cm) 2,6 ± 1,19 p < 0,05 

Thời gian đặt ống (phút) 5,9 ± 5,53 30 3 

 

Nhận xét: 

 Y tính toán và Y thực tế có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa chiều dài 

ống thông cố định cho bệnh nhân được tính toán theo công thức của nhà sản xuất so 

với mức ống thông cố định thực tế là 2,6 cm.  

3.2. Chỉ số trước và sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn của Pes 

3.2.1. Chỉ số lâm sàng 

Bảng 3.6. Chỉ số lâm sàng 

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 

 

Nhận xét: 

Nhịp tim, HATB của bệnh nhân trước và sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn 

của Pes thay đổi không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 

 SpO2 của bệnh nhân trước và sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn của Pes có sự 

thay đổi tăng lên có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. 
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3.2.2. Chỉ số PEEP 

Bảng 3.7. Chỉ số PEEP trước và sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn của Pes 

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 

 

Nhận xét: 

Tất cả các bệnh nhân đều phải tăng mức PEEP theo hướng dẫn Pes, sự khác 

biêt có ý nghĩa thống kê. 

3.2.3 Các chỉ số khí máu 

 

 

Biểu đồ 3.4. Tỷ lệ  P/F trước và sau cài đặt PEEP theo hưỡng dẫn của Pes 

Nhận xét: 

Tỷ lệ P/F tăng lên có ý nghĩa thống kê sau khi cài đặt theo hướng dẫn của Pes. 
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Bảng 3.8. Thay đổi PaO2 trước và sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn của Pes 

Phân loại T1 T2 p 

ẢRDS nặng (n = 8) 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

67,3 ± 10,99 

(50 - 87) 

123,8 ± 77,15 

(72  - 304) 
> 0,05 

ARDS trung bình (n = 22) 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

90,4 ± 26,36 

(61-176) 

137,7 ± 78,15 

(61 - 364) 
< 0,01 

Chung 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

84,2 ± 4,62 

(50 - 176) 

133,9 ± 14,02 

(61 - 364) 
< 0,01 

 

Nhận xét: 

Nhóm ARDS nặng, PaO2 có tăng sau khi cài đặt PEEP theo Pes nhưng sự 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê.  

Nhóm ARDS mức độ trung bình, PaO2 tăng trước và sau khi cài đặt PEEP 

theo Pes có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 3.9. Thay đổi PaCO2  trước và sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn của Pes. 

Phân loại T1 T2 p 

ARDS nặng (n = 8) 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

46,3 ± 15,81 

(28 - 73) 

55,8 ± 23,78 

(31 - 92) 
> 0,05 

ARDS trung bình (n = 22) 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

44,1 ± 14,39 

(23 - 85) 

44,1 ± 11,55 

(29 - 76) 
> 0,05 

Chung 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

44,6 ± 14,54 

(23 - 85) 

47,2 ± 16,15 

(29 - 92 ) 
> 0,05 

 

Nhận xét: 

Có tăng PaCO2 sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn của Pes, tuy nhiên không 

có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 
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Bảng 3.10. Thay đổi SaO2 trước và sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn của Pes 

Phân loại T1 T2 p 

ARDS nặng (n = 8) 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

91 ± 2,98 

(86 - 95) 

97,1 ± 1,73 

(95 - 100) 
< 0,01 

ARDS trung bình (n = 22) 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

93,1 ± 6,01 

(70 - 98) 

97,6 ± 2,26 

(92 - 100) 
< 0,01 

Chung 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

92,6 ± 5,41 

(70 - 98) 

97,4± 2,11 

(92 - 100) 
< 0,01 

 

Nhận xét: 

Sự cải thiện SaO2 trước và sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn của Pes có ý 

nghĩa thống kê với p < 0,01. 

Bảng 3.11. Thay đổi  HCO3- trước và sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn của Pes 

Phân loại T1 T2 p 

ARDS nặng (n = 8) 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

25,6 ± 9,10 

(15,8 - 43,2) 

27,9± 8,72 

(15,3 - 42,1) 
> 0,05 

ARDS trung bình (n= 22) 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

25,6 ±7,13 

(11,9 - 42,5) 

25,9 ± 6,44 

(16,3 - 37) 
> 0,05 

Chung  

(Thấp nhất – Cao nhất) 

25,6 ± 7,54 

(11,9 - 43,2) 

26,4 ± 7,02 

(15,3 - 42,1) 
> 0,05 

Nhận xét:  

Thay đổi HCO3- trước và sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn của Pes không có 

ý nghĩa thống kê. 

Bảng 3.12. Thay đổi pH trước và sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn của Pes 

Phân loại T1 T2 p 

ARDS nặng (n = 8) 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

7,35 ± 0,10 

(7,19 - 7,51) 

7,32 ± 0,17 

(7,08 - 7,51) 
> 0,05 

ARDS trung bình (n=22) 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

7,37 ± 0,09 

(7,22 - 7,55) 

7,37 ± 0,88 

(7,12 - 7,58) 
> 0,05 

Chung 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

7,36 ± 0,09 

(7,19 - 7,55) 

7,35 ± 0,12 

(7,08 - 7,58) 
> 0,05 
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Nhận xét: 

Thay đổi pH trước và sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn của Pes không có ý 

nghĩa thống kê. 

3.2.4. Các chỉ số cơ học phổi 

Bảng 3.13. Áp lực xuyên phổi cuối thì thở ra (PtpPEEP) trước và sau cài đặt 

PEEP theo hướng dẫn của Pes 

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 

Nhận xét:  

Đa số các bệnh nhân có áp lực xuyên phổi cuối thì thở ra trước cài đặt PEEP 

theo hướng dẫn của Pes có xu hướng âm, sau khi cài đặt PEEP theo hướng dẫn của 

Pes có sự thay thay đổi tăng lên đáng kể có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 3.14. Áp lực xuyên phổi cuối thì hít vào (PtpPlat) trước và sau cài đặt 

PEEP theo hướng dẫn của Pes 

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 

 

Nhận xét:  

Áp lực xuyên phôi cuối thì hít vào trước và sau cài đăt PEEP theo hướng dẫn 

của Pes có sự thay thay đổi tăng lên có ý nghĩa thống kê. 
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Bảng 3.15. Áp lực đỉnh (Ppeak) trước và sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn của 

Pes 

Phân loại T1 T2 ∆Ppeak p 

ARDS nặng (n = 8) 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

31,4 ± 3,34 

(27 - 36) 

35,5 ± 2,62 

(32 - 39) 

4,1 ± 2,03 

(2  -  7) 
<0,01 

ARDS trung bình (n = 22) 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

27,6 ± 4,79 

(17 - 38) 

32,3 ± 4,71 

(20 - 42) 

4,7 ± 1,98 

( 2  -  10) 
<0,01 

Chung 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

28,6 ± 4,72 

(17 - 38) 

33,1 ± 4,46 

(20 - 42) 

4,5 ± 1,97 

(2  -  10) 
<0,01 

 

Nhận xét: 

Áp lực đỉnh thay đổi tăng lên sau cài đặt PEEP dưới hướng dẫn của Pes có ý 

nghĩa thống kê. 

Bảng 3.16. Áp lực trung bình đường thở (Pmean) trước và sau cài đặt  PEEP 

theo hướng dẫn của Pes 

Phân loại T1 T2 ∆Pmean p 

ARDS nặng (n = 8) 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

20,9 ± 2,80 

(17 - 26) 

23,9 ± 2,95 

(19 - 29) 

3,0 ± 1,51 

(1  -  5) 
< 0,01 

ARDS trung bình (n=22) 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

19,5 ± 4,76 

(13 - 29) 

22,6 ± 4,53 

(16 - 32) 

3,0 ± 1,73 

(2  -  9) 
< 0,01 

Chung 

(Thấp nhất – Cao nhất) 

19,9 ± 4,32 

(13 - 29) 

22,9 ± 4,16 

(16 - 32) 

3,0 ± 1,65 

(1  -  9) 
< 0,01 

Nhận xét:  

Áp lực trung bình tăng lên sau cài đặt PEEP dưới hướng dẫn của Pes có ý 

nghĩa thống kê. 
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Bảng 3.17: Độ giãn nở của phổi (Compliance) trước và sau cài đặt PEEP theo 

hướng dẫn của Pes 

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 

 

Nhận xét: 

Độ đàn hồi của phổi tăng có sự khác biệt rõ sau cài đặt PEEP dưới hướng 

dẫn của Pes có ý nghĩa thống kê. 

3.3. Tác dụng không mong muốn của kỹ thuật đo Pes 

Bảng 3.18: Các yếu tố liên quan đến kỹ thuật đo Pes 

Các yếu tố  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 0/11 (0%) 

Kết nối modul thực quản - máy thở 30/30 (100%) 

Kết nối cáp ống thông - modul ống thông thực quản 30/30 (100%) 

Kiểm tra modul và test máy 30/30 (100%) 

Lỗi phần mềm AVEA 0/30 (0%) 

Mất sóng áp lực 2/30 (6,67%) 

 

Nhận xét: 

Có ghi nhận 1 bệnh nhân có loạn nhịp tim nhanh, đây là bệnh nhân có tiền sử 

suy tim, đã loạn nhịp nhanh.  

Không ghi nhân trường hợp nào tràn khí màng phổi, chấn thương vùng mũi họng. 

Tỷ lệ bệnh nhân bị mất sóng áp lực: 6,67%  
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4. BÀN LUẬN 

4.1. Đặc điểm chung 

4.1.1. Tuổi và giới 

Trong nghiên cứu, tỷ lệ nam giới chiếm 63,3% và nữ giới chiếm 36,7% (biểu 

đồ 3.1). Tỷ lệ nam và nữ trong nghiên cứu của chúng tôi tương đương với tỷ lệ nam 

nữ của các nghiên cứu về ARDS đã từng nghiên cứu tại khoa Hồi sức tích cực Bạch 

mai như trong nghiên cứu của Bùi Văn Cường tỷ lệ nam chiếm 60,6% [67], và Trần 

Thị Oanh tỷ lệ nam chiếm 59,3% [4]. Trong nghiên cứu của tác giả Talmor tỷ lệ 

nam chiếm 63% [51]. 

Độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 54,4 ± 16,16 (tuổi). Trong đó cao tuổi 

nhất là 83 tuổi và ít tuổi nhất là 21 tuổi (bảng 3.1). Tỷ lệ này cũng phù hợp với độ 

tuổi trung bình của bệnh nhân ARDS trong nghiên cứu của Bùi Văn Cường năm 

2011 tại khoa Hồi sức bệnh viện Bạch Mai là 51,7 ± 18,79 (tuổi) [67], và cũng 

tương ứng với độ tuổi trung bình bệnh nhân ARDS trong nghiên cứu của Talmor 

năm 2008 là 54,5 ± 16,1 (tuổi) [51] ở nhóm được đặt thông áp lực thực quản, còn 

nhóm đối chứng là: 51,2 ± 23,0 (tuổi). 

4.1.2. Nguyên nhân và đường vào gây ARDS  

Căn nguyên ARDS tại phổi có 18 bệnh nhân (chiếm tỷ lệ 60%) (Biểu đồ 

3.2). Trong nghiên cứu của chung tôi cũng tương tự với nghiên cứu tác giả B.V 

Cường năm 2011 [67], căn nguyên tại phổi là 69,7%. Trong các nghiên cứu Talmor 

năm 2008 [51], bệnh nhân ARDS tại phổi chiếm 23%, đường vào từ ổ bụng chiếm 

43%, sau chấn thương 20%, sốc nhiễm khuẩn chiếm 10%, các nguyên nhân khác 

chiếm 3%. Trong nghiên cứu của chúng tôi bệnh nhân ARDS tại phổi có 4 bệnh 

nhân do vi rút cúm, có 2 bệnh nhân cúm AH1N1, 1 bệnh nhân cúm AH3N2 và 1 bệnh 

nhân do cúm B. Và 14 bệnh nhân do vi khuẩn. 

Trong nghiên cứu của các tác giả khác trên thế giới chúng tôi không thấy các 

tác giả gặp viêm phổi ARDS do vi rút. Vậy nên tỷ lệ ARDS tại phổi của chúng tôi 

cao hơn các tác giả khác 
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4.1.3. Mức độ nặng và tình trạng bệnh lý của bệnh nhân 

Trong só 30 bênh nhân nghiên cứu của chúng tôi có 7 bệnh nhân có tiền sử 

khỏe mạnh (23,3%), có 6 bệnh nhân nghiện rượu, xơ gan (20%). 5 bệnh nhân có 

suy tim, tăng huyết áp (16,7%). 5 bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường (16,7%). 3 

bệnh nhân bị ung thư (10%) trong đó có 2 bệnh nhân đa u tủy xương, 1 bệnh nhân 

ung thư buồng trứng. 3 bệnh nhân dùng corticoid kéo dài (10%), và đặc biệt có 1 

bệnh nhân có thai (bảng 3.2). Như vậy là phần lớn các bệnh nhân của chúng tôi 

(76,7%) đều bị bệnh trên nền bệnh lý mạn tính như: suy tim, tăng huyết áp, đái tháo 

đường, suy giảm miễn dịch nghiện rượu, dùng corticoid kéo dài, phụ nữ có thai. 

Đặc biệt bệnh nhân có thai là bệnh nhân 32 tuổi, tuổi thai 30 tuần mang thai lần 3 

thai đôi. Bệnh nhân bị nhiễm vi rút cúm A H3N2 trong quá trình mang thai tiến triển 

viêm phổi thành ARDS đã nằm điều trị tích cức tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện 

Bạch Mai hơn một tháng. Như vậy các bệnh nhân của chúng tôi đều rất nặng khi 

vào khoa. 

Đánh giá mức độ nặng của bệnh tại thời điểm nghiên cứu (bảng 3.3). Qua 

các bảng điểm đánh giá mức độ nặng cho thấy điểm SOFA trung bình là: 8,2 ± 

3,05 (điểm), điểm APACHI II là: 12,6 ± 5,22 (điểm). Mức độ suy đa tạng của bệnh 

nhân trước khi nghiên cứu cũng tương tự như trong nghiên cứu của B.V Cường 

[67], với SOFA 8,4 ± 3,77 (điểm) và điểm APACHI II 17,8 ± 6,01 (điểm) . Với 

nghiên cứu của Talmor [51] những bệnh nhân có mức độ suy tạng cao hơn với 

điểm APACHI II 26,3 ± 6,4 (điểm). Những bệnh nhân của chúng tôi khi mới bắt 

đầu nhập viện đa số bệnh nhân bệnh cấp tính mức độ suy tạng còn ít, chúng tôi tiếp 

cận đánh giá ngay từ đầu khi nhập khoa. Điều đó giải thích điểm APACHI II bệnh 

nhân nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn các tác giả khác.  

Trong nghiên cứu (bảng 3.4) 100% bệnh nhân được dùng an thần kết hợp 

(Midazolam + Fentanyl) theo phác đồ khoa Hồi sức tích cực. Mục tiêu để bệnh nhân 

thở hoàn toàn theo máy, trong đó có 25 bệnh nhân (chiếm 83,3%) kết hợp dùng thêm 

thuốc giãn cơ Tracrium để đảm bảo trong quá trình TKNT với mức PEEP cao và thực 

hiện kỹ thuật đo áp lực thực quản không có nhịp thở tự nhiên của bệnh nhân và tình 

trạng thở chống máy do vậy đã hạn chế được tối đa các biến chứng khi tiến hành thực 
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hiện thủ thuật đo áp lực thực quản và TKNT với mức PEEP cao. Trong nghiên cứu 

của Talmor và Amato không đề cập đến việc sử dụng thuốc an thần, giãn cơ và 

nghiên cứu của B.V Cường (2011) tại khoa Hồi sức tích cựu bệnh viện Bạch Mai 

việc sử dụng thuốc an thần, giãn cơ bắt buộc để bệnh nhân thở hoàn toàn theo máy, 

không trigger. 

Ngoài ra trong số 30 bệnh nhân của chúng tôi có đến 23/30 bệnh nhân (chiếm 

76,6%) phải dùng thuốc vận mạch (bảng 3.4). Có những bệnh nhân chúng tôi kết hợp 2 

đến 3 loại thuốc vận mạch cùng lúc như Noradrenalin với Dobutamin và Adrenalin. 

Điều đó cho thấy các bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi trước khi tiến hành 

nghiên cứu rất nặng và nhiều bệnh nhân trong tình trạng sốc. Trong nghiên cứu của tác 

giả B. V Cường  tỷ lệ dùng thuốc vận mạch chiếm 63,6%, trong đó có bệnh nhân cũng 

phải kết hợp nhiều loại thuốc vận mạch cùng lúc. 

Toàn bộ bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi có đặt ống thông tĩnh 

mạch trung tâm để đánh giá thể tích tiền gánh thông qua đo áp lực tĩnh mạch trung 

tâm (Central venous pressure - CVP), mức CVP trung bình là 10,4 ± 2,89mmHg 

ban đầu để loại trừ các trường hợp quá tải dịch, hay phù phổi cấp do huyết động 

(bảng 3.4). 

Trong nghiên cứu này, có 11/30 bệnh nhân được làm nghiệm pháp huy động 

phế nang (chiếm 36,7%) còn lại đa số là không được huy động phế nang trước khi tiến 

hành nghiên cứu có thể do tình trạng bệnh nhân sốc chưa cải thiện hoặc bệnh nhân mới 

vào viện rất nặng. Có nhiều tác giả nghiên cứu huy động phế nang cho những bệnh 

nhân ARDS cải thiện oxy hóa máu rất tôt như L.Đ Nhân [37], Amato [43].  

Về đánh giá mức độ nặng của ARDS (bảng 3.3), trong nghiên cứu của chúng 

tôi mức độ ARDS trung bình có 22/30 bệnh nhân (chiếm 73,3%). Mức độ ARDS 

nặng 8/30 bệnh nhân (chiếm 26,7%). Tỷ lệ này cũng tương tự như nghiên cứu của 

tác giả Talmor chủ yếu gặp ARDS mức độ trung bình [51]. tác giả B.V.Cường [67] 

nhóm ARDS trung bình 63,6%, nhóm ARDS nặng 36,4%, tác giả L.Đ Nhân [37] 

nhóm ARDS trung bình 41,5%, nhóm ARDS nặng 58,5%. Điều này giải thích là 

những bệnh nhân cấp tính khi vào khoa được chẩn đoán ARDS chúng tôi tiếp cận 

sớm mức độ tổn thương phổi còn ít. 
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4.1.4. Các thông số liên quan đến kỹ thuật đặt ống thông thực quản 

Tất cả bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi đều sử dụng một loại ống 

thông thực quản 16Fr, dài 100cm. Trong nghiên cứu, có 5 bệnh nhân nghiên cứu 

được đặt ống thông thực quản qua đường mũi. Trong đó có 1 bệnh nhân đặt khó 

khăn 30 phút sau chuyển sang đặt đường miệng (do mũi bệnh nhân bị vẹo vách 

ngăn). Còn lại 25 trường hợp bệnh nhân đặt ống thông đường miệng. Không ghi 

nhân trường hợp nào chấn thương thực quản do ống thông. Theo khuyến cáo nhà 

sản xuất ống thông áp lực thực quản cứng hơn ống thông dạ dày cho ăn bình 

thường, tránh để làm tổn thương niêm mạc mũi lên hạn chế đặt đường mũi. 

Giá trị độ dài ống thông được tính theo Y tính toán, trong nghiên cứu của 

chúng tôi là 62,2 ± 5,87 cm, giá trị lớn nhất là 68 cm và nhỏ nhất là 52 cm (chiều 

dài ống thông đặt vào thực quản để bóng áp lực ở vị trí tốt nhất, tính theo công 

thức) đối với loại ống thông 16 Fr. 

Để tìm vị trí ống thông lý tưởng (Y thực tế), chúng tôi dựa vào kết hợp dấu 

hiệu trên màn hình máy thở như sóng của đường áp lực thực quản (Pes) sóng của 

đường áp lực xuyên phổi (Ptp). 

Chúng tôi thu được giá trị Y thực tế trung bình là 64,8 ± 5,56 cm, lớn nhất là 

70cm và nhỏ nhất là 58 cm (bảng 3.5). 

Hiệu số giữa giá trị thực tế và giá trị tính toán là 2,6 ± 1,19 (cm). Giá trị này 

thay đổi có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 (bảng 3.5). 

Kết quả này cũng phù hợp với thực tế khi tiến hành nghiên cứu, trên đa phần 

các bệnh nhân, khi đưa ống thông thực quản vào tới vị trí đã tính toán để tìm vị trí 

lý tưởng của ống thông chúng tôi rút lui ống thông ra một vài cm hoặc đẩy ống 

thông vào sâu thêm vào một vài cm cho sóng hiển thị trên màn hình máy thở ổn 

định và đều nhất.  

4.2 Thay đổi các chỉ số trước và sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn của Pes 

4.2.1. Thay đổi chỉ số lâm sàng 

4.2.1.1. Ảnh hưởng tim mạch 

Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy chỉ số nhịp tim trước và sau cài PEEP 

theo hướng dẫn của Pes không có thay đổi, trước nghiên cứu là 115,3 ± 14,74 chu 
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kỳ/phút và sau cà đặt lại mức PEEP theo Pes là 115,8 ± 18,73 chu kỳ/phút với p > 

0,05 (bảng 3.6). Trong nghiên cứu của Talmor và cộng sự (2008) mạch bệnh nhân 

trước nghiên cứu 98 ± 26 chu kỳ/phút thấp hơn so với nghiên cứu của chúng tôi. 

Điều này có thể lý giải bệnh nhân của chúng tôi nghiên cứu có đến 23/30 (chiếm 

76,6%) trong tình trạng sốc phải dùng đến vận mạch để duy trì huyết áp (bảng 3.4).  

Qua đó chúng tôi nhận thấy kỹ thuật đo áp lực thực quản có bóng chèn 

không làm ảnh hưởng tim mạch của bệnh nhân tương đối an toàn. 

4.2.1.2. Huyết áp trung bình 

Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy HATB trước và sau cài đặt PEEP 

theo Pes có tăng lên nhưng không có ý nghĩa thống kê. Trước cài đặt là 85,8 ± 

12,58 và sau cài đặt là 86,7 ± 11,19 với p > 0,05 (bảng 3.6). Từ kết quả trên chúng 

tôi nhận thấy khi thay đổi PEEP theo hướng dẫn của Pes không ảnh hưởng đến 

huyết động của bệnh nhân. HATB nhóm nghiên cứu của chúng tôi cao hơn nghiên 

cứu của Talmor và cộng sự, huyết áp trung bình nhóm nghiên cứu của ông là 75 ± 

13,3 [51]. Có thể những bệnh nhân của chúng tôi rất nặng lên duy trì liều vận mạch 

để đảm bảo huyết áp cao. 

Huyết áp có xu hướng tăng lên điều đó có thể lý giải một phần quá trình trao 

đổi khí tăng lên đáng kể sau khi đã mở các phế nang xẹp, huyết động cải thiện và 

huyết áp trung bình ổn định và xu hướng tăng. 

4.2.1.3. Thay đổi lên SpO2 

Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy chỉ số SpO2 là một trong các thông số 

oxy máu theo dõi thuận lợi nhất. Trong quá trình theo dõi sự biến đổi của SpO2 

trước và sau cài PEEP theo Pes. Trước nghiên cứu là 93,7 ± 3,04 sau nghiên cứu là 

96,6 ± 2,28 sự thay đổi này có ý nghĩa thống kê với p < 0,01 (bảng 3.6). Cải thiện 

tình trạng oxy máu của bệnh nhân. Chúng tôi không ghi nhân trường hợp nào SpO2 

giảm dưới 85% sau khi thay đổi PEEP theo Pes. Trong nghiên cứu Talmor không 

phân tích chỉ số này.  

4.2.2. Thay đổi các chỉ số khí máu 

4.2.2.1 Thay đổi tỷ lệ  PaO2/FiO2 

Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ PaO2/FiO2 cải thiện rất rõ sau khi cài 

(T1: 123,2 ± 35,93 và T2: 192,8 ± 81,94) có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với  
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p < 0,01 (biểu đồ 3.4). Chúng tôi có phân tích riêng nhóm ARDS nặng và nhóm 

ARDS trung bình ở hai thời điểm T1,T2 thì tỷ lệ PaO2/FiO2 có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê với ở nhóm ARDS nặng tăng từ 80,3 ± 11,25 lên 137 ± 70,95 với p 

< 0,05 (biểu đồ 3.4), và ở nhóm ARDS trung bình tăng từ 138,8 ± 7,98 lên 213,1 ± 

77,31 với p < 0,01 (biểu đồ 3.4). Chung cả hai nhóm tăng từ 123,2 ± 35,93 lên 

192,8 ± 81,94 với p< 0,01 (biểu đồ 3.4).  Kết quả của chúng tôi cũng phù hợp với 

nghiên cứu của tác giả Talmor tỷ lệ PaO2/FiO2 cải thiện sau khi được điều chỉnh 

PEEP theo hướng dẫn của Pes trước 147 ± 56 sau tăng lên 280 ± 126 [51]. 

Điều này chứng tỏ cài đặt mức PEEP theo hướng dẫn của Pes đã có hiệu quả 

huy động các phế nang bị xẹp tham gia vào quá trình trao đổi khí làm cải thiện oxy 

hóa máu. 

4.2.2.2. Thay đổi về PaO2 máu 

Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy PaO2 máu ở nhóm ARDS nặng trước 

và sau cài PEEP theo hướng dẫn của Pes có tăng lên nhưng không có sự khác biệt. 

Trước khi cài đặt PEEP theo Pes là 67,3 ± 10,99 sau khi cài PEEP theo Pes là 123,8 

± 77,15 với p > 0,05 (bảng 3.7). Còn nhóm ARDS trung bình trước và sau cài đặt 

PEEP theo hướng dẫn của Pes tăng từ 90,4 ± 26,36 lên 137,7 ± 78,15 có ý nghĩa 

thống kê với p<0,01 (bảng 3.7). Chung cho cả hai nhóm sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê. Để giải thích cho vấn đề này chúng tôi có lý luận như sau: nhóm những 

bệnh nhân ARDS nặng thường tổn thương phế nang đông đặc là chủ yếu, các phế 

nang bị xẹp ít, sử dụng PEEP để mở các phế nang bị xẹp ở vùng tranh chấp hiệu 

quả không cải thiện nhiều, do vùng phế nang đông đặc là nhiều. Trong nhóm nặng 

chúng tôi có 3 bệnh nhân tăng PaO2 máu ít so với trước khi cài đặt PEEP theo Pes 

và có 1 bệnh nhân PaO2 máu giảm. Nhóm ARDS trung bình cải thiện PaO2 tốt, điều 

này chứng tỏ vùng phế nang bị xẹp còn nhiều. Các phế nang bị xẹp đã được mở và 

tham gia vào quá trình trao đổi khí. Trên thế giới, nghiên cứu của Amato và Borges 

[43] đã chứng minh các phế nang xẹp đã được mở và tham gia vào quá trình trao 

đổi khí trên chụp cắt lớp vi tính ngực. 

Theo Talmor [51] PaO2 máu trước nghiên cứu là 91 ± 25 sau nghiên cứu 

là 124 ± 44. Ông phân tích chung nhóm nghiên cứu với nhóm đối chứng tỷ lệ 
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PaO2 ban đầu của hai nhóm không có sự khác biệt, sau điều chỉnh PEEP theo 

hướng dẫn của Pes sự khác biệt giữa hai nhóm có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 

Ở nhóm chứng 107 ± 44 sau nghiên cứu là 101 ± 33 sự khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê với p > 0,05.  

Vậy việc sử dụng PEEP tối ưu mở các phế nang xẹp tham gia quá trình 

trao đổi khí. 

4.2.2.3. Thay đổi về PaCO2 máu 

Trong nghiên cứu của chúng tôi sự thay đổi của PaCO2 trước và sau cài đặt 

PEEP theo hướng dẫn của Pes có sự thay đổi nhưng không có ý nghĩa thống kê. 

Với nhóm ARDS nặng trước và sau nghiên cứu PaCO2 có tăng lên từ 46,3 ± 15,8 

so với 55,8 ± 23,78 với p > 0,05 (bảng 3.8). Cũng tương tự như vậy nhóm ARDS 

trung bình và chung cho cả hai nhóm sự thay đổi không có ý nghĩa thống kê với p 

> 0,05 (bảng 3.8). Phân tích từng nhóm với từng cá thể chúng tôi có ghi nhận 

được 4/30 (chiếm 13,3%) có tăng PaCO2 trước và sau cài đặt PEEP theo Pes. 

Trong nghiên cứu của Talmor tác giả không phân tích chỉ số PaCO2. Kết quả cài 

PEEP theo Pes có làm tăng PaCO2 máu nhưng không có ý nghĩa thống kê. Trong 

đó số lượng bệnh nhân tăng PaCO2 máu không nhiều. Những trường hợp bệnh 

nhân có tăng PaCO2 chúng tôi thường tăng tối đa nhịp thở lên 35 lần/phút và tăng 

Vt lên 8ml/kg, nếu không cải thiện chúng tôi trở lại mức PEEP ban đâu hay 

chuyển mode thở kiểm soát áp lực. 

4.2.2.4. Thay đổi về SaO2 máu 

Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy nhóm ARDS nặng, chỉ số SaO2 tăng 

có ý nghĩa thống kê từ 91 ± 2,98 lên 97,1 ± 1,73 với p < 0,01 (bảng 3.9) sau khi cài 

PEEP theo Pes. Ở nhóm ARDS trung bình trước cài PEEP theo Pes là 93,1 ± 6,01 

sau cài đặt là 97,6 ± 2,26 với p < 0,01 (bảng 3.9). Điều này cũng phù hợp với việc 

tăng PaO2 ở trên. Do hiệu quả trao đổi khí của các phế nang xẹp đã được mở. Trong 

nghiên cứu của Talmor không đề cập đến SaO2. 

4.2.2.5. Thay đổi về HCO3- máu 

Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy chỉ số HCO3- máu trước và sau cài 

đặt PEEP theo hướng dẫn của Pes có sự thay đổi nhưng không có ý nghĩa thống kê. 
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Trước khi cài đặt là 25,6 ± 7,54 và sau cài đặt là 26,4 ± 7,02 với p > 0,05 (bảng 

3.10). Nhóm ARDS nặng là 25,6 ± 9,10 và sau cài đặt là 27,9 ± 8, 72 với p > 0,05 

(bảng 3.10). Nhóm ARDS trung bình là 25,6 ± 7,13 và sau cài đặt là 25,9  ± 6,44 

với p > 0,05 (bảng 3.10). Trong nghiên cứu của Talmor tác giả không phân tích chỉ 

số HCO3-, chúng tôi vẫn đưa vào nghiên cứu để đánh giá một cách toàn diện về sự 

thay đổi khí máu của bệnh nhân. 

Kết quả trên cũng tương ứng với việc PaCO2 tăng hệ đệm của hô hấp tăng 

nhanh hơn hệ đệm của thận. Cơ thể điều chỉnh cân bằng hệ đệm.  

4.2.2.6. Thay đổi về pH máu 

Trong nghiên cứu của chúng tôi pH cũng được đưa vào chỉ số nghiên cứu. 

Sự thay đổi của pH trước và sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn của Pes có sự thay 

đổi nhưng không có ý nghĩa thống kê. Trước cài đặt pH là 7,36 ± 0,09 sau cài đặt là 

7,35 ± 0,12 với p > 0,05 (bảng 3.11). Trong nghiên cứu nếu  phân tích từng cá thể 

cụ thể, chúng tôi ghi nhận đước có 3/30 (chiếm 10%) có pH toan nặng < 7,15 sau 

khi cài PEEP theo Pes. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với việc PaCO2 máu tăng 

mà chúng tôi đã bàn luận ở trên. Khi cài đặt PEEP cao gây ra tình trạng khí trong 

phế nang không được lưu thông, ứ đọng PaCO2 gây toan hô hấp dẫn đến pH giảm. 

Talmor không phân tích chỉ số này trong nghiên cứu của ông.  

4.2.3. Thay đổi PEEP 

Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy chỉ số PEEP đã thay đổi tăng lên so với 

trước nghiên cứu sự thay đổi có ý nghĩa thống kê. Trước nghiên cứu PEEP là 10,2 ± 

2,79 sau cài PEEP theo hướng dẫn của Pes PEEP là 14,5 ± 2,79 với p < 0,01(bảng 

3.12). Ở nhóm ARDS nặng trước cài PEEP theo Pes là 10,8 ± 2,38 sau cài đặt PEEP 

theo Pes là 14,5 ± 3,16 với p < 0,01 (bảng 3.12). Tương tự ở nhóm ARDS trung bình 

trước cài đặt PEEP theo Pes là 9,9 ± 2,95 sau cài PEEP theo Pes là 14,4  ± 2,24 với p < 

0,01 (bảng 3.12). Trong nghiên cứu của tác giả Talmor và cộng sự [51], PEEP trước 

cài là 13 ± 5 sau cài đặt tăng lên là 17 ± 6. Việc sử dụng PEEP ban đầu còn phụ thuộc 

vào thầy thuốc nên có sự chênh lệch giữa nghiên cứu của chúng tôi và tác giả Talmor.  

Chúng tôi nhận thấy rằng tất cả PEEP cài cho bệnh nhân ARDS trước nghiên 

cứu của chúng tôi chưa phải là PEEP tối ưu nhất. PEEP được dùng cho các bệnh 
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nhân lúc đầu đa phần là theo kinh nghiệm của từng bác sĩ và điều chỉnh PEEP sao 

cho áp lực cao nguyên (Pplateau) luôn luôn < 30 cm H2O [30]. PEEP ở đây chưa 

phản ánh đúng cho tất cả các bệnh nhân ARDS nói chung và bệnh nhân trong 

nghiên cứu nói riêng. Với việc lựa chọn PEEP ban đầu chưa thật hợp lý. 

Với độ lệch PEEP khí cài đặt là 4,6 ± 0,44, ở nhóm nặng ∆ PEEP là  

3,8 ± 0,79, và nhóm trung bình ∆ PEEP là 4,9 ± 0,52 (bảng 3.12). Qua đó việc sử 

dụng PEEP tại khoa thực sự chưa thật sự hiệu quả.  

4.2.4. Thay đổi cơ học phổi  

4.2.4.1. Thay đổi PtpPEEP 

Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy áp lực xuyên phổi cuối thì thở ra 

trước và sau khi cài PEEP theo hướng dẫn của Pes có sự thay đổi đáng kể có ý 

nghĩa thống kê. Trước nghiên cứu PtpPEEP là 0,3 ± 2,23 sau nghiên cứu PtpPEEP 

là 3,2 ± 1,63 với p < 0,01 (bảng 3.13). Ở nhóm ARDS nặng PtpPEEP trước cài đặt 

1,63 ± 3,07 sau cài đặt là 4,6 ± 1,5 với p < 0,05 (bảng 3.13). Nhóm ARDS trung 

bình PtpPEEP trước cài là âm 0,23 ± 1,66 sau cài đặt là 2,7 ±  1,36 với p < 0,01 

(bảng 3.13). Chúng tôi nhận thấy rằng áp lực xuyên phổi cuối thì thở ra của bệnh 

nhân nghiên cứu trước khi cài đặt PEEP theo Pes < 0 cmH2O (- 3 cmH2O) rất nhiều, 

sau khi điều chỉnh theo Pes nâng PEEP tăng lên áp lực xuyên phổi tăng lên theo 

mức PEEP. Cũng tương tự như nghiên cứu của tác giả Talmor và các cộng sự [51] 

áp lực xuyên phổi cuối thì thở ra trước cài PEEP theo Pes là âm 2,8 ± 5,0 sau cài 

PEEP theo Pes là 0,1 ± 2,6. Như vậy việc nâng PEEP để giữ cho áp lực xuyên phổi 

luôn luôn lớn hơn hoặc = 0 dẫn đến các phế nang xẹp được mở, trao đổi oxy được 

cải thiện. Kết quả oxy hóa máu tăng lên. Áp lực xuyên phổi cuối thì thở ra dương 

dẫn đến quá trình trao đổi khí tốt hơn và oxy máu được cải thiện lên, giá trị của Pes 

giúp cho xác định được mức PEEP nào là tối thiểu để giúp các phế nang không bị 

xẹp ở mức tối đa với mỗi bệnh nhân, và giai đoạn tiến triển của bệnh. 

4.2.4.2. Thay đổi PtpPlat 

Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy áp lực xuyên phổi cuối thì hít vào 

trước và sau cài PEEP theo hướng dẫn của Pes có sự tăng lên có ý nghĩa thống kê. 

Trước nghiên cứu PtpPlat là 15,2 ± 5,33 cmH2O sau cài PEEP theo hướng dẫn của 
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Pes là 19,1 ± 4,79 cmH2O với p < 0,01 (bảng 3.14). Cũng tương tự như phân tích ỏ 

trên đối với PtpPEEP, áp lực xuyên phổi cuối thì hít vào tăng lên do các phế nang 

được mở tối đa, kết quả trao đổi khí tăng lên. Nghiên cứu của Talmor và cộng sự 

[51] áp lực xuyên phổi cuối thì hít vào là 21,2 ± 4,9, cũng tương tự trong nghiên 

cứu của chúng tôi. Đảm bảo áp lực xuyên phổi cuối thì hít vào luôn < 25 cm H2O để 

đảm bảo cho các phế nang không bị căng giãn quá mức. 

4.2.4.3. Thay đổi Ppeak 

Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy áp lực đỉnh của bệnh nhân thay đổi 

trước và sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn của Pes có ý nghĩa thống kê. Trước 

cài PEEP theo Pes, Ppeak là 28,6 ± 4,72 cmH2O sau cài PEEP theo Pes, Ppeak là 

33,1 ± 4,46 cmH2O với p < 0,01 (bảng 3.15). Cũng tương tự như nghiên cứu của 

Talmor và cộng sự [51], Ppeak sau cài đặt là 35 ± 8 và sau 72h là 32 ± 8. Áp lực 

đỉnh tăng lên sau cài đặt PEEP dưới hướng dẫn của Pes. 

Chúng tôi nhận thấy giữa PEEP và Ppeak có mối tương quan thuận với nhau. 

Nhận xét này cho thấy, trước khi sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn của Pes áp lực 

đỉnh đường thở tăng lên tương ứng với PEEP cũng tăng lên mở các phế nang được 

tốt hơn. Với Ppeak tăng cao nhưng chúng tôi không ghi nhân trường hợp nào chấn 

thương áp lực gây tràn khí (Ppeak thấp nhất là 17 cmH2O và cao nhất là 42 cmH2O 

(bảng 3.15). Cơ học phổi phụ thuộc vào  thành ngực từng cá thể bệnh nhân.  

4.2.4.4. Thay đổi Pmean 

Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy áp lực trung bình của bệnh nhân có 

tăng lên trước và sau cài đặt PEEP theo hướng dẫn của Pes có ý nghĩa thống kê. 

Trước cài PEEP theo Pes là 19,9 ± 4,32 cmH2O sau cài PEEP theo Pes là 22,9 ± 

4,16 cmH2O với p < 0,01 (bảng 3.16). Cũng tương tự như nghiên cứu của Talmor 

và cộng sự [51], áp lực trung bình đường thở tăng lên khi cài PEEP tăng, sau cài đặt 

là 20 ± 6 và sau 72h là 22 ± 6 và tương tự như Ppeak. Pmean và PEEP cũng có mối 

tương quan thuận với nhau. 

4.2.4.5. Thay đổi compliance phổi 

 Trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đánh giá chỉ số độ đàn hồi của phổi 

tĩnh của bệnh nhân. Chúng tôi nhận thấy rằng trước và sau cài PEEP theo hướng dẫn 
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Pes, thì compliance của bệnh nhân tăng có ý nghĩa thống kê. Trước cài PEEP theo Pes 

là 27,2 ± 2,63 và sau cài PEEP theo Pes là 29,7 ± 3,73 với p < 0,01 (bảng 3.17). Kết 

quả nghiên cứu của Talmor [51], compliance phổi sau cài đặt là 36 ± 12, và 72h sau 

đặt là 45 ± 14, những bệnh nhân ARDS trong nghiên cứu của tác giả đa số ở mức 

độ trung bình, nên chức năng cơ học phổi còn tốt cải thiện tăng lên cao hơn so với 

nghiên cứu của chúng tôi. 

Compliance tăng lên không chỉ phản ánh được các phế nang xẹp đã được mở 

và quá trình trao đổi khí tốt lên. 

4.3. Tác dụng không mong muốn của kỹ thuật đo Pes 

4.3.1. Ảnh hưởng lên nhịp tim và SpO2 

 Trong số 30 bệnh nhân được cài PEEP theo hướng dẫn của Pes trong 

nghiên cứu của chúng tôi, có 1 trường hợp bệnh nhân có rối loạn nhịp tim 1/30 

(chiếm 3,3%). Còn lại không có ghi nhận trường hợp nào rối loạn nhịp tim tăng 

hoặc giảm 20% so với ban đầu trước khi cài PEEP theo hướng dẫn của Pes (bảng 

3.18). Kết quả này cũng tương tự như của tác giả Talmor [51]. Không có bệnh 

nhân nào rối loạn nhịp tim tăng hoặc giảm 20% so với ban đầu.  

 Bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi trước khi cài PEEP có 1 bệnh 

nhân có loạn nhịp nhanh và sau cài PEEP theo hướng dẫn Pes bệnh nhân vẫn loạn 

nhịp nhanh. Bệnh nhân có tiền sử suy tim loạn nhịp trước đó, khi cài PEEP theo 

hướng dẫn Pes không làm cho nhịp tim nặng thêm so với ban đâu.  

 Trong nghiên cứu của chúng tôi cũng như tác giả Talmor [51] không ghi 

nhận trường hợp nào SpO2  tụt dưới < 85% (bảng 3.18). 

4.3.2. Chấn thương áp lực 

 Chấn thương áp lực là một trong những biến chứng được quan tâm nhất bởi 

lẽ nó có thể đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Khi bệnh nhân được sử dụng PEEP 

cao hơn so với thông thường với một áp lực cao nguyên > 30 cm H2O, nguy cơ gây 

giãn các phế nang quá mức có thể dẫn đến tràn khí màng phổi hoặc tràn khí trung 

thất. Trong số 30 bệnh nhân được cài PEEP theo hướng dẫn của Pes trong nghiên 

cứu của chúng tôi, không có trường hợp nào gây tràn khí màng phổi hay tràn khí 

trung thất (bảng 3.18). Nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự nghiên cứu của 
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Talmor và cộng sự [51] không ghi nhân chấn thương áp lực sau khi cài PEEP theo 

hướng dẫn của Pes. Đây là kỹ thuật an toàn và được theo dõi và kiểm soát chặt 

không gây ra biến chứng. 

4.3.3. Chấn thương mũi họng, chảy máu loét thực quản 

 Trong nghiên cứu của chúng tôi không ghi nhận trường hợp nào gây tỏn 

thương chảy máu mũi, họng do ống thông thực quản gây ra (bảng 3.18). Thủ 

thuật này an toàn tương tự như đặt ống thông dạ dày cho ăn thường quy ở khoa 

Hồi sức tích cực. Chúng tôi đặt cho 5 bệnh nhân đường mũi còn lại tất cả chúng 

tôi đặt đường miệng (theo khuyến cáo của nhà sản xuất ông thông thực quản có 

bóng chèn để đo áp lực thực quản thường cứng hơn ống thông dạ dày cho ăn) 

hạn chế tổn thương niêm mạc mũi do tính chất của ống thông. 

 Trong nghiên cứu của chúng tôi không tiến hành soi thực quản dạ dày được 

hết cho tất cả cho các bệnh nhân nghiên cứu, bởi vì kỹ thuật soi dạ dày thực quản 

cho bệnh nhân phải thực hiện tại đầu giường mà bệnh nhân nặng không thể di 

chuyển đến phòng thăm dò chức năng được. Bệnh nhân đến với chúng tôi thì bất kể 

thời gian nào, việc mời bác sĩ thăm dò chức năng rất là phiền phức. Để đảm bảo an 

toàn tính mạng bệnh nhân có những bệnh nhân khi oxy máu thấp, chúng tôi không 

tiến hành soi ngay mà can thiệp đặt ống thông đo áp lực thực quản, sau khi kết thúc 

quá trình nghiên cứu chúng tôi có đánh giá soi lại cho bệnh nhân. Trong nghiên cứu 

chúng tôi có tất cả 11 bệnh nhân được tiến hành nội soi thực quản dạ dày trước và 

sau khi tiến hành nghiên cứu và thu được kết quả không có tác dụng phụ của bóng 

áp lực thực quản gây chèn ép làm loét và chảy máu thực quản (bảng 3.18). Chúng 

tôi có 2 bệnh nhân trước tiến hành nghiên cứu có vết trợt ở 1/3 giữa thực quản 

chúng tôi vẫn tiến hành đặt ống thông đo áp lực thực quản. Sau khi kết thúc chúng 

tôi có kiểm tra lại thì vết trợt ở 1/3 giữa không tổn thương nặng thêm (bảng 3.18). 

Qua 11 bệnh nhân trên chúng tôi có thể sơ bộ kết luận rằng việc triển khai kỹ thuật 

đo áp lực thực quản để tìm PEEP tối ưu cho bệnh nhân ARDS là an toàn. Chưa ghi 

nhận được một biến chứng nào sảy ra do kỹ thuật trên. 
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4.3.4. Kết nối thiết bị với máy thở 

 Trong nghiên cứu của chúng tôi có 2 trường hợp (chiếm 6,67%), mất sóng áp 

lực trên màn hình (bảng 3.18). Sau khi kiểm tra phát hiện lúc cho bệnh nhân ăn đã 

làm tuột ống thông khỏi vị trí ban đầu. Sau khi điều chỉnh lại ống thông có sóng áp 

lực trở lại trên màn hình máy thở. 

Thời gian kết nối các thiết bị với nhau và bệnh nhân (bảng 3.18). Tỷ lệ kết 

nối thành công giữa modul thực quản với máy thở: 100% thành công. 

+ Tỷ lệ kết nối thành công cáp ống thông thực quản – modul ống thông thực 

quản: 100% thành công. 

+ Kiểm tra modul và test máy trước khi tiến hành: 100% thành công. 

+ Tỷ lệ lỗi phần mềm do máy thở AVEA: 0%. 

Qua kỹ thuật đặt ống thông và sử dụng kết nối với máy thở chúng tôi nhận 

thấy đây là kỹ thuật đơn giản dễ thực hiện và tỷ lệ kết nối máy với modul, modul 

với ống thông qua cáp nối cao.  

5. KẾT LUẬN 

5.1. Hiệu quả của kỹ thuật đo áp lực thực quản để cài đặt áp lực dương cuối thì thở 

ra (PEEP) chobệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển.   

a. Lâm sàng 

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

Pes. 

Làm thay đổi chỉ số SpO2 tăng lên, trước và sau cài đặt PEEP theo Pes 

b. Khí máu 

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

- Không làm thay đổi PaCO2 máu, pH máu, và HCO3- máu trước và sau cài 

đặt PEEP theo Pes. 

- Cải hiện PaO2 máu, SaO2 máu trước và sau cài đặt PEEP theo Pes. 

c. Chỉ số PEEP 

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

d. Cơ học phổi 

 - Áp lực xuyên phổi cuối thì thở ra giữ được mức > 0 trước và sau cài đặt 

PEEP theo Pes. 



107 

 

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

 - Áp lực đỉnh đường thở và áp lực trung bình tỷ lệ thuận với PEEP có mối 

tương quan chặt chẽ. 

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

5.2. Biến chứng của kỹ thuật đo áp lực thực quản để cài đặt áp lực dương cuối thì 

thở ra (PEEP) chobệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển.   

 - Đây là kỹ thuật tương đối an toàn không gây ra bất cứ một tác dụng không 

phụ nào trong quá trình làm thủ thuật. 

 - Không gặp trường hợp nào chấn thương thực quản do ống thông. 

 - Sự cố về mất tín hiệu sóng áp lực do bệnh nhân kích thích tuột, di lệch ống 

thông (6,67%). 
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PHẦN 3: NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ LỌC MÁU HẤP PHỤ VỚI MÀNG LỌC 

OXIRIS TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN  

SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN 

1. MỤC TIÊU: 

1.1.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 

1.2. Nhận xét một số tai biến, biến chứng trong quá trình lọc máu liên tục 

bằng quả lọc Oxiris.  

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

2.1.1.Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 

Bệnh nhân ≥ 18 tuổi. 

Chẩn đoán suy hô cấp tiến triển mức độ trung bình và nặng (*). 

Thời gian khởi phát bệnh ≤ 7 ngày. 

* Bệnh nhân được chẩn đoán ARDS mức độ trung bình hoặc mức độ nặng 

theo định nghĩa năm 2012 của Hội Hồi Sức Tích Cực Châu Âu, Hội Lồng Ngực, 

Hội Chăm Sóc Đặc Biệt Hoa Kỳ: 

+ 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). 

+ Phân chia mức độ phụ thuộc oxy hóa máu : 

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

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

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

- Bệnh nhân phù phổi huyết động 

- Bệnh nhân chống chỉ định lọc máu: không có chống chỉ định tuyệt đối, tuy 

nhiên cần thận trọng chỉ định trong các trường hợp sau:  
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+ Không nâng được HA tâm thu ≥ 90 mmHg bằng các biện pháp truyền dịch 

và thuốc vận mạch. 

+ Rối loạn đông máu nặng 

+ Giảm tiểu cầu nghi ngờ do heparin trong các trường hợp dùng chống đông 

heparin. 

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

độc paraquat. 

 - Bệnh nhân chỉ định ECMO  

 - Những bệnh nhân hoặc gia đình bệnh nhân từ chối tham gia nghiên cứu 

 - Những bệnh nhân suy giảm miễn dịch 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp, tự chứng. 

2.2.2. Cỡ mẫu: Thuận tiện 

2.2.3. Cách thức tiến hành nghiên cứu 

2.2.3.1. Phương tiện nghiên cứu 

- Bệnh án nghiên cứu theo mẫu thiết kế 

- Máy thở có đầy đủ các phương thức thở thể tích, áp lực: PURITAN 

BENNETT 840, VELA COMPREHENSIVE. 

- Máy xét nghiệm hóa sinh và huyết học được thực hiện tại khoa hóa sinh và 

khoa huyết học bệnh viện Bạch mai. 

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

Bạch Mai:  

+ Xét nghiệm soi, cấy xác định vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng... 

+ Xét nghiệm xác định virus: RT-PCR Lamp với kỹ thuật khuếch đại gen 

đẳng nhiệt  

+ RT-PCR phương pháp one-step Real-Time (LightMix Modular Influenza 

A H1; H3; H5; H7..) trên máy LightCycler 480 Instrument 

- Định lượng các cytokines (Interleukin) trong máu: trên máy xét nghiệm 

miễn dịch Immulite 1000 hãng Siemens tại khoa Hóa sinh bệnh viện Bạch mai và 

Bệnh viện trung ương quân đội 108: thực hiện theo quy trình lấy mẫu máu, ly tâm, 

bảo quản mẫu huyết thanh, xét nghiệm định lượng các cytokines. 
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- Máy phân tích khí máu tại giường GEM 3000 đặt tại khoa Hồi sức tích cực. 

- Monitoring của hãng Nihon Koden, Hewlett Packard Viridia cho phép theo 

bệnh nhân liên tục và đo các thông số huyết động. 

- Máy điện tim, máy chụp X quang tại giường. 

- Hệ thống hút trung tâm, oxy trung tâm. 

- Bơm tiêm điện, máy truyền dịch của B.Braun, Terumo. 

- Phương tiện lọc máu: máy lọc máu Prismaflex của hãng Gambro, màng 

lọc oXiris, bộ dây và túi đựng dịch thải, dịch thay thế (dịch Hemosol của hãng 

Gambro). 

- Các thuốc và dụng cụ khác sử dụng trong lọc máu liên tục: túi dịch lọc 

bicarbonat được pha sẵn và đóng túi sẵn, kaliclorua ống, gói gạc vô khuẩn, dung dịch 

sát khuẩn, natriclorua 0,9%, heparin, natribicarbonat 0,14%, catheter 02 nòng tĩnh 

mạch cỡ 12F. 

-  Hệ thống hút áp lực (ống hút, máy hút) 

2.2.3.2. Địa điểm: Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai. 

2.2.3.3. Các bước tiến hành nghiên cứu 

Tất cả các bệnh nhân thuộc đối tượng nghiên cứu đều được làm bệnh án 

nghiên cứu, khám lâm sàng, làm các xét nghiệm, điều trị và theo dõi theo hướng 

dẫn của khoa Hồi sức tích cực. 

Khám lâm sàng, làm các xét nghiệm: 

- Khám lâm sàng: BN được khai thác tiền sử, bệnh sử, được khám và đánh giá 

ý  thức, mạch, HA, tần số tim, tiếng tim, tần số thở, SpO2. 

- Xét nghiệm: BN được làm các xét nghiệm cơ bản 

Khí máu động mạch 

XQ tim phổi. 

Công thức máu, đông máu cơ bản, sinh hóa máu: chức năng gan, thận Canxi toàn 

phần và Canxi ion hóa.... 

Các xét nghiệm khác tùy thuộc bệnh lý và diễn biến bệnh của bệnh nhân. 

Điều trị thường qui 

- Các biện pháp đảm bảo hô hấp với mục tiêu: duy trì SpO2 ≥ 88%, PaO2 ≥ 58 

mmHg. 
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+ BN được thở máy theo protocol thông khí nhân tạo cho bệnh nhân ARDS 

của khoa HSTC. 

- Các biện pháp đảm bảo tuần hoàn với mục tiêu: duy trì huyết áp trung bình 

≥ 65 mmHg bằng các biện pháp bù dịch và sử dụng thuốc vận mạch. 

Tất cả bệnh nhân được đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi CVP liên tục. 

Đặt catheter động mạch theo dõi HA động mạch liên tục. 

Nếu huyết động ổn định: hạn chế dịch đưa vào cơ thể, không để cân bằng 

dịch dương. Nếu có tình trạng tăng thể tích tuần hoàn thì kết hợp với thuốc lợi tiểu 

furosemide. 

Nếu huyết động không ổn định: truyền dịch một cách thận trọng và theo dõi 

sát áp lực tĩnh mạch trung tâm, HA, nước tiểu và ran phổi. Khi CVP >15 cmH2O 

mà HA trung bình (TB) < 65 mmHg thì kết hợp với thuốc vận mạch để đảm bảo 

huyết áp. 

- Sử dụng an thần, giảm đau và giãn cơ 

- Kiểm soát glucose máu 

- Kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Điều trị nguyên nhân 

- Các biện pháp khác: truyền albumin để luôn >30gam/lít, đảm bảo dinh 

dưỡng đầy đủ, dự phòng loét dạ dày do stress, dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu. 

Tư thế bệnh nhân đầu 30-450 trừ khi có chống chỉ định, chăm sóc chống loét. Nội 

soi rửa phế quản khi có xẹp phổi do nút đờm, hoặc lấy bệnh phẩm xét nghiệm vi 

sinh. Hút đờm giãi với dây hút đờm kín để hạn chế tình trạng mất áp lực đường thở. 

Tiến hành lọc máu liên tục với quả lọc oXiris theo quy trình lọc máu liên 

tục tĩnh mạch tĩnh mạch (CVVH) của khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch 

Mai (Phụ lục) 

- Chuẩn bị dụng cụ và máy lọc máu: (máy Prisma Flex của hãng Gambro) 

có chức năng CVVH và màng lọc oXiris, bộ dây lọc máu, túi thải, dịch lọc máu 

Hemosol và các thuốc sử dụng trong quá trình lọc máu liên tục. Chai dịch NaCl 

0,9% và heparin để priming. 
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- Chuẩn bị nhân lực: 1 bác sỹ và 2 điều dưỡng được đào tạo 

+ Bác sĩ ra chỉ định và các thông số kỹ thuật của mỗi lần lọc 

+ Bác sĩ đặt catheter 2 nòng lọc máu vào tĩnh mạch trung tâm theo phương 

pháp Seldinger 

+ 2 điều dưỡng phụ đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, phụ lắp máy lắp bộ 

màng và dây lọc máu, chuẩn bị và tiến hành priming (mồi dịch và sẵn sàng cho kỹ 

thuật) trước khi kết nối với người bệnh 

- Chuẩn bị bệnh nhân : Giải thích cho bệnh nhân và người nhà và ký cam kết 

thực hiện kỹ thuật.  Đặt catheter 02 nòng  tĩnh mạch bẹn hoặc catheter tĩnh mạch 

cảnh trong. 

- Các bước tiến hành lọc máu 

+ Kết nối hệ thống tuần hoàn của máy LMLT với tĩnh mạch của bệnh nhân 

thông qua catheter 2 nòng đã được chuẩn bị trước 

+ Vận hành các bơm trên máy lọc máu và điều chỉnh tốc độ các bơm theo quy trình 

(gồm bơm tốc độ máu, bơm tốc độ dịch thay thế, dịch thẩm tách, bơm dịch thải..) 

+ Sử dụng chống đông trong suốt quá trình lọc máu liên tục:  

- Quy trình sử dụng chống đông bằng heparin  

Phân loại nguy cơ và bác sĩ ra chỉ định loại thuốc chống đông và liều lượng. 

Nguy cơ chảy máu cao: aPTT > 60 giây; INR > 2,5; TC < 60 G/lít: không 

dùng chống đông 

Nguy cơ chảy máu thấp: 40 giây < aPTT < 60 giây; 1,5 < INR < 2,5; 60 < 

TC < 150 G/lít: khởi đầu 5 đơn vị/kg/giờ. 

Không có nguy cơ chảy máu: aPTT < 40 giây; INR < 1,5; TC > 150 G/lít: 

khởi đầu 10 đơn vị/kg/giờ. 

Xét nghiệm aPTT 6 giờ/lần và điều chỉnh heparin để đạt aPTT sau màng từ 45 

- 60 giây theo protocol sau: 
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Protocol điều chỉnh heparin theo aPTT 

aPTT sau màng Heparin bolus Điều chỉnh tốc độ dịch truyền 

>150 - - Dừng heparin trong 1 giờ 

- Giảm heparin 200 đơn vị/giờ 

- Kiểm tra lại aPTT sau 6 giờ 

- Nếu còn > 150, xét dùng protamin 

>100 - - Dừng heparin trong  một giờ 

- Giảm heparin 200 đơn vị/giờ 

- Kiểm tra lại aPTT sau 6 giờ 

80-100 - - Giảm heparin 200 đơn vị/giờ 

60-80 - - Giảm 100 đơn vị/giờ 

45-60 - - Không thay đổi 

40-45 1000 đơn vị - Tăng tốc độ 200 đơn vị/giờ 

30-40 2000 đơn vị - Tăng tốc độ heparin 400 đơn vị/giờ 

<30 5.000 đơn vị - Tăng tốc độ heparin 400 đơn vị/giờ 

- Nếu làm lại aPTT < 30 xem xét phối 

hợp chống đông. 

 

Tiêu chuẩn ngừng lọc máu 

- Lâm sàng tiển triển tốt: X quang tim phổi cải thiện 

- Khí máu: PaO2/FiO2 ≥ 300 

- Đủ tiêu chuẩn xem xét cai thở máy 

- Dừng thuốc vận mạch mà huyết động của bệnh nhân vẫn ổn định  

 Kết thúc lọc máu: 

- Thời hạn sử dụng quả lọc từ 18 – 22 giờ, nếu quả lọc bị tắc trước thời hạn 

thì thay quả tiếp theo. 

- Ngừng chống đông (nếu có) 30 phút trước khi kết thúc lọc máu 

- Điều chỉnh tốc độ dịch thay thế và tốc độ dịch siêu lọc về mức 0 

- Giảm dần tốc đô bơm máu về mức 80 ml/giờ 

- Dồn trả máu về bệnh nhân theo quy trình sau 
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+ Mở đường dịch dự phòng, đồng thời khóa đường máu ra từ catheter 

+ Dồn trả máu từ từ về bệnh nhân 

+ Dừng bơm máu khi đã trả hết máu về bệnh nhân và khóa đường máu trở về 

tại vị trí catheter. 

+ Ngắt mạch tuần hoàn của máy với bệnh nhân tại vị trí catheter  

- Bảo quản catheter theo quy trình sau 

- Dùng 2 bơm 10 ml chứa nước muối 0,9% để đuổi máu trong hai đường của 

catheter 

- Dùng 1 bơm 5 ml lấy 2,4 – 2,6 ml (tùy theo kích cỡ của mỗi catheter, nên 

kiểm tra trước) heparin nguyên chất để làm đầy 2 đường của catheter. 

- Bọc catheter bằng gạc vô khuẩn và dán băng dính cố định 

Theo dõi hiệu quả lọc máu qua định lượng nồng độ cytokines 

+ Theo dõi các thông số: mạch, huyết áp, SpO2 liên tục, CVP, nước tiểu, và cân 

bằng dịch vào ra 3 giờ/lần, cân bệnh nhân hằng ngày (sau khi khi kết thúc mỗi quả). 

+ Định lượng cytokine máu tại các thời điểm: T1, T2, T3, T4, T5, T6. 

Qui trình lấy mẫu xét nghiệm định lượng Cytokine máu 

Chuẩn bị: 

+ 01 ống nghiệm nắp tím (5ml) 

+ 02 ống nghiệm nắp vàng (4ml) 

+ Ghi giấy xét nghiệm thường với nội dung yêu cầu là định lượng các loại 

cytokine (TNF-, IL-1, IL-6, IL-8, IL-10) 

Lấy máu: 

+ Lấy 05ml máu tĩnh mạch bơm vào ống nghiệm nắp tím chống đông EDTA 

=> lắc kỹ. 

+ Lấy 08ml máu tĩnh mạch bơm vào 02 ống nghiệm nắp vàng, mỗi ống bơm 

vào 04ml (Nếu không có ống nắp vàng có thể thay bằng ống nắp đỏ của khoa vi 

sinh) => lắc đều 6 lần. 

+ Bọc kín ống nghiệm bằng 2 lần túi nilon sau đó gửi ngay lên khoa Vi sinh - 

Bệnh viện Bạch Mai. Bảo quản trong tủ âm sâu 80 độ được định lượng làm 2 đợt. 
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Thời điểm lấy máu: T1, T2, T3, T4, T5 

T1: Trước khi bắt đầu quả lọc đầu tiên. 

T2: 6h sau khi bắt đầu quả lọc đầu tiên. 

T3: Sau khi kết thúc quả lọc đầu tiên (giờ thứ 20-24). 

 T4: Sau khi kết thúc quả lọc thứ 2 (giờ thứ 40-48) 

T5: Sau khi kết thúc quả lọc thứ 3 (giờ thứ 60-72) 

- Xét nghiệm khí máu động mạch (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE ) tại các thời 

điểm: T1, T2, T3, T4, T5.  

-Diễn biến tỷ lệ PaO2/FiO2 tại các thời điểm T1, T2, T3, T4, T5. 

Đánh giá và theo dõi, xử trí biến chứng 

- Chảy máu 

+ Nguyên nhân: có thể do rối loạn đông máu trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn 

hoặc do quá liều thuốc chống đông hoặc phối hợp cả hai. 

+ Xử trí: nếu do diễn biến của bệnh chính cần truyền thêm các chế phẩm 

máu và khối tiểu cầu theo hướng dẫn truyền máu và các chế phẩm máu ở bệnh nhân 

nhiễm khuẩn. Nếu do quá liều chống đông phải điều chỉnh lại liều chống đông, 

truyền plasma tươi đông lạnh, dùng protamin sulfat để trung hòa tác dụng heparin 

theo tỉ lệ 1:1.  

- Tắc quả lọc:  

+ Máy thường báo chênh lệch áp lực đầu và cuối quả lọc cao (thường  

> 100 mmHg), áp lực xuyên màng cao (thường > 200 mmHg) trong quá trình lọc 

máu (các thông số cài đặt vẫn đang ổn định). 

+ Nguyên nhân: thường do sử dụng chống đông chưa phù hợp, có thể có tình 

trạng tăng đông liên quan đến bệnh nền hoặc Hct tăng cao. 

+ Biện pháp dự phòng bằng điều chỉnh liều thuốc chống đông đạt đích điều trị 

hoặc rửa màng lọc định kỳ 2-3 giờ 1 lần, tăng tỉ lệ hòa loãng trước màng. 

+ Xử trí thay quả lọc nếu màng đã tắc nhiều (đã điều chỉnh các thông số khác 

nhưng không ảnh hưởng đến liều điều trị). 

Rối loạn điện giải: 

+ Ít gặp rối loạn về điện giải máu liên quan đến kỹ thuật lọc máu liên tục. 

Tuy nhiên có thể gặp hạ kali máu có liên quan đến nồng độ dịch lọc 
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+ Biện pháp cần tuân thủ chặt chẽ quy trình theo dõi xét nghiệm để điều 

chỉnh nồng độ kali dịch thay thế kịp thời. 

Tan máu: 

+ Nguyên nhân 

. Do tăng hòa loãng sau màng ở các bệnh nhân có Hct cao 

. Do tăng tốc độ dịch siêu lọc quá cao và nhanh 

. Do cô đặc máu xuất hiện tăng dần trong quá trình điều trị 

. Hoặc do phối hợp của tất cả các yếu tố trên 

+ Biện pháp:  

.  Điều chỉnh hòa loãng trước màng ở các bệnh nhân có Hct cao 

. Theo dõi sát lượng dịch và diễn biến Hct trên xét nghiệm ở các bệnh nhân 

có tốc độ dịch siêu lọc cao 

.  Cần duy trì cân bằng giữa thể tích dịch thay thế và tốc độ máu (duy trì < 

40%), thường các máy lọc máu có cài đặt chế độ cảnh báo này. 

Hạ thân nhiệt: 

Nguyên nhân 

. Mất nhiệt khi máu ra khỏi tuần hoàn cơ thể 

. Do dịch thay thế có nhiệt độ thấp hơn máu máu do không được làm ấm 

trước khi vào máu 

. Do tốc độ dịch thay thế cao nên chưa kịp được làm ấm trước khi về bệnh 

nhân (mặc dù có bộ phận làm ấm), đặc biệt hay gặp mùa lạnh. 

Biện pháp:  

Làm ấm dịch thay thế và máu trước khi máu trở về cơ thể, 

Chăn nhiệt 

Nâng nhiệt độ phòng phù hợp. 

Biến chứng nhiễm khuẩn:  

Vị trí nhiễm khuẩn:  

. Có thể gặp nhiễm khuẩn tại vị trí chân catheter 

. Tại các đầu kết nối với các thiết bị đặt trong mạch máu 

. Trên vòng tuần hoàn máu của máy lọc máu, nhiễm khuẩn huyết… 
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Biện pháp dự phòng 

. Tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn khi làm thủ thuật  

. Kiểm tra và thay băng hằng ngày tại các vị trí đường vào mạch máu 

Biện pháp điều trị 

Tháo bỏ các catheter nếu nghi ngờ là đường vào 

Cấy đầu catheter, cấy máu trong nòng catheter. 

Sử dụng kháng sinh 

Vỡ màng lọc 

 Nguyên nhân: do tắc màng lọc không phát hiện kịp thời 

 Biện pháp dự phòng: Phát hiện sớm biến chứng tắc màng lọc 

 Biện pháp điều trị: thay màng lọc nếu còn chỉ định LMLT 

2.2.4. Tiêu chí nghiên cứu 

2.2.4.1. Tiêu chí đánh giá hiệu quả lọc máu hấp phụ với màng lọc oXiris trên Bn 

ARDS 

Đánh giá sự thay đổi lâm sàng và cận lâm sàng trên bệnh nhân: 

- Các dấu hiệu sống: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, Sp02 

- Các yếu tố cận lâm sàng: 

+ Huyết học, Procalcitonin, Bạch cầu, Ure, Creatinin, điện giải đồ. 

Đánh giá sự thay đổi Cytokine 

Thay đổi Cytokine với màng lọc oXiris tại các thời điểm: T1, T2, T3, T4, T5. 

Đánh giá sự thay đổi khí máu động mạch của bệnh nhân:  

- Thay đổi khí máu động mạch (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE ) với màng lọc 

oXiris tại các thời điểm: T1, T2, T3, T4, T5.  

- Diễn biến tỷ lệ PaO2/FiO2, A-a DO2 tại các thời điểm T1, T2, T3, T4, T5 

Đánh giá sự tương quan giữa nồng độ giảm đi của các cytokin và sự cải 

thiện trên lâm sàng 

Đánh giá kết quả điều trị 

- Các thông số sử dụng để đánh giá: 

+ Độ nặng: điểm APACHE II, điểm SOFA. 

+ Tỷ lệ thành công. 

+ Tỷ lệ tử vong. 
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2.2.4.2. Đánh giá biến chứng 

- Đánh giá biến chứng với màng lọc oXiris tại thời điểm T1, T2, T3, T4, T5:  

Chảy máu. Nhiễm khuẩn. Tắc, vỡ  màng lọc. Rối loạn điện giải. 

2.3.  Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê y học  

2.4. Đạo đức trong nghiên cứu 

Đây là nhánh đề tài cấp nhà nước, do vậy các quy trình kỹ thuật đã được 

thông qua tại khoa Hồi sức tích cực, Hội đồng khoa học của bệnh viện Bạch Mai và 

khi tiến hành trên BN nghiên cứu đều được sự đồng ý của bệnh nhân và gia đình.   

Các xét nghiệm tiến hành trong nghiên cứu là những xét nghiệm thường quy 

được chỉ định trong quá trình theo dõi và điều trị cho BN, không gây nguy hiểm cho 

BN, bệnh nhân không phải chi trả cho các xét nghiệm về cytokines 

Các thông tin thu thập được của BN chỉ được dùng cho mục đích nghiên cứu. 

  

SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh nhân được chẩn đoán ARDS mức độ vừa và nặng và có đủ 

tiêu chuẩn vào nghiên cứu 

Chỉ định lọc máu liên tục quả lọc Oxiris 

Đánh giá tiêu chí: lâm sàng, thông số máy thở, cơ học phổi, 

khí máu, sinh hoá, định lượng Cytokin 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Trong thời gian 4 năm từ tháng 3/2014 đến tháng 6/2018, nghiên cứu đã tiến 

hành kỹ thuật  lọc máu liên tục CVVH bằng màng lọc oXiris cho 34 bệnh nhân 

được chẩn đoán viêm phổi nặng ARDS điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện 

Bạch mai 

3.1. Đặc điểm về tuổi và độ mức độ nặng của nhóm nghiên cứu 

Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ về giới của nhóm nghiên cứu giữa  nam và nữ 

                   

Nhận xét: trong nghiên cứu có 20 bệnh nhân nam và 14 bệnh nhân nữ, tỷ lệ 

này không có gì khác nhiều so với các nghiên cứu về ARDS khác 

Bảng 3.1: Đặc điểm về tuổi theo nhóm nghiên cứu 

Đặc điểm Chung Nặng Trung bình Nhóm sống Nhóm tử vong 

X ± SD 53,79 ± 

18,63 

58,33 ± 

22,72 

51,10 ± 

16,40 

49,60 ±  

17,68 

59,79 ±  18,94 

Min-Max 15-103 24-103 15-76 15-89 24-103 

n 34 13 21 20 14 

p  0,346   0,124 

Nhận xét: Tuổi trung bình 53,8. Không có sự khác nhau về tuổi giữa nhóm 

bệnh nhân ARDS nặng và nhóm trung bình, giữa nhóm sống và nhóm tử vong 

  



120 

 

Bảng 3.2: Đặc điểm chung thời điểm nhập viện nhóm ARDS nặng  

và trung bình 

Đặc điểm vào viện Nhóm nặng 

(X±SD) 

Nhóm trung bình 

(X±SD) 

p 

Latat thời điểm vào 2,84 ± 1,59 1.94 ± 0,65 0,875 

APACHE II thời điểm vào 14,20 ± 10,01 6.00 ± 4.36 0,029 

SOFA thời điểm vào 8,40 ± 2.88 5.67 ± 3.16 0,09 

 

 Nhận xét: tại thời điểm trước khi lọc máu liên tục bằng quả lọc oXiris, các 

chỉ số đánh giá mức độ nặng của bệnh ở nhóm ARDS nặng đều cao hơn nhóm 

ARDS mức độ trung bình, thể hiện trên điểm APACHE II ở nhóm ARDS nặng là 

14,2 và nhóm thể trung bình là 6. Điểm SOFA nhóm nặng cao hơn là 8,4 điểm. 

Bảng 3.3: tỷ lệ PaO2/FiO2 lúc vào viện của nhóm sống và nhóm tử vong 

Kết quả Nhóm sống n=20 Nhóm tử vong n=14 p 

Median (trung vị) 102 116 0,186 

IQR (tứ phân vị) 43,25 71  

Min-Max 68-180 75-199  

 

Nhận xét: Tỷ lệ PaO2/FiO2 lúc vào viện của nhóm bệnh nhân sống và nhóm 

tử vong đều rất thấp và không có sự khác biệt ở 2 nhóm mức độ nặng 

Biểu đồ 3.2: Nguyên nhân gây viêm phổi ARD 

68%

32%

Nguyên nhân gây ARDS

ARDS do cúm A

ARDS do nguyên nhân khác

 

Nhận xét: viêm phổi do virus cúm A chiếm phần lớn với tỷ lệ 68% trong 
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nhóm nghiên cứu (23/34 bệnh nhân). 32% số bệnh nhân thấy viêm phổi ARDS do 

các tác nhân khác. 

3.2. Diễn biến một số chỉ số theo dõi viêm phổi ARDS theo thời gian lọc máu 

liên tục màng lọc oXiris 

Bảng 3.4: Diễn biến theo thời gian lọc máu với các chỉ số 

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  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

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 <0.001 <0.001 <0.001 

Lactac (X±SD) 2,5 ± 2,67 1,9 ± 0,98 2,0 ± 1,58 1,9 ± 2,04 1,9 ± 2,28 

 Min-Max 0,8-16 0,6-4 0,4-9,9 0,6-12,4 0,5-13 

 n 34 33 34 34 34 

 p  0,175 0,286 0,329 0,237 

 

Nhận xét: các chỉ số theo dõi trong thời gian bệnh nhân được lọc máu cho 

thấy tỷ lệ PaO2/FiO2 cải thiện dần ngay từ thời gian T2 (sau 6 giờ được lọc máu 

bằng màng lọc oXiris) và tiếp tục tăng dần ở các thời điểm tiếp theo. 

Thay đổi về chênh lệch phân áp oxy giữa màng phế nang và mao mạch phổi 

(A-aDO2) trước lọc máu rất cao, giảm dần theo thời gian được lọc máu so với từ T1 

đến đến T6, sự giảm dần có ý nghĩa thống kê với P<0,05. 

Nồng độ lactat trong máu có giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên sự giảm này 

không có ý nghĩa thống kê và nồng độ vẫn ở trong giới hạn cao hơn bình thường 

trong máu. 
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Bảng 3.5: Diễn biến của giá trị P/F giữa nhóm sống và nhóm tử vong theo các 

thời điềm lọc máu 

Thời gian  Nhóm sống 

n=20 

Nhóm tử 

vong n=14 

p 

P/F T1 Median (trung vị) 102 116 0,186 

IQR (tứ phân vị) 43,25 71 

Min-Max 68-180 75-199 

P/F T2 Median (trung vị) 181,75 154 0,744 

IQR (tứ phân vị) 112,63 91,75 

Min-Max 82-302 364-447 

 p T2-T1 <0,05 0,114  

P/F T3 Median (trung vị) 173 203,38 0,461 

IQR (tứ phân vị) 78,02 161,5 

Min-Max 102,5-362 94-351 

 p T3-T1 <0,05 0,04  

P/F T4 Median (trung vị) 238,35 196,5 0,014 

IQR (tứ phân vị) 125,5 94 

Min-Max 118-447 50-275 

 p T4-T1 <0,05 0,091  

P/F T5 Median (trung vị) 255 205 0,048 

IQR (tứ phân vị) 156,25 75 

Min-Max 72-440 67-270 

 p T5-T1 <0,05 0,01  

Nhận xét: Tỷ lệ PaO2/FiO2 tăng lên rõ rệt có ý nghĩa thống kê trong nhóm 

bệnh nhân sống và ở từng thời điểm lọc máu tương ứng với sau mỗi qua lọc oXiris. 

Ở nhóm bệnh nhân tử vong, tỷ lệ PaO2/FiO2 cũng tăng dần từ thời điểm T2 

cho tới các thời điểm T5 sau mỗi lần lọc máu liên tục CVVH. Tuy nhiên ở một số 

thời điểm sự tăng này không rõ ràng như ở nhóm bệnh nhân sống. 
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Bảng 3.6: Diễn biễn của định lượng nồng độ các cytokine tại các thời điểm 

nghiên cứu của lọc máu oXiris  

  T1 n=34 T2 n=34 T3 n=33 T4 n=33 T5 n=27 

TNF-α  

(pg/ml 

Median 

(trung vị) 

14,4 14,15 18,4 15,3 19,5 

IQR (tứ 

phân vị) 

16,54 17,38 12,45 15,65 21,00 

Min-Max 6-1000 3,9-1000 3,9-443 3,9-402 3-54,2 

p  0.144  

(1<49 2<38) 

0.098 

1< 49 3<63 

0,014 

1<25 4<31 

0,011 

1<25 5<30 

IL-1β 

(pg/ml) 

Median 

(trung vị) 

27 Bn ≤ 5 

Chiếm 

79,4% 

29Bn ≤5 

Chiếm 

85,3% 

30 Bn ≤ 5 

Chiếm 

90,9% 

32 Bn ≤ 5 

Chiếm 97% 

24 Bn ≤ 5 

Chiếm 

88,9% 

IL-6 

(pg/ml) 

Median 

(trung vị) 

98,65 84,4 86,2 75,2 55,4 

IQR (tứ 

phân vị) 

167,63 164,00 195,1 89,55 103,6 

Min-Max 10,5-7112 3,31-7954 11,4-18114 11,1-11497 5,89-20405 

p  0,196 

1<700 

2<300 

0,522 

1<700 

3<300 

0,177 

1<700 

4<200 

0,048 

1<600 

5<300 

IL-8 

(pg/ml) 

Median 

(trung vị) 

63,45 47,95 32,8 31,1 17,6 

IQR (tứ 

phân vị) 

201,23 113,2 67,05 94,25 36,5 

Min-Max 7,03-7500 10,3-7500 8,6-1877 0-7500 3,0-341,0 

p  0,120 

1<600 

2<300 

0,000 

1<600 3< 

300 

0,004 

1<600 

4<100 

0,002 

1<600 

5<300 

IL-10 

(pg/ml) 

n 34 34 33 33 27 

Median 

(trung vị) 

62,45 12,4 12 8,97 9,49 

IQR (tứ 

phân vị) 

201,23 18,73 21,40 16,72 13,67 

Min-Max 7,03-7500 0-1000 4,0-240 0-119 0-233 

p  0,054 

1<200 

2<100 

0,051 

1<200 3< 40 

0,018 

1<200 

0,009 

1<200 

5<200 

Nhận xét:  Phân tích trung vị với khoảng tứ phân vị cho thấy nồng độ IL-6 

và IL-8 và IL-10 giảm có ý nghĩa thống kê. Nồng độ TNF-α  không thay đổi . Nồng 
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độ IL-1β thấp ở phần lớn các bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu, đều dưới ngưỡng 

định lượng. 

Bảng 3.7:  Giá trị của TNF-α  của bệnh nhân ARDS theo nhóm sống  

và nhóm tử vong 

Thời điểm  Nhóm sống 

n=20 

Nhóm tử vong 

n=14 

pSống-

TVong 

TNF-α  T1 Median (trung vị) 15,15 14,05 

0,262 IQR (tứ phân vị) 14,48 27,54 

Min-Max 6-85,5 6,39-1000 

TNF-α  T2 Median (trung vị) 13,55 16,5 

0,231 IQR (tứ phân vị) 15,32 24,11 

Min-Max 4,8-43 3,9-1000 

 pT2-T1 0,199 0,763  

TNF-α  T3 Median (trung vị) 18,4 18,4 

0,299 IQR (tứ phân vị) 11,2 24,59 

Min-Max 5,9-63,1 7,65-443 

 pT3-T1 0,7 0,385  

TNF-α  T4 Median (trung vị) 13,75 19,4 

0,984 IQR (tứ phân vị) 13,2 34,41 

Min-Max 5,36-402 3,9-171 

 pT4-T1 0,514 0,385  

TNF-α  T5 Median (trung vị) 19,2 23,75 

0,19 IQR (tứ phân vị) 16,85 40,1 

Min-Max 3-34,3 5,2-54,2 

 pT5-T1 0,402 0,383  

 

Nhận xét: Nồng độ TNF- α không có sự thay đổi theo thời gian lọc máu khi 

so sánh giữa 2 nhóm bệnh nhân sống và tử vong cũng như so sánh giữa các thời 

điểm sau mỗi lần lọc máu. 
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Bảng 3.8: Giá trị của TNF-α của hai nhóm ARDS trung bình và nặng. 

 
Nhóm Nặng n=12 Trung bình n=21 pNhóm TB-

Nặng 

TNFα T1 

Median 12,15 15,20 

0,234 IQR 14,70 24,46 

Min-Max 6-1000 6,39-85,5 

TNFα T2 

Median 12,80 15,70 

0,207 
IQR 18,60 17,36 

Min-Max 4,8-1000 3,9-43 

pT2-T1 0,693  

TNFα T3 

Median 13,4 18,4 

0,311 
IQR 14,25 20,85 

Min-Max 5,9-443 7,25-80,90 

pT3-T1 0,402  

TNFα T4 

Median 20,3 12,8 

0.839 
IQR 14,2 15,52 

Min-Max 7,17-171 3,9-402 

pT4-T1 0,654  

TNFα T5 

Median 23,2 19,2 

0,214 
IQR 25,2 20,78 

Min-Max 9,11-54,2 3-47,1 

pT5=T1 0,367  

 

Nhận xét: Nồng độ TNF- α không có sự thay đổi theo thời gian lọc máu khi 

so sánh giữa 2 nhóm bệnh nhân ARDS nặng và trung bình cũng như so sánh giữa 

các thời điểm sau mỗi lần lọc máu. 
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Bảng 3.9: Giá trị của IL6 của nhóm ARDS trung bình và nặng 

Thời 

điểm 

 Nhóm nặng 

n=12 

Nhóm trung 

bình n=21 
p 

IL-6 T1 

Median (trung vị) 109 62,6 

0,927 IQR (tứ phân vị) 354,95 182,65 

Min-Max 10,5-3244 11,9-7112 

IL-6 T2 

Median (trung vị) 100,05 83,7 

0,741 IQR (tứ phân vị) 237,78 152,2 

Min-Max 13,7-7921 3,31-7954 

 pT2-T1 0,464   

IL-6 T3 

Median (trung vị) 105,9 86,2 

0,488 IQR (tứ phân vị) 428,5 175,45 

Min-Max 31,4-2689 11,4-18114 

 pT3-T1 0,253   

IL-6 T4 

Median (trung vị) 70,8 86,2 

0,194 IQR (tứ phân vị) 128,3 175,45 

Min-Max 31,4-1211 11,4-18126 

 pT4-T1 0,424   

IL-6 T5 

Median (trung vị) 56,4 55,4 

0,202 IQR (tứ phân vị) 155,1 88,5 

Min-Max 11,4-20405 5,89-614 

 pT5-T1 0,384   

 

Nhận xét: Nồng độ IL-6 đều giảm tại thời điểm sau lọc máu T4 và T5 ở cả 2 

nhóm bệnh nhân ARDS nặng và trung bình nhưng không có ý nghĩa thống kê. 
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Bảng 3.10: Giá trị của IL-8 của nhóm bệnh nhân ARDS trung bình và nặng 

Thời điểm 
 Nhóm nặng 

n=12 

Nhóm trung 

bình n=21 
p 

IL-8 T1 

Median (trung vị) 152,5 46,7 

0,159 IQR (tứ phân vị) 270,55 105,65 

Min-Max 7,3-7500 7,03-636 

IL-8 T2 

Median (trung vị) 63,85 46 

0,456 IQR (tứ phân vị) 251,78 84,8 

Min-Max 11,7-7500 10,3-2317 

 pT2-T1 0,945   

IL-8 T3 

Median (trung vị) 20,05 33,1 

0,361 IQR (tứ phân vị) 58,58 45,6 

Min-Max 8,59-1877 8,64-311 

 pT3-T1 0,257   

IL-8 T4 

Median (trung vị) 24,7 31,1 

0,327 IQR (tứ phân vị) 76,7 122,28 

Min-Max 11,1-259 0-7500 

 pT4-T1 0,294   

IL-8 T5 

Median (trung vị) 33,45 16,7 

0,028 IQR (tứ phân vị) 113,15 15,9 

Min-Max 7,69-341 3,0-82,7 

 pT5-T1 0,294   

 

Nhận xét: Nồng độ IL-8 đều giảm theo thời gian lọc máu trong từng nhóm 

bệnh nhân ARDS nặng và trung bình nhưng không có ý nghĩa thống kê. 
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Bảng 3.11:  Giá trị của IL-10 của nhóm bệnh nhân ARDS trung bình và nặng 

Thời điểm  
Nhóm nặng 

n=12 

Nhóm trung 

bình n=21 

pNhóm nặng-

trung bình 

IL-10 T1 Median (trung vị) 27,55 14,9 0,222 

IQR (tứ phân vị) 56,18 20,7 

Min-Max 5-1000 5-286 

IL-10 T2 Median (trung vị) 15,5 11,9 0,15 

IQR (tứ phân vị) 59,61 17,39 

Min-Max 2-1000 5-135 

 pT2-T1 0,678   

IL-10 T3 Median (trung vị) 16,8 11,2 0,434 

IQR (tứ phân vị) 26,25 21,42 

Min-Max 4-240 5,38-89,00 

 pT3-T1 0,269   

IL-10 T4 Median (trung vị) 11 8,4 0,534 

IQR (tứ phân vị) 17,65 17,29 

Min-Max 0-119 0-44,8 

 pT4-T1 0,232   

IL-10 T5 Median (trung vị) 8,58 9,75 0,218 

IQR (tứ phân vị) 26,48 14,43 

Min-Max 0-233 0-35,3 

 pT5-T1 0,341   

 

Nhận xét: Nồng độ IL-10 đều giảm theo thời gian lọc máu trong từng nhóm 

bệnh nhân ARDS nặng và trung bình nhưng không có ý nghĩa thống kê. 
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Bảng 3.12: Giá trị của IL 6 nhóm ARDS sống và tử vong 

Thời điểm 
 Nhóm sống 

n=20 

Nhóm tử vong 

n=14 

p Sống-Tử 

vong 

IL-6 T1 

Median (trung vị) 98,65 93,15 

0,132 IQR (tứ phân vị) 188,5 395,28 

Min-Max 10,5-1000 13,7-7112 

IL-6 T2 

Median (trung vị) 87,55 83,6 

0,114 IQR (tứ phân vị) 191 308,45 

Min-Max 3,31-1000 11,5-7954 

 pT2-T1 0,655 0,281  

IL-6 T3 

Median (trung vị) 72,6 88,35 

0,211 IQR (tứ phân vị) 249,6 287,88 

Min-Max 11,4-1000 23,7-18102 

 pT3-T1 0,701 0,369  

IL-6 T4 

Median (trung vị) 65,35 85 

0,13 IQR (tứ phân vị) 92,08 947,95 

Min-Max 11,1-513 22,6-11497 

 pT4-T1 0,126 0,775  

IL-6 T5 

Median (trung vị) 47,7 76,65 (n=13) 

0,191 
IQR (tứ phân vị) 64 316,18 

Min-Max 11,4-614 5,89-20405 

pT5-T1 0,066 0,360 

 

Nhận xét: Nồng độ IL-6 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 không có ý nghĩa thông kê. 
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Bảng 3.13: Giá trị của IL-10 của nhóm bệnh nhân ARDS sống và tử vong  

Thời 

điểm 

 Nhóm sống  

n=20 

Nhóm tử vong 

n=14 
p 

IL-10 T1 

Median (trung vị) 15,85 10,73 

0,529 IQR (tứ phân vị) 37,65 22,03 

Min-Max 5,74-286 0-1000 

IL-10 T2 

Median (trung vị) 13,05 11,45 

0,291 IQR (tứ phân vị) 22,57 20,33 

Min-Max 2-135 0-1000 

 pT2-T1 0,502 0,433  

IL-10 T3 

Median (trung vị) 12 13,05 

0,561 IQR (tứ phân vị) 21,32 26,75 

Min-Max 4-89 5-240 

 pT3-T1 0,14 0,358  

IL-10 T4 

Median (trung vị) 8,45 21,5 

0,208 IQR (tứ phân vị) 13,02 23,24 

Min-Max 0-36,6 0-119 

 pT4-T1 0,05 0.336  

IL-10 T5 

Median (trung vị) 9,25 11,82 

0,106 
IQR (tứ phân vị) 12,64 34 

Min-Max  0-35,3 (n=17) 0-233 (n=10) 

pT5-T1 0,046 0,455 

 

Nhận xét: Nồng độ IL-10 thay đổi giảm có ý nghĩa ở nhóm bệnh nhân 

ARDS sống thời điểm sau lọc máu T5 và T4 (sau khi kết thúc quả lọc máu thứ hai 

và thứ 3) và đều giảm sau các lần lọc máu ở cả 2 nhóm bệnh nhân tuy nhiên không 

có ý nghĩa thông kê. 
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Bảng 3.14:  Giá trị của IL-8  của nhóm bệnh nhân  ARDS sống và tử vong 

Thời 

điểm 

 Nhóm sống 

n=20 

Nhóm tử vong 

n=14 
p 

IL-8 T1 

Median (trung vị) 62,45 79,85 

0,215 IQR (tứ phân vị) 175,35 312,55 

Min-Max 7,3-636,7 7,03-7500 

IL-8 T2 

Median (trung vị) 34 81,7 

0,105 IQR (tứ phân vị) 76,73 632,35 

Min-Max 11,7-964 10,3-7500 

 pT2-T1 0,682 0,268  

IL-8 T3 

Median (trung vị) 21,75 37,9 

0,077 IQR (tứ phân vị) 22,9 209,5 

Min-Max 8,59-292 8,64-1877 

 pT3-T1 0,036 0,361  

IL-8 T4 

Median (trung vị) 23,85 33,4 

0,338 IQR (tứ phân vị) 106,53 88,3 

Min-Max 0-7500 0-259 (n=13) 

 pT4-T1 0,409 0,285  

IL-8 T5 

Median (trung vị) 15,2 18,45 

0,753 
IQR (tứ phân vị) 42,55 35,15 

Min-Max 3-341 (n=17) 10-148 (n=20) 

pT5-T1 0,061 0,321 

 

Nhận xét: Nồng độ IL-8 giảm dần ở cả hai nhóm bệnh nhân ARDS sống và 

tử vong tại các thời điểm sau kết thúc lọc máu nhưng không có ý nghĩa thống kê 
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3.3. Kết quả cuối cùng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 

Bảng 3.15: Kết quả cuối cùng nhóm nghiên cứu 

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  

 

Bảng 3.16: Tỷ lệ sống và tử vong 

N=34 Sống Tử vong 

Số bệnh nhân 20 14 

Tỷ lệ% 70 30 

 

3.4. Nhận xét về các biến cố khi thực hiện kỹ thuật lọc máu liên tục với 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 

4. BÀN LUẬN 

4.1. Các đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 

4.1.1. Thông số lọc máu liên tục CVVH bằng quả lọc oXiris 

Thời gian nghiên cứu 4 năm (3/2014-6/2018), đã lọc 105 quả oXiris cho 34 

bệnh nhân, thời gian lọc máu liên tục bằng quả oXiris mỗi bệnh nhân là 50,5 ± 

16,69 giờ, tuổi thọ mỗi quả lọc oXiris là 16,8 ± 5,57 giờ phù hợp với khuyến cáo 
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của hãng Gambro duy trì thời gian lọc mỗi quả là 15-20 giờ (Bảng 16). Kết quả của 

chúng tôi cho thấy thời gian trung bình cho 1 quả lọc ngắn hơn so với nghiên cứu 

của Shum HP, thời gian lọc máu liên tục CVVH bằng quả lọc oXiris là 61,1giờ, về 

chống đông tác giả Shum đã dùng Citrate [56]. Số quả lọc trung bình cho một bệnh 

nhân là 3 quả lọc, có 1 bệnh nhân được lọc nhiều nhất là 5 quả lọc.  

4.1.2. Phân bố theo tuổi, giới 

Trong 34 bệnh nhân, nam chiếm đa số 59% (20/34); nữ chiếm 41%  (14/34)  

(Biểu đồ 1). Tuổi trung bình là 53,8 tuổi, không có sự khác biệt về tuổi ở hai nhóm 

nghiên cứu ARDS sống và tử vong. (Bảng 1). Trong nghiên cứu của Jian-biao 

Meng (n=24), nam giới chiếm đa số, tỷ lệ nam:nữ là 16:08, tuổi trung bình là 62.8 ± 

16.4 năm [57]. Theo nghiên cứu của Shum HP, tuổi trung bình chung của 2 giới là 

62.0 năm [56]. Trong nghiên cứu của Matsuda, tuổi trung bình là 61.5 ± 15.0 năm 

[58]. Theo các tác giả trên, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển không lên quan có ý 

nghĩa thống kê tới tuổi và giới. 

4.1.3. Một số chỉ số trước lọc máu liên tục bằng quả lọc oXiris 

Trước lọc máu liện tục bằng quả lọc oXiris, APACHE II có sự khác biệt giữa 

hai nhóm ARDS nhẹ và nặng: nhóm nặng có điểm APACHE II cao hơn so với 

nhóm bệnh nhân nhẹ, là 14,2  10,01 và 6,0  ± 4,36 điểm, SOFA cũng tương tự như 

vậy, nhóm ARDS nhẹ có điểm SOFA trước lọc máu thấp hơn 5,673,16 so với 

nhóm ở mức độ nặng là 8,4 ±2,88 điểm. Kết quả của chúng tôi cũng so  với nghiên 

cứu của Matsuda trước khi lọc máu liên tục, điểm APACHE II là 24.6±8.6, nhóm 

nghiên cứu của chúng tôi điểm APACHE II cao hơn rất nhiều [58]. Đánh giá điểm 

SOFA trước khi được lọc máu liên tục với màng lọc oXiris ở nhóm nghiên cứu 

cũng cao, chính tỏ ngoài tổn thương phổi ARDS còn một số tạng khác bị ảnh hưởng 

và tiến triển đồng thời nặng lên. Trong giai đoạn đầu của ARDS, “Cơn bão 

Cytokine” là một trong những tác nhân gây suy đa tạng, vì vậy đánh giá bảng điểm 

APACHE II và bảng điểm SOFA lúc vào viện có ý nghĩa đánh giá mức độ nặng và 

tình trạng suy đa tạng do ARDS, lọc máu loại bỏ cytokine vào thời điểm diễn ra 

“Cơn bão cytokine” không những ngăn chặn hậu quả của cơn bão cytokine mà còn 

giúp khắc phục và giảm tình trạng suy đa tạng trong đó có tạng phổi.  
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4.1.4. Phân bố theo độ nặng của ARDS 

ARDS mức độ trung bình có 21/34 bệnh nhân chiếm đa số 61.8%, ARDS nặng: 

38.2%. Kết quả của chúng tôi cũng giống như nghiên cứu của Jian-biao Meng chủ yếu 

gặp ARDS mức độ trung bình: 19/24 (79.2%) mức độ nặng: 5/24 (20.8%) [57].  

4.1.5. Nguyên nhân của ARDS 

Nguyên nhân viêm phổi ARDS căn nguyên do virus cúm A gặp ở 23/34  

chiếm 68% (Biểu đồ 2), đây là căn nguyên gây viêm phổi tại phổi. Nghiên cứu của 

chúng tôi cũng giống nghiên cứu của Meduri: nguyên nhân tại phổi là 18/27 

(66.67%) trong đó 16 bệnh nhân bị viêm phổi, 2 bệnh nhân bị tổn thương phổi do 

hóa chất; nguyên nhân ngoài phổi: 9/27 (33.33%) trong đó: 2 sốc nhiễm khuẩn, 1 

viêm tụy cấp, 1 do truyền máu, 1 sốc giảm thể tích, 1 sốc mất máu, 3 chưa rõ 

nguyên nhân) [38][50]. Trong nghiên cứu của Meduri gặp nguyên nhân đa dạng 

hơn trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi cho rằng địa dư khác nhau sẽ gặp 

nguyên nhân khác nhau.  

5.1.6. Kết quả điều trị 

Trong 34 bệnh nhân có 20 bệnh nhân sống chiếm 70%; có 14 bệnh nhân tử 

vong chiếm 30% (Bảng 16). Tỷ lệ tử vong của chúng tôi thấp hơn nghiên cứu của 

HP Shum, tỷ lệ tử vong là 50% [50][53]. Sự khác nhau đó, theo chúng tôi là do mức 

độ suy đa tạng của các đối tượng nghiên cứu của chúng tôi nhẹ hơn trong nghiên 

cứu của HP Shum, thể hiện điểm SOFA và điểm APACHE II của chúng tôi thấp 

hơn của HP Shum, mặt khác chúng tôi thấy thay đổi tỷ lệ P/F trong nghiên cứu của 

chúng tôi tăng nhanh hơn của HP Shum.  

4.2. Thay đổi nồng độ cytokines trong lọc máu liên tục CVVH bằng quả lọc oXiris 

4.2.1. Thay đổi nồng độ trung bình các cytokines theo thời gian 

Nồng độ các cytokines trước lọc máu ở mức rất cao: TNF-α: 14,4 pg/ml; 

IL-6: IL-6 là 98,65 pg/ml; IL-8: 63,45 pg/ml; IL-10: 62,45 pg/ml, xu hướng giảm 

dần theo thời gian lọc máu liên tục bằng quả lọc oXiris, kết thúc quả thứ hai 

(T4), và kết thúc quả lọc thứ 3 (T5)  có 3 loại cytokines: IL-6; IL-8; IL-10 có 

nồng độ giảm đến mức tạo ra sự khác biệt có ý thống kê so với trước lọc máu 

(T1) với p<0,05. Và từ thời điểm T3 đến T5, nồng độ cytokine IL-8, IL-6; IL-10 
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luôn giữ được mức thấp trong thời gian lọc máu với quả lọc oXiris thứ 2 và thứ 

3. Qua đó thấy được vai trò của loại bỏ cytokine sau lần lọc máu thư 2 và thứ 3, 

đặc biệt đối với IL-6 và IL-8 (bảng 6). Kết quả này cũng phù hợp với nhiều 

nghiên cứu mà chúng tôi tham khảo. 

Trong nghiên cứu của Matsuda, đã lọc máu liên tục bằng quả lọc PMMA 

(polymethylmethacrylate) trong phối hợp điều trị ARDS, trong nghiên cứu tác giả 

đã định lượng nồng độ cytokine trước và sau 3 ngày lọc máu CVVH với quả lọc 

PMMA. Nồng độ TNF-α trước lọc máu là 79 pg/ml và giảm xuống 48 pg/ml sau 3 

ngày lọc máu liên tục. Nồng độ IL-6 trước lọc rất cao 4360 pg/ml và giảm có ý 

nghĩa (p<0,05) xuống còn 390 pg/ml sau 3 ngày lọc máu PMMA. Nồng độ IL-8 

trước lọc là 195 pg/ml, giảm có ý nghĩa (p<0,05) xuống còn 54 pg/ml [58]. IL-8 là 

một cytokine 6.5 kDa được sản xuất bởi nhiều loại tế bào bao gồm cả các đại thực 

bào, tế bào lympho, bạch cầu trung tính, các nguyên bào sợi và tế bào nội mô, để 

đáp ứng với một nhiều loại kích thích như nội độc tố, virus, và khác cytokine như 

IL-1 hoặc khối u yếu tố hoại tử [60],[63].  

Trong nghiên cứu của F Turani tiến hành lọc máu liên tục bằng quả lọc 

oXiris trên bệnh nhân nhiễm khuẩn, nồng độ IL-6 trước lọc máu ở mức rất cao: 

572 ± 78 pg/ml, và giảm xuống còn 278 ± 57 pg/ml (p<0,05) sau 24 giờ [61] 

Trong nghiên cứu của T. Rimmelé đã nghiên cứu độ thanh thải của TNF-α 

tại các thời điểm sau bắt đầu lọc máu bằng quả lọc oXiris 6 giờ trong nhiễm trùng 

hoại tử liên cầu lợn là 280 pg/ml và IL-6 là 104 pg/ml [62].  

Tuy nhiên trong nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy nồng độ của IL-1β tại 5 

thời điểm định lượng, ngay cả nồng độ trước khi bệnh nhân được lọc máu liên tục 

đều có nồng độ luôn rất thấp dưới ngưỡng cho phép có thể định lượng của máy xét 

nghiệm miễn dịch. Đều này đặt ra vấn đề nghiên cứu tiếp vai trò sản xuất của  IL-1β 

trong các bệnh lý viêm phổi ARDS mà ở đây được đề cập đến bệnh lý viêm do 

virus cúm A, trong nghiên cứu này có tới 68% căn nguyên xác định được gây ra 

viêm phổi ARDS là virus cúm A. Mặt khác cũng cần tiếp tục đánh giá xét nghiệm 

định lượng nồng độ IL-1β cũng như kỹ thuật định lượng cytokine này. 
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4.2.2. Thay đổi nồng độ cytokines theo phân loại mức độ nặng của ARDS 

Qua các bảng 9, bảng 10, bảng 11 đều thể hiện nồng độ của IL-6; IL-8; IL-10 

ở nhóm ARDS nặng tại thời điểm trước lọc máu cao hơn so với nồng độ ở nhóm 

trung bình. Nồng độ của cả 3 loại IL-6, IL-8, IL-10 đều giảm dần sau mỗi lần lọc 

máu ở cả nhóm ARDS mức độ nặng và mức độ trung bình, tuy nhiên với IL-6 ở 

nhóm ARDS nặng nồng độ IL-6 giảm rõ rệt sau mỗi lần lọc máu, ở nhóm mức độ 

trung bình thời điểm T2 nồng độ IL-6 tăng lên hơn so với T1 và sau đó giảm dần ở 

các thời điểm tiếp sau,  mức độ giảm nhưng không có ý nghĩa thống kê. 

Với nồng độ IL-8 qua bảng 10 cho thấy ở nhóm nặng thời điểm T1 nồng độ cao 

hơn rõ rệt so với nhóm trung bình và  sụt giảm nồng độ IL-8 sau các lần lọc máu cũng 

rõ rệt. Nồng độ IL-8 ở nhóm trung bình cũng giảm dần theo các lần lọc máu. 

Với nồng độ IL-10 trong cả 2 nhóm ARDS mức độ nặng và trung bình đều 

giảm dần sau từng thời điểm lọc máu liên tục. 

Trên kết quả thể hiện ở bảng 8 cho thấy nồng độ TNF- α không có sự thay 

đổi theo thời gian lọc máu khi so sánh kết quả giữa 2 nhóm bệnh nhân ARDS mức 

độ nặng và mức độ trung bình. 

Các bảng kết quả trên phân tích cho thấy rõ tác dụng hấp phụ và đào thải các 

cytokine IL-6; IL-8; IL-10 của quả lọc oXiris trên cả nhóm ARDS nặng và ARDS 

trung bình. 

4.2.3. Thay đổi nồng độ cytokines theo phân loại nhóm sống - tử vong theo thời 

gian lọc máu bằng quả lọc oXiris 

Trong 4 loại cytokine có nồng độ TNF- α không có sự thay đổi theo thời gian 

lọc máu khi so sánh giữa 2 nhóm bệnh nhân sống và tử vong cũng như so sánh giữa 

các thời điểm sau mỗi lần lọc máu (bảng 7).  

Nồng độ IL-6 ở nhóm ARDS sống và nhóm bệnh nhân tử vong đều giảm dần 

sau các lần lọc máu (bảng 12). Như vậy cho thấy ở đây lọc máu CVVH có vai trò 

hấp phụ và đào thải các cytokine, tuy nhiên để cứu sống được các bệnh nhân viêm 

phổi ARDS còn liên quan tới nhiều yếu tố khác nữa. 

Nhìn vào bảng 13 cho thấy nồng độ IL-10 ở nhóm ARDS sống và nhóm 

bệnh nhân tử vong đều giảm dần sau các lần lọc máu. Tuy nhiên ở nhóm bệnh nhân 
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sống các nồng độ giảm có ý nghĩa thông kê với P<0,05. Nhóm bệnh nhân tử vong 

nồng độ IL-10 ở các thời điểm từ T3 trở đi đều cao hơn nhóm bệnh nhân sống. 

Với nồng độ IL-8 qua bảng 14 cho thấy ở nhóm tử vong, nồng độ IL-8 cao 

hơn so với nhóm bệnh nhân sống ở các thời điểm. Ở cả hai nhóm nồng độ IL-8 đều 

giảm dần sau các lần lọc máu. Kết quả này một lần nữa khẳng định vai trò hấp phụ 

và đào thải cytokine của màng lọc oXiris. 

Các kết quả của chúng tôi cũng phù hợp với nghiên cứu của Meduri, nồng 

độ cytokines ngày thứ nhất của nhóm tử vong cao hơn có ý nghĩa so với nhóm 

sống. Theo tác giả bệnh nhân có tổn thương phổi nặng hơn là do đáp ứng viêm hệ 

thống mạch hơn do vậy nồng độ cytokines cao hơn, tác giả cũng đưa ra tương 

quan tỷ lệ thuận giữa nồng độ cytokine máu trong những ngày đầu với tỷ lệ tử 

vong [59].  

4.3. Thay đổi về khí máu. 

4.3.1. Thay đổi lactat máu 

Kết quả ở bảng 4 cho thấy nồng độ Lactat máu xu hướng giảm dần từ 

2,5±2,67 xuống còn 1,9±2,28 mmol/l ở T5, sự thay đổi không có ý nghĩa thống kê. 

Đều này có thể giải thích được vì nguồn gốc của lactat máu còn sinh ra từ nhiều 

nguyên nhân khác, và sau 3 lần lọc máu CVVH với màng lọc oXiris cũng chưa phải 

là biện pháp duy nhất và có tính chất quyêt định sự sống còn của các bệnh nhân 

ARDS. Trong nghiên cứu của Jian-biao Meng, Lactat máu trước lọc máu là: 

2.8±0.8, tác giả không đánh giá sự thay đổi của Lactat theo thời gian lọc máu [57]. 

Lactat có trọng lượng phân tử nhỏ, được thanh thải qua màng lọc và qua thận. Mặt 

khác, tình trạng oxy hóa máu được cải thiện theo thời gian nên giảm tình trạng 

chuyển hóa yếm khí trong tế bào dẫn tới nồng độ Lactat máu giảm dần. Trong quá 

trình lọc bệnh nhân được theo dõi, đánh giá thăng bằng kiềm toan, nồng độ Lactat 

máu định kỳ 6h/lần, và điều chỉnh theo diễn biến lâm sàng, góp phần làm cho nồng 

độ Lactat giảm dần. 

4.3.2. Thay đổi tỷ lệ PaO2/FiO2 

Trước lọc máu liên tục bằng quả lọc oXiris, tỷ lệ PaO2/FiO2 ở nhóm sống và 

nhóm tử vong là 102 và 116, nằm trong phân loại mức độ ARDS trung bình và 
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nặng. Sau khi các bệnh nhân được lọc máu liên tục bằng màng lọc oXiris tỷ lệ 

PaO2/FiO2 cải thiện dần, ở nhóm bệnh nhân sống PaO2/FiO2 từ 102 ở T1 lên 255 ở 

T5, từ T2 đến T5. Nhóm bệnh nhân tử vong PaO2/FiO2 cũng tăng dần từ 116 lên 

205 thời điểm T5, giữa các lần lọc máu sự thay đổi đều có sự khác biệt với T1 và có 

ý nghĩa thống kê với p<0,05 . Kết quả này phản ánh hiệu quả của cải thiện tình 

trạng oxy hóa máu bằng lọc máu liên tục với các màng lọc có tính năng hấp phụ và 

đào thải các cytokine. 

Kết của của chúng tôi cũng phù hợp với nghiên cứu của Jian-biao Meng: tỷ lệ 

PaO2/FiO2 cải thiện dần theo thời gian lọc máu bằng quả lọc phấp phụ cytokines: trước 

lọc máu tỷ lệ P/F: 165.1 ± 61.2 tăng lên 194.7 ± 52.8 sau 24 giờ và tăng lên 247.1±87.3 

sau 48 giờ và đạt được 281.3 ± 38.6 sau 72 giờ [57]. 

Trong nghiên cứu của Hidehiko Kushi và cộng sự, lọc máu liên tục bằng màng 

lọc hấp phụ cytokine làm giảm nồng độ cytokine máu làm giảm các yếu tố trung gian 

của phản ứng viêm tại phổi, góp phần cải thiện tỷ lệ PaO2/FiO2: 244 ± 26.3 trước lọc 

máu tăng lên 274 ± 28.6 ở thời điểm 24 giờ sau khi bắt đầu điều trị, tăng lên: 289 ± 

26.2 ở thời điểm 48 giờ, 348 ± 46.0 thời điểm 72 giờ, 322 ± 22.1 lúc 96 giờ và 352 ± 

25.4 tại thời điểm 120 giờ, sự khác biệt so với thời điểm trước lọc máu có ý nghĩa 

thống kê với p<0,05 [60].  

4.3.3. Sự thay đổi về chênh lệch phân áp oxy giữa màng phế nang và mao mạch phổi. 

Chênh lệch phân áp oxy phế nang mao mạch trước lọc máu rất cao và giảm 

dần theo thời gian, so với T1 từ T2 đến T5, sự giảm dần có ý nghĩa thống kê với 

p<0,05 (Bảng 4). Trong nghiên cứu của Matsuda, sau 3 ngày tỷ lệ AaDO2/FiO2 

giảm có ý nghĩa từ 5.5 ± 2.4 xuống còn 2.8 ± 1.5 với p<0,05. Sự giảm dần của IL-6 

và IL-8 có mối liên quan chặt chẽ với sự cải  thiện dần của chỉ số oxy hóa máu 

trong bệnh nhân ARDS, mối liên quan giữa tỷ lệ nghịch IL-6 và tỷ lệ AaDO2/FiO2 

với r =0.41 (p<0,05). Mối tương quan giữa tỷ lệ nghịch IL-8 và tỷ lệ AaDO2/FiO2  

với r =0.6 (p<0,05) [58]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, thời gian theo dõi, đánh 

giá tỷ lệ AaDO2/FiO2  liên tục hơn trong nghiên cứu của Matsuda. 
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4.4. Kết quả của nhóm nghiên cứu trên số ngày nằm viện, thời gian ngày thở máy. 

 Thời gian nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực trung bình là 12,066,07 

ngày. Thời gian thở máy của nhóm bệnh nhân sống thấp hơn nhóm bệnh nhân tử 

vong, trung bình là 189 giờ ở nhóm sống và 198 giờ ở nhóm tử vong. 

4.5. Tai biến, biến chứng trong quá trình lọc máu bằng quả lọc oXiris 

Trong các tai biến, biến chứng, chủ yếu gặp rối loại điện giải, giảm Na, K với 

tỷ lệ 11,5% và có 6/105 quả lọc CVVH có biểu hiện đông màng lọc (Bảng 16). 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Đăng Tuân [31], biến chứng rối loạn điện giải hay 

gặp nhất là hạ phospho máu chiếm 45,45%, hạ canxi máu là 37.04%, hạ kali máu là 

12,96%. Trong quá trình lọc máu liên tục CVVH bằng quả lọc oXiris, chúng tôi 

tuân theo quy trình lọc máu liên tục CVVH của khoa Hồi sức tích cực- Bệnh viện 

Bạch Mai, trong đó có định kỳ 6h/lần, xét nghiệm và điều chỉnh các rối loạn về 

thông khí, thăng bằng kiềm toan, đông máu và điện giải vì vậy đã giảm được các 

biến chứng liên quan tới lọc máu liên tục. 

4.6. Hạn chế của đề tài 

Hạn chế lớn nhất của đề tài này là số lượng bệnh nhân chưa nhiều vì vậy kết 

quả thu được có độ tin cậy chưa cao. Hạn chế thứ 2 là chưa định lượng được nồng 

độ cytokines sau khi kết thúc lọc máu bằng quả lọc oXiris để đánh giá sự thay đổi, 

vai trò và tác động của cytokines giai đoạn sau lọc máu oXiris cũng như giai đoạn 

phục hồi. Thứ 3 là chưa chưa có nhiều chỉ tiêu đánh giá tính năng gắn Heparine trên 

bề mặt tác dụng chống đông, tắc màng bằng của màng lọc oXiris, nên chưa đưa ra 

được phác đồ chống đông riêng cho quả lọc oXiris. 

5. KẾT LUẬN 

Từ kết quả của lọc máu liên tục bằng 105 quả lọc oXiris trên 34 bệnh nhân 

ARDS mức độ trung bình và nặng, chúng tôi rút ra các kết luận sau:  

1. Kết quả của lọc máu liên tục bằng quả lọc Oxiris trong phối hợp điều trị 

ARDS: 

- Phân tích trung ở 34 bệnh nhân với 105 lần lọc máu liên tục cho thấy nồng 

độ IL-6 và IL-8 và IL-10 giảm có ý nghĩa thống kê tại các thời điểm sau lọc máu 
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- Cải thiện oxy hóa máu có ý nghĩa ở nhóm bệnh nhân sống sau mỗi quả lọc 

oXiris.: Tăng PaO2 ; Tăng tỷ lệ PaO2/FiO2, giảm tỷ lệ A-aDO2  rõ rệt từ T1 đến T5. 

Giảm nồng độ lactat máu không có ý nghĩa thống kê. 

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

(<5pg/ml). Nồng độ TNF-α  không thay đổi . 

2. Tai biến, biến chứng trong quá trình lọc máu liên tục bằng quả lọc Oxiris. 

 - Kỹ thuật an toàn, ít biến chứng 

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

 -Có 11,5% số lần lọc có giảm natri và kali huyết thanh 
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Phần 4: NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA KỸ THUẬT TIM PHỔI NHÂN 

TẠO TẠI GIƯỜNG (ECMO) CHO CÁC BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP 

KHÔNG ĐÁP ỨNG VỚI MÁY THỞ 

 

1. MỤC TIÊU 

1. Đánh giá hiệu quả kĩ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO) để điều trị hội chứng 

suy hô hấp cấp tiến triển nặng. 

2. Đánh giá các tác dụng không mong muốn và biến chứng của kĩ thuật 

ECMO ở bệnh nhân hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển nặng. 

3. Xây dựng được chỉ định, chống chỉ định, xây dựng quy trình kỹ thuật 

ECMO, quy trình theo dõi, quy trình cai ECMO 

2. ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 

Các bệnh nhân được chẩn đoán ARDS theo định nghĩa năm 2012 của Hiệp hội 

hồi sức tích cực châu Âu, Hội Lồng Ngực và Hiệp hội hồi sức tích cực Hoa Kỳ họp 

tại Berlin [3] với mức độ ARDS nặng được hỗ trợ ECMO VV tại khoa Hồi sức tích 

cực Bệnh viện Bạch Mai. 

❖ Tiêu chuẩn chẩn đoán 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. 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

- Bệnh nhân ECMO VV không do ARDS. 

- Bệnh nhân chạy ECMO không hết quy trình . 

- Bệnh án không đầy đủ thông tin về quá trình ECMO. 
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2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Thời gian và địa điểm 

Nghiên cứu được thực hiện tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai từ 

2/2014 đến tháng 7/2018. 

2.2.2. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu mô tả hồi cứu. 

2.2.3. Cỡ mẫu 

Lấy mẫu thuận tiện. 

2.2.4. Sơ đồ nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1: Sơ đồ nghiên cứu 

2.2.5 PHƯƠNG TIỆN VÀ DỤNG CỤ 

- Bệnh án nghiên cứu. 

        - Quy trình nghiên cứu 

2.2.6 Quy trình kĩ thuật ECMO tĩnh mạch – tĩnh mạch (phổi nhân tạo) trong điều 

trị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển 

a. Chuẩn bị 

Nhân viên 

– 03 bác sỹ Hồi sức cấp cứu, tim mạch dượcđào tạo về kỹ thuật ECMO 

– 04 điều dưỡng Hồi sức cấp cứu đã được đào tạo về kỹ thuật ECMO 

Ghi lại các biến số, chỉ số 

Tiêu chuẩn lựa chọn 

Lựa chọn bệnh nhân được thực 

hiện kĩ thuật ECMO VV 

Tiêu chuẩn loại trừ 

Loại khỏi 

nghiên cứu 

Loại khỏi 

nghiên cứu 

K

K
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– 01 kíp kỹ thuật mạch máu (02 bác sỹ và 02 điều dưỡng) 

Người bệnh 

– Đánh giá lại các tiêu chuẩn chỉ định và chống chỉ định của kỹ thuật ECMO 

trên bệnh nhân 

– Thực hiện đầy đủ các xét nghiệm về chức năng gan thận, khí máu, các xét 

nghiệm đông máu trước khi thực hiện kỹ thuật 

– Siêu âm tim và Doppler các mạch máu lớn 

– Giải thích các tai biến và ký cam kết với gia đình bệnh nhân trong quá trình 

thực hiện kỹ thuật 

Hồ sơ bệnh án 

– Ghi chỉ định kỹ thuật 

– Cam kết của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân đồng ý tham gia kỹ thuật 

Trang thiết bị (dụng cụ) và thuốc: 

❖ Dụng cụ: 

– Hệ thống máy ECMO: 

+ Hệ thống điều khiển bơm, bơm và đậy cơ bản, bộ phận điều khiển bằng 

tay, hệ thống tạo khí máu và oxy áp lực, hệ thống sưởi ấm máu 

+ Màng trao đổi oxy (oxygenation) và hệ thống dây tuần hoàn ngoài cơ thể, hệ 

thống này được priming bằng 2000 ml Nacl 0,9% có pha 1000 UI heparine/1000 ml.  

+ Hệ thống theo dõi: theo dõi áp lực trong hệ thống ECMO và theo dõi các 

chỉ số Hb, Hct, PH, PO2, PCO2, SvO2 

– Cannula (Catherter): lựa chọn theo tuổi, cân nặng, chiều cao, diện tích cơ thể 

và bệnh lý 

– Dụng cụ phẫu thuật mạch máu, đèn phẫu thuật, hệ thống hút áp lực, máy 

theo dõi chức năng sống 

❖ Thuốc: giảm giảm đau an thần như fentanyl, midazolam, propofol, giãn cơ như 

atractrium, thuốc chống đông heparin, các thuốc khác. 

❖ Các chế phẩm máu: hồng cầu, tiểu cầu, Plasma tươi, Cryo… 

❖ Các vật tư khác: bông, băng, cồn gạc, áo mổ, xăng phục vụ cho quá trình thực 

hiện kỹ thuật 
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b. Tiến hành kỹ thuật 

Bước 1. 

– Kiểm tra hồ sơ 

– Kiểm tra lại chỉ định và chống chỉ định và khám bệnh nhân trước thủ thuật 

+ Đặt Cannula ECMO: tĩnh mạch – tĩnh mạch 

– Đường máu ra: Cannula lấy máu ra khỏi cơ thể thường đặt ở tĩnh mạch đùi 

phải, siêu âm để đưa đầu của Cannula nằm ở giao điểm tĩnh mạch chủ dưới đổ vào 

nhĩ phải. 

– Đường máu về: tĩnh mạch cảnh trong bên phải, siêu âm để đưa đầu của 

Caninula nằm ở vị trí giao điểm của tĩnh mạch chủ trên và nhĩ phải.. 

Chú ý: kỹ thuật có thể được đặt theo phương pháp guidewise hoặc mở tĩnh 

mạch. 

Bước 2. Kết nối hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể đã được priming với hai 

canul tĩnh mạch đã được thiết lập, sau đó chạy máy ECMO. 

Bước 3 – Điều chỉnh các thông số 

* Điều chỉnh tốc độ máu: 

Tốc độ máu được điều chỉnh nhằm mục đích đạt được oxy hoá máu một cách 

tối đa và duy trì được sự ổn định của huyết động. 

Thông thường tốc độ máu ban đầu khoảng 50 ml/kg/phút, và có thể dao động 

trong khoảng 50-100 ml/kg/phút. 

*Điều chỉnh lượng oxy 

Trong giai đoạn đầu, sử dụng oxy 100%, sau đó tỉ lệ oxy sẽ được điều chỉnh 

theo đáp ứng lâm sàng và khí máu của bệnh nhân. Chú ý cần duy trì hemoglobin 

duy trì ở mức > 10 g/l. 

* Chống đông: Truyền Heparin liên tục trong qúa trình thực hiện ECMO, 

điều chỉnh heparin nhằm duy trì thông số ACT từ 160 – 200 giây, với bệnh nhân có 

nguy cơ chảy máu duy trì ACT từ 170-190 giây. 

* Đặt thông số máy thở: 

Thông số máy thở được cài đặt kiểu thể tích hoặc áp lực được nhằm giúp phổi 

nghỉ ngơi và tránh tối đa tổn thương thêm cho phổi hoặc ngộ độc oxy: áp lực cao 

nguyên (Pplateau) duy trì dưới 30cm H2O và FiO2 ≤ 0.5 
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Bước 4 – Kết thúc 

– Khi chức năng trao đổi khí của phổi hồi phục, tiến hành thử nghiệm giảm 

dần hỗ trợ của ECMO cho bệnh nhân. 

– Giữ nguyên tốc độ máu, giảm dần nồng độ oxy máy ECMO cho đến mức 20% 

và theo dõi BN trong vài giờ, nếu huyết áp ổn định và khí máu tốt, dừng kỹ thuật. 

– Lưu ý: sau khi dừng bơm, lượng máu trong hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể 

không được dồn trực tiếp trả cho bệnh nhân thông qua catheter mà phải dồn vào túi 

chứa máu sau đó truyền lại cho bệnh nhân lượng máu này theo đường tĩnh mạch 

thông thường. 

Bước 5.  Theo dõi 

– Theo dõi các dấu hiệu sống nói chung: mạch, huyết áp, SpO2, nước tiểu … 

– Theo dõi các chỉ số đánh giá mức độ oxy hoá máu: duy trì độ bão hòa oxy máu 

tĩnh mạch trung tâm (ScvO2) hoặc độ bão hòa máu tĩnh mạch trộn (SvO2) duy trì ở 

mức 75% đến 80% hoặc độ bão hoà oxy máu động mạch duy trì 85% đến 100%. 

– Theo dõi dấu hiệu thiếu máu chi dưới cùng bên đặt đường máu về, thiếu 

máu não khu vực nửa trên cơ thể bao gồm não và 2 chi trên 

– Theo dõi các dấu hiệu chảy máu, tan máu, nhiễm khuẩn, tắc mạch phổi … 

có liên quan đến ECMO 

2.2.7. CÁC BIẾN SỐ VÀ CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU 

a. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu: 

- Tuổi: theo năm sinh. 

- Giới tính 

- Tiền sử mắc bệnh: theo ghi chép hồ sơ bệnh án. 

Sử dụng corticoid kéo dài: sử dụng quá 4 tuần được gọi là kéo dài. 

- Thời gian thở máy trước ECMO: tính theo hồ sơ bệnh án. 

- Nguyên nhân ARDS: theo ghi chép hồ sơ bệnh án. 

+ Tại phổi: viêm phổi do cúm, viêm phổi do vi khuẩn, viêm phổi không rõ 

nguyên nhân, ngạt nước, đụng dập phổi, sặc phổi, chảy máu phổi. 

+ Ngoài phổi: viêm tụy cấp nặng, sốc nhiễm khuẩn. 
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- Mức độ nặng của bệnh: 

+ Điểm APACHE II: tính theo thang điểm APACHE II. 

+ Điểm SOFA: tính theo thang điểm SOFA. 

- Thông số máy thở trước ECMO: mode, PEEP, FiO2 theo ghi chép hồ sơ bệnh án. 

- Các thuốc vận mạch dùng trước khi vào ECMO: loại thuốc, liều lượng theo 

ghi chép hồ sơ bệnh án. 

- Nguy cơ chảy máu trước ECMO: 

+ Dựa trên lâm sàng: 

 Nhóm có nguy cơ chảy máu cao: bệnh nhân đang có chảy máu, chảy máu 

nặng trong vòng 48h hoặc phẫu thuật trong vòng 24h. 

+ Dựa vào xét nghiệm đông máu: 

• Nhóm nguy cơ chảy máu cao:  

 APTT > 60s hoặc INR > 2,5 hoặc TC < 60 G/l 

• Nhóm nguy cơ chảy máu thấp:  

 40s < APTT < 60s hoặc 1,5 < INR < 2,5 hoặc 60 < TC < 150G/l 

• Nhóm không có nguy cơ chảy máu: 

 APTT < 40s và INR < 1,5 và TC > 150 G/l 

b. Các chỉ số nghiên cứu đánh giá hiệu quả ECMO trên bệnh nhân ARDS nặng 

Các chỉ số được ghi nhận tại thời điểm T0 (trước khi ECMO), T1 sau khi vào 

ECMO 1 giờ, sau đó 6h/lần ở ngày đầu tiên, từ ngày thứ 2 lấy 12h/lần, từ ngày thứ 

7 lấy 24h/lần. 

❖ Đánh giá sự thay đổi khí máu động mạch của bệnh nhân: 

- Là kết quả khí máu động mạch quay, được làm ngay tại khoa Hồi sức tích 

cực. Bao gồm các chỉ số PaO2, SaO2, PaCO2, pH, P/F, HCO3
-theo ghi chép hồ sơ 

bệnh án. 

- Lượng oxy trong máu động mạch (arterial O2 content) là lượng oxy có trong 

1 lít máu động mạch, được tính theo công thức: 

aO2c (ml/L)= (Hb (g/l) x SaO2(%) x 1,34) + (0,003 x PaO2) 

Trong đó: 

Hb: là nồng độ hemoglobin trong máu, được lấy từ xét nghiệm công thức máu 

SaO2: độ bão hòa oxy trong máu động mạch, được lấy từ khí máu. 
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❖ Các thông số cài đặt máy thở: 

➢ Kiểu thở VCV: 

▪ Thể tích lưu thông (Vt): theo ghi chép hồ sơ bệnh án. 

▪ Độ bão hòa oxy trong khí thở vào (FiO2): theo ghi chép hồ sơ bệnh án. 

▪ Áp lực dương cuối thì thở ra (PEEP): theo ghi chép hồ sơ bệnh án. 

➢ Kiểu thở PCV: 

▪ Áp lực kiểm soát (PC): theo ghi chép hồ sơ bệnh án. 

▪ Độ bão hòa oxy trong khí thở vào (FiO2): theo ghi chép hồ sơ bệnh án. 

▪ Áp lực dương cuối thì thở ra (PEEP): theo ghi chép hồ sơ bệnh án. 

❖ Các thông số máy ECMO 

- Tốc độ vòng quay bơm li tâm: theo ghi chép hồ sơ bệnh án. 

- Tốc độ dòng máu qua máy ECMO : theo ghi chép hồ sơ bệnh án. 

- Độ bão hòa oxy ở màng trao đổi (FiO2 ): theo ghi chép hồ sơ bệnh án. 

❖ Đánh giá kết quả điều trị 

▪ Tỷ lệ thành công: 

- Bệnh nhân sống sau kết ECMO 1 ngày.  

- Được xuất viện. 

▪ Tỷ lệ không thành công là những trường hợp bệnh nhân không cải thiện hoặc 

tử vong. 

c. Đánh giá biến chứng 

❖ Chảy máu: 

▪ Vị trí chảy máu 

▪ Mức độ chảy máu [53]: 

+ Chảy máu nặng:  

✓ Chảy máu rõ ràng trên lâm sàng có Hb giảm ≥ 2 g/dl/24h và lượng máu 

mất >20 ml/kg/24h hoặc phải truyền hồng cầu >10 ml/kg/24h 

✓ Chảy máu phổi, ổ bụng, não hoặc chảy máu phải can thiệp phẫu thuật 

đều được xem là chảy máu nặng 

+ Chảy máu nhẹ: lượng máu mất ≤ 20 ml/kg/24h và phải truyền hồng cầu ≤ 

10ml/kg/24h. 
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▪ Thời gian xuất hiện chảy máu. 

▪ Cách xử trí:  

- Biện pháp tại chỗ: băng ép, khâu cầm máu, đắp gạc có adrenalin. 

- Truyền protamin sulphate. 

- Truyền chế phẩm máu. 

- Phẫu thuật. 

❖ Nhiễm trùng 

   Biến chứng nhiễm khuẩn là khi mẫu bệnh phẩm được lấy sau 48h bệnh 

nhân nhập viện, nuôi cấy định danh dương tính với nấm hoặc vi khuẩn. 

▪ Máu: mẫu bệnh phẩm máu bệnh nhân, máu lòng catheter 

▪ Hô hấp: đờm qua soi phế quản 

▪ Nước tiểu: mẫu bệnh phẩm là nước tiểu giữa dòng 

❖ Tắc mạch 

▪ Tắc mạch chi: Chẩn đoán dựa vào lâm sàng và siêu âm doppler mạch. 

▪ Tắc mạch não: Chẩn đoán dựa vào lâm sàng và chụp MRI sọ não. 

▪ Tắc mạch phổi: Chẩn đoán dựa vào lâm sàng và MSCT mạch phổi. 

❖ Đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC) 

Hiện tại ở Việt Nam, theo quyết định của Hội nghị khoa học toàn quốc về 

đông máu ứng dụng lần thứ VI, chẩn đoán DIC được áp dụng theo tiêu chuẩn do 

Hiệp hội cầm máu và tắc mạch quốc tế (ISTH) [54]: 

- Trên lâm sàng có một bệnh lý có thể gây DIC 

- Xét nghiệm: Đánh giá qua thang điểm DIC   

+ Số lượng tiểu cầu: >100 G/L = 0 điểm; 50 – 100 G/L = 1 điểm; < 50 G/L = 

2 điểm 

+ D-dimer: Không tăng = 0 điểm; Tăng vừa = 2 điểm; Tăng cao = 3 điểm. 

+ PT: Kéo dài < 3 giây so với chứng = 0 điểm; kéo dài 3 - 6 giây = 1 điểm; 

kéo dài > 6 giây = 2 điểm.  

+ Fibrinogen: >1g/L = 0 điểm; ≤ 1g/L =1 điểm.  

- Đánh giá tổng điểm:  
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+ ≥ 5 điểm: Chẩn đoán DIC và kiểm tra các xét nghiệm hàng ngày để theo 

dõi tiến triển. 

+ < 5 điểm: Lặp lại xét nghiệm sau 1- 2 ngày nếu biểu hiện lâm sàng nghi 

ngờ DIC. 

❖ Tan máu: 

▪ Thời gian sau khi tiến hành ECMO 

▪ Mức độ tan máu 

❖ Các rối loạn đông máu: mỗi 6h 

▪ Giảm tiểu cầu 

▪ Giảm fibrinogen 

▪ Giảm PT.... 

❖ Đánh giá các biến chứng khác: 

▪ Vỡ màng. 

▪ Đông tắc màng. 

▪ Tuột canuyn 

▪ Tràn khí màng phổi: chẩn đoán dựa vào lâm sàng và trên Xquang có hình 

ảnh tràn khí màng phổi. 

d. Tiêu chuẩn cai ECMO thành công 

 - Tiêu chuẩn cai ECMO thành công: tình trạng hô hấp được cải thiện,  

▪ Thất bại phương pháp đặt canuyn qua da. 

▪ Cách dùng canuyn: hai canuyn đơn, một canuyn hai nòng. 

2.2.8. XỬ LÝ SỐ LIỆU 

Số liệu thu thập được sẽ được phân tích và xử lý trên phần mềm thống kê Y 

học SPSS 16.0. 

2.2.9. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 

- Nghiên cứu này không gây bất cứ thiệt hại nào cho bệnh nhân. 

- Các thông tin thu thập được của bệnh nhân chỉ được dùng cho mục đích 

nghiên cứu. 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đặc điểm chung của nghiên cứu. 

    Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này trên 30 bệnh nhân đã được là ECMO tại khoa 

Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai, trong thời gian từ 2/1014 đến 7/2018. 

3.1.1. Tuổi, giới 

    Trong nghiên cứu của chúng tôi có 30 bệnh nhân gồm 17 nam (56,7%) và 13 nữ 

(43,3%). Tuổi trung bình của các bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển nặng (ARDS) 

được làm ECMO trong nghiên cứu của chúng tôi là 43,17 ± 15,13(21 – 70). 

Bảng 3.1. Tuổi, giới 

Nhóm tuổi Tuổi <20 20≤ tuổi≤50 Tuổi ≥ 50 Tổng(%) 

Nam 0 13 4 17(56,7) 

Nữ 0 8 5 13(43,3) 

Tổng(%) 0(0) 21(70) 9(30) 30(100) 

 

Nhận xét:  

Nhóm tuổi có số bệnh nhân mắc bệnh tần suất lớn nhất (51,6%) 30 – 49 tuổi. 

3.1.2. Các bệnh lí kèm theo của các bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu 

Bảng 3.2: Bệnh lí kèm theo 

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 

Nhận xét:  

Các bệnh lí kèm theo thường gặp nhất là sử dụng corticoid kéo dài (13,3%), tăng 

huyết áp (13,3%) và lạm dụng rượu (13,3%). 01 trường hợp hợp có tiền sử ung thư cổ tử 
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cung > 5 năm, đợt này mắc viêm phổi biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển). 

3.1.3. Các thông số nền của nhóm nghiên cứu 

a.  Mức độ nặng và một số đặc điểm chung có nhóm nghiên cứu 

Bảng 3.3. Các thông số nền của nhóm nghiên cứu 

Chỉ số lâm sang X±SD Min - max 

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 

 

Nhận xét: 

- Thời gian thở máy trước ECMO trung vị 19 giờ. 

- Thời gian nằm trong khoa Hồi sức tích cực dài (trung bình 21 ngày). 

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

Bảng 3.4. 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 

Nhận xét:  

Tỉ lệ PaO2/FiO2 trung bình thấp 66,1 ± 19,85 mmHg, PaCO2 trung bình 

51,63±17,65 mmHg, pH máu có tình trạng nhiễm toan, trung bình 7,31±0,13.  
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c. Mức độ nặng tại thời điểm trước khi tiến hành ECMO 

Bảng 3.5. Mức độ nặng của nhóm nghiên cứu trước khi ECMO 

Đặc điểm ( X  SD) 

 

p 

Nhóm 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 

 

Nhận xét:  

Điểm APACHE II trung bình của nhóm nghiên cứu là 17,80 ± 5,26; nhóm 

sống là 17,38 ± 5,09; nhóm tử vong là 18,12 ± 5,53. 

Điểm SOFA trung bình tại thời điểm trước ECMO của nhóm nghiên cứu là 

7,90 ± 3,34; nhóm sống là 7,85 ± 3,39; nhóm tử vong là 7,94 ± 3,42. 

d. Nguy cơ chảy máu của nhóm nghiên cứu trước khi ECMO 

Bảng 3.6: Nguy cơ chảy máu trước ECMO 

Nguy cơ chảy máu Chung Thất bại Thành công p 

Không có  6(20%) 3 (50%) 3(50%) 1,00 

Nguy cơ thấp 11(36,7%) 2(18,2%) 9(81,8%) 0,035 

Nguy cơ cao 13(43,3%) 8(61,5%) 5(38,5%) 0,405 

Tổng 30 13 17  

 

Nhận xét:  

Trong nghiên cứu chúng tôi, 6 (20,0%) bệnh nhân không có nguy cơ chảy 

máu,  24 (80,0%) bệnh nhân có nguy cơ chảy máu.  
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3.1.4. Các nguyên nhân gây ARDS của nhóm nghiên cứu 

Bảng 3.7: Các nguyên nhân gây ARDS của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 

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 

Nhận xét:  

Trong số 30 bệnh nhân có 9 (30%) trường hợp do cúm A/H1N1, do vi khuẩn 3 

trường hợp (10%) và số trường hợp không chẩn đoán được căn nguyên vi sinh 

chiếm tỉ lệ cao nhất (36,7%). 

3.1.5. Các thông số máy thở trước ECMO 

a. Thời gian thở máy trước ECMO 

 

Biểu đồ 3.1: Thời gian thông khí nhân tạo trước ECMO (ngày). 
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Nhận xét:  

Trong nhóm nghiên cứu, thời gian thở máy trước ECMO của các bệnh nhân  

ngắn nhất là 1 ngày, dài nhất là 21 ngày. Thời gian thở máy trước ECMO của 

nhóm sống và nhóm tử vong không có sự khác biệt với p = 0,98. Có 03 (10%) bệnh 

nhân thở máy kéo dài > 8 ngày trước khi ECMO đều chết. 

 b. Các mode thở cho bệnh nhân ARDS trong nhóm nghiên cứu trước khi ECMO  

Bảng 3.8. Các mode thở trước khi ECMO 

Mode N (%) 
Nhóm sống Nhóm chết 

p 
n  n 

PCV 11 (36,67%) 7(23,33%) 4(13,33%) 

0,13 VCV 19 (63,33%) 6 (20%) 13(43,33%) 

Tổng 30(100%) 13(43,33%) 17(56,67%) 

 

Nhận xét: 

Trước ECMO, thông khí nhân tạo kiểm soát thể tích được áp dụng nhiều hơn với 19 

bệnh nhân(63,33%) so với kiểu soát áp lực. 

c. Các thông số cài đặt máy thở 

Bảng 3.9: Các thông số về thông khí nhân tạo cho nhóm nghiên cứu 

Chỉ số �̅� ± SD 

Theo nhóm 

p Nhóm sống  

(n = 13) 
Nhóm chết 

PEEP(cmH2O) 
12,87 ± 3,88 

(5-20) 

12,76 ± 3,96 

(5-18) 

12,82 ± 3,95 

(6-20) 
0,97 

FiO2 (%) 
95,66 ± 8,17 

(80-100) 

96,92 ± 7,51 

(80-100) 

94,70 ± 8,74 

(80-100) 
0,47 

 

Nhận xét: 

Mức PEEP cài đặt cao (12,87±3,88) và mức FiO2 máy thở cao 95,66 ± 8,17 %. 
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c. Các mức PEEP trong nhóm nghiên cứu 

Bảng 3.10: Các mức PEEP đã sử dụng trước ECMO  

Mức PEEP n % 

Peep < 10 4 13,33 

10 ≤peep <12 6 20 

12 ≤peep <14 6 20 

Peep ≥14 14 46,67 

 

Nhận xét: 26 (86,7%) số bênh nhân thở máy với PEEP từ 10 – 14 cmH2O 

3.1.6. Các biện pháp điều trị khác trước khi ECMO 

Bảng 3.11. Các phương pháp điều trị áp dụng trước ECMO 

 

Điều trị 

N (%)  

Tổng Nhóm 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 

Nhận xét: 

Trong các bệnh nhân nghiên cứu, tất cả các bệnh nhân trước khi tiến hành 

ECMO đều đã được thở máy theo ARDSnet và sử dụng an thần, giãn cơ hoàn toàn.  

Có 18 bệnh nhân được sử dụng thuốc noradrenalin và dobutamine để duy trì 

huyết áp khi tiến hành ECMO. Không có bệnh nhân nào sử dụng khí NO, thông khí 

nằm sấp  

24  (80%) bệnh nhân được thực hiện lọc máu liên tục.  

c. các loại thuốc vận mạch sử dụng trước ECMO 

12 (40%) trường hợp không sử dụng thuốc vận mạch, 18 trường hợp (60%) 

sử dụng thuốc noradrenalin và dobutamin, trong đó 3 bệnh nhân sử dụng dobutamin 

để mục đích nâng huyết áp, không có biểu hiện suy tim từ trước và không có bằng 

chứng suy tim.  
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Bảng 3.12. các loại thuốc vận mạch sử dụng trước ECMO 

Loại thuốc n % 
Liều lượng mcg/kg/ph 

( X  SD) 

Dobutamin  3 10 9,33 ±4,93 

Noradrenalin 17 56,67 0,31 ±0,22 

 

Nhận xét:  

Liều noradrenalin trung bình thấp (0,31 ±0,22 mcg/kg/phút) 

3.2. Vai trò của ECMO cho bệnh nhân ARDS nặng trong nhóm nghiên cứu.  

3.2.1. Thay đổi CO2 trung bình của nhóm nghiên cứu 

a. Thay đổi PaCO2 trong máu trong quá trình ECMO 

Bảng 3.13. PaCO2 của nhóm nghiên cứu trong quá trình ECMO 

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) 

P=0,00 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) 

P=0,000 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) 

P=0,000 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) 

P=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) 

 

P=0,000 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) 

P=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) 

P=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) 

P=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) 

P=0,002 34,14±9,3 

N=7 

39,43±7,16 

N=7 

0,256 

 

Ngày 10 39,38±9,43 

(25-58) 

38 

(33-44,5) 

P=0,013 40,75±10,65 

N=8 

37,2±7,66 

N=5 

0,533 
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Nhận xét: 

Trước ECMO, các bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu có tình trạng tăng CO2 

máu 51,81 ± 17,38. Ngay sau khi tiến hành ECMO, PaCO2 giảm soi với trước 

ECMO(p<0,05) ở tất cả các thời điểm so với thời điểm trước ECMO. 

b. Tỉ lệ PaCO2 đạt mục tiêu trong quá trình điều trị 

Bảng 3.14. Tỉ lệ PaCO2 đạt mục tiêu trong điều trị 

 PaCO2 <35 35≤ PaCO2 ≤45 PaCO2 >45 

n % n % n % 

Trước ECMO 4 13,3 9 30 17 56,7 

Ngày 1 22 73,3 5 16,7 3 10 

Ngày 2 14 46,7 13 43,3 3 10 

Ngày 3 7 24,1 18 62,1 4 13,8 

Ngày 4 7 24,1 18 62,1 4 13,8 

Ngày 5 8 28,6 15 53,6 5 17,9 

Ngày 6 5 20,8 14 58,3 5 20,8 

Ngày 7 5 21,7 11 47,8 7 30,4 

Ngày 8 1 5,9 9 52,9 7 41,2 

Ngày 9 5 35,7 6 42,9 3 21,4 

Ngày 10 3 23,1 7 53,8 3 23,1 

 

Nhận xét:  

- Trước ECMO 17 (56,7%) bệnh nhân tăng CO2 máu.  

- Ngày đầu tiên ECMO có 16,7% đạt nồng độ CO2 trong khoảng 35 – 45 mmHg 

- Từ ngày từ thứ 3 - thứ 6 của ECMO tỉ lệ % đạt CO2 theo mục tiêu là 35 – 45 

mmHg chiếm tỉ lệ cao, từ 62,1 – 58,3 %. 
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3.2.2. Thay đổi oxy trong máu động mạch của nhóm nghiên cứu 

a. Diễn biến PaO2 động mạch của nhóm nghiên cứu 

Bảng 3.15. Diễn biến PaO2 trong quá trình ECMO của nhóm nghiên cứu 

PaO2 (mmHg) động mạch của nhóm nghiên cứu  

 

p 

Chung 

(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) 

P=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) 

P<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) 

P<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) 

P<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) 

P<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) 

P<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) 

P<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) 

P<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) 

P<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) 

P=0,008 78±34,65 

n=8 

112,4±42,46 

n=5 

0,079 
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Nhận xét:  

Trong nhóm nghiên cứu, từ ngay sau khi tiến hành ECMO, PaO2 ở tất cả các 

ngày cải thiện hơn so với trước ECMO có ý nghĩa thông kê với p<0,05. 

b. Tỉ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu về PaO2 của nhóm nghiên cứu 

Bảng 3.16. Tỉ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu về PaO2 của nhóm nghiên cứu 

 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 

 

Nhận xét:  

Trước ECMO chỉ có 3 (10%) bệnh nhân có PaO2 > 80 mmHg, 11 (36,7%) 

bệnh nhân PaO2 < 55 mmHg 

Từ ngày thứ 2 - 9, số bệnh nhân đạt PaO2 > 55 mmHg chiếm tỉ lệ cao, số bệnh 

nhân không đạt mục tiêu chiếm tỉ lệ từ 0 – 10%. 

Ở thời điểm ngày thứ 10 có 15,4% số bệnh nhân không đạt mục tiêu PaO2 > 

55 mmHg. 
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c. SaO2 của các bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu 

Bảng 3.17. Diễn biến SaO2 của nhóm nghiên cứu 

Diễn biến SaO2 của nhóm nghiên cứu  

 

 

p 

Chung 

(X±SD) 

(min-max) 

Trung vị 

(tứ phân vị) 

 

p-T0  

Thất bại 

(n) 

 

Thành công 

(n) 

T0 91,37±2,19 

(86-96) 

91,5 

(90-93) 

 91,15±2,64 

n=13 

91,53±1,84 

n=17 

0,65 

Ngày 1 95,03±3,92 

(88-100) 

96 

(91,5-98,25) 

P<0,001 94,31±4,11 

n=13 

95,59±3,79 

n=17 

0,343 

Ngày 2 96,13±2,91 

(87-99) 

97 

(95-98) 

P<0,001 96,08±2,22 

n=13 

96,18±3,41 

n=17 

0,408 

Ngày 3 95,38±3,71 

(83-99) 

96 

(94-99) 

P<0,001 93,69±4,37 

n=13 

96,75±2,44 

n=16 

0,026 

Ngày 4 95,55±4,08 

(81-100) 

97 

(93,5-98,5) 

P<0,001 93,75±5,24 

n=12 

96,82±2,46 

n=17 

0,043 

 

Ngày 5 96,29±3,31 

(84-100) 

97 

(95,25-98,75) 

P<0,001 94,82±4,62 

n=11 

97,24±1,64 

n=17 

0,122 

Ngày 6 96,38±2,98 

(88-100) 

96,5 

(95,25-99) 

P<0,001 95,36±3,47 

n=11 

97,23±2,28 

n=13 

0,12 

Ngày 7 95,74±3,65 

(89-100) 

97 

(92-98) 

P<0,001 94,36±3,93 

n=11 

97±2,98 

n=12 

0,071 

 

Ngày 8 95,53±3,3 

(88-100) 

95 

(93,5-98,5) 

P<0,001 93,25±3,2 

n=8 

97,56±1,74 

n=9 

0,003 

Ngày 9 96,79±2,29 

(92-100) 

97 

(95-99) 

P<0,001 95,57±1,9 

n=7 

98±2,08 

n=7 

0,059 

Ngày 

10 

94,77±4,11 

(88-100) 

96 

(90,5-98,5) 

P=0,013 93,25±4,06 

n=8 

97,2±3,11 

n=5 

0,091 

 



161 

 

Nhận xét:  

SaO2 tăng hơn so với trước ECMO ở tất cả các thời điểm có ý nghĩa thống kê, 

p<0,05. Ngày thứ 3 và 4 của quá trính ECMO SaO2 nhóm thành công cao hơn có ý 

nghĩa thống kê, p<0,05, so với nhóm thất bại. Từ sau ngày thứ 8, SaO2 nhóm thành 

công cao hơn so với nhóm thất bại nhưng không có sự khác biệt, p> 0,05. 

d. Tỉ lệ bệnh nhân đạt SaO2 trong quá trình ECMO. 

 

Biểu đồ 3.2. Tỉ lệ đạt SaO2 trong quá trình ECMO 

Nhận xét:  

Ngày 1, 2 khi ECMO 100% số bệnh nhân đạt SaO2 mục tiêu > 85%. Trong 

ngày 3, 4, 5 có 3,3 – 3,4% số trường hợp SaO2 từ 80 – 85% và không có trường hợp 

nào SaO2 < 80%.  

Ngày thứ 10 có 7,1% số trường hợp không đạt mục tiêu SaO2 > 85% 
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e. Diễn biến về khả năng vận chuyển Oxy của nhóm nghiên cứu 

Bảng 3.18. Diễn biến vận chuyển oxy (aO2c) trong nhóm nghiên cứu. 

AaDo2 ((FiO2/100)x713-1,25xPacO2-PaO2) 

Chung 

(X±SD) (min-max) 

Trung vị 

(tứ phân vị) 

p-T0 Thất bại 

(n) 

Thành công 

(n) 

p 

T0 556,26±66,31 

(417,9-631,25) 

584,63 

(513,3-600,69) 

 540,45±75,03 

n=13 

568,36±58,21 

n=17 

0,464 

Ngày 1 543,6±101,86 

(187,2-632,5) 

576,13 

(510,36-609,88) 

P=0,982 567,55±55,89 

n=13 

525,29±125,1 

n=17 

0,464 

Ngày 2 555,18±86,59 

(249,5-641,5) 

580,81 

(553,88- 602,19) 

P=0,976 587,1±27,04 

n=13 

530,77±107,6 

n=17 

0,233 

Ngày 3 467,53±162,54 

(100,45-605,5) 

547 

(324,8-589,5) 

P=0,027 510±149,69 

n=13 

433,02±169 

n=16 

0,044 

Ngày 4 434,68±154,49 

(93,45-607,5) 

462,4 

(313,43-575,5) 

P=0,001 514,62±100,28 

n=12 

378,25±163,3 

n=17 

0,01 

Ngày 5 384,58±186,13 

(36,2-619,5) 

388,25 

(227,51-572,88) 

P< 0,001 466,51±156,04 

n=11 

331,56±188,8 

n=17 

0,059 

Ngày 6 395,08±193,9 

(122,45-603) 

451,03 

(185,63-581,31) 

P=0,002 439,95±215,04 

n=11 

357,11±173,5 

n=13 

0,173 

 

Ngày 7 359,89±207,48 

(77,95-612,75) 

316,05 

(157,95-583,25) 

P=0,001 447,13±205,29 

n=11 

279,91±182,2 

n=12 

0,027 

Ngày 8 357,2±208,72 

(61,4-601,5) 

428,9 

(120-566,75) 

P <0,001 496,85±135,24 

n=8 

233,06±185,17 

n=9 

0,007 

Ngày 9 377,2±210,61 

(66,8-616) 

398,15 

(206,05-595,63) 

P=0,017 522,74±140,12 

n=7 

231,67±164,48 

n=7 

0,013 

 

Ngày 10 405,26±226,26 

(71,3-604,25) 

 

506,5 

(151,7-596,5) 

 

P=0,093 521,68±177,03 

n=8 

219,0±168,1 

n=5 

0,019 
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Nhận xét: 

Từ ngày thứ 3 đến thứ 9, tình trạng trao đổi oxy ở nhóm nghiên cứu được cải 

thiện (chênh áp O2 giữa phế nang và mao mạch (shunt) phổi giảm) có ý nghĩa, 

p<0,05.  

 Ngày thứ 10, trong nhóm chung chênh áp oxy phế nang mao mạch giảm 

không có sự khác biệt so với trước ECMO.  

 Từ ngày thứ 3 trở đi, nhóm thành công có chênh áp oxy phế nang mao mạch 

thấp hơn có khác biệt so với nhóm thất bại. 

3.2.3. Sự thay đổi pH trong quá trình ECMO 

Bảng 3.19. Sự thay đổi pH trong quá trình ECMO của nhóm nghiên cứu 

pH trong quá trình ECMO của nhóm nghiên cứu 

Chung 

(X±SD) (min-max) 

Trung vị 

(tứ phân vị) 

P* Thất bại 

(n) 

Thành công 

(n) 

p 

T0 7,31±0,13 

(6,97-7,58) 

7,33 

(7,24-7,39) 

 7,32±0,09 

n=13 

7,31±0,16 

n=17 

0,857 

 

Ngày 1 7,41±0,11 

(7,18-7,62) 

7,44 

(7,32-7,51) 

0,001 7,39±0,12 

n=13 

7,44±0,1 

n=17 

0,261 

Ngày 2 7,43±0,11 

(7,06-7,57) 

7,45 

(7,38-7,51) 

<0,001 7,43±0,13 

n=13 

7,43±0,09 

n=17 

0,801 

Ngày 3 7,43±0,09 

(7,11-7,60) 

7,44 

(7,39-7,49) 

<0,001 7,41±0,12 

n=13 

7,45±0,06 

n=16 

0,246 

 

Ngày 4 7,44±0,10 

(7,07-7,69) 

7,46 

(7,41-7,49) 

<0,001 7,42±0,14 

n=12 

7,46±0,07 

n=17 

0,297 

 

Ngày 5 7,47±0,07 

(7,32-7,69) 

7,47 

(7,43-7,51) 

<0,001 7,44±0,06 

n=11 

7,49±0,08 

n=17 

0,103 

 

Ngày 6 7,45±0,07 

(7,31-7,54) 

7,48 

(7,39-7,50) 

<0,001 7,43±0,07 

n=11 

7,47±0,07 

n=13 

0,116 

 

Ngày 7 7,45±0,07 

(7,29-7,57) 

7,45 

(7,40-7,51) 

<0,001 7,44±0,08 

n=11 

7,47±0,06 

n=12 

0,287 

 

Ngày 8 7,43±0,09 

(7,27-7,53) 

7,46 

(7,33-7,51) 

0,001 7,37±0,1 

n=8 

7,48±0,04 

n=9 

0,014 

 

Ngày 9 7,46±0,07 

(7,37-7,59) 

7,46 

(7,40-7,51) 

<0,001 7,44±0,06 

n=7 

7,47±0,07 

n=7 

0,499 

 

Ngày 10 7,42±0,09 

(7,23-7,61) 

7,43 

(7,40-7,46) 

  0,009 7,41±0,08 

n=8 

7,45±0,09 

n=5 

0,66 

p* : so sánh với T0 
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  Nhận  xét 

Trước ECMO pH có tình trạng nhiễm toan với pH trung bình 7,31 ± 0,13. Từ 

khi ECMO ngày thứ 1 cho đến ngày thứ 10 tình trạng pH tăng hơn có ý nghĩa thống 

kê (p<0,05) so với trước ECMO. 

Trong quá trình ECMO, pH của nhóm thất bại và nhóm thành công không có 

sự khác biệt. 

3.2.4. Sự thay đổi HCO3 trong quá trình ECMO 

Bảng 3.20. Sự thay đổi HCO3 trong quá trình ECMO 

HCO3 trong quá trình ECMO 

Chung 

(X±SD) (min-max) 

Trung vị 

(tứ phân vị) 

 

p* 

Thất bại 

(n) 

Thành công 

(n) 

p 

T0 25,45±4,89 

(17,6-40) 

25,25 

(22,05-27,95) 

 27,54±5,75 

n=13 

23,85±3,51 

n=17 

0,038 

 

Ngày 1 21,43±4,16 

(15,1- 32,1) 

20,5 

(18,28-25) 

0,001 21,69±4,33 

n=13 

21,22±4,15 

n=17 

0,766 

Ngày 2 24,07±4,77 

(13,9-35,9) 

23,9 

(21,93-26,73) 

0,274 24,58±5,15 

n=13 

23,68±4,6 

n=17 

0,616 

Ngày 3 26,03±4,98 

(10,8-34,4) 

25,4 

(23,75-29,5) 

0,655 25,48±6,16 

n=13 

26,48±3,94 

n=16 

0,601 

 

Ngày 4 27,69±5,81 

(9,9-43,5) 

27,9 

(25-30,5) 

0,062 26,47±7,94 

n=12 

28,55±3,73 

n=17 

0,351 

Ngày 5 27,75±4,84 

(20,1-38,3) 

27,1 

(23,98-30,48) 

0,078 26,44±4,6 

n=11 

28,6±4,94 

N=17 

0,165 

Ngày 6 28,03±5,75 

(19,2-38,9) 

26,7 

(24,23-32,4) 

0,081 26,3±6,46 

n=11 

29,48±4,84 

n=13 

0,099 

Ngày 7 28,63±6,53 

(18,2-42,6) 

27,8 

(24-33,5) 

0,047 27,11±6,56 

n=11 

30,03±6,46 

n=12 

0,294 

Ngày 8 29,97±4,8 

(23,5-41,5) 

29 

(26,45-33,15) 

0,004 28,06±4,34 

n=8 

31,67±4,76 

n=9 

0,125 

Ngày 9 25,83±5,56 

(13,7-33,5) 

25,2 

(22,58-30,48) 

0,82 23,11±5,83 

n=7 

28,54±3,98 

n=7 

0,065 

Ngày 

10 

25,85±6,84 

(15,9-40,3) 

24,8 

(21-28,5) 

0,827 26,21±8,87 

n=8 

25,28±1,45 

n=5 

0,779 

p* : so sánh với T0 
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Nhận xét: 

 Ngày thứ nhất của ECMO, HCO3 giảm hơn so với trước ECMO có ý nghĩa 

thống kê (p= 0,001), các ngày sau đó HCO3  tăng lên nhưng không có sự khác biệt 

với p> 0,05.  

 HCO3 của nhóm thành công và thất bại không có sự khác biệt (p>0,05). 

3.3. Diễn biến một số chỉ số lâm sàng và điểm SOFA của nhóm nghiên cứu 

3.3.1.Thay đổi về huyết áp trung bình trong quá trình ECMO 

Bảng 3.21. Thay đổi về huyết áp trung bình trong quá trình ECMO 

Thay đổi về huyết áp trung bình trong quá trình ECMO 

Chung 

(X±SD) (min-max) 

Trung vị 

(tứ phân vị) 

p* Thất bại 

(n) 

Thành công 

(n) 

p 

T0 86±12,47 

(60-110) 

86 

(74,5-96,75) 

 86,38±10,62 

n=13 

85,71±14,03 

n=17 

0,038 

 

Ngày 1 82,3±17,07 

(53-119) 

83 

(69,5-93,75) 

0,098 81,38±19,86 

n=13 

83±15,2 

n=17 

0,766 

Ngày 2 86,07±14,62 

(52-112) 

89 

(73-96,25) 

0,274 82,77±16,9 

n=13 

88,59±12,57 

n=17 

0,616 

Ngày 3 87,37±12,3 

(63-120) 

90 

(77,5-96) 

0,655 87,08±15,14 

n=13 

87,59±10,11 

n=17 

0,601 

 

Ngày 4 81,69±13,06 

(46-116) 

80 

(73-89) 

0,062 74,83±11,5 

n=12 

86,53±12,15 

n=17 

0,351 

Ngày 5 85,46±12,92 

(62-111) 

86 

(76,25-92) 

0,086 86,55±14,31 

n=11 

84,76±12,34 

n=17 

0,165 

Ngày 6 87,21±11,28 

(74-113) 

85 

(78,5-91,5) 

0,078 83,36±11,08 

n=11 

90,46±10,79 

n=13 

0,099 

Ngày 7 88,83±13,46 

(55-106) 

90 

(80-99,25) 

0,058 89,55±10,79 

n=11 

88,23±15,79 

n=13 

0,294 

Ngày 8 84,78±14,89 

(71-120) 

80,5 

(73-88,25) 

0,064 87,38±17,7 

n=8 

82,7±12,82 

n=10 

0,125 

Ngày 9 82,73±16,30 

(51-111) 

82 

(70-96) 

0,82 85±15,26 

n=8 

80,14±18,27 

n=7 

0,065 

Ngày 

10 

83,54±11,44 

(67-103) 

83 

(73,5-93,5) 

0,827 83,25±11,67 

n=8 

84±12,41 

n=5 

0,779 

p* : so sánh với T0 
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Nhận xét 

 Huyết áp trung bình trong quá trình ECMO tĩnh mạch – tĩnh mạch so với 

trước ECMO không có sự khác biệt. Huyết áp trung bình của hai nhóm thành công 

và thất bại sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

3.3.2. Nhịp tim của nhóm nghiên cứu 

Bảng 3.22. Thay đổi nhịp tim trong quá trình ECMO 

Nhịp tim  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 109,43±23,49 

(56-160) 

105,5 

(99,5-122,5) 

 117,38±26,15 

n=13 

103,35±19,92 

n=17 

0,857 

 

Ngày 1 111,23±14,74 

(82-150) 

110 

(101,75-120) 

0,343 111,69±19,5 

n=13 

110,88±10,41 

n=17 

0,261 

Ngày 2 109,37±19,14 

(80-156) 

106,5 

(99,75-116) 

0,408 113,31±19,3 

n=13 

106,35±19,03 

n=17 

0,801 

Ngày 3 106±19,09 

(63-161) 

104 

(93,25-117,25) 

0,096 108,08±11,85 

n=13 

104,41±23,43 

n=17 

0,246 

 

Ngày 4 105,72±14,63 

(78-144) 

103 

(97-112) 

0,088 

 

112,42±17,51 

n=12 

101,00±10,31 

n=17 

0,297 

 

Ngày 5 103,96±16,01 

(79-140) 

100,5 

(91-112,75) 

0,122 110,64±21,93 

n=11 

99,65±9,03 

n=17 

0,103 

 

Ngày 6 106,25±14,15 

(75-132) 

105 

(98,5-117,75) 

0,12 110,18±12,75 

n=11 

102,92±14,91 

n=13 

0,116 

 

Ngày 7 109,5±15,91 

(74-140) 

108 

(100-122,25) 

0,071 

 

109,91±17,19 

n=11 

109,15±15,44 

n=13 

0,287 

 

Ngày 8 111,06±12,42 

(81-130) 

112 

(105,75-120) 

0,083 112,13±15,41 

n=8 

110,2±10,23 

n=10 

0,054 

 

Ngày 9 114,47±12,28 

(93-138) 

110 

(106-126) 

0,059 114,25±12,71 

n=8 

114,71±12,78 

n=7 

0,499 

 

Ngày 

10 

110,46±17,03 

(82-135) 

107 

(93,5-127) 

0,091 112,5±15,33 

n=8 

107,2±20,91 

n=5 

0,66 

p* : so sánh với T0 
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Nhận xét: 

 Không có sự khác biệt có ý  nghĩa về nhịp tim trung bình trong quá trình 

ECMO so với trước ECMO, và giữa nhóm thành công so với nhóm thất bại. 

3.3.3. Điểm SOFA trung bình của nhóm nghiên cứu 

Bảng 3.23. Điểm SOFA trung bình của nhóm nghiên cứu 

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 

p* : so sánh với T0 
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Nhận xét: 

Điểm SOFA nhóm thành công thấp hơn nhóm thất bại không có ý nghĩa, với 

p> 0,05. 

Điểm SOFA giảm từ ngày thứ 6 của ECMO, không có sự khác biệt so với 

trước ECMO. 

3.4. Kết quả điều trị 

3.4.1. Tỉ lệ và nguyên nhân tử vong của nhóm nghiên cứu 

 Trong số 30 bệnh nhân nghiên cứu, có 17 ca cai ECMO thành công, 13 ca 

thất bại. Trong số 30 bệnh nhân này có 13 (43,33%) sống và 17 (56,67%) tử vong. 5 

bệnh nhân tử vong do nhiễm khuẩn bệnh viện, 12 không hồi phục. 

 

 

Biểu đồ 3.3. Nguyên nhân tử vong 

Nhận xét:  

 Nguyên nhân tử vong chính là tổn thương phổi không hồi phục. 

3.4.2. Thời gian ECMO cho bệnh nhân ARDS nặng 

Bảng 3.24: Thời gian ECMO 

 Trung vị Min-Max 

Thời gian(giờ) 181 62-956 

Nhận xét: 

Thời gian VV ECMO trung bình cho các bệnh nhân ARDS nặng với trung vị là 

181 giờ (7,5 ngày), ngắn nhất là 62 giờ và dài nhất 956 giờ (39,8 ngày). 

70%

30%

Không hồi phục (70%) Nhiễm khuẩn bệnh viện (30%)
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3.5. Các yếu tố tiên lượng trong quá trình ECMO 

3.5.1. Thang điểm RESP của nhóm nghiên cứu 

a. Điểm RESP của các bệnh nhân nhóm nghiên cứu tại thời điểm trước ECMO. 

Bảng 3.25. Điểm RESP của các bệnh nhân nhóm nghiên cứu tại thời điểm trước 

ECMO 

�̅� 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 

 

Nhận xét: 

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. Sự khác biệt giữa 2 nhóm có ý 

nghĩa thống kê với p = 0,009.  

b. Điểm cắt của thang điểm RESP của các bệnh nhân trong nghiên cứu 

 

Biểu đồ 3.4: Đường cong ROC của thang điểm RESP của 

 nhóm bệnh nhân nghiên cứu 

Nhận xét: 

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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c. Điểm RESP của các bệnh nhân trong nghiên cứu 

Bảng 3.26. Điểm RESP theo từng nhóm điểm số. 

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%) 

 

Nhận xét: 

Trong nhóm bệnh nhân nghiên cứu, nhóm II (với điểm RESP từ 3 đến 5) và 

nhóm III (với điểm RESP từ -1 đến 2) chiếm đa số với tỉ lệ 46,67% và 30%. Có sự 

khác biệt giữa nhóm sống và nhóm tử vong với p = 0,036.  

d. Tỉ lệ sống thực tế so với giá trị dự báo của thang điểm RESP trong nhóm nghiên cứu. 

 

Biểu đồ 3.5: So sánh tỉ lệ sống thực tế và tỉ lệ sống dự đoán theo thang 

điểm RESP theo từng nhóm. 

Nhận xét:  

Điểm RESP ≥6 có giá trị dự đoán sống tương đồng với tỉ lệ sống thực tế, với 

p =0,036.  

Điểm RESP < 6 điểm, tỉ lệ sống thực tế thấp hơn so với giá trị dự đoán. 
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3.5.2. Điểm PRESERVE của nhóm bệnh nhân nghiên cứu tại thời điểm trước 

ECMO 

a. Điểm PRESERVE trung bình của nhóm nghiên cứu 

Bảng 3.27. Điểm PRESERVE tiên lượng khả năng sống 6 tháng sau rời  

khoa hồi sức 

 �̅� 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 

Nhận xét:  

Điểm PRESERVE trung bình của nhóm bệnh nhân nghiên cứu là  

3,30 ± 2,45. Nhóm sống có điểm PRESERVE trung bình thấp hơn có ý nghĩa so với 

nhóm tử vong, p = 0,009. 

b. Điểm cắt của PRESERVE trong nhóm nghiên cứu 

 

Biểu đồ 3.6: Đường cong ROC của thang điểm PRESERVE của nhóm 

bệnh nhân nghiên cứu 

Nhận xét: 

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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3.6. Các biến chứng của kĩ thuật ECMO tĩnh mạch – tĩnh mạch cho bệnh nhân ARDS  

3.6.1. Biến chứng chảy máu, mức độ và vị trí chảy máu 

Trong nhóm nghiên cứu có 25 (83,3%) bệnh nhân có biến chứng chảy máu, 5 

(16,7%) không chảy máu 

Mức độ chảy máu: 16 (53,3%) bệnh nhân chảy máu nhẹ, 9 (30%) chảy máu nặng và 

5 (16,7%) không chảy máu 

a. Vị trí chảy máu 

Bảng 3.28. Vị trí chảy máu  

vị trí chảy máu n % 

Catheter TMTT 4 13,3 

Catheter ECMO 20 66,7 

Catheter động mạch 13 43,3 

Hô hấp 5 16,7 

Tiết niệu 4 13,3 

Mũi miệng 14 46,7 

Tiêu hóa 2 6,7 

Chảy máu não 0 0 

 

Nhận xét: 

 Chảy máu catheter ECMO, động mạch và mũi miệng chiếm tỉ lệ cao nhất. Không có 

trường hợp nào chảy máu não. 

b. Thời điểm xuất hiện chảy máu 

Bảng 3.29. Thời điểm xuất hiện chảy máu 

Thời điểm n % 

Ngày 1(n=30) 12 40 

Ngày 2(n=30) 13 43,3 

Ngày 3(n=30) 8 26,7 

Ngày 4(n=29) 7 24,1 

Ngày 5(n=28) 6 21,4 

Ngày 6(n=24) 6 25,0 

Ngày 7(n=24) 9 37,5 

Ngày 8(n=18) 7 38,9 

Ngày 9(n=15) 4 26,7 

Ngày 10(n=13) 5 38,5 
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Nhận xét:  

Chảy máu ở ngày thứ 1 và 2 của quá trình ECMO chiếm tỉ lệ cao, sau đó tỉ lệ 

chảu máu giảm đần 

c. Xử trí biến chứng chảy máu trong quá trình ECMO 

Bảng 3.30. Xử trí biến chứng chảy máu trong quá trình ECMO 

Điều trị n % 

Tại chỗ  25 100 

Truyền chế phẩm máu  14 56 

Sử dụng protamin  6 24 

Phẫu thuật  1 4 

 

Nhận xét: 

14 (56,0%) bệnh nhân phải truyền các chế phẩm máu, 6 (24,0%) sử dụng 

protamin sulfate để trung hoà heparin. 1(4%) bệnh nhân phải phẫu thuật. 

3.6.3. Biến chứng nhiễm trùng bệnh viện 

  Trong nhóm nghiên cứu 23 (76,7%) bệnh nhân nhiễm trùng, 7 

(23,3%) không có nhiễm trùng bệnh viện.  

a.  Vị trí nhiễm trùng 

             Bảng 3.31. Vị trí khuẩn 

Vị trí n % 

Hô hấp 20 64,5 

Máu  5 16,1 

Catheter TMTT 2 6,5 

Nước tiểu 5 16,1 

 

Nhận xét: 

       Tỉ lệ nhiễm trùng đường hô hấp cao nhất với 20 bệnh nhân, chiếm 

64,5%, nhiễm trùng catheter TMTT là thấp nhất với  2 bệnh nhân, chiếm 6,5%. 
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b. Tác nhân nhiễm trùng 

 

Biểu đồ 3.7.  Tác nhân nhiễm trùng bệnh viện 

Nhận xét: 

Trong số 22/23  bệnh nhân nhiễm khuẩn, khoảng 8/23(34,5%) nhiễm nấm (6 

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

c. Tác nhân vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện ở nhóm nghiên cứu 

 

Biểu đồ 3.8. Tỉ lệ các tác nhân nhiễm khuẩn 

Nhận xét: 

     Trong số bệnh nhân có biến chứng nhiễm khuẩn, tỉ lệ nhiễm Acinetobacter 

baumannii chiếm tỉ lệ cao nhất 54,55%, đứng thứ 2 là Klebsiella pneumoniae chiếm 

31,82%. 

0

20

40

60

80

100

Nhiễm vi khuẩn Nhiễm nấm

95.7

34.5

Tác nhân nhiễm trùng bệnh viện

54.55

9.09
13.64

31.82

22.73

4.55

16.64

0

10

20

30

40

50

60

A.B Pseu Staphy Kleb Elizabeth Haemo Steno

%



175 

 

3.7. Các biến chứng khác: 

 Có 17 (56,7%) bệnh nhân suy thận  

3.8. Thay đổi đông máu 

3.8.1. Giảm tiểu cầu. Tiểu cầu giảm < 100 

a. Tỉ lệ giảm tiểu cầu của nhóm nghiên cứu 

Bảng 3.32. Tỉ lệ giảm tiểu cầu của nhóm nghiên cứu 

 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) 

 

Nhận xét:  

Từ ngày 1 đến ngày thứ 5, gần 50% số bệnh nhân có giảm tiểu cầu. 

b. Xu hướng diễn biến của tiểu cầu trong nhóm nghiên cứu
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Biểu đồ 3.9: Diễn biến tiểu cầu của nhóm có giảm tiểu cầu và không giảm 

tiểu cầu trong quá trình ECMO 

Nhận xét:  

   Ở nhóm không giảm tiểu cầu, mức tiểu cầu luôn duy trì trên 200G/L trong quá 

trình ECMO, còn ở nhóm giảm tiểu cầu mức thấp nhất là 79G/L.  

3.8.2. Liều dùng heparin của các bệnh nhân ECMO trong nhóm nghiên cứu. 

 

Biểu đồ 3.10. Liều heparin sử dụng trong ECMO của nhóm nghiên cứu 
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Nhận xét:  

 Liều heparin khởi đầu là 6,5 UI/kg/h. Từ ngày thứ 2, nhóm có biến chứng chảy 

máu phải giảm liều heparin ở mức liều thấp nhất 5,05 UI/kg/h còn nhóm không có chảy 

máu thì phải tăng liều heparin, cao nhất ở ngày thứ 10 là 25 UI/kg/h. 

3.8.3. Diễn biến xét nghiệm APTT ở nhóm bệnh nhân có biến chứng chảy máu 

Bảng 3.33 . Phân nhóm APTT khi chảy máu 

APTT khi chảy máu (giây) n Tỷ lệ % 

< 45 6 7,5 

45 - 60 33 41,25 

> 60 41 51,25 

Tổng 80 100 

Nhận xét:  

   Trong quá trình làm ECMO ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu thì có 80 lần ghi nhận 

có chảy máu, trong đó APTT khi chảy máu chủ yếu ở nhóm >60 giây (51,25%). 

3.8.4. Diễn biến nồng độ fibrinogen trong quá trình ECMO 

 

Biểu đồ 3.11: Diễn biến nồng độ fibrinogen trong quá trình ECMO 

Nhận xét: 

  Nồng độ fibrinogen giảm dần trong quá trình ECMO, thấp nhất là 2,9 g/l. 
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3.8.4. Diễn biến nồng độ D dimer trong quá trình ECMO 

 

Biểu đồ 3.12: Diễn biến nồng độ D-dimer trong quá trình ECMO 

Nhận xét: 

Nồng độ D-dimer của nhóm bệnh nhân nghiên cứu tăng dần trong quá trình 

ECMO. 

3.8.5. Số lượng chế phẩm máu đã truyền trong nhóm nghiên cứu 

Bảng 3.34. Lượng chế phẩm máu đã truyền 

Chế phẩm máu  n  %  
Lượng truyền 

ml/kg/ngày ECMO 

Khối hồng cầu  31  100  6,39±4,22  

Khối tiểu cầu máy  20  64,52  1,88± 1,76  

Huyết tương tươi đông lạnh  19  61,29  5,08±5,97  

Tủa lạnh  13  41,94  2,11±2,26  

Khối tiểu cầu Pool  6  19,35  0,68±0,68  

 

Nhận xét: 

30(100%) Bệnh nhân phải truyền khối hồng cầu với lượng trung bình 

6,39±4,22 ml/kg/ngày trong thời gian ECMO. 20(64,52%) bệnh nhân phải truyền 
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khối tiểu cầu máy. 19(61,29%) bệnh nhân đã được truyền huyết tương tươi đông 

lạnh với lượng trung bình 5,08±5,97 ml/kg/ngày 

3.8.6. Mối liên quan giữa biến chứng chảy máu và các nhóm nguy cơ 

Bảng 3.35. Liên quan giữa biến chứng chảy máu và các nhóm nguy cơ 

  Biến chứng chảy máu 

Nhóm nguy cơ 

Có  Không 
p 

n % n % 

Nguy cơ cao (n=13) 11 44 2 40 

P=0,983 
Nguy cơ thấp (n=11) 9 36 2 40 

Không có yếu tố nguy cơ (n=6) 5 20 1 20 

Tổng 25 100 5 100 

 

Nhận xét: không có sự khác biệt về tỉ lệ biến chứng chảy máu xẩy ra ở các 

nhóm nguy cơ chảy máu, với p>005. 

4. BÀN LUẬN 

4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Từ tháng 2/2014 đến hết tháng 7/2018 chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu 

trên 30 bệnh nhân được chạy ECMO tĩnh mạch – tĩnh mạch (VV ECMO) cho các 

bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) nặng, điều trị tại khoa Hồi sức tích 

cực bệnh viện Bạch Mai. 

4.1.1. Tuổi, giới 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 30 bệnh nhân, 17 (56,7%) nam và 13 

(43,3%) nữ, tuổi trung bình của các bệnh nhân ARDS nặng là 43,17 ± 15,13 tuổi 

(21 – 70 tuổi). Nhóm tuổi có số bệnh nhân mắc tần suất lớn nhất là 20 – 49 tuổi. 

Phù hợp với nghiên cứu của Phạm Đăng Thuần [55] về chạy ECMO trong đó nhóm 

bệnh nhân ARDS nặng có tuổi trung bình là 46,4 ± 16,8 tuổi, nam chiếm 56,3%. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của Pham [56] với tuổi 

trung bình là 40 tuổi. Tuổi trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn 

trong các nghiên cứu của Lubnow [57] và cộng sự (2014) nghiên cứu 265 bệnh 

nhân VV-ECMO thì tỉ lệ nam là 66%, tuổi trung bình là 50 tuổi, thấp hơn trong 

nghiên cứu của Davies [58] thực hiện ở 61 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1, của 
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Kang là 54,8 ± 16,9 [31].  Trong nghiên cứu của Krueger và cộng sự [59] (2017) ở 

60 bệnh nhân chạy VV-ECMO thì tỉ lệ nam chiếm đa số (77%) với độ tuổi trung 

bình cao hơn 55 tuổi. Nghiên cứu của Klinzing và cs tỉ lệ nam là 53%.  

4.1.2. Các bệnh lí kèm theo và mức độ nặng của nhóm nghiên cứu  

Các bệnh lí kèm theo ở những bệnh nhân ARDS nặng được chạy ECMO 

tĩnh mạch – tĩnh mạch được trình bày trong bảng 3.2. cho thấy tăng huyết áp 

thường gặp chiếm 13,3%, lạm dụng rượu chiếm 13,3% và tình trạng sử dụng 

corticoid kéo dài 13,3%. Các bệnh mạn tính, sử dụng corticoid, lạm dụng rượu 

thường làm cho tình trạng người bệnh ARDS trở nên nặng nề hơn và tỉ lệ tử vong 

cao hơn 

Trong nghiên cứu của Pham [56], tỉ lệ sử dụng corticoid ở 123 bệnh nhân 

ARDS là 34,1% , trong đó nhóm sống là  27 % và nhóm tử vong 48%.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, bảng 3.5, điểm APACHE II trung bình của 

nhóm nghiên cứu là 17,80 ± 5,26, nhóm sống là 17,38 ± 5,09; nhóm tử vong là 

18,12 ± 5,53. Điểm SOFA trung bình tại thời điểm trước ECMO của nhóm nghiên 

cứu là 7,90 ± 3,34; nhóm sống là 7,85 ± 3,39; nhóm tử vong là 7,94 ± 3,42. Thời 

gian thở máy trước ECMO là 19 giờ, thấp nhất là 1 giờ và cao nhất là 205 giờ.  

Kết quả của chúng tôi thấp hơn với nghiên cứu của Phạm Đăng Thuần với 

điểm APACHE II là 18,6, SOFA 8,1 điểm. Điều này lí giải do Phạm  Đăng 

Thuần nghiên cứu chạy ECMO cho cả bệnh nhân suy hô hấp và suy tuần hoàn, 

đặc biệt là các bệnh nhân sốc tim có biến chứng suy đa tạng. Kết quả này phù 

hợp với các nghiên cứu khác với điểm SOFA trung bình dao động từ 8 – 12 

điểm, APACHE II trung bình 17 – 25 điểm [57],[60],[61].  

4.1.3. Các nguyên nhân gây ARDS trong nhóm nghiên cứu 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, trình bày trong bảng 3.4, viêm phổi không 

xác định được căn nguyên vi khuẩn có 12 bệnh nhân chiếm tỉ lệ cao nhất 36,7%, 

tiếp đến là căn nguyên virut cúm A/H1N1 có 9 bệnh nhân chiếm 30%, 3 bệnh nhân 

do vi khuẩn chiếm 10%. Các nguyên nhân gây ARDS khác ít gặp hơn như viêm 

phổi do sặc 1 (3,3%) bệnh nhân, đụng dập phổi 2 (6,7%), chảy máu phế nang 3,3%, 

chảy máu phổi 3,3%, sốc nhiễm khuẩn 6,7%.  
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Trong nghiên cứu của Krueger và cộng sự [59] (2017) ở 60 bệnh nhân chạy 

ECMO cho bệnh nhân ARDS ở Đức thấy căn nguyên vi khuẩn chiếm 23% và virut 

chiếm tỉ lệ 23 %. Viêm phổi không xác định được căn nguyên vi sinh vật chỉ chiếm 

6%, viêm phổi sặc chiếm 9% và do tình trạng nhiễm khuẩn ngoài phổi chiếm 3%, 

viêm phổi kẽ 1%. Điều này có thể được giải thích bằng điều kiện chẩn đoán về vi 

sinh vật của ở Đức tốt hơn chúng tôi. 

4.1.4. Các kiểu thở máy trước khi ECMO của nhóm nghiên cứu 

 Trước khi ECMO, trong nghiên cứu của chúng tôi có 63,3% bệnh nhân 

được thở kiểu kiểm soát thể tích (VCV), 36,7% thở kiểm soát áp lực (PCV) với FiO2 

trung bình 95,66±8,17 %, thấp nhất là 80%, cao nhất là 100 %. Các kiểu thở kiểm 

soát và áp lực giữa hai nhóm sống và nhóm tử vong không có sự khác biệt (p=0,13).  

PEEP trung bình 12,87±3,88 cmH2O, mức thấp nhất là 5 và cao nhất là 20 cmH2O. 

14 (46,7%) bệnh nhân thở máy với PEEP ≥ 14 cmH2O 

Kết quả của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của Pham [56] với mức PEEP 

trung bình trước ECMO là 13 cmH2O. Mức PEEP trung bình trong nghiên cứu của 

chúng tôi thấp hơn của Davies và cs [58] khi thực hiện ECMO cho 68 bệnh nhân 

ARDS do cúm A/H1N1 mức PEEP trung vị là 18 (15 – 20) cmH2O. Trong nghiên 

cứu của Wu và cs [62] mức PEEP trước ECMO là 15 cmH2O, tất cả các bệnh nhân 

cài đặt FiO2 100%. Trong nghiên cứu của chúng tôi, mức PEEP thấp hơn các nghiên 

cứu vì các bệnh nhân được áp dụng theo protocol ARDS network với bảng PEEP 

thấp, FiO2 cao.  

Trong nhóm nghiên cứu, thời gian thở máy trước ECMO của các bệnh nhân  

ngắn nhất là 1 ngày, dài nhất là 21 ngày. Thời gian thở máy trước ECMO của 

nhóm sống và nhóm tử vong không có sự khác biệt với p = 0,98. Có 03 (10%) bệnh 

nhân thở máy kéo dài > 8 ngày trước khi ECMO đều chết. Trong nghiên cứu về 

ECMO cho 12 bệnh nhân ARDS do cúm, tác giả Beurtheret [] tháy thời gian thở 

máy trung bình trước khi ECMO là 3 ngày (1 – 20 ngày), thời gian thở máy trung 

bình trong khi ECMO là 24 ±21 (6 – 70 ngày).  
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4.1.5. Các biện pháp điều trị ARDS  

 Bảng 3.11 cho thấy tất cả các bệnh nhân đều được sử dụng an thần giãn cơ, 

thở máy theo protocol của ARDS network. 24 (80,0%) bệnh nhân đươc áp dụng lọc 

máu liên tục với mục đích loại bỏ cytokin và kiểm soát dịch trước ECMO.  

Trong số 30 bệnh nhân có 12 (40,0%) bệnh nhân không sử dụng thuốc vận 

mạch, 18 (60,0%) có sử dụng thuốc vận mạch trong đó 3(10%) bệnh nhân sử dụng 

Dobutamin với liều trung bình 9,33 ±4,93 mcg/kg/phút với mục đích nâng huyết áp, 

không phải do suy tim, 17 (56,7%) bệnh nhân sử dụng noradrenalin trước khi vào 

khoa Hồi sức tích cực với liều thấp (0,31 ±0,22 mcg/kg/phút).  

4.1.6. Phân nhóm nguy cơ chảy máu trước khi chạy ECMO 

Cũng giống như trong lọc máu liên tục, mục đích của việc phân nhóm nguy 

cơ chảy máu trước khi chạy ECMO là nhằm đưa ra chỉ định liều heparin và đích 

APTT phù hợp cho từng nhóm. Ngoài ra còn để cân nhắc các chỉ định can thiệp có 

chảy máu, bổ sung các chế phẩm máu nếu cần. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 

bảng 3.6,  tất cả các bệnh nhân trước khi chạy ECMO đều được phân loại nhóm 

nguy cơ chảy máu. 24 (80,0%) có nguy cơ chảy máu, có 20% không có nguy cơ 

chảy máu. Tỉ lệ này cao hơn nhóm nghiên cứu của Phạm Đăng Thuần [55] bệnh 

nhân có nguy cơ chảy máu chiếm tỉ lệ (58,2%), nhóm nguy cơ chảy máu cao chiếm 

20%; nhóm không có nguy cơ chảy máu chiếm 41,8%. Điều này có thể giải thích do 

nhóm nghiên cứu của chúng tôi chỉ có những bệnh nhân ARDS đã được điều trị 

nhiều ngày trước khi ECMO, 80% số trường hợp đã được CVVH trước đó. Trong 

khi nhóm nghiên cứu của Phạm Đăng Thuần gồm cả những bệnh nhân sốc tim có 

diễn biến cấp tính. 

4.2. Vai trò của ECMO trong điều trị ARDS 

4.2.1. Về chỉ định ECMO 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, Tỉ lệ PaO2/FiO2 trung bình thấp 61,3±16,0 

(27 – 93) mmHg. Điều này phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân là những 

bệnh nhân được chẩn đoán ARDS nặng, không đáp ứng với thở máy và có tỉ lệ 

PaO2/FiO2 thấp hơn 100 mmHg. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với 

Pham [56] với PaO2/FiO2 trước ECMO là 62 ở nhóm sống và 65 ở nhóm tử vong. 
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Nghiên cứu của tác giả Bermudez [46], tỉ lệ PaO2/FiO2 trước ECMO là 45 mmHg 

(32 – 92). Nghiên cứu của Davies [58] tỉ lệ PaO2/FiO2 trước ECMO là 56 mmHg, 

PaCO2 trung bình là 69 mmHg.  

Trong biểu đồ 3.4, 23 (76,7%) bệnh nhân được chỉ định ECMO trong vòng 3 

ngày sau khi bắt đầu thở máy, 14 (46,7%) bệnh nhân được chỉ định ECMO ngay 

trong ngày đầu thở máy.  

Điều này có thể giải thích được do nghiên cứu này tiến hành từ trước năm 

2010, trong thời điểm này việc chỉ định sớm ECMO cho ARDS còn tranh cãi. Thời 

gian sau đó, nhiều nghiên cứu đã tiến hành ECMO sớm trong vòng 6h sau khi điều 

trị bằng các biện pháp thông khí nhân tạo tích cực không có hiệu quả [63], [34].  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, do tất cả các bệnh nhân đều có tổn thương 

phổi và không đáp ứng với thở máy nên PaCO2 trung bình trước khi ECMO là 

51,81±17,38 mmHg. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của 

Bermudez [46] với PaCO2 trung bình 55 mmHg. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 

cao hơn so với Bemba [64] PaCO2 trung bình là 40 mmHg. Theo Bemba, tăng CO2 

trước ECMO liên quan đến tăng tỉ lệ tử vong [64]. 

4.2.2. Kết quả về cai ECMO và tỉ lệ tử vong. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, 17 (56,7%) bệnh nhân thành công, 13 

(43,3%) bệnh nhân thất bại khi chạy ECMO cho các bệnh nhân ARDS nặng. Thời 

gian ECMO 181 giờ (7,5 ngày), ngắn nhất là 62 giờ, dài nhất là 956 giờ (39,8 

ngày). Kết quả thời gian chạy ECMO trong nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với 

nghiên cứu của tác giả Krueger [59] thời gian ECMO trung bình là 7,25 ngày. Kết 

quả nghiên cứu của tác giả Davies [58] thời gian ECMO trung bình cho nhóm cai 

được ECMO là 176 giờ, nhóm không cai được ECMO là 403 giờ. Kết quả của 

chúng tôi thấp hơn so với nghiên cứu của Roncon – Albuquerque [51] với thời gian 

ECMO trung bình là 16 ngày, nhóm cải thiện là 12 ngày và nhóm không cải thiện là 

21 ngày, lệ thất bại của ECMO là 46%.  

Trong số 30 bệnh nhân này có 13 (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 17 

(56,67%) tử vong. 5 bệnh nhân tử vong do nhiễm khuẩn bệnh viện, 12 không hồi 
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phục sau 2 tuần, trường hợp ECMO dài ngày nhất là 40 ngày gia đình bệnh nhân 

xin dừng điều trị. Nghiên cứu của Beurtheret [] tỉ lệ cai ECMO là 88%, theo dõi 13 

tháng thấy tất cả các bệnh nhân ra viện đều sống. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với Klinzing và cs [] là 54,9%, 

cao hơn so với  

4.2. 2. Vai trò của ECMO về khí máu động mạch 

a. Thay đổi về PaCO2 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, trình bày ở bảng 3.13 và 3.14, trước ECMO 

PaCO2 trung bình là 51,63 ± 17,65 (29 – 111) mmHg, 17(56,7%)  bệnh nhân tăng 

PaCO2  > 45mmHg. PaCO2  cải thiện có ý nghĩa (p<0,05) trong quá trình chạy ECMO từ 

ngày thứ 1, 73,3% giảm PaCO2 < 35 mmHg.  Trong quá trình ECMO nồng độ 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. Điều này thể hiện khả năng đào thải CO2 

của nhóm bệnh nhân đang chay ECMO có cải thiện. Theo Bartlett [43] thì khả năng 

thải CO2 phụ thuộc nhiều vào mức độ chênh lệch của áp suất riêng phần CO2 giữa 

máu đầu vào và dòng khí đầu vào của màng lọc ECMO, phụ thuộc vào tốc độ dòng 

khí qua màng lọc ECMO. Nhưng do khả năng khuếch tán của CO2 cao hơn oxy cho 

nên với mức cài đặt tốc độ dòng khí qua màng ECMO đảm bảo mục tiêu oxy hóa 

thì cũng sẽ đáp ứng được khả năng đào thải oxy của bệnh nhân. Theo Pham [56], 

PaCO2 trung bình trước ECMO là 60 mmHg và giảm từ ngày thứ nhất ECMO 

PaCO2 trung bình là 37 – 39 mmHg. 

b. Thay đổi oxy   

     Trong nghiên cứu của chúng tôi, bảng 3.15, 3.16,  PaO2 trung bình là 61,3 ± 16,0 

(27 – 102)mmHg, tỉ lệ bệnh nhân 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%. Điều này có thể giải thích do hiện tượng phổi không hồi 

phục, ECMO kéo dài giảm khả năng trao đổi oxy. 
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Trong bảng 3.15, từ ngày thứ nhất của quá trình ECMO, PaO2 trung bình tăng 

lên hơn so với trước ECMO có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Đến ngày thứ 10 của 

ECMO, PaO2 trung bình vẫn duy trì cao hơn so với mức trung bình trước ECMO 

(p=0,08) không có ý nghĩa thống kê. Theo Bartlett [43] trong quá trình ECMO ở 

bệnh nhân ARDS, sự oxy hóa được kiểm soát bởi lưu lượng dòng máu qua màng 

lọc ECMO và khả năng mang oxy của máu (phụ thuộc vào nồng độ hemoglobin và 

độ bão hòa oxyhemoglobin của máu tĩnh mạch đầu vào). Trong nghiên cứu của 

Roncon – Albuquerque [51], từ ngày thứ nhất ECMO đến ngày thứ 7, tỉ lệ 

PaO2/FiO2 cải thiện có ý nghĩa thống kê nhưng đến ngày thứ 7 tỉ lệ này giảm hơn ở 

nhóm không cải thiện. 

     Kết quả trong bảng 3.17, SaO2 trung bình trước ECMO là 91,37± 2,19 %. Từ 

ngày ECMO thứ nhất, 100% số trường hợp đạt mục tiêu SaO2 > 85 %. Đến ngày 

thứ 10, tỉ lệ % số bệnh nhân không đạt mục tiêu SaO2 là 7,1%. Điều này có thể giải 

thích được là quá trình ECMO đã giúp đạt mục tiêu về SaO2 trong điều trị ARDS 

nặng mặc dù phổi được nghỉ. Nhưng đến ngày thứ 10, tỉ lệ không đạt tăng lên là do 

tình trạng phổi không hồi phục. Kết quả này cũng tương tự nghiên cứu của Roncon 

– Albuquerque [51] khi quan sát nhóm không cải thiện. 

    Bảng 3.18, đánh giá chênh áp oxy phế nang – mao mạch cho thấy, khả 

năng trao đổi oxy của đươc cải thiện có ý nghĩa từ ngày thứ 3 trở đi với DA – O2  

giảm hơn so với trước ECMO (p<0,05). Nhóm thành công có DA – O2  thấp hơn có ý 

nghĩa so nhóm thất bại. Trong nhóm nghiên cứu, từ ngày thứ 10 chênh áp oxy phế 

nang mao mạch giảm không có sự khác biệt so với trước ECMO.  

 Từ ngày thứ 3 trở đi, nhóm thành công có chênh áp oxy phế nang mao mạch 

thấp hơn có khác biệt so với nhóm thất bại. 

Dựa theo công thức tính lượng oxy vận chuyển trong máu ta thấy rằng lượng 

oxy vận chuyển được phụ thuộc nồng độ hemoglobin, độ bão hòa oxy trong máu 

động mạch (SaO2), áp lực riêng phần của oxy trong máu động mạch (PaO2). Vì vậy 

ở ngày đầu của quá trình ECMO, các chỉ số này chưa được tối ưu hóa bằng việc 

truyền máu, điều chỉnh máy ECMO, máy thở nên khả năng vận chuyển oxy của 

máu chưa được cải thiện với (p >0,05), từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6 khả năng vận 
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chuyển oxy có chiều hướng cải thiện dần. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 

Wu và cộng sự (2016) [62] khi nghiên cứu trên 49 bệnh nhân. Tuy nhiên từ ngày 

thứ 7 trở đi khả năng vận chuyển oxy máu có chiều hướng giảm đi điều này có thể 

do việc đảm bảo nồng độ hemoglobin luôn lớn hơn 9g/l theo khuyến cáo của ESLO 

[39] chưa tốt, hoặc có thể do chức năng màng ECMO giảm đi theo thời gian sử 

dụng nhưng chức năng của phổi chưa cải thiện 

c. Thay đổi pH và HCO3 pH máu biểu hiện tình trạng nhiễm toan 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, pH trung bình là 7,31±0,13. pH trung bình 

của chúng tôi cao hơn trong nghiên cứu của Bermudez [46]. Trong nghiên cứu của 

Davies [58], pH trung bình trước ECMO là 7,2. Điều này có thể do nghiên cứu của 

chúng tôi được tiến hành trong giai đoạn sau này, khi chỉ định ECMO được tiến 

hành sớm hơn so với giai đoạn tác giả Bermudez và Davies tiến hành. 

 Kết quả nghiên cứu của chúng tôi, pH trước ECMO có giá trị trung bình là 

7,31 ± 0,13, với tình trạng toan hô hấp với giá trị PaCO2 trước thời điểm ECMO 

có giá trị trung bình là 51,81 ± 17,38 mmHg, mức HCO3 là 25,72 ± 5,03 mmol/L. 

Điều này là do đặc điểm của nhóm nghiên cứu chủ yếu tổn thương phổi mà ít có 

các rối loạn chuyển hóa khác kèm theo. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi giống 

với nghiên cứu của Roncon – Albuquerque [51] với pH trước ECMO trung bình là 

7,31 ± 0,016. Theo Bembea [64] tỉ lệ pH trước ECMO thấp liên quan đến tăng tỉ lệ 

tử vong của các bệnh nhân ECMO.  

Trong quá trình ECMO, quá trình thải CO2 và oxy hóa của máu được tối ưu qua 

cài đặt thông số trên máy ECMO. Do đó, pH trung bình tăng hơn so với trước 

ECMO có ý nghĩa thống kê (p<0,05) và đạt mức pH từ 7,42 ± 0,11 đến 7,47 ± 0,07. 

Tương tự khi phân tích giá trị HCO3 thấy rằng mức nồng độ chủ yếu nằm trong 

giới hạn từ 22 – 26 mmol/L, sự thay đổi về giá trị HCO3 so với trước ECMO không 

có ý nghĩa thống kê với p<0,05. pH của nhóm thành công và nhóm thất bại không 

có sự khác biệt có ý nghĩa. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nghiên 

cứu của Roncon – Albuquerque [51]. Trong nghiên cứu của Bembea [64], pH trung 

bình ngay khi tiến hành ECMO là 7,49 (7,40 – 7,57) ở nhóm sống và 7,39 (7,21 – 

7,48) ở nhóm tử vong. Trong nghiên cứu của Beiderlinden [66], nhóm bệnh nhân là 
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ECMO có pH trung bình thấp hơn so với nhóm điều trị tuyền thống và nhóm sống 

có pH cao hơn so với nhóm tử vong.  

Kết quả trong nghiên cứu của chúng tôi tương đồng với kết quả trong nghiên 

cứu của Klinzing (2017) [30] với HCO3
- là 24 (mmol/L), nhóm sống là 24 

(mmol/L), nhóm tử vong là 23 (mmol/L), sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

với p = 0,88. 

4.2.3. Các thay đổi về huyết áp, nhịp tim, SOFA trong quá trình ECMO 

Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy huyết áp trung bình, nhịp tim trong 

quá trình ECMO tĩnh mạch – tĩnh mạch so với trước ECMO không có sự khác biệt. 

Huyết áp trung bình của hai nhóm thành công và thất bại sự khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê.  

Điểm SOFA của nhóm thành công thấp hơn so với nhóm thất bại, nhưng 

không khác biệt (p>0,05). 

4.3. Các biến chứng của kĩ thuật ECMO tĩnh mạch – tĩnh mạch 

4.3.1. Biến chứng chảy máu 

Chảy máu là biến chứng hay gặp và nguy hiểm trong quá trình ECMO. Biến 

chứng này hay gặp ở các bệnh nhân đang phẫu thuật, đột quỵ, có tiền sử chảy máu tiêu 

hoá, bệnh thận, tuổi cao, số lượng tiểu cầu giảm (<100 G/l); hoặc ở các bệnh nhân 

đồng thời có điều trị bằng các thuốc kháng tiểu cầu hoặc tiêu sợi huyết. Trong quá 

trình ECMO bệnh nhân vẫn phải duy trì lượng heparin liên tục, đồng thời phải thực 

hiện nhiều thủ thuật can thiệp như đặt catheter, lấy máu, chọc dich dẫn lưu…. Bệnh 

nhân có thể xuất hiện chảy máu ở các vị trí khác nhau, tuy nhiên chảy máu não là 

biến chứng nguy hiểm nhất vì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân hoặc 

để lại các di chứng nặng nề sau này.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi không có bệnh nhân nào tử vong do biến 

chứng chảy máu, biến chứng chảy máu gặp ở 25 (83,3%) bệnh nhân trong đó 20 

bệnh nhân chảy máu catheter ECMO chiếm tỉ lệ cao nhất là 66,7%, chảy máu 

catheter động mạch 13 (43,3%) trường hợp, chảy máu mũi miệng 14 (46,7%) 

trường hợp. Các trường hợp chảy máu khác như tiêu hoá 6,5%, tiết niệu 12,9%, hô 

hấp 16,7%, không có trường hợp nào chảy máu não. Kết quả này cao hơn so với 

các tác giả trên thế giới.  
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Theo Aubron và cộng sự (2016) khi nghiên cứu 149 bệnh nhân ECMO thì tỉ 

lệ chảy máu là 60% [67]. Trong nghiên cứu hồi cứu 61 bệnh nhân ECMO của 

Chang và cộng sự (2016) tỉ lệ biến chứng chảy máu chiếm 55,7% [68]. Nghiên 

cứu của Panigada và cộng sự (2016) tỉ lệ chảy máu ở bệnh nhân ECMO là 57% 

[69]. Còn ở nghiên cứu của Guodong và cộng sự (2015) với 142 bệnh nhân VA-

ECMO thì tỉ lệ chảy máu 41,5% [70].  

Có thể giải thích kết quả này là do bệnh nhân ECMO có đến 80,0% có nguy cơ 

chảy máu và 80% có CVVH sử dụng chống đông trước khi ECMO. Khi chạy ECMO 

thường có giảm tiểu cầu, hơn nữa quá trình điều trị ECMO kéo dài phải sử dụng một 

lượng lớn thuốc chống đông nên tỉ lệ chảy máu cao. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, ngày thứ nhất và thứ 2 của ECMO gặp tỉ lệ 

chảy máu cao nhất (15,6% và 16,9%), tỉ lệ chảy máu giảm từ ngày thứ 3. Có thể 

giải thích kết quả này là do khi mới bắt đầu ECMO, bệnh nhân thường trong tình 

trạng có nhiều rối loạn nên điều chỉnh heparin còn khó khăn và chưa có phác đồ sử 

cụ thể sử dụng chống đông trong ECMO. Trong nghiên cứu, chúng tôi sử dụng liều 

chống đông như phác đồ cho bệnh nhân CVVH. Ngoài ra ở những ngày đầu của 

ECMO bệnh nhân cũng thường được thực hiện nhiều thủ thuật can thiệp khác nhau 

trong khi vẫn duy trì heparin tĩnh mạch liên tục, điều này cũng làm tăng khả năng 

xuất hiện biến chứng chảy máu. Mặc dù đã được đánh giá nguy cơ chảy máu trước 

khi ECMO và tối ưu liều heparin, nhưng có vẻ như vẫn chưa tiên lượng hết được 

nguy cơ chảy máu của bệnh nhân. 

Rối loạn đông máu mức độ nhẹ có 16 (53,3%) bệnh nhân, mức độ nặng có 9 

(30,0%), không có trường hợp nào chảy máu não. Kết quả này khác với các nghiên 

cứu khác tỉ lệ bệnh nhân có chảy máu nặng cao, đặc biệt là chảy máu não và có sự 

liên quan giữa chảy máu não và tỉ lệ tử vong. Kasirajan và cộng sự đã nghiên cứu 

hồi cứu 74 bệnh nhân ECMO thì có tới 14 bệnh nhân có biến chứng chảy máu não 

(18,9%) và tỉ lệ tử vong của nhóm bệnh nhân này lên tới 92,3% so với 61% ở nhóm 

bệnh nhân không có chảy máu não (p = 0,027) [71]. Theo nghiên cứu của Panigada, 

tỉ lệ chảy máu nặng là 23% trong đó có một bệnh nhân chảy máu não gây tử vong 

(3%) [69]. Nghiên cứu của Aubron và cộng sự (2016) ở 149 bệnh nhân ECMO tỉ lệ 
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chảy máu não 2,2% và có liên với tỉ lệ tử vong [67]. Sakamoto và cộng sự (2012) 

khi nghiên cứu 98 bệnh nhân ECMO có 3 bệnh nhân có biến chứng chảy máu não 

(3,1%) trong đó 2 bệnh nhân tử vong [72]. Sự khác biệt này có thể do chúng tôi sử 

dụng liều chống đông ban đầu theo phác đồ CVVH, với diện tích màng trao đổi 

thấp hơn nên liều sử dụng ban đầu thấp. 

    Trong nghiên cứu của chúng tôi, 25 bệnh nhân có biến chứng chảy máu có 1 

(4%) bệnh nhân phải điều trị bằng phẫu thuật do chảy máu ổ bụng và đã cầm được 

máu, 6 (24%) phải sử dụng protaminsulfate để trung hoà heparin và 14 (56%) 

trường hợp phải truyền các chế phẩm máu . 

     Tỉ lệ truyền chế phẩm máu trong nghiên cứu của chúng tôi là 30(100%) bệnh 

nhân phải truyền khối hồng cầu với lượng trung bình 6,39±4,22 ml/kg/ngày trong 

thời gian ECMO, 20 (64,52%) bệnh nhân phải truyền khối tiểu cầu máy, 19 

(61,29%) bệnh nhân đã được truyền huyết tương tươi đông lạnh với lượng trung 

bình 5,08±5,97 ml/kg/ngày. Kết quả truyền khối hồng cầu của chúng tôi cao hơn só 

với Phạm Đăng Thuần [55] với 91% phải truyền khối hồng cầu, lượng trung bình là 

5,1 ml/kg/ngày. Có thể giải thích điều này do đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là 

những bệnh nhân ARDS nặng với phác đồ điều trị yêu cầu duy trì Hct > 30g/l. Kết 

quả truyền máu của Phạm Đăng Thuần [55] là 91% bệnh nhân phải truyền khối 

hồng cầu (HC), 76,4% truyền khối tiểu cầu máy (TC), 56,4% truyền plasma, 45,5% 

truyền cryo với lượng truyền trung bình các chế phẩm máu là 5,1ml khối hồng 

cầu/kg/ngày ECMO. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Esper và cộng sự 

(2015) ở 18 bệnh nhân thì có tới 17 bệnh nhân phải truyền các chế phẩm máu 

(94,4%) với lượng truyền trung bình là 11,5 đơn vị hồng cầu/bệnh nhân; 2,38 đơn vị 

huyết tương tươi đông lạnh/bệnh nhân [73]. Lượng chế phẩm máu truyền trong 

nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với nghiên cứu Krueger cộng sự (2017) [59] là 

3,8 ml khối hồng cầu/kg/ngày ECMO; 2,5 ml khối tiểu cầu máy/kg/ngày ; 1,6 ml 

plasma/kg/ngày, nhưng thấp hơn so với nghiên cứu của Ang và cộng sự (2009) ở 42 

bệnh nhân ECMO với thời gian ECMO trung bình 5 ngày phải truyền 569 đơn vị 

hồng cầu, 852 đơn vị tiểu cầu, và 346 đơn vị huyết tương [74]. Sự khác biệt này có 

thể do ngưỡng chỉ định truyền các chế phẩm máu ở các trung tâm là khác nhau. 
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Trong nghiên cứu của chúng tôi, khối hồng cầu được chỉ định truyền khi 

hemoglobin < 80 g/l, truyền khối tiểu cầu khi xét nghiệm tiểu cầu < 80 G/l, truyền 

plasma tươi đông lạnh để duy trì INR ≤ 1,5 hoặc PT > 70% và cryo khi fibrinogen 

huyết tương < 1,5 g/l [67]. 

4.3.2. Xét nghiệm APTT khi chảy máu 

Đi sâu phân tích các trường hợp chảy máu chúng tôi nhận thấy rằng APTT 

khi chảy máu chủ yếu ở nhóm > 60s (51,25%). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 

của Weingart và cộng sự (2015) ở 192 bệnh nhân ECMO cũng cho thấy tỉ lệ chảy 

máu và lượng chế phẩm máu phải truyền của nhóm có APTT trung bình ≥ 53s cao 

hơn so với nhóm có APTT trung bình < 53s (p<0,05), từ đó khuyến cáo đích APTT 

nên duy trì 50s để giảm tỉ lệ chảy máu và nhu cầu truyền máu [75]. Aubron và cộng 

sự (2016) đã chứng minh APPT có liên quan đáng kể với nguy cơ chảy máu [67]. 

Nghiên cứu của Yeo và cộng sự (2015) ở 71 bệnh nhân ECMO đã kết luận tỉ lệ 

chảy máu của nhóm duy trì ACT ở mức thông thường như khuyến cáo 180-220s 

(APTT: 50-70s) là 70% cao hơn rõ rệt so với nhóm có ACT thấp 140 -160s (APTT: 

40-50s) là 20% [76]. Như vậy có thể thấy biến chứng chảy máu có liên quan với 

APTT [67] và đích APTT nên duy trì ở mức 45-60s để vừa đảm bảo hiệu quả chống 

đông màng đồng thời giảm biến chứng chảy máu.  

4.3.3. Liều heparin sử dụng trong quá trình ECMO của nhóm nghiên cứu 

    Trong nghiên cứu của chúng tôi, liều heparin khởi đầu được chỉ định dựa theo 

phân loại nguy cơ chảy máu trước ECMO. Trong nhóm nghiên cứu liều heparin 

trung bình là 6,5 UI/kg/h. Khi phân tích dưới nhóm với nhóm có biến chứng chảy 

máu và nhóm không có biến chứng chảy máu thì liều heparin khởi đầu lần lượt là 

6,38 UI/Kg/h và 7,12 UI/Kg/h. Qua phân tích liều đầu heparin thấy rằng, ở nhóm có 

biến chứng, ngay từ đầu đã được tối ưu hóa liều heparin. Từ ngày thứ 2, nhóm có 

biến chứng chảy máu phải giảm liều heparin ở mức liều thấp nhất 5,05 UI/kg/h còn 

nhóm không có chảy máu thì phải tăng liều heparin, cao nhất ở ngày thứ 10 là 25 

UI/kg/h. Trong nghiên cứu của chúng tôi trình bày ở bảng 3.22, khi phân tích sự 

liên quan giữa biến chứng chảy máu và phân nhóm nguy cơ chảy máu ở thời điểm 

trước ECMO thấy rằng tỉ lệ biến chứng chảy máu là 84,6% nhóm nguy cơ cao, 
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81,8% nhóm nguy cơ thấp và 71,4% nhóm không có nguy cơ. Qua nghiên cứu có 

thể thấy có sự liên quan giữa tỉ lệ xuất hiện biến chứng chảy máu và sự phân nhóm 

nguy cơ chảy máu trước ECMO. Kết quả này có khác với nghiên cứu của Phạm 

Đăng Thuần [55] thấy có sự khác biệt về liều heparin duy trì ở các nhóm có nguy cơ 

chảy máu. Liều heparin trung bình chung cho cả 3 nhóm là 6,9 ± 4 UI/kg/h. Như 

vậy có thể thấy liều heparin duy trì trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với 

phác đồ của Bệnh viện Royal Adelaide và của Fabio Sangalli (2014) [77] với liều 

heparin tương ứng là 12 UI/kg/h và 10-20 UI/kg/h hay so với nghiên cứu của 

Panigada và cộng sự (2015) là 16 ± 4 UI/kg/h [78]. Có thể giải thích sự khác biệt 

này là do bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi được dùng heparin theo nhóm 

nguy cơ chảy máu. Trong khi tỉ lệ bệnh nhân có nguy cơ chảy máu trong nghiên 

cứu là khá cao (58,2%). 

4.3.4. Biến chứng nhiễm trùng 

          Về mặt bản chất và nguyên tắc thì kĩ thuật ECMO là một kĩ thuật vô khuẩn. 

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện ECMO, do môi trường xung quanh, do công tác 

chăm sóc theo dõi bệnh nhân, do tình trạng miễn dịch suy giảm, bệnh diễn biến 

phức tạp cho nên nhiễm trùng là một trong những biến chứng thường gặp. Ngoài ra 

biến chứng nhiễm trùng còn tăng chi phí điều trị, kéo dài thời gian nằm viện, tăng tỉ 

lệ tử vong[79]. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 22 bệnh nhân chiếm tỉ lệ 76,7% có 

biến chứng nhiễm trùng. Trong đó nhiễm trùng hô hấp chiếm tỉ lệ cao nhất, sau đó 

là nhiễm trùng máu cuối cùng là nhiễm trùng tiết niệu với lần lượt là 64,5%; 22,6%; 

16,1%. Kết quả này cao hơn nghiên cứu của Aubron và cộng sự (2013) [79] thực 

hiện trên 146 bệnh nhân ECMO ở Australia thì tỉ lệ nhiễm trùng chỉ có 31,5% và 

nhiễm trùng máu chiếm tỉ lệ cao nhất sau đó đến nhiễm trùng hô hấp và cuối cùng 

là nhiễm trùng tiết niệu, tuy nhiên tỉ lệ thấp hơn nhiều lần lượt là 16,4%; 11,6%; 

3,4%. Australia là một nước có nền y tế phát triển, do đó môi trường bệnh viện và 

công tác phòng chống nhiễm khuẩn tốt hơn chúng tôi. Vì vậy, biến chứng nhiễm 

trùng cũng thấp hơn chúng tôi. Trong số các bệnh nhân nhiễm trùng thì 100% số 

bệnh nhân đều có kết quả cấy dương tính với vi khuẩn, khoảng 1/3 trong số đó 

(36,36%) đồng nhiễm nấm. Khi phân tích các kết quả cấy thì thấy rằng, trong nhóm 
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bệnh nhân nhiễm khuẩn thì vi khuẩn có tỉ lệ cao nhất là Acinetobacter baumannii 

với 54,55%, sau đó đến Klebsiella pneumoniae với 31,82%. Tương tự, khi phân tích 

kết quả cấy nấm cũng cho thấy tỉ lệ nhiễm nấm candida là cao nhất với 75%. Trong 

nhóm bệnh nhân nghiên cứu của Aubron và cộng sự 2013[79], ở những bệnh nhân 

nhiễm trùng đường hô hấp tác nhân thường gặp lần lượt là Enterobacter cloacae, 

Serratia species, Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, và Enterobacter aerogenes. 

Ở những bệnh nhân nhiễm trùng huyết thì tỉ lệ nhiễm nấm candida chiếm tỉ lệ cao 

nhất là 37,5%. 

4.3.5. Biến chứng giảm tiểu cầu 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 30% bệnh nhân giảm tiểu cầu trước ECMO, 

và tiểu cầu giảm dần trong quá trình chạy ECMO. Nếu như tiểu cầu trung bình 

trước khi chạy ECMO là 183 G/L thì khi chạy ECMO ở ngày thứ 2 tiểu cầu đã giảm 

xuống một nửa còn 163 G/l  (p < 0,01) và ở ngày thứ 5 thấp nhất là là 131 G/l cả 

nhóm có gảm tiểu cầu và nhóm không giảm tiểu cầu. Điều này có thể giải thích do 

sự tương tác giữa máu và hệ thống dây dẫn cũng làm giảm số lượng tiểu cầu, đồng 

thời khi quá trình ECMO kéo dài thì chất lượng màng lọc ECMO giảm xuống gây 

nên hiện tượng DIC cũng sẽ làm giảm đáng kể số lượng tiểu cầu. Số lượng tiểu cầu 

trung bình của chúng tôi cao hơn so với nghiên cứu của Phạm Đăng Thuần [55] tỉ lệ 

giảm tiểu cầu trước ECMO mà 14,8%, số lượng tiểu cầu ngày thứ 2 đã giảm còn 

109G/l, trong quá trình chạy ECMO tỉ lệ này tăng nhanh, ở ngày thứ 7 của ECMO 

là 41,7%, tỉ lệ giảm tiểu cầu trung bình là 54,3 ± 13,8% vì đối tượng nghiên cứu của 

Phạm Đăng Thuần bao gồm cả các bệnh nhân viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp. 

Theo nghiên cứu của Krueger [59]và cộng sự (2016) cho thấy tiểu cầu trung bình 

trong quá trình ECMO là 109 G/l. Ở nghiên cứu của Panigada [78] (2016) thì tiểu 

cầu trung bình là 82 G/l. Tương tự như tiểu cầu trong quá trình ECMO nồng độ 

fibrinogen cũng có xu hướng giảm dần theo thời gian, trước khi tiến hành ECMO 

nồng độ fibrinogen trung bình là 4,9 ± 1,8 g/l. Nồng độ fibrinogen trung bình ở 

ngày thứ 3 là 4,1 ± 1,8g/l, ở ngày thứ 10 là 2,9 ± 1,7 g/l. Trái ngược với fibrinogen, 

nồng độ D-dimer của nhóm bệnh nhân trong quá trình ECMO lại có xu hướng tăng 

dần theo thời gian. Nếu như trước khi tiến hành ECMO nồng độ D-dimer của bệnh 
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nhân có trung vị là 7,2 mg/l thì đến ngày thứ 6 nồng độ D-dimer tăng hơn gấp 2 lần 

với giá trị trung vị là 16,1 mg/l. Đặc biệt từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 9, nồng độ D-

dimer tăng vọt từ giá trị trung vị là 24,2 mg/l lên đến 47,3 mg/l. Có thể giải thích 

kết quả này do tình trạng DIC làm tăng tiêu thụ tiểu cầu và fibrinogen. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi gặp 20 (64,5%) bệnh nhân có đông máu nội 

mạch rải rác (DIC). Trong nghiên cứu của Phạm Đăng Thuần [55]trước khi vào 

ECMO có 17,3% bệnh nhân bị DIC và tỉ lệ này tăng nhanh khi bệnh nhân chạy 

ECMO ngày thứ 2 là 31,5% và ngày thứ 7 là 37,3%. 

4.4. Các thang điểm tiên lượng tử vong trong VV ECMO cho bệnh nhân ARDS 

4.4.1. Điểm RESP của các bệnh nhân nhóm nghiên cứu tại thời điểm trước 

ECMO. 

Bảng 3.25 cho thấy, 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).  

Kết quả trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với kết quả trong nghiên 

cứu của Kang và cộng sự (2017) [31] với điểm RESP trung bình là -1,4  ± 3,7; 

nhóm sống là 0,5 ± 2,8; nhóm tử vong là -2,0 ± 3,7 (p = 0,005). Điều này có thể lí 

giải do nhóm bệnh nhân nghiên cứu của Kang (2017) [31]  có độ tuổi lớn hơn (54,8 

± 16,9)  và có tình trạng bệnh nền nặng nề hơn (có tới 45% số bệnh nhân trong 

nghiên cứu có tình trạng suy giảm miễn dịch, 10% số bệnh nhân có tình trạng 

ngừng tuần hoàn trước khi tiến hành ECMO). 

Khi phân loại đánh giá thang điểm RESP của nhóm nghiên cứu theo 5 nhóm 

dựa theo điểm số,  nhóm II (với điểm RESP từ 3 đến 5) và nhóm III (với điểm 

RESP từ -1 đến 2) chiếm đa số với tỉ lệ 46,67% và 30%. Nhóm sống có điểm RESO 

cao hơn so với nhóm tử vong (p = 0,036).  

Kết quả trong nghiên cứu của chúng tôi tương đồng với kết quả trong nghiên 

cứu của Klinzing và cộng sự (2015) [30] với nhóm II và III chiếm tỉ lệ 28% và 

47%, có sự khác biệt giữa nhóm sống và nhóm tử vong với p = 0,035. 

Theo biểu đồ 3.7 và3.8, khi phân tích đường cong ROC của thang điểm 

RESP của nhóm nghiên cứu, diện tích dưới đường cong AUC là 0,76, khi chọn 
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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). 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đồng với kết quả nghiên cứu của 

Kang và cộng sự (2017) [31] với diện tích dưới đường cong AUC là 0,69 (khoảng 

tin cậy 95% từ 0,58 đến 0,81). 

Điều này cho thấy thang điểm RESP có giá trị tốt trong việc tiên lượng khả 

năng sống sót của bệnh nhân ARDS nặng được điều trị bằng kĩ thuật VV-ECMO. 

Tuy vậy, vẫn còn một hạn chế, đó là thang điểm này được xây dựng dựa trên nhóm 

bệnh nhân đã được tiến hành VV-ECMO, và thiếu đi các dữ liệu về nhóm bệnh 

nhân ARDS nặng không được điều trị bằng kĩ thuật VV-ECMO.  

4.4.2. Điểm PRESERVE của nhóm bệnh nhân nghiên cứu tại thời điểm trước 

ECMO. 

Theo bảng 3.27 cho thấy, điểm PRESERVE trung bình của nhóm bệnh nhân 

nghiên cứu là 3,30  ± 2,45. Nhóm sống có điểm PRESERVE thấp hơn (p= 0,009) so 

với nhóm tử vong.  

Kết quả của chúng tôi tương đồng với kết quả của Hye-Rin Kang và cộng sự 

(2017) [31]: điểm Preserve trung bình 6,6  ±  2,4; nhóm sống là 5,4  ± 2,8; nhóm tử 

vong là 7,0  ±  2,2; sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0,007). 

Khi phân tích đường cong ROC của thang điểm PRESERVE của nhóm bệnh 

nhân nghiên cứu, cho thấy diện tích dưới đường cong AUC là 0,76 với p = 0,013 

(khoảng tin cậy 95% từ 0,59 đến 0,94). Khi lựa chọn điểm cắt, vị trí 2,5 điểm cho thấy 

có độ nhạy và độ đặc hiệu cao nhất (lần lượt là 70,6% và 69,2%).  

Kết quả trong nghiên cứu của chúng tôi tương đồng với kết quả của Kang và 

cộng sự (2017)  [31] với AUC là 0,66 (khoảng tin cậy 95%, từ 0,53 – 0,79). 

Kết quả này cho thấy, thang điểm PRESERVE có khả năng phân loại và tiên 

lượng tốt khả năng sống của bệnh nhân ARRDS nặng được điều trị bằng kĩ thuật 

VV-ECMO. 

Tuy vậy, cũng giống như thang điểm RESP, thang điểm PRESERVE còn 

nhiều hạn chế, bởi thang điểm này được xây dựng dựa trên 140 bệnh nhân người 
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Pháp, số lượng cỡ mẫu chưa đủ lớn, đồng thời các đặc điểm về chủng tộc, khu vực 

địa lý, đặc điểm môi trường kinh tế xã hội của nhóm bệnh nhân nghiên cứu không 

đại diện được cho toàn bộ bệnh nhân ARDS trên thế giới. Vì vậy, cần nhiều nghiên 

cứu quốc tế trên nhiều nhóm đối tượng khác nhau để đảm bảo tính khách quan về 

giá trị cho thang điểm. 

5. KẾT LUẬN 

5.1. ECMO trong điều trị bệnh nhân ARDS 

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

23 (76,7%) bệnh nhân được chỉ định ECMO trong vòng 3 ngày sau khi bắt đầu 

thở máy, 14 (46,7%) bệnh nhân được chỉ định ECMO ngay trong ngày đầu thở 

máy.  

- PaCO2 trung bình trước khi ECMO là 51,81±17,38 mmHg.  

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

- Thời gian ECMO 181 giờ (7,5 ngày), ngắn nhất là 62 giờ, dài nhất là 956 giờ 

(39,8 ngày).  

- Tỉ 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%). Nguyên nhân tử vong là do tổn thương phổi không hồi phục và 

nhiễm trùng bệnh viện.   

- PaCO2  cải thiện có ý nghĩa (p<0,05) trong quá trình chạy ECMO từ ngày thứ 1, 

73,3% giảm PaCO2 < 35 mmHg. Trong quá trình ECMO nồng độ 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 

- Trước ECMO tỉ lệ bệnh nhân 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%.  

- SaO2 trung bình trước ECMO là 91,37± 2,19 %. Từ ngày ECMO thứ nhất, 

100% số trường hợp đạt mục tiêu SaO2 > 85 %. Đến ngày thứ 10, tỉ lệ % số 

bệnh nhân không đạt mục tiêu SaO2 là 7,1%.  
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- Khả năng trao đổi oxy của đươc cải thiện có ý nghĩa từ ngày thứ 3 trở đi với DA 

– O2  giảm hơn so với trước ECMO (p<0,05). Nhóm thành công có DA – O2  thấp 

hơn có ý nghĩa so nhóm thất bại. Trong nhóm nghiên cứu, từ ngày thứ 10 chênh 

áp oxy phế nang mao mạch giảm không có sự khác biệt so với trước ECMO.  

- pH trung bình là 7,31±0,13,  HCO3 là 25,72 ± 5,03 mmol/L, Từ ngày thứ 1, pH 

cải thiện hơn so với trước ECMO (p<0,001), và từ ngày thứ 2 thay đổi pH  và 

HCO3 so với ngày thứ nhất không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 4.2.3. 

Các thay đổi về huyết áp, nhịp tim, SOFA trong quá trình ECMO 

- Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy huyết áp trung bình, nhịp tim trong quá 

trình ECMO tĩnh mạch – tĩnh mạch so với trước ECMO không có sự khác biệt. 

Huyết áp trung bình của hai nhóm thành công và thất bại sự khác biệt không có 

ý nghĩa thống kê.  

- Điểm SOFA của nhóm thành công thấp hơn so với nhóm thất bại, nhưng không 

khác biệt (p>0,05). 

5.2. Các khó khăn và 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%). 

5.3. 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).  
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- 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 bệnh nhân 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%.  
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CHƯƠNG 3 

CÁC QUY TRÌNH, PHÁC ĐỒ NGHIÊN CỨU  

ĐÚC KẾT TỪ ĐỀ TÀI 

 

1. QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHƯƠNG THỨC THÔNG KHÍ NHÂN TẠO 

NAVA TRONG HỒI SỨC NGƯỜI BỆNH SUY HÔ HẤP 

I. ĐẠI CƯƠNG 

NAVA (thông khí nhân tạo hiệu chỉnh theo tín hiệu thần kinh) là phương 

thức thở có khả năng cung cấp một áp lực tùy biến theo lực hô hấp của người bệnh, 

lực hô hấp này được đo bằng hoạt động điện của cơ hoành. Tín hiệu của điện thế 

hoạt động của cơ hoành được máy thở nhận biết thông qua một thiết bị đặt vào thực 

quản người bệnh, kết nối với máy thở qua một module. Khi cơ hoành bị kích thích 

tín hiệu điện thế hoạt động của cơ hoành truyền đến máy thở phân tích và cung cấp 

nhịp thở hỗ trợ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Trong các trường hợp sau: 

- Người bệnh thở máy xâm nhập có nhịp tự thở. 

- Không đồng thì với máy ở các phương thức thở thường quy. 

- Cai thở máy. 

- Tiên lượng thở máy dài ngày (> 4 ngày) 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Các người bệnh có tổn thương não, tủy cổ cao, không có nhịp tự thở, rối 

loạn nhịp thở. 

- Các người bệnh có bệnh lý về cơ, thần kinh-cơ: thoát vị cơ hoành, nhược 

cơ, Guillain-Barré, viêm đa rễ thần kinh… 

- Các người bệnh có chống chỉ định đặt ống thông thực quản: chấn thương 

hàm mặt, vỡ nền sọ, u thanh quản, u thực quản, sẹo hẹp thực quản, giãn tĩnh mạch 

thực quản, chảy máu đường tiêu hóa trên, mới phẫu thuật vùng thanh quản hoặc 

thực quản. 

- Đang dùng các thuốc gây ức chế trung tâm hô hấp (thuốc ngủ, an thần, 

thuốc nhóm opioic), thuốc giãn cơ. 

Lưu ý: Người bệnh có chỉ định chụp MRI (cần rút ống thông trong khi chụp) 
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IV. CHUẨN BỊ 

4.1.Nhân viên y tế:  

Bác sỹ và điều dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu hoặc đã được đào tạo về 

thở máy. 

4.2.Phương tiện:  

- Máy thở Servo-I của hãng Maquet đã được khử khuẩn. 

- Ống ống thông điện thế cơ hoành: ống thông thực quản Edi Catheter của 

hãng Maquet. 

- Module ghi điện thế cơ hoành và cáp nối của hãng Maquet. 

- Máy theo dõi liên tục điện tim, mạch, huyết áp, tần số thở, SpO2. 

- Hệ thống hút (hoặc máy hút). 

 - Dụng cụ tiêu hao:  

+ Cho thở máy: Bộ đường dẫn khí máy thở bằng chất dẻo (dây máy thở dùng 1 

lần hoặc dùng lại sau khử khuẩn), ống thông hút đờm dùng 1 lần, ống thông hút đờm 

kín (thay hàng ngày), phin lọc (thay hàng ngày), bình ẩm, nước cất máy thở. 

+ Cho đặt ống thông thực quản: 01 bơm tiêm 50ml, gạc vô trùng, băng 

dính, 02 đôi găng tay vô khuẩn, 02 găng tay sạch. 

 Ống nghe, khăn bông, tăm bông dùng vệ sinh mũi. 

  Khay hạt đậu, canuyn mayo (nếu cần). 

 Bộ dụng cụ tiêm truyền. 

 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh. 

- Hệ thống oxy (oxy tường hoặc bình oxy có van giảm áp), hệ thống khí nén 

(hoặc máy nén khí, dùng cho các máy thở vận hành bằng khí nén). 

- Chuẩn bị máy thở: (nếu người bệnh đang thở máy chưa có phương thức thở 

NAVA thì chuyển máy thở Servo-I có phương thức thở NAVA) 

Lắp đường dẫn khí vào máy. 

. Cho nước cất vào bình làm ẩm đến đúng mức nước quy định. 

 . Cắm điện, nối oxy, khí nén (nếu máy dùng khí nén) vào máy thở. 

 . Bật máy, tiến hành test máy theo hướng dẫn sử dụng máy thở. 

Đặt ống thông điện thế cơ hoành (xem quy trình đặt ống thông điện thế 

cơ hoành). 
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4.3.Người bệnh: 

 - Giải thích cho người bệnh (nếu người bệnh còn tỉnh táo) và gia 

đình/người đại diện hợp pháp của người bệnh về sự cần thiết và các nguy cơ của thở 

máy. người bệnh/đại diện của người bệnh ký cam kết thực hiện kỹ thuật. 

 - Làm xét nghiệm khí trong máu. Đo huyết áp, lấy mạch, nhịp thở, SpO2. 

Đặt máy theo dõi liên tục (điện tim, nhịp thở, SpO2). 

 -Cân người bệnh, đo chiều cao, tính cân nặng lý tưởng. Sử dụng cân 

nặng lý tưởng nếu BMI >18. Sử dụng cân thật của người bệnh nếu BMI < 18. 

Hồ sơ bệnh án: 

 Ghi chép đầy đủ các thông số cần theo dõi. Kiểm tra lại kết quả các 

xét nghiệm. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

5.1.Kiểm tra chức năng của module điện thế cơ hoành 

- Đưa module điện thế cơ hoành vào khe chứa module ở trên máy thở. 

- Nối cáp điện thế cơ hoành với module điện thế cơ hoành. 

- Tháo nắp ở nút kiểm tra của module và nối nút kiểm tra với đầu còn lại 

của cáp điện thế cơ hoành. Module điện thế cơ hoành sẽ tự động được 

kiểm tra.  

+  Nếu “Edi Module test passed” xuất hiện trên màn hình: kiểm tra module 

thành công. 

+ Nếu thất bại: xem lại module và cáp điện thế cơ hoành sau đó thử lại. 

5.2. Đặt ống thông điện thế cơ hoành 

- Chọn ống thông điện thế cơ hoành theo chiều cao và cân nặng người bệnh, 

thường dùng loại 16F. 

- Tính chiều dài ống thông sẽ đặt vào người bệnh 

+ Đo khoảng cách mũi-dái tai-mũi ức (NEX- đơn vị cm) 

+ Y là chiều sâu của ống thông đặt vào thực quản (đối với loại ống thông 16Fr). 

Đường mũi: Y = (NEX x 0.9) + 18 (cm). 

Đường miệng: Y = (NEX x 0.8) + 18 (cm) 
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- Đặt ống thông điện thế cơ hoành. 

+Nhúng đầu ống thông trong 5ml nước cất trong 10 giây để làm trơn (không 

dùng dung dịch khác ngoài nước cất để tránh làm hỏng lớp phủ trơn và ảnh hưởng 

tới các điện cực). 

+ Điều dưỡng rửa tay đúng quy trình kỹ thuật. 

+ Điều dưỡng đội mũ, đeo khẩu trang, đi găng sạch. 

+ Đưa dụng cụ đến giường người bệnh. 

+ Đặt người bệnh ở tư thế đầu cao 30 độ hoặc đầu cao nghiêng sang một bên. 

+ Trải khăn trước ngực người bệnh 

+ Chuẩn bị sẵn băng dính đã cắt, đổ dầu nhờn vào bát, đi găng sạch. 

+ Tháo găng, sát khuẩn tay nhanh. 

+ Đi găng vô trùng vào tay thuận. 

+ Tay thuận cầm đầu ống thông như kiểu cầm bút, một tay cầm phần còn lại 

của ống thông (đã cuộn gọn) đưa đầu ống thông nhẹ nhàng qua mũi hoặc miệng 

người bệnh. Khi đưa ống thông vào sâu khoảng 10cm, một tay nâng đầu người bệnh 

sao cho cổ hơi gập về phía trước, một tay nhẹ nhàng đẩy ống thông. 

+Đặt ống thông vào tới vị trí Y đã tính. 

-   Kiểm tra vị trí ống thông vào đúng dạ dày bằng 1 trong các cách: 

+ Dùng bơm 50ml hút thử dịch dạ dày 

+ Bơm khoảng 30 -50 ml khí vào dạ dày, đặt ống nghe ở vị trí thượng vị, 

nghe có tiếng ục là ống thông đã vào tới dạ dày. 

+ Theo dõi điện thế cơ hoành ghi nhận trên màn hình. 

- Kiểm tra vị trí ống thông điện thế cơ hoành 

+ Kết nối ống thông với cáp. 

+Trên máy thở, chọn “Neural access” rồi chọn “Edi catheter positioning”. 

+ Kiểm tra bằng đồ thị trên màn hình. Sóng P và QRS xuất hiện ở các 

chuyển đạo trên cùng. Ở các chuyển đạo thấp hơn, sóng P biến mất và QRS giảm 

dần biên độ. Khi xuất hiện sự chuyển dạng của điện thế cơ hoành trên đồ thị, quan 

sát chuyển đạo được đánh dấu màu xanh nước biển. 
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Hình 1.1. Chuyển đạo 2 và 3 ghi nhận điện thế cơ hoành  

(sóng màu xanh nước biển) 

+ Khi các chuyển đạo này rơi vào vị trí chuyển đạo 2 và 3, ống thông đã ở vị 

trí lý tưởng, đánh dấu và xem lại chiều dài ống thông đặt vào thực quản. 
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Hình 1.2. Xác định vị trí Edi catheter trên monitor 

(1. Đồ thị điện thế cơ hoành; 2. Chuyển đạo màu xanh nước biển giúp xác định vị 

trí ống thông thực quản) 

+ Nếu chuyển đạo đánh dấu xanh ở trên cùng, ống thông sâu, cần rút bớt ống 

thông ra từ từ từng bước tương ứng với một khoảng cách giữa 2 điện cực cho đến 

khi chuyển đạo được đánh dấu xanh ở vị trí chuyển đạo 2 và 3.  

+ Nếu chuyển đạo xanh ở dưới cùng màu xanh, ống thông nông, cần đẩy ống 

thông vào từ từ từng khoảng cách giữa 2 điện cực đến khi chuyển đạo màu xanh ở 

vị trí chuyển đạo 2 và 3. 

- Cố định ống thông:  

Dùng băng dính cố định ống thông vào mũi hoặc má người bệnh, ghi ngày 

đặt ống thông và khoảng cách cố định. 
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5.3.Cài đặt các thông số ban đầu 

-  Tìm mức NAVA ban đầu: 

+ Chọn “Neural access” và “NAVA preview”. 

+ Ở dạng sóng trên cùng màn hình xuất hiện đồng thời 2 đường cong: đường 

màu vàng biểu thị áp lực đường thở trong kiểu thở hiện tại, đường màu xám biểu 

thị áp lực đường thở ước lượng tương ứng với giá trị Edi và mức NAVA giả định 

hiện tại. 

+ Điều chỉnh giá trị mức NAVA để đạt áp lực đường thở không vượt quá giá 

trị trên kiểu thở hiện tại, sau đó “Close” để lưu giá trị mức NAVA. 

- Cài đặt các thông số khác 

+ Edi trigger: 0,5µV. 

+ FiO2: Cài đặt theo FiO2 ở phương thức thở trước đó. 

+ PEEP: 5cmH2O. 

- Cài đặt kiểu thở dự phòng và Back Up 

Cài đặt thông số kiểu thở dự phòng từ NAVA sang NAVA-PS.   

+ Nếu máy không nhận được tín hiệu điện thế cơ hoành, mà người bệnh vẫn 

có nhịp tự thở. Máy thở sẽ hoạt động bằng trigger dòng và chuyển sang phương 

thức hỗ trợ NAVA - PS. 

+ Cài đặt mức PS tương ứng áp lực đường thở khi người bệnh thở NAVA. 

+ Cài PEEP và FiO2 như phương thức thở NAVA 

Cài đặt thông số kiểu thở dự phòng từ NAVA sang kiểm soát áp lực PC. 

+ Nếu máy không nhận được tín hiệu điện thế cơ hoành và người bệnh 

không có nhịp tự thở. Máy thở sẽ chuyển sang phương thức PCV. 

+ Cài đặt mức PC tương ứng áp lực đường thở khi người bệnh thở NAVA. 

+ Cài PEEP và FiO2 như thở NAVA, tần số 15 lần/phút (có thể điều chỉnh 

lại khi người bệnh thở PCV), I/E=1/2 (Ti=0,9s). 

+ Cài đặt thời gian “apnea”: 20 giây. 

Khi tín hiệu điện thế cơ hoành có trở lại, muốn chuyển lại phương thức 

NAVA phải chuyển bằng tay. 

- Đặt các mức giới hạn báo động 

Đặt các giới hạn báo động, mức đặt tùy theo tình trạng bệnh lý cụ thể của mỗi 

người bệnh. 
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5.4.Tìm mức NAVA tối ưu 

- Sau khi tìm được mức NAVA level ban đầu, thường tăng dần mức NAVA 

để tăng sự hỗ trợ của máy thở cho người bệnh. Nếu mức NAVA thấp hơn so với 

nhu cầu, người bệnh sẽ gắng sức. Ngược lại, khi tăng mức NAVA cao sẽ gây ra sự 

hỗ trợ “quá mức” không cần thiết cho người bệnh. Mức NAVA tối ưu là khi máy 

thở tạo ra mức độ hỗ trợ đủ để giảm gánh nặng cho các cơ hô hấp. 

- Có 2 cách để tìm mức NAVA tối ưu. 

+ Cách 1: Tăng mức NAVA mỗi lần 0,1-0,2cmH2O/µV sẽ thấy Ppeak và Vt 

tăng, đồng thời Edi peak giảm. Thời điểm mức NAVA tăng mà Vt và P peak không 

tăng, đồng thời Edi peak vẫn tiếp tục giảm thì đó là mức NAVA tối ưu. 

+ Cách 2: Chỉnh mức NAVA về 0 để tìm giá trị Edi peak lớn nhất. Tăng dần 

mức NAVA sẽ thấy Edi peak giảm dần. Khi Edi peak giảm đến giá trị bằng 60% giá 

trị lớn nhất sẽ tương ứng với mức NAVA tối ưu. 

VI.THEO DÕI TRONG QUÁ TRÌNH THỞ PHƯƠNG THỨC NAVA 

6.1.Theo dõi đáp ứng với mức NAVA hỗ trợ 

- Sau khi tiến hành thở máy với mức NAVA tối ưu tìm được, cần theo dõi và 

đánh giá đáp ứng thở máy thường xuyên để điều chỉnh mức NAVA. 

- Tìm mức NAVA tối ưu ít nhất 1 lần mỗi ngày. 

+ Nếu tình trạng người bệnh ổn định, Edi giảm, Vt tăng hoặc không thay đổi, 

giảm dần mức NAVA mỗi lần 0.1-0.2 cmH2O/μV. 

+  Theo dõi đáp ứng thở máy, khi Vt > 6ml/kg, tần số ≤ 30 nhịp/phút, tiếp tục 

giảm mức NAVA. Nếu không đạt thì chuyển về mức NAVA trước đó. 

6.2.Theo dõi lâm sàng, cận lâm sàng 

- Hoạt động của máy thở, biểu đồ áp lực đỉnh, biểu đồ hoạt động của ống 

thông điện thế cơ hoành, biểu đồ Edi peak, Edi min, biểu đồ Vte, tần số. 

- Mạch, huyết áp, điện tim (trên máy theo dõi), SpO2: thường xuyên. 

- Xét nghiệm khí trong máu: làm định kỳ (12 – 24 giờ/lần) tùy theo tình 

trạng người bệnh, làm cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- X quang phổi: chụp 1 – 2 ngày/lần, chụp cấp cứu khi có diễn biến bất 

thường. 
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VII. CAI THỞ MÁY VỚI PHƯƠNG THỨC THỞ NAVA 

7.1.Tiêu chuẩn cai thở máy 

- Tình trạng thần kinh ổn định: Glasgow ≥ 8 điểm. 

- Tần số thở ≤ 35 nhịp/phút. 

- Vt ≥ 6 mL/kg. 

- PaO2/FiO2 ≥ 200mmHg. PEEP ≤ 5 cmH2O. FiO2 ≤ 40%. 

- Huyết động ổn định: 

+ Nhịp tim ≤ 140 nhịp/phút. Huyết áp tâm thu 90-160mmHg. 

+ Không truyền / hoặc liều tối thiểu thuốc vận mạch:  

Epinephrine/Norepinephrine ≤ 0.1 mcg/kg/phút. 

Dopamin ≤ 5 mcg/kg/phút. 

7.2.Theo dõi cai máy và điều chỉnh thông số 

- Nếu người bệnh chưa thở máy phương thức NAVA trước đó: Cài đặt và 

điều chỉnh thở máy như trên. 

- Nếu người bệnh đang thở phương thức NAVA, tiếp tục theo dõi và điều 

chỉnh thông số mức NAVA (NAVA Level). 

- Khi Vt > 6ml/kg, tần số ≤ 30 nhịp/phút, tiếp tục giảm mức NAVA 

- Khi giảm dần mức NAVA đến 0.5cmH2O/μV, duy trì trong 30 phút. 

o Nếu người bệnh tỉnh táo, ho khạc tốt, đáp ứng cai thở máy tốt, xem 

xét rút ống nội khí quản. 

o Nếu người bệnh không đáp ứng thở với mức NAVA 0.5cmH2O/μV 

thì quay lại mức NAVA trước đó. 

VIII. TAI BIẾN, KHÓ KHĂN VÀ XỬ TRÍ 

8.1.Nếu tín hiệu điện thế cơ hoành thấp hoặc mất tín hiệu: 

- Tuột dây nối cable với module 

Xử trí: kiểm tra lại các vị trí kết nối. 

- Di lệch ống thông thực quản: người bệnh kích thích, tự rút ống thông thực 

quản, quá trình cho ăn. 

Xử trí: Xác định lại vị trí ghi nhận điện thế cơ hoành theo quy trình ở trên. 

- Cơ hoành không hoạt động:  

Do dùng thuốc liệt cơ, ức chế dẫn truyền thần kinh cơ, an thần quá mức: 

Tracrium, Midazolam, Fentanyl, ... 
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Xử trí: Khi thực hiện thủ thuật, khi tiêm các thuốc có nguy cơ ức chế trung tâm 

hô hấp, ức chế dẫn truyền thần kinh cơ cần theo dõi và chuyển mode thở phù hợp. 

- Mệt cơ hoành do gắng sức kéo dài: Mức NAVA cài đặt chưa đủ cao, chưa 

đáp ứng được nhu cầu thông khí của người bệnh, chưa giảm được gánh nặng cho cơ 

hô hấp 

Xử trí: cần hiệu chỉnh lại mức NAVA tối ưu. 

-  Người bệnh tăng thông khí (kiểm tra khí máu): do hỗ trợ quá mức (mức 

NAVA level cao). 

Xử trí: cần hiệu chỉnh lại mức NAVA tối ưu. 

8.2.Đối với phần cho ăn của ống thông 

Vỡ, thủng ống thông thực quản: xảy ra ở phần cho ăn, chất liệu ống thông rất 

giòn, dễ vỡ, thủng, rạn khi gập đầu ống thông sau khi cho ăn xong. 

Xử trí: Cần nắp đầu ống thông sau khi cho ăn, không được gập đầu ống. 

8.3.Giảm thông khí 

Khi có sức cản đường hô hấp hoặc độ giãn nở phổi thay đổi nhanh.  

Xử trí: giải quyết nguyên nhân (ứ đọng đờm, tràn khí màng phổi, dị vật 

đường thở, …). Theo dõi người bệnh để phát hiện kịp thời. 

8.4.Tụt huyết áp: 

Truyền dịch, dùng vận mạch nếu cần. 

8.5.Tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất: 

Biểu hiện: Vt tụt, SpO2 tụt, tràn khí dưới da, khám phổi có dấu hiệu tràn khí 

màng phổi. 

Xử trí: đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu, hút dẫn lưu liên tục, giảm IP bằng 

cách giảm NAVA level, giảm PEEP về 0, chuyển lại phương thức thở kiểm soát.  

Dự phòng: không để tổng IP + PEEP > 30 cmH2O. 

8.6.Nhiễm khuẩn liên quan thở máy:  

Cần tuân thủ triệt để các nguyên tắc vô khuẩn trong bệnh viện để dự phòng. 

Điều trị kháng sinh sớm. 

8.7.Loét/xuất huyết tiêu hóa do stress 

Dự phòng bằng thuốc ức chế bơm proton, nằm đầu cao, cho ăn sớm. 
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2. QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐẶT ỐNG THÔNG,  ĐO ÁP LỰC THỰC QUẢN 

THỰC QUẢN VÀ ĐIỀU CHỈNH PEEP THEO ÁP LỰC THỰC QUẢN 

I.Đại cương 

Việc tìm ra mức PEEP tối ưu để cài đặt cho bệnh nhân ARDS là hết sức cần 

thiết trong thông khí nhân tạo, đã có rất nhiều nghiên cứu đua ra các biện pháp khác 

nhau để xác định mức PEEP tối ưu cho bệnh nhân ARDS tuy nhiên chưa có biện 

pháp nào thực sự hiệu quả và dễ tiến hành thành thường quy trên lâm sàng.  Áp lực 

thực quản gần đây nó được  nhiều nghiên cứu chứng minh có thể thay thế cho áp lực 

khoang màng phổi. Từ đó cho phép tính toán áp lực xuyên phổi và cho phép tìm 

PEEP tối ưu trong thông khí nhân tạo ở bệnh nhân ARDS, từ đó giúp cho thầy thuốc 

dễ dàng hơn trong cài đặt và điều chỉnh các thông số máy thở ở bệnh nhân này. 

II. Chỉ định 

Bệnh nhân ≥ 16 tuổi chẩn đoán ARDS mức độ trung bình và nặng dựa theo 

tiêu chuẩn Berlin năm 2012 (tiêu chuẩn của Hiệp hội Hồi sức Tích cực Châu Âu, 

Hiệp hội Lồng ngực Hoa kỳ, Hiệp hội Chăm sóc Tích cực Hoa kỳ) [18]. 

Tiêu chuẩn Berlin về ARDS 

Đặc tính Hội chứng suy hô hấp tiến triển 

Thời gian 

Trong vòng một tuần sau khi có tác động của yếu tố nguy cơ 

trên lâm sàng được biết hoặc các triệu chứng hô hấp mới xuất 

hiện/ tiến triển tồi đi. 

Hình ảnh X quang 

hoặc CT 

Mờ lan tỏa cả hai phổi, không thể giải thích đầy đủ bằng tràn 

dịch, xẹp phổi/thùy phổi, hoặc u phổi. 

Nguồn gốc của 

hiện tượng phù phế 

nang 

Suy hô hấp không thể giải thích đầy đủ bằng suy tim hoặc thừa 

dịch. Cần có đánh giá khách quan (ví dụ siêu âm tim) để loại 

trừ phù do thừa dịch nếu không tìm thấy sự hiện diện của yếu tố 

nguy cơ. 

Ôxy hóa 

máu (*) 

Nhẹ 200 < PaO2/FiO2 ≤ 300 với PEEP hoặc CPAP ≥ 5 cmH2O (**) 

Trung 

bình 
100 < PaO2/FiO2 ≤ 200 với PEEP ≥ 5 cmH2O 

Nặng PaO2/FiO2 ≤ 100 với PEEP ≥ 5 cmH2O 
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III. Chống chỉ định 

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 

- Bệnh nhân 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 bệnh nhân 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. 

- Bệnh nhân loét thực quản. 

- U thực quản. 

- Viêm túi thừa thực quản. 

- Lỗ thông màng phổi phế quản lớn. 

- Bệnh nhân gần đây phẫu thuật mũi họng. 

- Bệnh nhân bị chảy máu mũi 

IV. Chuẩn bị 

Nhân viên y tế:  

Bác sỹ và điều dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu hoặc đã được đào tạo về 

thở máy. 

Phương tiện 

- Bộ ống thông có bóng đặt trong thực quản người lớn (adult esophageal 

balloon catheter set). 

+ Một ống thông thực quản kép có bóng chèn đầu tận kín dài 100cm có một 

quả bóng dài 10 cm. Ống thông có những vạch đánh dấu độ sâu để giúp đặt bóng 

vào đúng vị trí 1/3 dưới của khoang ngực 

+ Một đầu nối hình chữ Y (Y connector) cho phép đo áp lực trong quá trình 

đặt để trợ giúp trong khi đặt.   

+ Một ống bổ sung áp lực (pressure extension tube) cùng với luer 

male/female và một khóa 3 chạc để kết nối với dụng cụ đo áp lực. 

- Máy thở AVEA có chức năng đo áp lực thực quản. 
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- Máy phân tích khí máu GEM Primer 3000 của hãng Abbort. 

- Monitoring cho phép theo dõi bệnh nhân liên tục và đo các thông số huyết 

áp, nhịp tim, SpO2 liên tục. 

- Máy điện tim, máy chụp X quang tại giường. 

- Hệ thống hút trung tâm, oxy trung tâm. 

- Dụng cụ tiêu hao:  

+ Cho thở máy: Bộ đường dẫn khí máy thở bằng chất dẻo (dây máy thở dùng 

1 lần hoặc dùng lại sau khử khuẩn), ống thông hút đờm dùng 1 lần, ống thông hút 

đờm kín (thay hàng ngày), phin lọc (thay hàng ngày), bình ẩm, nước cất máy thở. 

+ Cho đặt ống thông thực quản: 01 bơm tiêm 50ml, gạc vô trùng, băng dính, 

02 đôi găng tay vô khuẩn, 02 găng tay sạch. 

Ống nghe, khăn bông, tăm bông dùng vệ sinh mũi. 

Khay hạt đậu, canuyn mayo (nếu cần). 

Bộ dụng cụ tiêm truyền. 

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh. 

Người bệnh: 

- Giải thích cho  gia đình/người đại diện hợp pháp của người bệnh về sự cần 

thiết và các nguy cơ của thở máy. người bệnh/đại diện của người bệnh ký cam kết 

thực hiện kỹ thuật. 

- Làm xét nghiệm khí trong máu. Đo huyết áp, lấy mạch, nhịp thở, SpO2. 

Đặt máy theo dõi liên tục (điện tim, nhịp thở, SpO2). 

- Cân người bệnh, đo chiều cao, tính cân nặng lý tưởng. Sử dụng cân nặng lý 

tưởng nếu BMI >18. Sử dụng cân thật của người bệnh nếu BMI < 18. 

Hồ sơ bệnh án: 

Ghi chép đầy đủ các thông số cần theo dõi. Kiểm tra lại kết quả các xét nghiệm. 

V. Các bước tiến hành 

1. Tiến hành đặt ống thông 

1.1. Chuẩn bị máy thở: Máy thở AVEA được chuẩn bị sẵn ở trạng thái hoạt động và 

đã được cài đặt sẵn các thông số thở của bệnh nhân. 
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1.2. Kiểm tra bóng và đặt ống thông 

- Công thức ước tính độ dài ống thông cần đưa vào bệnh nhân 

Đường mũi : Y = (NEX x 0,9) + 20 (cm). 

Đường miệng: Y = (NEX x 0,8) + 20 (cm). 

NEX (Nose-Earlobe-Xiphoid) là khoảng cách đo từ sống mũi-dái tai-mũi ức, 

tính bằng cm. 20 cm là khoảng cách đầu xa của ống thông đến bóng áp lực thực quản. 

- Thủ thuật viên chính rửa tay, sát khuẩn tay, mặc áo phẫu thuật, đi găng vô 

khuẩn, đội mũ, đeo khuẩn trang. 

- Người phụ giúp thủ thuật viên chính trải tấm săng vô khuẩn trùm lên mặt 

bàn thủ thuật (tấm săng vô khuẩn phải đảm bảo đủ rộng phủ kín bề mặt bàn). Sắp 

xếp các dụng cụ, thuốc, vật tư lên bề mặt bàn ngăn nắp, dễ tìm, dễ lấy. 

- Người phụ bóc túi bảo vệ theo chỉ dẫn để thủ thuật viên chính lấy ống 

thông, ống nối ra khỏi túi bảo vệ và đặt lên mặt bàn thủ thuật (đảm bảo vô khuẩn 

trong quá trình bóc túi bảo vệ). 

- Thủ thuật viên chính khớp nối ống thông với một đầu của ống nối (đầu phía 

bệnh nhân) và khớp nối đầu còn lại của ống nối với khớp nối Pes nằm ở mặt trước 

của máy thở AVEA (xem hình). Lúc này 3 bộ phận gồm ống thông, ống nối, máy 

thở AVEA được khớp nối với nhau thành 1 hệ thống ống thông-ống nối-máy thở 

AVEA. Hệ thống này sẵn sàng để test kiểm tra. 

 

Hình 1.3: Khớp nối Pes 

- Kiểm tra bóng trước khi đặt 

+ Từ màn hình chính của máy thở AVEA đang ở trạng thái hoạt động (hình) 2, 

truy cập vào màn hình thủ thuật (Maneuver screen) của máy thở bằng cách ấn nút 

screens→Hộp chọn màn hình hiện ra (hình 3)→Chọn maneuver bằng cách sờ vào nút 

maneuver trong hộp chọn màn hình. 
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Hình 1.4: Màn hình chính. 

 

Hình 1.5: Hộp chọn màn hình 

 

Hình 1.6: Màn hình thủ thuật 

Từ màn hình thủ thuật (hình 4) chọn Esophageal→Màn hình lựa chọn kích 

thước và kiểu ống thông thực quản hiện ra (hình 5)→Chọn Naso-gastric tube 

balloon →Màn hình test bóng thực quản hiện ra cho sẵn sàng test bóng (hình 6). Ấn 
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nút Balloon Test: bóng sẽ đầy và xẹp 1 lần để khảng định tính nguyên vẹn của bóng 

và trên màn hình sẽ hiện ra dòng chữ Balloon test passed, nếu quá trình test bóng 

thất bại trên màn hình sẽ hiện ra dòng chữ Balloon test failed. 

Khi bóng được test qua thì lúc này ống thông bóng thực quản ở trạng thái sẵn 

sàng để đặt. 

 

Hình 1.7: Màn hình lựa chọn kích thước và kiểu ống thông thực quản. 

 

Hình 1.8: Màn hình test bóng 1 

- Chọn lỗ mũi mà thông khí tốt nhất để đặt ống thông (catheter). 

- Nếu cần thiết sử dụng thuốc gây tê thích hợp tại chỗ (ví dụ: Lidocain 2-4% 

dạng xịt) xịt vào đường mũi và họng bệnh nhân. 
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- Bôi parafin lên đầu xa của ống thông.  

- Đầu bệnh nhân ở tư thế thẳng, hơi gập về phía trước, đưa từ từ, nhẹ nhàng 

ống thông qua lỗ mũi và hầu họng vào thực quản. 

- Nếu tín hiệu áp lực không có hoặc thấp, ống thông có thể cần đưa thêm sâu 

vào khoang ngực hoặc có thể ống thông bị xoắn và cần được rút ra. 

- Nếu không có liệt cơ hoành, áp lực được ghi là âm trong thì hít vào. Một áp 

lực thì hít vào dương chỉ điểm đặt bóng vào dạ dầy và ống thông thực quản nên 

được kéo ra. 

- Kiểm tra vị trí của bóng ống thông 

+ Sử dụng Xquang để đảm bảo bóng ở đúng vị trí hoặc thực hiện kỹ thuật bít tắc. 

+ Xác định đặt đúng vị trí: thủ thuật bít tắc (thủ thuật Baydur) 

- Cố định bằng dây để tránh bị tuột và di chuyển. 

2. Tiến hành đo áp lực thực quản  

- Ấn nút Pes Off trên màn hình Esophageal Maneuver screen của máy thở 

AVEA. Nút sẽ đổi mầu và chuyển thành Pes On.  

- Lúc này máy thở AVEA sẽ làm đầy bóng đến mức hợp lý và bắt đầu đo, 

thu nhận kết quả và ghi vào bảng theo dõi hoặc bệnh án (hình 7) 

 

Hình 1.9: đo áp lực thực quản 
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3. Hướng dẫn cài đặt PEEP theo áp lực thực quản (áp lực xuyên phổi) 

CÀI ĐẶT PEEP DỰA VÀO ÁP LỰC XUYÊN PHỔI CUỐI THÌ THỞ 

RA (PtpPEEP) VÀ FiO2 

CHỈ DẪN BỞI ÁP LỰC THỰC 

QUẢN (esophageal-ressure-guided 

group) 

 

THÔNG KHÍ THEO 

ARDSnet  

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 

 

VI. TAI BIẾN, KHÓ KHĂN VÀ XỬ TRÍ 

1. Ống thông  

- Nếu trong quá trình đặt ống thông mà gặp tắc, không cố gắng đặt tiếp. Rời 

ống thông và đặt nó sang lỗ mũi khác. 

- Đặt ống thông vào trong khí quản để tránh nguy cơ tắc nghẽn đường khí và 

sang chấn hệ thống hô hấp. 

- Chảy máu mũi, miệng liên quan đến đặt ống thông, chảy máu thực quản 
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2. Đối với phần cho ăn của ống thông 

Vỡ, thủng ống thông thực quản: xảy ra ở phần cho ăn, chất liệu ống thông rất 

giòn, dễ vỡ, thủng, rạn khi gập đầu ống thông sau khi cho ăn xong. 

Xử trí: Cần nắp đầu ống thông sau khi cho ăn, không được gập đầu ống. 

3. Giảm thông khí 

Khi có sức cản đường hô hấp hoặc độ giãn nở phổi thay đổi nhanh.  

Xử trí: giải quyết nguyên nhân (ứ đọng đờm, tràn khí màng phổi, dị vật 

đường thở, …). Theo dõi người bệnh để phát hiện kịp thời. 

4. Tụt huyết áp: 

Truyền dịch, dùng vận mạch nếu cần. 

5. Tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất: 

Biểu hiện: Vt tụt, SpO2 tụt, tràn khí dưới da, khám phổi có dấu hiệu tràn khí 

màng phổi. 

Xử trí: đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu, hút dẫn lưu liên tục, giảm IP, giảm 

PEEP về 0 

Dự phòng: không để tổng IP + PEEP > 30 cmH2O. 

VI. Nhiễm khuẩn liên quan thở máy  

Cần tuân thủ triệt để các nguyên tắc vô khuẩn trong bệnh viện để dự phòng. 

Điều trị kháng sinh sớm. 

VII. Loét/xuất huyết tiêu hóa do stress 

Dự phòng bằng thuốc ức chế bơm proton, nằm đầu cao, cho ăn sớm. 

3. QUY TRÌNH KỸ THUẬT LỌC MÁU LIÊN TỤC VỚI MÀNG LỌC 

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

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Kỹ thuật lọc máu liên tục (LMLT) tĩnh mạch-tĩnh mạch CVVH là kỹ thuật 

lọc máu cho phép đào thải ra khỏi máu bệnh nhân một cách liên tục (trên 12 giờ) 

nước và các chất hòa tan có trọng lượng phân dưới 50.000 dalton, đặc biệt với thể 

tích dịch thay thế lớn (≥ 35ml/kg/giờ) thông qua cơ chế đối lưu giúp đào thải tốt các 

chất hòa tan có trọng lượng phân tử trung bình tương tự với trọng lượng của các 

chất tiền viêm. 
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- Màng lọc oXiris dùng cho kỹ thuật lọc máu liên tục điều trị bệnh nhân suy 

hô hấp cấp tiến triển là màng lọc AN69 (Arcrylonitrile Sodium Methallyl 

Sulfonate). Màng có tính chất bán thấm, có tính tương hợp sinh học cao, có thể đào 

thải và loại bỏ các chất có TLPT trung bình (xấp xỉ 35,000 Ds) và một phần các 

chất có TLPT lớn (dưới 60 kDs), màng có diện tích lớn và kích thước lỗ màng lớn 

(trên 2,9nm), màng được phủ lớp Polyethyleneimine và Hepanin lên trên bề mặt 

làm tăng khả năng hấp phụ (nội độc tố, các cytokines như TNFα, IL-1, IL-6- IL-

8..… các bổ thể C3a và C5a, độc tố phản vệ yếu tố D). Một số nghiên cứu trên thế 

giới đã chứng minh hiệu quả hấp phụ cytokine và độc tố của màng lọc làm giảm 

nhanh nồng độ cytokine trong máu (các cytokines tăng nhanh trong máu trong giai 

đoạn bệnh lý cấp tính, cơn bão cytokines là thủ phạm gây ra các triệu chứng lâm 

sàng của tổn thương tổ chức, tổn thương thành mạch, tiêu hủy tế bào, viêm hệ 

thống, rối loạn chuyển hóa tế bào ngoại vi và các cơ quan), nhờ lọc máu liên tục với 

màng lọc oXiris đã có thể ngăn chặn quá trình tiến trình tổn thương các tạng, giảm 

tỷ lệ tỷ vong, rút ngắn thời gian hồi phục bệnh. 

- Mục đích của kỹ thuật nhằm đào thải và hấp thu một số cytokines tham gia 

vào quá trình sinh bệnh học của viêm phổi nặng ARDS đồng thời kỹ thuật cũng có 

vai trò điều chỉnh các rối loạn nước, điện giải, thăng bằng toan kiềm và an toàn cho 

các bệnh nhân có huyết động không ổn định thông qua cơ chế đối lưu và siêu lọc. 

- Viêm phổi đặc biệt thể nặng ARDS là một bệnh lý viêm cấp tính phần lớn do 

các nguyên nhân trực tiếp tại phổi gây bệnh, bao gồm các nguyên nhân gây viêm từ 

vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, vi rút. Trong đó nguyên nhân do vi rút đặc biệt các vi 

rút cúm A, vi rút Corona như gần đây được đề cấp đến nguyên nhân dẫn tới viêm 

phổi vi rút vùng trung đông MERS-CoV. Quá trình viêm cấp tính và các đáp ứng 

viêm toàn thể có liên quan tới việc giải phóng ồ ạt các cytokines vào máu gây tổn 

thương màng phế nang-mao mạch và phế nang nặng nề, chức năng trao đổi khí 

giảm trầm trọng, hội chứng tổn thương phế nang lan tỏa –Diffuse Aveolar Damage 

–DAD. Từ hâu quả viêm phổi tiến triển dẫn đến hội chứng suy đa cơ quan, rối loạn 

huyết động, tăng tính thấm thành mạch, đông máu nội quản rải rác, rối loạn nước 

điện giải và thăng bằng toan kiềm thường là những hậu quả nặng nề của bệnh. 
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II. CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng suy hô cấp tiến triển ARDS mức độ 

trung bình và nặng theo định nghĩa năm 2012 của Hội Hồi Sức Tích Cực Châu Âu, 

Hội Lồng Ngực, Hội Chăm Sóc Đặc Biệt Hoa Kỳ: 

+ Các triệu chứng suy hô hấp khởi phát hoặc tiến triển nặng lên trong vòng 5 ngày.  

+ 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. Loại trừ bằng các phương pháp đánh giá 

thông thường cụ thể như USCOM, đo ALTMTT, siêu âm tim mạch. 

+ Phân chia mức độ phụ thuộc oxy hóa máu : 

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

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

- Thời gian khởi phát bệnh ≤ 5 ngày. 

- Bệnh nhân đang được thông khí nhân tạo với các phương thức cho viêm phổi 

ARDS (theo ARDS net, thông khí nhân tạo với chiến lược mở phổi huy động phế 

nang…) mà có xu hướng kém đáp ứng về hiệu quả trao đổi khí. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối, tuy nhiên cần thận trọng chỉ định trong 

các trường hợp sau:  

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

và thuốc vận mạch. 

+ Rối loạn đông máu nặng: cân nhắc sử dụng các thuốc chống đông 

+ Giảm tiểu cầu nghi ngờ do heparin trong các trường hợp dùng chống đông 

heparin. 

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

độc paraquat. 

- Bệnh nhân có chỉ định ECMO  

- Những bệnh nhân hoặc gia đình bệnh nhân từ chối tham gia nghiên cứu 
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IV. CHUẨN BỊ 

4.1.Chuẩn bị nhân lực 

- Một bác sỹ được đào tạo có thể thực hiện được: 

+ Kỹ thuật lọc máu liên tục CVVH 

+ Kỹ thuật đặt cathter 2 nòng theo phương pháp Seldinger 

- Hai điều dưỡng đã được đào tạo về kỹ thuật lọc máu liên tục, trong đó một 

người phụ đặt catheter tĩnh mạch trung tâm chuẩn bị đường vào mạch máu, điều 

dưỡng còn lại chuẩn bị máy lọc máu và lắp bộ màng lọc CVVH oXiris và chạy 

quẩn (priming máy). 

4.2.Chuẩn bị dụng cụ 

- 01 máy lọc máu có chức năng lọc liên tục 

- 01 bộ dây và màng lọc CVVH oXiris với loại máy lọc máu Prisma Flex 

- 01 túi đựng dịch thải 

- 15 túi dịch lọc bicarbonat hoặc citrate được pha sẵn và đóng túi sẵn 5 lít 

- 60 ống kaliclorua loại ống 5ml/ 0,5g hoặc 30 ống kalichlorua loại 10ml/1gam 

- 01 catheter tĩnh mạch 2 nòng cỡ 12-14F 

- 01 bộ kim chỉ khâu 

- 01 miếng dán cố định 

- 01 bộ dụng cụ đặt catheter tĩnh mạch trung tâm (01 kìm mang kim, 01 panh có 

mấu, 01 keo cắt chỉ). 

- 01 bộ dụng cụ sát khuẩn 

- 10 gói gạc vô khuẩn; 100 ml cồn 70o ; 50 ml dung dịch sát khuẩn Betadin 

- 04 chai natriclorua 0,9% loại 1000ml hoặc 8 chai natriclorua 0,9% loại 500 ml 

- 01 lọ heparin 25000 đơn vị 

- Găng tay: 04 đôi găng phẫu thuật và 08 đôi găng thường 

- Bộ dây và màng lọc oXiris được lắp vào máy lọc máu liên tục, chọn phương 

thức chạy CVVH và làm đầy dịch trong hệ thống dây quả bằng dung dịch 

natriclorua 0,9% có pha heparin (2000UI trong 1000 ml) và test máy theo quy 

trình. 
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- Cài đặt các thống số cho kỹ thuật lọc máu liên tục CVVH màng oXiris, cài đặt 

các thông số báo động trên máy Prisma Flex 

- Chuẩn bị một đường dịch dự phòng: gồm một dây truyền dịch một đầu nối với 

500- 1000ml NaCl 0,9% một đầu nối đã chuẩn bị trước tại vị trí trước màng lọc. 

 

Hình 1.10. Bộ ống thông tĩnh mạch cỡ 12F 

4.3. Chuẩn bị bệnh nhân 

- Giải thích cho bệnh nhân và người đại diện hợp pháp về tác dụng và các tai biến 

có thể xảy ra trong khi tiến hành các kỹ thuật CVVH và đặt catheter 2 nòng để 

lọc máu liên tục và ký cam kết thủ thuật. 

- Làm các xét nghiệm đông máu cơ bản, công thức máu, HIV, HBsAg trước thủ 

thuật, kỹ thuật… 

- Bệnh nhân nằm đầu cao 30o nếu không có chống chỉ định, đầu bằng nếu bệnh 

nhân có tụt huyết áp. 

- Đặt catheter 02 nòng  tĩnh mạch bẹn hoặc catheter tĩnh mạch cảnh trong theo 

phương pháp Seldinger (xem quy trình đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 

theo phương pháp Seldinger) 

- Đặt catheter động mạch quay theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn (xem thêm 

quy trình đặt ống thông động mạch quay) 

- Đảm bảo hô hấp và huyết động trước lọc máu: với các quy trình điều trị hiện tại 

trong khoa: 

+ Đảm bảo hô hấp với mục tiêu duy trì SpO2 ≥ 92% hoặc PaO2 ≥ 60mmHg 

(với ARDS duy trì SpO2 ≥ 88%, PaO2 ≥ 58 mmHg) bằng các biện pháp khác nhau 

như thở máy theo phương thức của ARDS net hoặc phương thức thở máy khác, kháng 
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sinh điều trị nhiễm khuẩn và virus; liệu pháp oxy và các biện pháp thở máy và điều trị 

nguyên nhân gây bệnh. 

+ Các biện pháp đảm bảo tuần hoàn như bảo đảm truyền dịch, albumin, hồng 

cầu, với mục tiêu duy trì huyết áp trung bình ≥ 65 mmHg bằng các biện pháp bù 

dịch và sử dụng thuốc vận mạch. 

4.4. Hồ sơ bệnh án 

- Kiểm tra lại các xét nghiệm trước lọc máu liên tục 

- Kiểm tra chỉ định, chống chỉ định và các cam kết của bệnh nhân hoặc người 

nhà bệnh nhân. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

5.1. Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm (catheter 2 nòng tĩnh mạch) 

- Ống thông hai nòng được đặt ở tĩnh mạch lớn để đảm bảo lưu lượng và sự 

thông thoáng của máu trở về. Ống thông được đặt theo phương pháp Seldinger. 

- Đường tĩnh mạch bẹn hoặc tĩnh mạch cảnh trong, tĩnh mạch bẹn bên phải là 

tĩnh mạch được các bác sĩ hay sử dụng nhất vì dễ thực hiện. 

- Chú ý: sau mỗi lần kết thúc kỹ thuật CVVH màng lọc oXiris phải rửa sạch 

hai nòng ống thông bằng NaCl 0,9% sau đó bơm vào mỗi bên 12.500 đơn vị 

heparin nhằm mục đích không bị tắc ống thông tĩnh mạch khi để lưu ống thông qua 

lần lọc sau. 

- Cần sát khuẩn kỹ ống thông và nút đậy bằng dung dịch betadin 10%, sau đó 

băng kín lại. 
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Hình 1.11. Giải phẫu vị trí tĩnh mạch và động mạch 

5.2. Kết nối hệ thống tuần hoàn của máy lọc máu liên tục với bệnh nhân và 

điều chỉnh tốc độ các bơm 

- Bước 1: bật nguồn điện, chọn phương thức điều trị “CVVH hoặc CVVHDF”, 

sau đó lắp màng lọc CVVH với quả lọc oXiris và dây dẫn máu theo chỉ dẫn trên 

màn hình của máy. 

- Bước 2: đuổi khí có trong màng lọc và dây dẫn, thường dùng dung dịch 

natriclorua 0,9% có pha heparin 2000 đơn vị / 1000ml. 

- Bước 3: kiểm tra toàn bộ hệ thống an toàn của vòng tuần hoàn ngoài cơ thể 

(các khoá, đầu tiếp nối của máy). 

- Bước 4: nối đường máu ra (ống thông màu đỏ) với tuần hoàn ngoài cơ thể, mở 

bơm máu  tốc độ khoảng 60 - 70 ml/ phút, bơm liều đầu heparin 20 đơn vị/kg rồi 

duy trì heparin 10 đơn vị/kg/giờ (theo quy trình và chỉ định thuốc chống đông của 

bệnh nhân), khi máu đến 1/3 quả lọc thì ngừng bơm máu và nối tuần hoàn ngoài cơ 

thể với đường tĩnh mạch (ống thông màu xanh) và tăng dần tốc độ máu đến khoảng 

100 - 120 ml/ phút. 

Tĩnh mạch 

cảnh trong 

Tĩnh mạch 

dưới đòn 

Tĩnh 

mạch đùi 

Động 

mạch đùi 
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- Bước 4: đặt các thông số cho máy hoạt động. 

+Bơm máu (Blood flow): Trường hợp huyết động không ổn định hoặc bệnh 

nhân có suy tim bắt đầu ở tốc độ 60-80 ml/phút, tăng dần 20 ml  mỗi 5 – 10 phút 

đến khi đạt tốc độ từ 150 – 180/phút . Chú ý nếu huyết áp tụt sau mỗi lần tăng phải 

chờ cho huyết áp ổn định (có thể phải làm nghiệm pháp truyền dịch hoặc/và tăng 

liều thuốc vận mạch) mới tăng tốc độ máu. 

+Trường hợp huyết áp tối đa > 100mmHg,  bắt đầu tốc độ 100ml/giờ tăng dần 

mỗi 5-10 phút 20 ml/h đến khi đạt tốc độ 180 – 200ml/giờ. 

+ Bơm dịch thay thế (Substitution Volume): bắt đầu khi bơm máu đã ≥ 150 

ml/phút với tốc độ 20 ml/kg/giờ tăng dần mỗi 5 – 10 phút 10 ml/kg/giờ lên 

35ml/kg/giờ hoặc 45ml/kg/giờ tùy theo chỉ định điều trị. 

+ Bơm siêu lọc (Volume Remove) chỉ bắt đầu cài đặt khi bơm máu đã đạt tốc 

độ ≥ 150 ml/phút, khởi đầu từ 50ml/giờ sau đó tăng dần lên tùy thuộc vào lượng 

dịch thừa và huyết áp của bệnh nhân, tối đa tăng tới 500ml/giờ. 

+ Điều chỉnh các thông số: tốc độ máu, thể tích dịch thay thế, tốc độ bơm siêu 

lọc tùy thuộc vào chỉ định điều trị, mục đích điều trị, huyết áp và lượng dịch thừa 

cần loại bỏ. 

+Sử dụng chống đông trong suốt quá trình lọc máu liên tục: Có thể dùng 

chống đông heparin hoặc citrate trong quá trình lọc máu. Lưu ý bệnh nhân suy gan 

không dùng chống đông citrate.  

+ Liều heparin: theo quy trình chống đông tùy thuộc bệnh nhân ở nguy cơ 

chảy máu nào 

Bệnh nhân có rối loạn đông máu và thuộc nhóm nguy cơ chảy máu cao, không 

dùng chống đông 

- Bước 5: kết thúc quá trình CVVH (thường sau 18-24 giờ hoặc khi có hiện 

tượng đông màng lọc) 

+ Ấn vào nút kết thúc điều trị (End treatment) trên máy CVVH 

+ Dồn máu trở về: mở đường dịch Natriclorua 0,9% chảy vào máy theo đường 

đỏ, khóa đường máu ra (đường đỏ) trên ống thông tĩnh mạch,  cho dịch chảy đến 

khi máu trở về đường tĩnh mạch (đường xanh) trên ống thông thì ấn nút “stop” để 

máy ngừng chạy. 
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+ Tháo khớp nối chỗ đầu ngoài ống thông với hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. 

+ Làm sạch nòng ống thông: dùng bơm tiêm 20 ml, bơm mỗi bên 10 ml 

natriclorua 0,9% 

+ Nhồi thuốc chống đông vào ống thông 2 nòng để dùng lần CVVH sau: bơm mỗi 

bên 12,500 đơn vị heparin (2,5 ml) rồi kẹp ống thông và vặn nắp ống thông lại. 

+ Sát khuẩn lại chân ống thông và toàn bộ ống thông với betadin 10%, rồi 

băng kín lại. 

 

Hình 1.12. Máy lọc máu Prismaflex của hãng Gambro 

5.3. Quy trình sử dụng chống đông 

a. Sử dụng chống đông heparin  

- Phân loại nguy cơ. 

+  Nguy cơ chảy máu cao: aPTT > 60 giây; INR > 2,5; TC < 60 G/lít: không 

dùng chống đông 

+  Nguy cơ chảy máu thấp: 40 giây < aPTT < 60 giây; 1,5 < INR < 2,5; 60 < 

TC < 150 G/lít: khởi đầu 5 đơn vị/kg/giờ. 
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+  Không có nguy cơ chảy máu: aPTT < 40 giây; INR < 1,5; TC > 150 G/lít: 

khởi đầu 10 đơn vị/kg/giờ. 

- Xét nghiệm aPTT 6 giờ/lần và điều chỉnh heparin để đạt aPTT sau màng 45 - 

60 giây theo protocol sau:  

Protocol điều chỉnh heparin theo aPTT 

aPTT sau màng Heparin bolus Điều chỉnh tốc độ dịch truyền 

>150 - - Dừng heparin trong 1 giờ 

- Giảm heparin 200 đơn vị/giờ 

- Kiểm tra lại aPTT sau 6 giờ 

- Nếu còn > 150, xét dùng protamin 

>100 - - Dừng heparin trong  một giờ 

- Giảm heparin 200 đơn vị/giờ 

- Kiểm tra lại aPTT sau 6 giờ 

80-100 - - Giảm heparin 200 đơn vị/giờ 

60-80 - - Giảm 100 đơn vị/giờ 

45-60 - - Không thay đổi 

40-45 1000 đơn vị - Tăng tốc độ 200 đơn vị/giờ 

30-40 2000 đơn vị - Tăng tốc độ heparin 400 đơn vị/giờ 

<30 5.000 đơn vị - Tăng tốc độ heparin 400 đơn vị/giờ 

- Nếu làm lại aPTT < 30 xem xét phối 

hợp chống đông. 

b. Quy trình sử dụng chống đông bằng Citrate (chỉ áp dụng cho máy 

lọc máu Prisma flex) 

- Chỉnh thể tích Prismocitrate theo tốc độ máu và Ca ++ sau màng lọc 

- Chọn Prismocitrate là dịch thay thế trước màng 

- Đặt tốc độ dịch thay thế sau màng: 0 ml/h (không đặt thông số) 
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Tốc độ máu(ml/ phút) Bơm trước màng (ml/giờ)Prismocitrate 10/2) 

60 900 

70 1050 

80 1200 

90 1350 

100 1500 

110 1650 

120 1800 

130 1950 

140 2100 

150 2250 

 

- Cài đặt thông số Citrate theo Ca++ sau màng lọc: 

- Nồng độ Ca++ sau màng lọc (mmol/l)Tốc độ dung dịch Citrate 

– < 0,25      tốc độ 10 ml/h                                         

– 0,25- 0,35 (tối ưu)   Giữ nguyên tốc độ 

– 0,36- 0,39     tốc độ 10 ml/h                                         

– 0,4- 0,5     tốc độ 20 ml/h 

– > 0,5      tốc độ 30 ml/h 

Nếu Ca++  sau màng lọc < 0,15 mmol/l → giảm nồng độ citrate xuống 2,5 

mmol/l hoặc hơn bằng cách thay đổi tốc độ máu hoặc tốc độ Prismocitrate dựa vào 

đồ thị sau: 
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Đồ thị tương quan giữa tốc độ máu, tốc độ dịch Prismocitrate và nồng 

độ citrate trong máu vòng tuần hoàn ngoài cơ thể ở trước màng lọc 

Khả năng chống đông phụ thuộc nồng độ citrate trong máu vòng tuần hoàn 

ngoài cơ thể trước quả lọc, nồng độ khởi đầu khuyến cáo 2,5 – 3,5 mmol/L. 

Nồng độ citrate phụ thuộc tốc độ dung dịch Prismocitrate và tốc độ dòng máu. 

- Tốc độ dòng Calci: Calci Cloride 0,5g/5ml (4,5 mmol/5ml) 

+ Pha 10 ống vào bơm tiêm điện thành 50ml 

+ Truyền 5 ml/h (4,5 mmol/h) 

+ Theo dõi ion calci máu sau 1 giờ và mỗi 6 giờ: 

✓ Nếu < 1,0 mmol/l → tăng liều  

✓ Nếu > 1,3 mmol/l → giảm liều 

✓ Mỗi lần tăng, giảm 1ml/h. 

5.4. Kết thúc lọc máu 

- Thời gian sử dụng trung bình cho mỗi màng lọc từ 18 – 22 giờ, nếu quả lọc 

bị tắc trước thời hạn hoặc quá thời hạn cần xem xét lại chỉ định lọc máu liên 

tục để thay quả tiếp theo. 

- Ngừng chống đông (nếu có) 30 phút trước khi kết thúc lọc máu 

- Điều chỉnh tốc độ dịch thay thế và tốc độ dịch siêu lọc về mức 0 

- Giảm dần tốc đô bơm máu về mức 80 ml- 60ml/phút 

- Dồn trả máu về bệnh nhân theo quy trình sau 

o Mở đường dịch dự phòng, đồng thời khóa đường máu ra từ catheter 

lọc máu 

o Dồn trả máu từ từ về bệnh nhân 

o Dừng bơm máu khi đã trả hết máu về bệnh nhân và khóa đường máu trở 

về tại vị trí catheter. 

o Ngắt mạch tuần hoàn của máy với bệnh nhân tại vị trí catheter  

- Bảo quản catheter theo quy trình sau 

o Dùng 2 bơm 10 ml chứa nước muối 0,9% để đuổi máu trong hai đường 

của catheter. 
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o Dùng 1 bơm 5 ml lấy 2,4 – 2,6 ml (tùy theo kích cỡ của mỗi catheter, thể 

tích dịch cần bơm ghi trên vỏ thân catheter nên kiểm tra trước) heparin 

nguyên chất để làm đầy 2 đường của catheter. 

o Bọc catheter bằng gạc vô khuẩn và dán băng dính cố định 

VI. THEO DÕI: Theo dõi trong quá trình lọc máu 

- Theo dõi thông số máy lọc máu (có bảng theo dõi kèm theo) 

+ Áp lực hút máu (Access pressure ) 2 giờ/lần:  

o Bình thường áp lực này từ   - 100 đến – 10 mmHg 

o Nếu áp lực hút máu dưới – 100 mmHg nếu thường do không đảm bảo 

đủ lưu lượng máu, nguyên nhân có thể do bán tắc catheter, tụt huyết áp 

hoặc do tốc độ máu quá cao 

o Hậu quả gây tăng nguy cơ vỡ hồng cầu 

o Khắc phục bằng cách theo dõi sát huyết áp, ALTMTT và mức độ và 

biến thiên của áp lực hút máu trong suốt quá trình lọc máu để có các 

điều chỉnh kịp thời. 

+ Áp lực máu trở về (Venous pressure ) 2 giờ/lần: 

✓ Bình thường áp lực dương 0 đến 100 mmHg 

✓ Áp lực này tăng quá cao (> 100 mmHg) trong suốt quá trình lọc máu 

✓ Nguyên nhân:  

o Thường do tắc hoặc gấp đường máu trở về 

o Tắc bầu bẫy khí trở do cụ máu đông 

o Tắc catheter đường trở về …  

✓ Khắc phục 

o Kiểm tra thường xuyên vòng tuần hoàn của máy  

o Theo dõi sát các xét nghiệm về đông máu trong quá trình lọc máu để 

điều chỉnh liều chống đông kịp thời nếu nguyên nhân do đông máu. 

+ Áp lực xuyên màng (Transmembrane Pressure - TMP) 2 giờ/lần 

✓  Bình thường là áp lực dương, dưới 200 mmHg và áp lực này sẽ tăng 

tăng dần đều trong suốt quá trình lọc máu. Tốc độ tăng nhanh hay chậm 

rất có ý theo dõi diễn biến và mức độ màng bị tắc. 
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✓ Nếu áp lực xuyên màng tăng nhiều và nhanh (>50 mmHg mỗi 2 giờ) báo 

hiệu màng lọc đang bị tắc nhanh. Biện pháp cần điều chỉnh liều chống 

đông và tỉ lệ hòa lãng trước màng 

✓ Nếu áp lực tăng > 300 mmHg thường máy sẽ báo động màng bị tắc 

nhiều, cần phải tiến hành thay màng lọc nếu bệnh nhân vẫn còn chỉ định. 

+ Áp lực sụt giảm đầu và cuối quả lọc (Filter drop pressure) 2 giờ/lần: 

✓ Bình thường áp lực < 80 mmHg, áp lực này sẽ tăng dần theo thời gian 

lọc, tốc độ sẽ tỉ lệ thuận với diện tích màng bị tắc. 

✓ Nếu chênh lệch áp lực tăng ≥ 40 mmHg mỗi 2 giờ thì nguy cơ tắc quả 

màng cao, cần điều chỉnh liều thuốc chống đông và/hoặc tỉ lệ hòa loãng 

trước màng cho phù hợp và tiếp tục theo dõi diễn biến của áp lực theo 

thời gian. 

- Theo dõi các thông số: mạch, huyết áp, SpO2 liên tục,  CVP, nước tiểu, và 

cân bằng dịch vào ra 3 giờ/lần, cân bệnh nhân hằng ngày (sau khi khi kết thúc 

mỗi quả). 

-  Theo dõi các xét nghiệm trong lọc máu liên tục: điện giải đồ, đông máu cơ bản  

6 giờ 1 lần; công thức máu 12 giờ 1 lần. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

7.1. Hạ huyết áp:  

- Để bệnh nhân nằm đầu bằng. 

- Giảm tốc độ máu, truyền dịch natriclorua 0,9%. 

7.2. Hạ thân nhiệt: do dịch thay thế có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của máu và máu 

ra khỏi cơ thể bị mất nhiệt. Khắc phục bằng làm ấm dịch thay thế và máu trước khi 

máu trở về cơ thể. 

7.3. Chảy máu: có thể do rối loạn đông máu trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn hoặc 

do biến chứng dùng thuốc chống đông hoặc phối hợp. Nếu do bệnh lý nhiễm 

khuẩn gây ra, tùy theo từng loại rối loạn có thể truyền thêm Cryo (giàu sợi huyết 

và yếu tố VIII) hoặc plasma tươi đông lạnh hoặc khối tiểu cầu. Nếu do quá liều 

chống đông phải điều chỉnh lại liều (xem thêm quy trình sử dụng chống đông 

trong lọc máu liên tục) 
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7.4. Tắc màng lọc: do sử dụng chống đông chưa phù hợp phải điều chỉnh liều   

thuốc chống đông (xem thêm quy trình sử dụng thuốc chống đông trong lọc máu 

liên tục) 

- Hiện tượng: Báo động chênh lệch áp lực trước màng và sau màng lọc cao (FDP 

– filter drop pressure) chính tỏ có hiện tượng tắc mao quản trong hệ thống quả lọc 

+ Xem lại liều chống đông heparin. 

+ Giảm tốc độ dòng máu và dịch xuống tới mức tối thiểu. 

+ Nếu vẫn không kết quả: ngừng cuộc lọc 

- Báo động áp lực xuyên màng tăng cao > 200 mmHg (TMP – Trans membran 

pressure): có hiện tượng tắc lỗ lọc của màng lọc 

+ Kiểm tra lại tốc độ máu và dịch thay thế, có thể giảm tốc độ dịch thay thế 

xuống tới mức có thể (10% tốc độ máu) 

+ Kiểm tra lại liều chống đông heparin. 

+ Nếu không kết quả: ngừng quá trình thay huyết tương. 

- Báo động áp lực đường trở về cao (PV – venous pressure): có hiện tượng tắc 

nghẽn đường trở về 

+ Kiểm tra các kẹp xem đã mở ra chưa 

+ Kiểm tra bầu lọc bẫy khí đường trở: nếu có cục máu đông phải cố gắng hút ra. 

+ Kiểm tra vị trí ống thông, điều chỉnh vị trí ống thông. 

+ Nếu không được: ngừng cuộc lọc. 

- Máy ngừng hoạt động: 

+ Do báo động vượt quá giới hạn: kiểm tra thông báo báo động và xử trí như trên. 

+ Do mất điện: dùng quay tay để quay bơm máu tránh tình trạng đông máu 

trong hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, đồng 

7.5. Rối loạn điện giải: tuân thủ đúng quy trình theo dõi xét nghiệm định kỳ để 

phát hiện các rối loạn về điện giải để điều chỉnh kịp thời. 

7.6. Tan máu: xảy ra khi tiến hành hòa loãng sau màng với thể tích dịch thay thế 

lớn ở bệnh nhân có Ht cao, với những bệnh nhân ta nên hòa loãng trước màng hoặc 

bù đủ dịch cho bệnh nhân. 
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7.7. Các biến chứng khác: nhiễm khuẩn tại vị trí đặt catheter, tại các đầu kết nối 

với các thiết bị đặt trong mạch máu và thông với mạch máu … Khắc phục bằng 

cách tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn khi làm thủ thuật và theo dõi sát các dấu 

hiệu nhiễm khuẩn, tháo bỏ ngay các dụng cụ đặt trong mạch máu và cấy tìm vi 

khuẩn khi có biểu hiện nhiễm khuẩn. 

- Các biến chứng khác như: vỡ màng lọc, khắc phục bằng cách thay quả quả lọc. 
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4. QUY TRÌNH KĨ THUẬT TRAO ĐỔI OXY QUA MÀNG TĨNH MẠCH – 

TĨNH MẠCH (PHỔI NHÂN TẠO) 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể là một kỹ thuật hỗ trợ tạm thời 

chức năng tim phổi bởi một hệ thống tim phổi nhân tạo. Bệnh nhân được kết nối với 

hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể bao gồm màng oxy hóa máu thông qua hệ thống 

bơm máu. Hệ thống này sẽ hỗ trợ phổi và/hoặc tim trong thời gian chờ phục hồi 

hoặc chuẩn bị cho việc ghép tim phổi. 

https://www.crrtonline.com/docs/OperatorsPrismaEng.pdf
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Liệu pháp Veno-Venous ECMO (phổi nhân tạo) là kỹ thuật được thực hiện 

bằng cách lấy máu từ tĩnh mạch trung tâm đi qua màng trao đổi oxy rồi trở về tĩnh 

mạch trung tâm khác qua hệ thống bơm nhằm hỗ trợ cho phổi trong thời gian tổn 

thương nặng. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng nhưng có khả năng phục hồi.  

– BN được định nghĩa là suy hô hấp nặng khi điểm Muray ≥ 3, hoặc tăng 

CO2 mất bù với pH < 7.2. 

– Điểm Muray được tính dựa vào 4 thông số như sau: 

+ PaO2/FiO2: ≥ 300 = 0, 225–299 = 1, 175–224 = 2, 100–174 = 3 , <100 = 4 

+XQ phổi: bình thường = 0, thâm nhiễm trên ¼ phế trường = 1. 

+PEEP: ≤ 5 cm H2O = 0, 6–8 = 1, 9–11 = 2, 12–14 = 3, ≥ 15 = 4. 

+Compliance của phổi (ml/cmH2O): ≥ 80 = 0, 60–79 = 1, 40–59 = 2, 20–39 = 

3, và ≤ 19 = 4 

Compliance của phổi có thể tính toán như sau: Vt / (PIP – PEEP ) 

Trong đó:  – Vt là thể tích khí lưu thông 

– PIP là áp lực đỉnh đường thở  

– PEEP: áp lực dương cuối thời kỳ thở ra. 

Số điểm Muray là giá trị trung bình của 4 thông số này 

III. 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. 

IV. CHUẨN BỊ 

4.1. Nhân viên:  

– 03 bác sỹ Hồi sức cấp cứu, tim mạch dượcđào tạo về kỹ thuật ECMO 

– 04 điều dưỡng Hồi sức cấp cứu đã được đào tạo về kỹ thuật ECMO 

– 01 kíp kỹ thuật mạch máu (02 bác sỹ và 02 điều dưỡng) 
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4.2. Người bệnh: 

– Đánh giá lại các tiêu chuẩn chỉ định và chống chỉ định của kỹ thuật ECMO 

trên bệnh nhân 

– Thực hiện đầy đủ các xét nghiệm về chức năng gan thận, khí máu, các xét 

nghiệm đông máu trước khi thực hiện kỹ thuật 

– Siêu âm tim và Doppler các mạch máu lớn 

– Giải thích các tai biến và ký cam kết với gia đình bệnh nhân trong quá trình 

thực hiện kỹ thuật 

4.3. Hồ sơ bệnh án 

– Ghi chỉ định kỹ thuật 

– Cam kết của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân đồng ý tham gia kỹ thuật 

4.4. Trang thiết bị (dụng cụ) và thuốc: 

4.4.1 Dụng cụ: 

– Hệ thống máy ECMO: 

+ Hệ thống điều khiển bơm, bơm và đậy cơ bản, bộ phận điều khiển bằng 

tay, hệ thống tạo khí máu và oxy áp lực, hệ thống sưởi ấm máu 

+ Màng trao đổi oxy (oxygenation) và hệ thống dây tuần hoàn ngoài cơ thể 

+ Hệ thống theo dõi: theo dõi áp lực trong hệ thống ECMO và theo dõi các 

chỉ số Hb, Hct, PH, PO2, PCO2, SvO2 

– Cannula (Catherter): lựa chọn theo tuổi, cân nặng, chiều cao, diện tích cơ thể 

và bệnh lý 

– Dụng cụ phẫu thuật mạch máu 

– Đèn phẫu thuật 

– Hệ thống hút áp lực (ống hút, máy hút) 

– Máy theo dõi chức năng sống 

4.4.2. Thuốc: 

– Fentanyl 

– Midazolam 

– Pancuronium 

– Heparin 
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– NatriClorua 9% 

– Các chế phẩm máu: hồng cầu, tiểu cầu, Plasma tươi, Cryo 

– Các vật tư khác: bông, băng, cồn gạc, áo mổ, xăng phục vụ cho quá trình 

thực hiện kỹ thuật 

V. TIẾN HÀNH KỸ THUẬT ECMO 

Bước 1. 

– Kiểm tra hồ sơ 

– Kiểm tra lại chỉ định và chống chỉ định và khám bệnh nhân trước thủ thuật 

+ Đặt Cannula ECMO: tĩnh mạch – tĩnh mạch 

– Đường máu ra: Cannula lấy máu ra khỏi cơ thể thường đặt ở tĩnh mạch đùi 

phải, siêu âm để đưa đầu của Cannula nằm ở giao điểm tĩnh mạch chủ dưới đổ vào 

nhĩ phải. 

– Đường máu về: tĩnh mạch cảnh trong bên phải, siêu âm để đưa đầu của 

Caninula nằm ở vị trí giao điểm của tĩnh mạch chủ trên và nhĩ phải.. 

Chú ý: kỹ thuật có thể được đặt theo phương pháp guidewise hoặc mở tĩnh mạch. 

Bước 2. 

  Kết nối hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể với catheter 

Bước 3 – Điều chỉnh các thông số 

* Điều chỉnh tốc độ máu: 

Tốc độ máu được điều chỉnh nhằm mục đích đạt được oxy hoá máu một cách 

tối đa và duy trì được sự ổn định của huyết động. 

Thông thường tốc độ máu ban đầu khoảng 50 ml/kg/phút, và có thể dao động 

trong khoảng 50-100 ml/kg/phút. 

*Điều chỉnh lượng oxy 

Trong giai đoạn đầu, sử dụng oxy 100%, sau đó tỉ lệ oxy sẽ được điều chỉnh 

theo đáp ứng lâm sàng và khí máu của bệnh nhân. Chú ý cần duy trì hemoglobin 

duy trì ở mức > 10 g/l. 

* Chống đông: Truyền Heparin liên tục trong qúa trình thực hiện ECMO, 

điều chỉnh heparin nhằm duy trì thông số ACT từ 160 – 200 giây, với bệnh nhân có 

nguy cơ chảy máu duy trì ACT từ 170-190 giây. 
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* Đặt thông số máy thở: 

Thông số máy thở được cài đặt kiểu thể tích hoặc áp lực được nhằm giúp phổi 

nghỉ ngơi và tránh tối đa tổn thương thêm cho phổi hoặc ngộ độc oxy: áp lực cao 

nguyên (Pplateau) duy trì dưới 30cm H2O và FiO2 ≤ 0.5. 

Bước 4 – Kết thúc 

– Khi chức năng trao đổi khí của phổi hồi phục, tiến hành thử nghiệm giảm 

dần hỗ trợ của ECMO cho bệnh nhân. 

– Giữ nguyên tốc độ máu, giảm dần nồng độ oxy máy ECMO cho đến mức 

20% và theo dõi BN trong vài giờ, nếu huyết áp ổn định và khí máu tốt, dừng kỹ 

thuật. 

– Lưu ý: sau khi dừng bơm, lượng máu trong hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể 

không được dồn trực tiếp trả cho bệnh nhân thông qua catheter mà phải dồn vào túi 

chứa máu sau đó truyền lại cho bệnh nhân lượng máu này theo đường tĩnh mạch 

thông thường. 

 

VI. Theo dõi 

– Theo dõi các dấu hiệu sống nói chung: mạch, huyết áp, SpO2, nước tiểu  

– Theo dõi các chỉ số đánh giá mức độ oxy hoá máu: duy trì độ bão hòa oxy máu 

tĩnh mạch trung tâm (ScvO2) hoặc độ bão hòa máu tĩnh mạch trộn (SvO2) duy trì ở mức 

75% đến 80% hoặc độ bão hoà oxy máu động mạch duy trì 85% đến 100%. 

– Theo dõi dấu hiệu thiếu máu chi dưới cùng bên đặt đường máu về, thiếu 

máu não khu vực nửa trên cơ thể bao gồm não và 2 chi trên 

– Theo dõi các dấu hiệu chảy máu, tan máu, nhiễm khuẩn, tắc mạch phổi … 

có liên quan đến ECMO 

VII. Biến chứng 

7.1. Chảy máu  

– Biến chứng chảy máu do dùng chống đông heparin liên tục và do giảm tiểu cầu 

– Đề phòng: theo dõi và duy trì chỉ số ACT trong khoảng 170-190 giây ở các 

bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao, số lượng tiểu cầu trên 100.000/mm3. 
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7.2. Tắc mạch phổi: 

– Tắc mạch phổi có thể xảy ra do cục máu đông tạo ra trong hệ thống tuần 

hoàn ngoài cơ thể đi vào cơ thể và gây ra tắc mạch phổi. 

– Đề phòng: sử dụng chống đông bằng heparin liên tục và duy trì chỉ số ACT 

trong khoảng 210 – 230 giây. Quan sát biểu hiện của sự hình thành cục máu đông 

tại hê thống tuần hoàn ngoài cơ thể: bao gồm thường quy quan sát các điểm nối, 

theo dõi áp lực xuyên màng (của màng oxy hoá). 

7.3. Biến chứng liên quan đến catheter 

– Chảy máu 

– Nhiễm trùng. 

5. QUY TRÌNH KĨ THUẬT CAI ECMO TĨNH MẠCH – TĨNH MẠCH 

TRONG SUY HÔ HẤP CẤP 

I.ĐẠI CƯƠNG 

VV ECMO là loại ECMO được chỉ định trong các trường hợp suy hô hấp 

giảm oxy máu nặng do tổn thương phổi. Khi các tổn thương phổi được cải thiện, 

chức năng của phổi cũng được cải thiện.  

Khi giảm oxy máu nặng cần cài đặt ECMO với dòng cao (lưu lượng khí và 

lưu lượng máu), khi phổi được hồi phục và có thể đảm bảo vai trò trao đổi oxy thì 

phải giảm lưu lượng máu ở máy ECMO. 

  Mặt khác, khi lượng khí carbonic hoàn toàn trong giới hạn bình thường, giảm dòng 

khí ECMO  

II.Tiêu chuẩn cai VV ECMO.  

Khi phổi của bệnh nhân đang được hỗ trợ 50 – 80% tổng lượng khí: khí máu 

cài thiện với PaO2 > 70 mmHg với FiO2 máy thở < 40% 

1.  Cải thiện các thông số cơ học phổi: tăng compliance tĩnh và/hoặc giảm 

sức cản được thở > 25  

2. Cải thiện thông khí: PaO2 và PaCO2 thỏa đáng với các cài đặt máy thở 

mức trung bình (FiO2≤0.6–0.5 và PEEP ≤ 10 cmH2O). 

3. Hình ảnh Xquang cải thiện 
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III. Quy trình cai ECMO 

3.1.Nhân viên:  

– 03 bác sỹ Hồi sức cấp cứu, tim mạch được đào tạo về kỹ thuật ECMO 

– 04 điều dưỡng Hồi sức cấp cứu đã được đào tạo về kỹ thuật ECMO 

– 01 kíp kỹ thuật mạch máu (02 bác sỹ và 02 điều dưỡng) 

3.2.Người bệnh 

– Đánh giá lại các tiêu chuẩn cai ECMO trên bệnh nhân 

– Thực hiện đầy đủ các xét nghiệm về chức năng gan thận, khí máu, các xét 

nghiệm đông máu trước khi thực hiện kỹ thuật 

– Siêu âm tim và Doppler các mạch máu lớn 

– Giải thích các tai biến và ký cam kết với gia đình bệnh nhân trong quá trình 

thực hiện kỹ thuật 

3.3. Hồ sơ bệnh án 

– Ghi chỉ định kỹ thuật 

– Cam kết của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân đồng ý tham gia kỹ thuật 

 

3.4. Trang thiết bị (dụng cụ) và thuốc: 

3.4.1 Dụng cụ: 

– Hệ thống máy ECMO (dự phòng và rút canul cai thất bại): 

+ Hệ thống điều khiển bơm, bơm và đậy cơ bản, bộ phận điều khiển bằng 

tay, hệ thống tạo khí máu và oxy áp lực, hệ thống sưởi ấm máu 

+ Màng trao đổi oxy (oxygenation) và hệ thống dây tuần hoàn ngoài cơ thể 

+ Hệ thống theo dõi: theo dõi áp lực trong hệ thống ECMO và theo dõi các 

chỉ số Hb, Hct, PH, PO2, PCO2, SvO2 

– Cannula (Catherter): lựa chọn theo tuổi, cân nặng, chiều cao, diện tích cơ thể 

và bệnh lý 

– Dụng cụ phẫu thuật mạch máu 

– Đèn phẫu thuật 

– Hệ thống hút áp lực (ống hút, máy hút) 

– Máy theo dõi chức năng sống 
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3.4.2. Thuốc: 

– Fentanyl 

– Midazolam 

– Pancuronium 

– Heparin 

– NatriClorua 9% 

– Các chế phẩm máu: hồng cầu, tiểu cầu, Plasma tươi, Cryo 

– Các vật tư khác: bông, băng, cồn gạc, áo mổ, xăng phục vụ cho quá trình 

thực hiện kỹ thuật. 

3.4.3. Chuẩn bị trước cai ECMO 

- Sau khi tiến hành VV ECMO được 24 – 48h: nếu huyết động ổn định, cân 

bằng dịch đầy đủ và tình trạng nhiễm khuẩn được kiểm soát cần giảm liều an thần 

về mức trung bình hoặc tối thiểu (dùy trí RAMSAY 2 – 3 điểm), cài đặt máy thở: 

mode PCV với PC 20 PEEP 10 cmH2O, tần số 5 lần/phút kèm theo các nhịp tự thở, 

FiO2 20 – 40%. 

- Sau 48 giờ ECMO: duy trì an thần liều tối thiểu (RAMSAY 2 – 3 điểm) hoặc 

không duy trì an thần. Cài đặt máy thở mode PCV như trên hoặc chuyển CPAP 20 

cm H2O với các nhịp tự thở.  

3.4.5.Các bước trong quá trình cai VV ECMO: 

– Kiểm tra hồ sơ 

– Kiểm tra lại chỉ định và chống chỉ định và khám bệnh nhân trước thủ thuật 

- Bước 1: FiO2 của khí vào thường để 100%, đặc biệt bệnh nhân giảm oxy 

máu nặng.  

- Bước 2: khi khí máu cải thiện cần giảm FiO2 máy thở trước khi giảm trên 

máy ECMO để tránh ngộ độc oxy trong phổi. 

- Bước 3: Pha cai ECMO, các chiến lược thở máy khác nhau đều có thể chấp 

nhận được (nếu có biến chứng chảy máu cần ưu tiên cai ECMO càng sớm càng tốt) 

1. Thử nghiệp tắt dòng khí ECMO 

a. Giảm dòng khí vào ECMO xuống 1 l/p giữ oxy 100% goặc giảm 

xuống 2l/p và giảm FiO2 để duy trì SaO2 > 95%. 

b. Khi SaO2 ổn định với cài đặt như trên, thử nghiệm tắt dòng khí 

ECMO. Nếu SaO2 duy trì > 95% và PaCO < 50 mmHg trong 60 phút 

thì tiến hành ngừng ECMO. 
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2. Khi bệnh nhân đã đủ tiêu chuẩn sẵn sàng cai ECMO như trên, thì cần được 

khuyên thực hiện dừng hỗ trợ ecmo tạm thời. 

3. Thời gian theo dõi tiếp: 1 – 6h, các thông số cần theo dõi: 

- Tình trạng huyết động: nhịp tim, huyết áp, áp lực đổ đầy 

- Độ bão hòa oxy máu tĩnh mạch trộn 

- Làm khí máu động mạch sau 1h, 3h và 6h 

- Sau 3 – 6h tình trạng bệnh nhân ổn định, tiến hành dừng máy và rút canul.  

4. Rút canul: tĩnh mạch – tĩnh mạch 

– Sát khuẩn, bộ lộ mạch máu 

- Ngừng máy ECMO 

– Rút canul tĩnh mạch 

- Khâu cầm máu 

Ngoài ra có thể khâu trước khi rút canul, băng ép tại chỗ. 

3.5.Thu dọn dụng cụ, tắt máy ECMO 

3.6.Theo dõi hằng ngày 

– Theo dõi các dấu hiệu sống nói chung: mạch, huyết áp, SpO2, nước tiểu … 

– Theo dõi các chỉ số đánh giá mức độ oxy hoá máu: duy trì độ bão hòa oxy máu 

tĩnh mạch trung tâm (ScvO2) hoặc độ bão hòa máu tĩnh mạch trộn (SvO2) duy trì ở mức 

75% đến 80% hoặc độ bão hoà oxy máu động mạch duy trì 85% đến 100%. 

– Theo dõi các dấu hiệu chảy máu, tan máu, nhiễm khuẩn, tắc mạch phổi …  

IV. Biến chứng 

4.1. Chảy máu  

– Biến chứng chảy máu do dùng chống đông heparin liên tục và do giảm tiểu 

cầu, băng và khâu mạch máu không kỹ 

4.2. Tắc mạch phổi: 

– Tắc mạch phổi có thể xảy ra do cục máu đông tạo ra trong hệ thống tuần 

hoàn ngoài cơ thể đi vào cơ thể và gây ra tắc mạch phổi. 

– Đề phòng: sử dụng chống đông bằng heparin liên tục 6h sau kết ECMO. 
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CHƯƠNG 4 

TỔNG QUÁT HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC 

 

1. Về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  

Các nội dung nghiên cứu đặt ra có ý nghĩa thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu 

cấp thiết của lâm sàng.  

- Giúp cho các cơ sở y tế trong cả nước có cơ sở khoa học rõ ràng để tiếp 

cận, ứng dụng kỹ thuật hồi sức hô hấp hiện đại góp phần giúp y học trong nước theo 

kịp và hội nhập với khu vực và trên thế giới. 

- Nghiên cứu đã xây dựng được các quy trình kỹ thuật thở máy NAVA, thở 

máy điều chỉnh PEEP thông qua áp lực thực quản, lọc máu hấp phụ quả OXIRIS và 

ECMO tĩnh mạch tĩnh mạch ở bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển nặng, hoàn chỉnh 

cả về chỉ định kỹ thuật và theo dõi trong cấp cứu điều trị nhiều bệnh nặng hiểm 

nghèo và khá phổ biến, thực sự góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe 

của nhân dân, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. 

2. Độ tin cậy và tính ổn định của đề tài  

- Phương pháp nghiên cứu của đề tài là khoa học và khách quan: các thiết bị 

sử dụng đều là các thiết bị hiện đại, các tiêu chuẩn chẩn đoán, các quy trình kỹ thuật 

và các chỉ tiêu nghiên cứu được thống nhất và cập nhật theo tiêu chuẩn quốc tế, tiếp 

thu được thành tựu khoa học y học hiện đại. 

- Mẫu nghiên cứu đủ lớn (lớn hơn dự tính trong đề cương nghiên cứu). 

- Các số liệu được xử lý theo thuật toán thống kê y học, đúng phương pháp 

đảm bảo độ tin cậy. 

Do đó kết quả nghiên cứu thu được có độ tin cậy rất lớn. Các công trình công 

nghệ đưa ra dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm của các nước tiên tiến kết hợp 

với những đúc kết từ kết quả nghiên cứu thực tiễn của đề tài là hết sức có giá trị để 

ứng dụng trong nước và có tính ổn định cao. 
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3. Kết quả về chuyển giao công nghệ  

- Trong thời gian thực hiện đề tài, nhờ có sự hỗ trợ từ đề tài, các quy trình kỹ 

thuật đã được hoàn thiện và ứng dụng thường quy trong công tác khám chữa bệnh 

tại Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhân được hưởng các kỹ thuật hồi sức hô hấp hiện 

đại tăng lên theo các năm tại khoa hồi sức tích cực. 

- Trong thời gian tới, các kỹ thuật hồi sức thở máy NAVA, thở máy điều 

chỉnh PEEP thông qua áp lực thực quản, lọc máu hấp phụ quả OXIRIS và ECMO 

tĩnh mạch tĩnh mạch sẽ được chuyển giao đến các bệnh viện có cơ sở vật chất đáp 

ứng được các yêu cầu để triển khai kỹ thuật 

4. Về đào tạo và nâng cao trình độ sau đại học  

- Trong quá trình thực hiện đề tài đã giúp 150 bác sỹ chuyên khoa cấp I, II, 

thạc sỹ, tiến sỹ có cơ hội học tập về kỹ thuật lọc máu hiện đại tại khoa Hồi sức tích 

cực Bệnh viện Bạch Mai. 

Đề tài trực tiếp đào tạo được: 

Tiến sĩ: 03 

Thạc sỹ: 05 

5. Đánh giá về hiệu quả kinh tế, xã hội  

Việc nghiên cứu ứng dụng thành công các kỹ thuật lọc máu hiện đại đã mang 

lại hiệu quả lớn về kinh tế xã hội. 

Về xã hội: Việc ứng dụng thành công các công nghệ kỹ thuật hồi sức hiện 

đại cho thấy ngành hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam đã theo kịp các bước 

tiến bộ về khoa học và công nghệ của các nước trong khu vực cũng như trên thế 

giới. Với thành công đó đã cải thiện rất rõ chất lượng cấp cứu điều trị nhiều bệnh 

nặng hiểm nghèo khá phổ biến. Làm giảm rõ rệt tỷ lệ tử vong và biến chứng với 

tổng kết trước đó 5 - 10 năm. Từ đó tạo được niềm tin cho người bệnh, cho nhân 

dân trong cả nước. 
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Về mặt kinh tế: 

- Ứng dụng thành công các quy trình kỹ thuật hồi sức hiện đại đã giúp cứu 

sống nhiều người bệnh hiểm nghèo, giảm biến chứng tàn phế, giảm ngày điều trị từ 

đó giảm chi phí cho chăm sóc y tế, giúp người bệnh trở lại cộng đồng lao động và 

học tập cống hiến cho gia đình và cộng đồng. 

- Hạn chế bệnh nhân sang các nước điều trị, tiết kiệm được nguồn ngân sách 

đáng kể. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra, hoàn thành khối lượng công việc so với 

yêu cầu của hợp đồng. 

1. Nghiên cứu hiệu quả của phương thức thở máy NAVA trên bệnh nhân 

thông khí nhân tạo 

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

bệnh nhân 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. 

- Việc sử dụng phương thức NAVA bảo đảm an toàn cho bệnh nhân trong quá 

trình cai thở máy: ở cả nhóm bệnh nhân cai thở máy thành công cũng như không 

thành công, 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. 

- Tần số thở trên 30 lần/phút, áp lực đường thở cao, điện thế cơ hoành cao và 

không giảm được mức NAVA là các yếu tố có thể dự báo khả năng cai thở máy 

không thành công. 

- Không gặp tai biến nặng 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. 

1.2. Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi đưa ra quy trình kỹ thuật thông khí nhân tạo 

phương thức NAVA để có thể  đưa vào sử dụng rộng rãi trong thực tế lâm sàng. 

1.3. Kiến nghị: tiếp tục chuyển giao quy trình kỹ thuật thông khí nhân tạo phương 

thức NAVVA cho các bệnh viện trung ương, tuyến tỉnh trong cả nước. 

2. Nghiên cứu hiệu quả của kỹ thuật điều chỉnh các thông số máy thở thông 

qua áp lực thực quản 

2.1. Nhận xét kỹ thuật đặt ống thông đo áp lực thực quản 

Quy trình đặt ống thông thự quản dễ thực hiện: 

+ Khoảng cách ống thông đặt vào thực quản theo công thức dễ tính toán 

trung bình 62,2 cm. 

+ Cách thức tìm vị trí lý tưởng của ống thông dựa vào các thông số hiển thị 

trên màn hình, dễ thực hiện. Khoảng cách ống thông đặt vào thực quản lý 

tưởng trên thực tế ngắn dài so với lý thuyết 2,6 cm 
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 2.2. Hiệu quả  của kỹ thuật đo áp lực thực quản để cài đặt áp lực dương cuối thì thở 

ra (PEEP) chobệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển.   

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

- Làm thay đổi chỉ số SpO2 tăng lên, trước và sau cài đặt PEEP theo Pes 

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

- Không làm thay đổi PaCO2 máu, pH máu, và HCO3- máu trước và sau cài 

đặt PEEP theo Pes. 

- Cải hiện PaO2 máu, SaO2 máu 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. 

 - Áp lực đỉnh đường thở và áp lực trung bình tỷ lệ thuận với PEEP có mối 

tương quan chặt chẽ. 

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

2.3. Biến chứng của kỹ thuật đo áp lực thực quản để cài đặt áp lực dương cuối thì 

thở ra (PEEP) chobệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển.   

 - Đây là kỹ thuật tương đối an toàn không gây ra bất cứ một tác dụng không 

phụ nào trong quá trình làm thủ thuật. 

 - Không gặp trường hợp nào chấn thương thực quản do ống thông. 

 - Sự cố về mất tín hiệu sóng áp lực do bệnh nhân kích thích tuột, di lệch ống 

thông (6,67%). 

2.4.  Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi đưa ra quy trình kỹ thuật đặt ống thông áp lực 

thực quản, cách đo và điều chỉnh PEEP theo áp lực thực quản để có thể  đưa vào sử 

dụng rộng rãi trong thực tế lâm sàng. 

2.5. Kiến nghị: tiếp tục chuyển giao quy trình kỹ thuật thông khí nhân tạo dựa trên 

áp lực thực quản cho các bệnh viện trung ương, tuyến tỉnh trong cả nước. 
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3. Nghiên cứu hiệu quả lọc máu hấp phụ với màng lọc oXiris trong điều trị 

bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển 

3.1. Kết quả của lọc máu liên tục bằng quả lọc Oxiris trong phối hợp điều trị ARDS: 

- Cải thiện oxy hóa máu có ý nghĩa ở nhóm bệnh nhân sống sau mỗi quả lọc 

oXiris.: Tăng PaO2 ; Tăng tỷ lệ PaO2/FiO2, giảm tỷ lệ A-aDO2  rõ rệt từ T1 đến T5. 

Giảm nồng độ lactat máu không có ý nghĩa thống kê. 

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

(<5pg/ml). Nồng độ TNF-α  không thay đổi . 

 - Kỹ thuật an toàn, ít biến chứng 

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

 -Có 11,5% số lần lọc có giảm natri và kali huyết thanh 

3.2. Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi đưa ra quy trình kỹ thuật lọc máu liên tục 

bằng quả lọc Oxiris trong phối hợp điều trị ARDS để có thể  đưa vào sử dụng rộng 

rãi trong thực tế lâm sàng. 

3.3. Kiến nghị: tiếp tục chuyển giao quy trình kỹ thuật lọc máu liên tục bằng quả lọc 

Oxiris cho các bệnh viện trung ương, tuyến tỉnh trong cả nước. 

4. Nghiên cứu hiệu quả của kỹ thuật tim phổi nhân tạo tại giường (ECMO)  

cho các bệnh nhân suy hô hấp không đáp ứng với máy thở 

4.1. ECMO trong điều trị bệnh nhân ARDS 

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

- Thời gian ECMO 181 giờ (7,5 ngày), ngắn nhất là 62 giờ, dài nhất là 956 giờ 

(39,8 ngày).  

- Tỉ 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%). Nguyên nhân tử vong là do tổn thương phổi không hồi phục và 

nhiễm trùng bệnh viện.   

- PaCO2  cải thiện có ý nghĩa (p<0,05) trong quá trình chạy ECMO từ ngày thứ 1, 

73,3% giảm PaCO2 < 35 mmHg. Trong quá trình ECMO nồng độ 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 
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- Trước ECMO tỉ lệ bệnh nhân 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%.  

- SaO2 trung bình trước ECMO là 91,37± 2,19 %. Từ ngày ECMO thứ nhất, 

100% số trường hợp đạt mục tiêu SaO2 > 85 %. Đến ngày thứ 10, tỉ lệ % số 

bệnh nhân không đạt mục tiêu SaO2 là 7,1%.  

- Khả năng trao đổi oxy của đươc cải thiện có ý nghĩa từ ngày thứ 3 trở đi với DA 

– O2  giảm hơn so với trước ECMO (p<0,05). Nhóm thành công có DA – O2  thấp 

hơn có ý nghĩa so nhóm thất bại. Trong nhóm nghiên cứu, từ ngày thứ 10 chênh 

áp oxy phế nang mao mạch giảm không có sự khác biệt so với trước ECMO.  

- pH trung bình là 7,31±0,13,  HCO3 là 25,72 ± 5,03 mmol/L, Từ ngày thứ 1, pH 

cải thiện hơn so với trước ECMO (p<0,001), và từ ngày thứ 2 thay đổi pH  và 

HCO3 so với ngày thứ nhất không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 4.2.3. 

Các thay đổi về huyết áp, nhịp tim, SOFA trong quá trình ECMO 

- Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy huyết áp trung bình, nhịp tim trong quá 

trình ECMO tĩnh mạch – tĩnh mạch so với trước ECMO không có sự khác biệt. 

Huyết áp trung bình của hai nhóm thành công và thất bại sự khác biệt không có 

ý nghĩa thống kê.  

- Điểm SOFA của nhóm thành công thấp hơn so với nhóm thất bại, nhưng không 

khác biệt (p>0,05). 

4.2. Các khó khăn và 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. 
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- 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%). 

4.3. 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 bệnh nhân 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% 

4.4. Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi đưa ra quy trình kỹ thuật tim phổi nhân tạo 

tại giường (ECMO) cho các bệnh nhân suy hô hấp không đáp ứng với máy thở 

để có thể  đưa vào sử dụng trong thực tế lâm sàng. 

4.5. Kiến nghị: tiếp tục chuyển giao quy trình kỹ thuật thuật tim phổi nhân tạo tại 

giường (ECMO) cho các bệnh nhân suy hô hấp không đáp ứng với máy thở cho 

một số bệnh viện trung ương, tuyến tỉnh trong cả nước. 
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Phụ lục 1 (xoay ngang trang giấy) 

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NẶNG BẰNG BẢNG ĐIỂM APACHEE II  

 4 3 2 1 0 1 2 3 4  

T nhiệt  41 39 - 40,9  38,5 -38,9 36 -38,4 34 -35,9 32 -33,9 30 -31,9  29,9  

HA trb  160 130 -159 110 -129  70 -109  50 -69   49  

TS tim  180 140 -179 110 -139  70 -109  55 -69 40 -54  39  

TS thở  50 35- 49  25 -34 12 - 24 10 -11 6 -9   5  

A-a PO2 

PaO2 

 500 350 - 499 200 - 349  < 200 

> 70 

 

61-70 

  

55 -60 

 

< 55 

 

pH ĐM  7,7 7,6 -7,69  7,5 -7,59 7,3 -7,59  7,25 -7,32 7,15 -7,24 < 7,15  

Na+  180 160 -179 155 -159 150 -154 130 -149  120 -129 111 -119  110  

K+  7 6 -6,9  5,5 -5,9 3,5-5,4 3 -3,4 2,5 -2,9  < 2,5  

Creatinin  310 176 -299 132 -167  52,8 -123  < 52,8    

Ht (%)  60  50 -59,9 46 - 49,9 30 - 45,9  20 -29,9  < 20  

Bạch cầu  40  20 -39,9 15 -19,9 3-14,9  1-2,9  < 1  

Glasgow     13 -15 10 -12 7 - 9 4 - 6 3  

Tuổi < 44: 0                      45-54: 2                   55-64: 3                    65-74: 5>75: 6  

Bệnhlý cấp 

hay mạn tính 

 Bệnh lý mạn tính nặng:                         cộng thêm 2 điểm 

 Bệnh cấp cứu hay mổ cấp cứu:              cộng thêm 5 điểm 

 

 Tống số điểm  

Các bệnh mạn tính nặng:+ Xơ gan (chẩn đoán xác định bằng sinh thiết), xuất huyết do tăng ALTM cửa, 

                                            + Suy tim giai đoạn IV (phân độ của NYHA), + Suy hô hấp nặng, + Đang phải thận nhân tạo 

     chu kỳ 



 

 

Phụ lục 2 

  Tiêu chuẩn Berlin về ARDS 

Đặc tính Hội chứng suy hô hấp tiến triển 

Thời gian 

Trong vòng một tuần sau khi có tác động của yếu tố nguy cơ trên 

lâm sàng được biết hoặc các triệu chứng hô hấp mới xuất hiện/ 

tiến triển tồi đi. 

Hình ảnh X 

quang hoặc CT 

Mờ lan tỏa cả hai phổi, không thể giải thích đầy đủ bằng tràn 

dịch, xẹp phổi/thùy phổi, hoặc u phổi. 

Nguồn gốc của 

hiện tượng phù 

phế nang 

Suy hô hấp không thể giải thích đầy đủ bằng suy tim hoặc thừa 

dịch. Cần có đánh giá khách quan (ví dụ siêu âm tim) để loại trừ 

phù do thừa dịch nếu không tìm thấy sự hiện diện của yếu tố nguy 

cơ. 

Ôxy 

hóa 

máu 

(*) 

Nhẹ 200 < PaO2/FiO2 ≤ 300 với PEEP hoặc CPAP ≥ 5 cmH2O (**) 

Trung 

bình 
100 < PaO2/FiO2 ≤ 200 với PEEP ≥ 5 cmH2O 

Nặng PaO2/FiO2 ≤ 100 với PEEP ≥ 5 cmH2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Phụ lục 3 

Bảng đánh giá suy tạng (SOFA) 

Điểm 

Cơ quan 
0 1 2 3 4 

Hô hấp 

Pa02/Fi02 

>400 ≤400 ≤300 
≤200 với hô hấp 

hỗ trợ 

≤100 với hô 

hấp hỗ trợ 

Đông máu 

Tiểu cầu 

(x103/ml) 

>150 ≤150 ≤100 ≤50 ≤20 

Gan 

Bilirubin 

(µmol/l) 

<20 20-32 33-101 102-204 >204 

Tim mạch 

Tụt HA 

Không tụt 

HA 

HA TB 

<70 

mmHg 

Dopamin hoặc 

Dobutamin<5 

µg/kg/1’ 

Dopamin >5 

hoặc Adreanalin≤ 

0,1 Noadrenalin 

≤0,1µg/kg/1’ 

Dopamin >15, 

Adrenalin hoặc 

Noadrenalin 

>0,1µg/kg/1’ 

Thần kinh 

Điểm Glasgow 
15 13-14 10-12 6-9 <6 

Thận 

Creatinin 

(µmol/l) hoặc lưu 

lượng nước tiểu 

<110 110-170 171-299 
300-440 hoặc < 

500ml/ngày 

>440 hoặc < 

200 ml/ngày 

 

  



 

 

Phụ lục 4 

PHỤ LỤC 2:BẢNG ĐIỂM TỔN THƯƠNG PHỔI  

(MURRAY LUNG INJURY SCORE) 

Chỉ số Mức độ tổn thương Điểm 

X quang ngực 

Không có hình ảnh tổn thương phế nang 

Tổn thưong phế nang chiếm 1/4 phổi 

Tổn thương phế nang chiếm 2/4 phổi 

Tổn thương phế nang chiếm 3/4 phổi 

Tổn thương phế nang chiếm 4/4 phổi 

0 

1 

2 

3 

4 

Chỉ số giảm oxy máu 

(mmHg) 

PaO2/FiO2> 300  

PaO2/FiO2: 225 - 299  

PaO2/FiO2: 175 - 224  

PaO2/FiO2: 100 - 174  

PaO2/FiO2< 100 

0 

1 

2 

3 

4 

Chỉ số PEEP (cmH20) 

PEEP > 5  

PEEP 6 - 8  

PEEP 9 - 11  

PEEP 12 - 14  

PEEP > 15  

0 

1 

2 

3 

4 

Chỉ số compliance hệ 

thống hô hấp 

(ml/cmH20) 

Compliance > 80  

Compliance 60 -79  

Compliance 40 - 59  

Compliance 20 - 39  

Compliance < 19 

0 

1 

2 

3 

4 

 

Lấy tổng số điểm chia cho số hạng mục được đánh giá sẽ cho số điểm cuối 

cùng, nếu số điểm chia ra được:  

0: Không tổn thương phổi  

0,1 - 2,5: Tổn thương phổi nhẹ đến trung bình  

> 2,5: Tổn thương phổi nặng (ARDS) 



 

 

 


